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Terceiro mandato não foi ao CC

Dinamitado
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Terceiro mandato dinamitado 
nos bastidores

Comité Central da Frelimo

Atão aguardada questão do 

“Terceiro Mandato” para 

Filipe Nyusi não foi alvo 

de debate na V sessão do 

Comité Central (CC) na passada 

sexta-feira e sábado, na cidade da 

Matola, mas o SAVANA sabe 

que o assunto foi dinamitado nos 

bastidores, com Alberto Chipan-

de a jogar um papel determinante. 

Formalmente, a sessão do CC 

avaliou o grau de preparação do 

12º congresso da Frelimo, agen-

dando para Setembro, na cidade 

da Matola. Na reunião magna de 

Setembro, serão eleitos um novo 

CC e uma nova Comissão Políti-

ca, órgãos que serão importantes 

no processo de eleição do candi-

dato do partido às eleições presi-

denciais de 2024.  

Os estatutos partidários vincam 

o princípio de 40% renovação e 

60% continuidade. Porém, Ro-

que Silva, o Secretário-Geral do 

partido, propôs um princípio de 

50% para renovação e continui-

dade, mas a ideia foi liminarmen-

te reprovada. Mas o SAVANA
sabe que no próximo congresso 

a Frelimo irá mexer os estatutos 

para subir o número de membros 

do CC dos actuais 230 efectivos 

para 250. 

Terceiro mandato 
Na abertura do CC, os segui-

distas da OJM (Organização da 

Juventude Moçambicana) e da 

Organização da Mulher Moçam-

bicana (OMM), o braço feminino 

do partido Frelimo endossaram o 

seu total apoio a Nyusi.

Contudo, foi a intervenção do 

líder da OJM, Silva Livone, que 

atraiu maior atenção. O chefe 

máximo da liga juvenil da Freli-

mo, com cordão umbilical enter-

rado na Zambézia, reiterou a po-

sição da organização de que apoia 

um novo mandato de cinco anos 

de Filipe Nyusi na presidência do 

partido.

Caso aconteça tal cenário, Fili-

pe Nyusi ficaria na liderança do 

partido governamental durante 

um período de 15 anos, dirigin-

do a Frelimo num cenário em que 

teria ascendência sobre um even-

tual chefe de Estado eleito pelo 

partido no poder, uma vez que o 

actual Presidente da República 

termina o seu segundo e último 

mandato em 2025.

Por outro lado, a Frelimo estaria a 

permitir a Filipe Nyusi uma pre-

- “Jota” pede mais cinco anos para Nyusi
- Nyusi lança debate sobre eleições distritais
-Chumbada proposta de Roque Silva
-Três dias depois do CC, Nyusi nomeia novo chefe do SISE

tensão que negou ao seu anteces-

sor, Armando Guebuza, que quis 

continuar como presidente da 

Frelimo, depois de ter deixado a 

chefia de Estado em 2015. 

Alguns sectores de dentro da 

Frelimo fazem notar que é teo-

ricamente possível uma situação 

de Nyusi na direcção do partido, 

com um Presidente da República 

eleito pelo partido no poder, ten-

do em conta que a base de apoio 

do actual chefe de Estado é com-

posta por jovens, sem grandes li-

gações aos históricos.  

A OMM e ACLLIN (Associa-

ção dos Combatentes da Luta 

de Libertação Nacional), organi-

zações com peso significativo na 

Frelimo, e o próprio Filipe Nyusi 

não fizeram qualquer referência à 

questão de mais um mandato do 

actual Presidente do partido nas 

intervenções. 

Depois da expectativa criada à 

boca da sessão do CC, o SAVA-

Filipe Nyusi na abertura do Comité Central do Partido Frelimo
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NA apurou que a questão morreu 

nos bastidores, com Alberto Chi-

pande, a quem a história oficial 

atribui a autoria do primeiro tiro 

no desencadeamento da luta de 

libertação nacional, a fazer todos 

os corredores. 

Foi nos bastidores, antes da reu-

nião do CC, que Chipande deu 

garantias aos dois antigos chefes 

de Estado, Joaquim Chissano e 

Armando Guebuza, de que um 

eventual “Terceiro Mandato” es-

taria fora de questão. O SAVA-
NA também sabe que Nyusi terá, 

numa das reuniões da Comissão 

Política, informado que não pen-

sava em avançar num “Tercei-

ro Mandato”. Para amenizar as 

“crispações latentes”, foi também 

referenciado que deixaria de ha-

ver pressão para que a região sul 

apresentasse um candidato. Aqui, 

o potencial presidencialista po-

deria ser Samora Machel Jr. que, 

nas próximas semanas, poderá 

formalmente ver o seu processo 

disciplinar arquivado.

Resolvida a questão de fundo nos 

bastidores, segundo um dos parti-

cipantes, as sessões à porta fecha-

da decorreram “sem sobressaltos”. 

Dúvidas sobre eleições 
distritais
No discurso de encerramento na 

reunião de dois dias, Nyusi ar-

refeceu as expectativas quanto à 

realização de eleições distritais 

em 2024, desafiando o país a re-

flectir sobre a viabilidade do es-

crutínio. 

Mas a sugestão de Nyusi é recu-

sada tanto pelo maior partido da 

oposição, a Renamo, como pela 

terceira força política em Mo-

çambique, o MDM (Movimento 

Democrático de Moçambique). 

Um recuo nas eleições distritais 

requereria uma emenda constitu-

cional. 

Um dos argumentos de fundo da 

Frelimo para sugerir o adiamento 

das eleições distritais, tem que ver 

com a capacidade financeira do 

Estado para uma tal empreitada, 

aliado ao facto de o actual forma-

to de descentralização ser visto 

como um desastre e não reflecte 

o “espírito de descentralização”, 

com a partilha efectiva de poder.   

“O Governo, partidos políticos 

e sociedade civil, somos todos 

convocados a reflectir sobre a via-

bilidade de realizarmos eleições 

distritais”, assinalou Filipe Nyusi.

Porém, Nyusi declarou que a 

Frelimo está comprometida com 

o processo de descentralização, 

mas defendeu que se deve avaliar 

as condições sobre o aprofunda-

mento deste movimento.

A escolha de assembleias distri-

tais e de administradores é parte 

do Acordo de Paz e Reconcilia-

ção Nacional assinado em Agosto 

de 2019 entre o Governo da Fre-

limo e a Renamo. 

Apelo à unidade e coesão 
A abertura do CC foi dominada 

por apelos à unidade e coesão fei-

tas na intervenção de Filipe Nyu-

si, assinalando igualmente que os 

quadros e membros do partido no 

poder devem mostrar com “actos 

genuínos de unidade e coesão”, 

visando fortalecer a capacidade 

de a organização enfrentar os de-

safios actuais.

“Actos genuínos, digo genuínos, 

que visam a consolidação da uni-

dade e a coesão, devem continuar 

a servir de grande arma para as 

novas batalhas que hoje trava-

mos, que não são necessariamen-

te iguais às batalhas do passado”, 

precisou.

Filipe Nyusi recorreu a um pro-

vérbio africano: “quando teias 

de arranha se unem, elas podem 

amarrar um leão” para ilustrar a 

importância da unidade e coesão 

interna.

Nyusi sublinhou que o partido 

deve ficar mais fortalecido e as-

sumir-se como “a força da mu-

dança”.

Os apelos constantes de Filipe 

Nyusi à unidade e coesão na Fre-

limo são feitos numa altura em 

que vários observadores fazem 

notar sobre a existência de alas 

no partido e que poderão prota-

gonizar tensões internas à medida 

em Moçambique se aproxima de 

um novo ciclo eleitoral, que co-

meça com as eleições autárquicas 

de 2023 e termina com as gerais 

(presidenciais e legislativas) em 

2024.

O líder do partido defendeu o “re-

juvenescimento” das organizações 

sociais da Frelimo, argumentando 

que a falta de renovação pode le-

var ao “atrofiamento e colapso de 

uma organização”.

Os ataques armados em Cabo 

Delgado, uma província rica em 

gás, não passaram ao lado do dis-

curso de Nyusi. Disse que a acção 

dos grupos armados que actuam 

naquela província desde 2017, 

está agora limitada a “ataques 

esporádicos”, afastando a tenta-

ção de “discursos triunfalistas” no 

combate ao extremismo violento, 

apesar dos “progressos”.

“Nos últimos tempos, os terroris-

tas, cada vez mais enfraquecidos, 

protagonizam ataques esporá-

dicos em pequenos grupos, por 

vezes, com o objectivo de roubar 

comida”, declarou Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi assinalou que os 

“progressos contra o terrorismo” 

estão a permitir o regresso gra-

dual das populações às suas zonas 

de origem e a reposição de servi-

ços básicos como vias de acesso, 

escolas, hospitais, serviços admi-

De facto, notícias de Cabo Delgado indicam um recru-

descer de acções dos jihadistas em pequenos grupos, 

com incidência numa nova frente no distrito de Melu-

co e na estrada entre Palma e Mocímboa da Praia, algo 

que a força ruandesa tinha afastado da órbita dos insurgentes. 

Também na frente da propaganda, agora que Moçambique pas-

sou a “província autónoma” na estrutura do Estado Islâmico, as 

acções contra aldeias e alvos militares são anunciados menos de 

24 horas depois.

Depois da realização do CC, o novo clímax será a luta pelos 

delegados ao Congresso e os lugares no CC. Quanto aos presi-

denciáveis, as “clarificações” do último fim-de-semana parecem 

indicar que os candidatos na zona centro têm agora caminho 

mais claro para avançar. Aliás, já têm pedras regionais à frente 

da OMM, OJM e ACLLIN.

Filipe Nyusi, numa acção fora da esfera partidária, mas a que 

os analistas políticos atribuem a maior importância, três dias 

depois do CC que deixou cair a hipótese do “Terceiro Mandato” 

e a dois anos do final da sua magistratura, nomeou Bernardo 

Lidimba, um seu “homem de mão” e vindo da sua província de 

origem, como chefe do SISE, o serviço secreto de Moçambique. 

Como tinha acontecido no início do primeiro mandato, quando 

foi buscar Lagos Lidimo para o mesmo cargo.

Mais violência em Cabo 
Delgado e novo boss do SISE

nistrativos e financeiros.

Apesar da “redução da incidência 

dos ataques terroristas”, os in-

surgentes continuam sendo “um 

grande desafio” e o país não pode 

embarcar num “discurso triun-

falista” na luta contra os grupos 

armados”, destacou.
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Perto de sete meses depois 
de ter iniciado um pro-
cesso da restruturação das 
chefias das Forças de De-

fesa e Segurança (FDS), o Presi-
dente da República (PR), Filipe 
Nyusi, procedeu nesta terça-feira 
uma sensível mexida nos Serviços 
de Informação e Segurança do 
Estado (SISE), exonerando o seu 
director, Júlio Jane, uma destitui-
ção que acontece três dias após a 
V sessão do Comité Central da 
Frelimo. Em Novembro passado, 
Nyusi havia substituído os minis-
tros do Interior, Amade Miquida-
de, e da Defesa, Jaime Neto. Com 
a exoneração de Jane o ciclo fica 
completo.   

Para o lugar de Jane, Nyusi foi 

buscar Bernardo Constantino Li-

dimba, uma “aposta do Planalto”, 

a par de Bernardino Rafael na 

chefia da Polícia da República de 

Moçambique (PRM).

Com esta nomeação, à excepção 

de Joaquim Mangresse, chefe do 

Estado Maior General das Forças 

Armadas, que é natural de Niassa, 

os sectores mais importantes na 

defesa e segurança do país pas-

sam a ser comandados por figuras 

oriundas de Mueda. Trata-se do 

próprio Filipe Nyusi, que é co-

mandante-chefe das FDS; Ber-

nardino Rafael, comandante-geral 

da PRM e Bernardo Lidimba, no-

meado para o SISE. 

E, numa altura em que está cada 

vez mais evidente o afunilamen-

to dos direitos e garantias funda-

mentais dos cidadãos, o PR quer 

que o SISE seja mais enérgico nas 

suas actuações. Um dos pontos 

que preocupa Nyusi e que o SISE 

deve tomar em atenção tem a ver 

com aquilo que chamou de difu-

são de informações falsas.

Esta orientação verifica-se duas 

semanas depois da Assembleia 

da República (AR) ter aprovado 

a Lei de Prevenção, Repressão e 

Combate ao Terrorismo e Acções 

Conexas que, nalguns círculos, é 

visto como um golpe duro contra 

as liberdades de expressão e de 

imprensa, sobretudo, na difusão 

de informações sobre o conflito 

em Cabo Delgado.

No mesmo despacho de nomea-

ção de Lidimba, Nyusi fechou a 

vacatura deixada por Sérgio Na-

thú Cabá, no cargo de director-

geral adjunto do SISE, e indicou 

o cómico e operativo Joia Haqui-

rene, que vinha exercendo funções 

de director nacional de contra-in-

teligência.  Mas, antes exerceu 

funções de director do SISE nas 

províncias de Tete, Nampula, So-

fala e Maputo.

Haquirene tornou-se mediático 

no dia 21 de Outubro de 2021, 

quando disse, no julgamento das 

dívidas ocultas, na B.O, como 

declarante, que recebeu ordens 

do então DG do SISE, Gregório 

Leão para criar uma firma deno-

minada GIPS que foi a principal 

empresa do SISE e um dos accio-

nistas das três empresas caloteiras, 
tendo desempenhado as funções 
de administrador. Mesmo sem 
tirar nenhum capital, Joia Haqui-
rene detinha uma quota de 30% 
com um capital social de 81 mil 
meticais.
Bernardo Lidimba é também qua-
dro do SISE, mas prestou serviços 
fora da instituição. Teve o seu per-
curso profissional na diplomacia, 
onde assumiu vários cargos fora 
e dentro do país. Foi embaixador 
de Moçambique no Quénia entre 
Fevereiro de 2018 e Dezembro de 
2020.
Também trabalhou com Filipe 
Nyusi, no Ministério da Defesa 
Nacional quando este exercia fun-
ções de ministro. Até a data da sua 
nomeação, Lidimba era chefe do 
protocolo do Presidente da Repú-
blica. 

Bernardo Lidimba é do círculo 

familiar de Alberto Chipande, um 

dos históricos da Frelimo, a quem 

a história oficial atribui a autoria 

do primeiro tiro no desencadea-

mento da luta arma de libertação 

colonial contra o colonialismo 

português.

Lidimba é o terceiro DG do SISE 

nomeado por Nyusi. Primeiro foi 

Lagos Lidimo, que assumiu as 

funções em Janeiro de 2017, após 

a exoneração de Gregório Leão. 

Lidimo ficou no SISE por oito 

meses e abandonou o posto por 

razões de saúde. No seu lugar foi 

indicado Júlio Jane, general do 

exército oriundo da província de 

Manica.

 
Pecados de Jane
Oficial de exército desde jovem, 

Júlio Jane atingiu as posições mais 

altas nas forças armadas com Fi-

lipe Nyusi. A relação de amizade 

entre ambos começa quando Fi-

lipe Nyusi passou pelo ministério 

da Defesa como ministro.

Com Nyusi, Júlio Jane atingiu a 

patente de general do exército, 

chegou ao comando do Serviço 

Cívico de Moçambique, Coman-

dante-geral da Polícia e, por fim, à 

direcção-geral do SISE.

Na tomada de posse da nova di-

recção do SISE, Nyusi não expli-

cou as razões que determinaram a 

cessação de funções de Júlio Jane 

e até elogiou o seu desempenho 

afirmando que, este, assumiu com 

zelo e responsabilidade a nobre ta-

refa de dirigir a casa e, no meio de 

situações muito difíceis, cumpriu 

com zelo a sua missão sem nunca 

esmorecer.   

Contudo, o SAVANA sabe que 

a fraca capacidade de antecipar 

ameaças por parte dos serviços 

secretos e o recrudescimento con-

flito em Cabo Delgado poderão 

estar por detrás desta decisão.

É que, depois de longos meses 

na defensiva, apenas decapitan-

do populares nas machambas e 

saqueando produtos alimenta-

res, principalmente no distrito 

de Nangade, um dos seus actuais 

redutos, os insurgentes ganharam 

força e estão, nas últimas semanas, 

a protagonizar uma série de ata-

ques, principalmente no distrito 

de Macomia.

Ao que tudo indica, é a insur-

gência a se reorganizar, em Cabo 

Delgado e a relançar ataques em 

zonas supostamente livres do ter-

rorismo.  

O jornal também sabe que as re-

modelações que Nyusi vai fazendo 

na área de segurança tem que ver 

com o desapontamento que o Pre-

sidente tinha pela alegada desor-

ganização nas FDS, que consistia 

em sistemáticas fugas de infor-

mações, indisciplina e corrupção, 

sobretudo, no Teatro Operacional 

Norte (TON). 

Aliás, nas suas mesas redondas 

que reúnem a fina flor das relações 

externas da Academia e do Cha-

ma Chama Mapinduzi (CCM), 

os tanzanianos salientavam que 

as FDS ocupavam territórios em 

Cabo Delgado, mas, algum tempo 

depois, permitiam a sua recupera-

ção pelas forças rebeldes, muitas 

vezes devido à fuga de informa-

ções e corrupção. 

Resgatar a respeitabilida-
de do SISE
No discurso de tomada de posse, 

Nyusi enalteceu a capacidade téc-

nica dos dois quadros referindo 

que os seus percursos profissionais 

são conhecidos no seio das FDS.

Para Nyusi, a escolha destes qua-

dros não é casual. Decorreu da 

análise minuciosa sobre o percur-

so profissional de cada um, peran-

te várias missões que foram assu-

mindo, para além de muitas outras 

valências requeridas para as tarefas 

que acabavam de jurar.

Aos empossados, Nyusi recordou 

o papel do SISE e disse que a ins-

tituição tem missão primordial na 

garantia da segurança do Estado.

Destacou a  protecção da  inte-

gridade do território, das pes-

soas,  das  fronteiras e dos recur-

sos de que o país dispõe e contra 

todo o tipo de ameaça. Também 

falou da garantia da independên-

cia e segurança dos órgãos demo-

cráticos do Estado assim como da 

protecção da economia, desde o 

sistema produtivo até aos merca-

dos.

Para Nyusi, o agente do SISE é o 

mais leal perante a pátria, é defen-

sor número um do Estado. Ape-

lou aos empossados para que, no 

exercício das suas funções, tomem 

em conta as novas tendências de 

ameaças para o país.

Exemplificando, Filipe Nyusi fa-

lou do terrorismo  e  extremismo 

violento, da corrupção  nas suas 

diferentes formas, da exploração 

ilegal  e  exploração desregrada e 

insustentável  de recursos natu-

rais; da chantagem psicológica, 

recorrendo a diferentes tipos de 

artimanhas para além do crime 

organizado transnacional.

Na transcrição das ameaças, o 

chefe de Estado destacou ainda o 

branqueamento de capitais, o nar-

cotráfico,  à fuga ao fisco,  à pira-

taria marítima, à imigração ilegal, 

aos sequestros e raptos, aos assal-

tos à mão  armada, à espionagem 

económica, à falta de respeito para 

com os símbolos e órgãos nacio-

nais de soberania, entre outras.

Nyusi fez questão de advertir os 

recém-nomeados que o agente do 

SISE não recebe dois comandos, 

isto para dizer claramente que 

Haquirene não é subordinado de 

Lidimba, mas os dois devem cons-

tituir uma dupla imbatível e que 

cada cumpra com as suas obriga-

ções, pois quem os nomeou, fê-lo 

conhecendo as qualidades de cada 

Mudanças no SISE

Nyusi refresca Jane 
Por Raul Senda 

- PR foi “ao planalto” buscar um novo director 

Após cinco anos na liderança do SISE, Nyusi manda Júlio Jane para o descanso 

Bernardino Rafael e Bernardo Lidimba, todos do planalto de Mueda, são apostas 
do PR nos sectores nevrálgicos de defesa e segurança   
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um. 

O PR disse ainda que os moçam-

bicanos anseiam uma liderança do 

SISE cada vez mais presente nos 

assuntos do Estado e que consiga 

devolver o respeito, a confiança e 

dignidade que sempre caracteriza-

ram esta instituição, e espera desta 

a devolução da respeitabilidade do 

SISE.

Afunilamento dos direitos e 
garantias fundamentais 
No seu discurso, o PR destacou 

aos empossados a necessidade de 

prestar maior atenção à difusão de 

informações falsas.

Este sinal verifica-se numa altura 

em que a AR acaba de aprovar Lei 

de Prevenção, Repressão e Com-

bate ao Terrorismo e Acções Co-

nexas que é vista como um golpe 

contra as liberdades de expressão.

Esta lei prevê uma pena de 12 a 

16 anos de prisão a todos que di-

vulgarem informações que sejam 

consideradas falsas.

Frisar que o quadro legal que re-

gula o SISE dá poderes ao PR de 

conferir ao DG  do SISE prerro-

gativas quase que equivalentes as 

de um juiz. Dentre elas destaca-se 

a interceptação de comunicações e 

dever de colaboração de certas en-

tidades privadas.

O SISE banalizou o Estado 
Ivan Mazanga, diplomado em Re-

lações Internacionais, entende que 

as constantes mudanças ao nível 

das chefias das FDS com maior 

enfoque para o SISE mostram a 

banalização do Estado e das estru-

turas que sustentam a segurança 

do país.

Segundo Mazanga, que é também 

presidente da Liga Juvenil da Re-

namo, maior partido da oposição, 

um Estado tem três componentes 

que é o território, povo e o poder 

político. Estes elementos depois 

resumem-se em soberania.

Sublinha que a primeira institui-

ção que tem o dever de defender 

a soberania é o SISE, e se, hoje, 

o país está a passar por situações 

de insegurança e que se chegou ao 

nível de activar as forças armadas 

é porque o SISE falhou nas suas 

responsabilidades. “Significa que 

o cargo de director-geral adjunto. 

Refere que o julgamento das dí-

vidas ocultas demostrou que Ha-

quirene participou na farra, que 

endividou o país.

“A mulher de Cesar não basta ser 

séria, deve aparentar. Se Joia Ha-

quirene participou nas manobras 

do calote, mesmo que seja de for-

ma indirecta, se, na altura, não fez 

nada para se distanciar, não é hoje 

que vai nos convencer que é um 

agente leal à pátria e comprome-

tido com a defesa do Estado. Para 

mim, a promoção de Haquirene é 

uma vergonha para a instituição 

que vai dirigir e para os moçam-

bicanos”, sentencia.

O nosso entrevistado diz que a in-

consistência do SISE deixa o país 

cada vez mais vulnerável às amea-

ças internas e externas. Acrescenta 

que uma instituição como SISE 

não se pode dar o luxo de forma 

leviana, mudar seus dirigentes 

porque, estes têm consigo infor-

mações sensíveis que, num cenário 

de descontentamento podem ser 

usadas à favor do inimigo.   

Ivan Mazanga afirma que sob 

ponto constitucional, o PR não é 

obrigado a divulgar as razões que 

ditam a exoneração ou cessão de 

funções desde ou daquele dirigen-

te por si nomeado, contudo, para 

se evitar especulações e/ou infor-

mações falsas, em cargos sensíveis 

como é o caso do SISE, devia dar 

alguma satisfação ao povo mo-

çambicano.

“No seu discurso, o PR tentou 

transmitir a informação de que 

tudo correu bem como o antigo 

DG, mas isso não convence a so-

ciedade. No seio das pessoas existe 

uma percepção de que algo anor-

mal está a acontecer no SISE”, 

finalizou.

O SISE precisa de reformas 
profundas 
O presidente do Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM), Lutero Simango, refere 

que não são mudanças recorren-

tes de directores-gerais que vão 

mudar a desorganização e a pálida 

imagem do SISE.

Para Simango, o SISE precisa de 

reformas profundas, mudança de 

atitude e de uma estratégia séria 

e real da segurança nacional. “Isso 

não se resolve com as nomeações 

nem exonerações. Resolve-se com 

planos e acções concretos”, disse.

Lutero Simango conta que, hoje, 

a imagem do SISE está comple-

tamente beliscada, a instituição 

é desprezível e para se resgatar a 

verdadeira identidade do SISE 

e se devolver o respeito deve-se 

mexer em toda estrutura e não em 

alguns compartimentos. 

Referiu que a lei definiu de forma 

clara as atribuições e competên-

cias do SISE e, uma das suas tare-

fas primordiais, é garantir a defesa 

do Estado, proteger a integridade 

territorial e a soberania nacional. 

“Portanto, não está na lei que o 

SISE deve contrair dívidas, criar 

empresas e fazer negócios. Isso é 

inverter aquilo que é o objecto es-

sencial do SISE e por causa dessas 

ambições, as consequências estão 

bem patentes”. 

O presidente do MDM diz que o 

SISE, com muita urgência, precisa 

de reformas no modelo de actua-

ção, na sua estratégia e no pensa-

mento.

“Depois daquilo tudo que se assis-

tiu no julgamento da tenda da BO, 

o SISE perdeu reputação e nin-

guém mais confia na instituição. 

Para resgatar a imagem do SISE é 

preciso fazer-se reformas profun-

das e todas elas devem estar vira-

das para o bem da nação e não para 

interesses de particulares”, disse.

Mudança normal 
Baltazar Fael, pesquisador do 

Centro de Integridade Pública 

(CIP), entende que o cargo de 

DG do SISE é de confiança e, se 

o chefe de Estado tomou a deci-

são de mudar a direcção do SISE 

é porque achou que era necessário.

Fael explica que depois de tudo 

que aconteceu com a instituição 

SISE e com o país, começando 

pelas dívidas ocultas, conflito em 

Cabo Delgado e outras ameaças à 

soberania, é normal que o PR, na 

qualidade de comandante-chefe, 

faça remodelações nas instituições 

que cuidam da segurança.

Resumo do Destaque Rural N° 173

REFORMA FUNDIÁRIA E O MERCADO DE 
TERRAS EM MOÇAMBIQUE

Nelson Capaina

31 de Maio de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://
omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-173/

RESUMO:
Uma questão fundamental ligada à regulamentação e 
reforma fundiárias está relacionada com seu funciona-
mento e/ou adequação e, consequente, impacto sobre 
os pobres e aqueles que vivem directamente da terra.
Este documento sugere que, não obstante a mercan-
tilização da terra ser proibida por lei, ela ocorre e é 
realizada por diversos tipos de actores.  No texto cons-
tata-se que, para a reforma, é necessário um exercício 

lacunas existentes na legislação vigente, a (in)capaci-
dade e incentivos institucionais para o cumprimento 
da lei.

perdemos a primeira guerra”. 

Mazanga explica que, em parte, a 

situação de Cabo Delgado deriva 

da fragilidade do SISE que dei-

xou de fazer o seu dever em prol 

da defesa de soberania e os seus 

responsáveis passaram, em nome 

da instituição, a fazer negócios 

pessoais.

“O julgamento das dívidas ocultas 

deixou claro que nos últimos anos, 

o SISE deixou de estar ao serviço 

da nação e passou a ser um polo 

de satisfação dos apetites dos seus 

responsáveis. O SISE abandonou 

a sua missão primordial de garan-

tia de segurança do Estado e pas-

sou a se dedicar a assuntos obscu-

ros e anti-Estado”, denunciou.

Ivan Mazanga não acredita que a 

nova direcção possa mudar o rumo 

das coisas, e para sustentar as suas 

dúvidas aponta, como exemplo, a 

indicação de Joia Haquirene para 

“Todos sabemos que a exonera-

ção de Gregório Leão do cargo 

do DG do SISE tem a ver com o 

escândalo das dívidas ocultas. Por-

tanto, se o actual DG foi exonera-

do é porque o PR entendeu que 

não estava a responder satisfato-

riamente as orientações”, presume.

Baltazar Fael diz que o SISE é 

uma instituição que trata de as-

suntos neurálgicos e a mínima fa-

lha, as consequências são enormes, 

e uma delas é o recrudescimento 

do conflito em Cabo Delgado.

O pesquisador do CIP indica que 

o julgamento das dívidas ocultas 

deixou claro que há uma relação 

directa entre o chefe de Estado e 

o DG do SISE. Isto mostra que, 

o PR está a par de tudo o que 

acontece na instituição e se tomou 

a decisão de exonerar o director é 

porque sentiu que este não estava 

a colaborar devidamente.   

Continuação da pág. 4

Lutero Simango

Baltazar Fael

IIvan Mazanga

Jóia Haquirene, Vice DG do SISE
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Pode ser o início de mais 
uma fase difícil da guer-
ra, em Cabo Delgado. 
Contrariando qualquer 

optimismo oficial, por mais pa-
triótico que seja, os insurgentes 
estão a exibir cada vez mais mus-
culatura, no norte de Moçam-
bique. Eles estão a fazer mais 
ataques e causar mais mortes no 
terreno. A semana que termina 
foi marcada pelo regresso a em-
boscadas contra automóveis em 
vias públicas, até em áreas sob 
controlo dos ruandeses, conhe-
cidos como a frente mais forte 
no combate à insurgência, no 
norte de Moçambique. 

Ao invés de estarem fragilizados, 

conforme a retórica oficial, os in-

surgentes parecem estar de volta. 

Nos últimos tempos, eles têm 

estado a se desdobrar, em nume-

rosos grupos, pelos distritos de 

Cabo Delgado. Andam armados, 

incluindo armamento pesado. 

Tudo a desmentir, também, a 

“teoria de fome” que, suposta-

mente, terá levado insurgentes 

a se renderem, recentemente, às 

autoridades. 

Mas, para piorar as perspectivas 

futuras, pelas matas, há indica-

ções de os insurgentes estarem 

a treinar mais milícias, incluindo 

crianças e mulheres, para reforçar 

as suas fileiras, o que está a causar 

receios de dias mais complicados.

Há, também, relatos não confir-

mados de que, nos últimos tem-

pos, eles terão recebido reforços 

a partir da Tanzânia, através do 

Rio Rovuma, com uma extensa 

linha de fronteira com Moçam-

bique.

Mocímboa e Palma
No dia 28 de Maio último, os 

insurgentes atacaram, um pouco 

depois da aldeia Tete, em Mo-

címboa da Praia, uma viatura mi-

nibus, transportando mercadoria 

na Estrada Nacional Número 

380, a principal via de ligação 

entre Pemba, a capital provin-

cial, e o centro e norte de Cabo 

Delgado. Os insurgentes atingi-

ram a viatura, mas o condutor 

conseguiu ir até à aldeia Maputo, 

antes da aldeia Namalala, no li-

mite entre Mocímboa da Praia e 

o distrito de Palma.

Maputo está depois da aldeia 

25 de Junho, no entroncamento 

para Mitumbate e Makulo, duas 

das primeiras aldeias mais afec-

tadas pela insurgência. Depois 

de 25 de Junho, em direcção à 

Palma, vai-se, sucessivamente, à 

aldeia de Quelimane, Tete e, fi-

nalmente, à aldeia Maputo. Em 

2018, o SAVANA esteve em 

todas estas aldeias que, já nessa 

altura, viviam em ebulição na se-

quência dos ataques.

É a partir da área zona limítrofe 

entre Mocímboa e Palma que se 

chega à aldeia Lalane, na par-

te costeira do distrito de Palma. 

Lalane foi uma das primeiras 

aldeias a serem arrasadas pela 

insurgência do lado do distrito 

de Palma. Quando o SAVANA 
esteve em Lalane, em 2018, a 

aldeia estava praticamente toda 

destruída. Nem o palmar à sua 

volta tinha escapado do fogo do 

inimigo. O SAVANA também 

sabe que, a partir desta área, os 

insurgentes têm acesso à grande 

mata de onde partiram para fazer 

as recentes incursões, no Posto 

Administrativo de Olumbe, no 

mesmo distrito. Para o oeste, tem 

acesso ao Posto Administrativo 

de Pundanhar, igualmente em 

Palma.

Depois de ultrapassar a área do 

ataque, a viatura foi escoltada por 

militares até Mute e, daí foi leva-

da para a vila de Palma.

Na manhã de segunda-feira, 30, 

pelo menos uma de três viaturas 

também foi atacada na zona li-

mítrofe entre os distritos de Mo-

címboa e Palma. O ataque à Mit-

subishi Canter resultou na morte 

de pelo menos duas pessoas. Ao 

que o SAVANA apurou, uma 

das vítimas é um senhor que vi-

via numa zona conhecida como 

“Cooperativa de Moçambique”, 

em Mueda, e outra, uma mulher, 

era de Ntamba de Makonde, no 

distrito de Nangade. 

Os ataques no eixo Palma-Mo-

címboa, a placa giratória dos 

projectos de oil & gas, aconte-

cem pouco depois de duas in-

cursões no Posto Administrativo 

de Olumbi, do lado de Palma. 

Ainda não há clareza sobre as 

razões dos ataques na área con-

fiada às tropas ruandesas, conhe-

cidas como o elo mais forte no 

combate à insurgência, em Cabo 

Delgado.

Mas o SAVANA, que tem esta-

do a seguir o conflito, em Cabo 

Delgado, entende que, depois de 

muito tempo na defensiva, por 

conta da pressão exercida pelas 

tropas estrangeiras, principal-

mente do Ruanda, os insurgentes 

voltaram a ganhar força e estão a 

reorganizar-se. 

De qualquer forma, no períme-

tro atacado, não há escoltas mili-

tares. Há meses que na via Mo-

címboa-Palma circula-se sem 

militares. As colunas militares 

são apenas entre a vila de Maco-

mia e o entroncamento de Oasse, 

em Mocímboa da Praia.

Meluco-Macomia-
Quissanga
Os ataques na via Mocímboa

-Palma também aconteceram 

pouco depois de os insurgentes 

terem atingido, também em em-

boscada, uma viatura do sector 

da saúde, na região de Pitolha, 

no distrito de Meluco. 

Na verdade, contam fontes lo-

cais, os insurgentes não lançaram 

ataque contra o veículo. Foram 

os próprios ocupantes, profissio-

nais de saúde que, ao se aperce-

berem da presença de homens 

armados, puseram-se em fuga, 

abandonando a viatura que fazia 

o sentido Macomia-Meluco.

 Foi quando os insurgentes se 

apoderaram dos bens, entre eles 

telemóveis e valores monetários, 

antes de destruírem a viatura 

D4D. Fontes a partir do terreno 

explicam que a “força local” esta-

cionada em Licangano fez esfor-

ço para perseguir o inimigo, mas 

as limitações de logística não 

lhes permitiu dar uma resposta 

à altura.

Em Macomia foi decapitado um 

líder comunitário na aldeia Chi-

como. Terá sido surpreendido, 

na companhia de uma mulher, à 

saída de um esconderijo. Na oca-

sião, o líder em causa terá pedi-

do para rezar, ao que o inimigo 

até consentiu, mas, depois de se 

aperceberem, na conversa com a 

mulher, que, afinal, além de ser 

líder da mesquita de Chicomo, 

era também secretário da aldeia, 

eles deram volta atrás e decapi-

taram o cidadão, considerando-o 

como um dos principais alvos.

Na terça-feira, 31, eles terão ata-

cado aldeias do distrito de Quis-

sanga, também um dos mais 

martirizados pela violência, em 

Cabo Delgado.

Nangade
Mas o distrito mais crítico con-

tinua a ser Nangade, onde os 

insurgentes entram sem resis-

tências. Na segunda-feira desta 

semana, eles decapitaram um 

cidadão, numa zona baixa do 

distrito. O cidadão em causa es-

tava a caminho da machamba, na 

companhia da esposa, quando foi 

surpreendido por um grupo dos 

insurgentes. A esposa foi largada. 

Antes de decapitarem o cidadão, 

perguntaram-no se havia milita-

res ou não na vila sede de Nan-

gade.

Mas é em quase todas as aldeias 

de Nangade que há movimen-

tação desusada dos insurgentes. 

Uma das actuais bases do ini-

migo, em Nangade, está numa 

zona conhecida como Kumboi, 

coberta por uma grande mata 

que faz ligação com os distritos 

de Mocímboa da Praia e Palma. 

A partir de Kumboi, é possível 

chegar ao Posto Administrativo 

de Pundanhar, do lado de Palma, 

às aldeias Quelimane, Maputo, a 

norte de Mocímboa da Praia, e 

a aldeias como Ntotue, Manília 

e Mumu, do lado sul da vila do 

mesmo distrito. 

Kumboi é uma base antiga dos 

insurgentes. Tinha sido destruí-

da pelos mercenários russos da 

Wagner, uma empresa próxima 

do presidente Vladimir Putin, 

mas o inimigo conseguiu, mais 

tarde, se reagrupar.

Ainda esta semana, três pessoas 

foram libertas, depois de terem 

sido capturadas pelos insurgen-

tes, nas machambas de Mada-

lenga, em Nangande-sede.

Naquele distrito, alguns insur-

gentes até fazem-se transportar 

em bicicletas, recolhendo frutas 

como laranjas em aldeias aban-

donadas como Lidjungo. Em 

Nangade, onde acredita-se terem 

cinco bases, os insurgentes de-

vem estar a treinar novos recru-

tas, incluindo mulheres e crian-

ças, no que pode ser a preparação 

para um regresso em grande. 

Estima-se que pelo menos 21 lí-

deres do grupo estejam no activo, 

em Cabo Delgado.

A vila de Nangade, que se tornou 

numa ilha sob um manto de in-

certezas, uma vez todas as aldeias 

ao seu redor estarem sob domí-

nio do inimigo, vive sob o risco 

de um dia vir a cair às mãos dos 

al-shabaab, como são localmente 

conhecidos os atacantes. 

“Somos nós”
A confirmar a multiplicação de 

eventos violentos, no norte de 

Moçambique, o ISIS- Moçam-

bique voltou a reivindicar, no 

final da tarde desta quarta-feira, 

31, ataques, em Cabo Delgado, 

subindo para sete o total de re-

clamações desde que Moçambi-

que foi declarado uma província 

independente do EI, a 9 de Maio 

último.

A mudança de Província do Es-

tado Islâmico da África Central 

(ISCAP) para IS-Moçam-

Insurgentes exibem cada vez mais musculatura em Cabo Delgado

Eles estão de volta!
Por Armando Nhantumbo

Insurgentes atingiram viatura dos Serviços de Saúde em Meluco 

Continua na pág. 8
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bique de IS é considerada, por 

entendidos na matéria, como 

significativa, pois muda a relação 

com o ISIS-Central, com quem 

o “al-shabaab” moçambicano 

passa a ter ligação directa. 

Fontes ouvidas pelo SAVA-
NA anotam que a designação 

de Moçambique como Wilayah 

(província) expressa uma vonta-

de antiga do grupo a operar em 

Moçambique, que já há muito 

A 
Nova Democracia (ND), uma jovem 

formação política liderada por Salomão 

Muchanga, completa neste sábado, o 

terceiro aniversário da sua fundação. 

Liderado por jovens que não medem esforços 

para alavancar a voz da liberdade, a organiza-

ção escreve que são três anos de combate diário, 

evocando a história de um povo e reafirmando 

o projecto da esperança.

A ND afirma que a efeméride se comemora 

numa altura em que o país enfrenta graves pro-

blemas económicos, políticos e sociais, agrava-

dos pelas medidas impostas no contexto pan-

demia da covid-19, pelos efeitos adversos das 

mudanças climáticas e pelas incertezas geradas 

pelas guerras cíclicas, sem uma estratégia e res-

postas do Estado, que sejam inclusivas e fortes. 

Enquanto isso, o Governo do dia, acrescenta, 

inunda o país com discursos vazios e corrupção 

endémica.

Para o partido, são retrocessos diários que põem 

em causa direitos e liberdades e, afecta profun-

damente “a vida de moçambicanos e moçam-

bicanas” com injustiças suportadas e por ope-

rações de patrulha ideológica, onde prospera 

a censura, inculcação do medo e proibição de 

manifestações cívicas e do exercício de liberda-

des fundamentais.

“Nestes três anos, acreditamos que esta luta se 

alimenta das insuportáveis condições de vida de 

gerações inteiras, de todo um povo que, vê esgo-

tadas as esperanças de viver tal futuro prometi-

do, a quase meio século”, lê-se no comunicado. 

Frisa que a ND é o combustível de que a socie-

dade necessita, para transformar toda a frustra-

ção em objectivo de luta, que vai constituir um 

governo amigo do cidadão, responsável e virado 

para o desenvolvimento inclusivo. 

“A Nova Democracia é a voz de milhões de mo-

çambicanos oprimidos e não representados no 

Parlamento, na tal que seria casa do povo, onde 

os insensíveis se debruçam sobre como se man-

ter ali, cheios de benesses que a posição oferece, 

enquanto milhares de moçambicanos morrem 

nos hospitais, por ausência de políticas cla-

ras de saúde e uma educação desajustada com 

conteúdos, sistemas e curricula ciclicamente re-

tificados porque assustadores e predadores do 

conhecimento infantil”.

No seu comunicado, a ND refere que Moçam-

bique vive o pior escândalo alguma vez visto, da 

produção e acometimento às nossas crianças, a 

conteúdos escolares absurdos, produzidos in-

competentemente, não se sabendo por quem e 

com qual objectivo, numa instituição que, nos 

últimos anos têm-nos habituado e brindado 

com a mais absurda incapacidade de estar e re-

presentar, um ministério que deveria cuidar do 

crescimento intelectual dos nossos filhos. 

(Redacção)

ND comemora três anos

se queria livre do comando do 

ISIS-Congo.

Com ligação directa entre o 

ISIS-Moçambique e a estrutura 

do Comando Central do ISIS, o 

“al-shabaab” também pode pas-

“A SAMIM está ciente de que 

existem quadrantes que pre-

tendem retratar a SAMIM e a 

SADC de forma negativa e até 

resolveram contrariar, por todos 

os meios, todos os seus esforços 

positivos. No entanto, isso não 

nos deterá de forma alguma deste 

nobre curso”, ataca.

O  SAVANA é um dos órgãos 

que têm denunciado a incapaci-

dade da SAMIM, particularmen-

te no distrito de Nangade. A Tan-

zânia e Lesotho, encarregados de 

proteger este distrito, continuam 

a fazer pouco para a estabilização 

do distrito. Em relação à Tanzâ-

nia, ganha mais eco a teoria de o 

país vizinho estar a jogar em dois 

tabuleiros.

“Um, o medo das represálias, pois 

eles sabem que os cabeças do 

terrorismo saíram de lá - mas a 

lógica dos grupos não quer saber 

dos medos deles; o outro, que não 

dirão em público nunca, é o in-

teresse em atrasar os projetos de 

gás em Cabo Delgado para esti-

mular a Shell, a ExxonMobil e a 

Equinor a avançarem com o pro-

jeto de gás de Lindi”, comentou, 

ao SAVANA, um especialista em 

confrontar o inimigo.

Administradores reconhe-
ceram falta de melhorias
E não é só o Jornal que não vê 

grandes resultados com a actua-

ção das tropas da SADC. Os ad-

ministradores dos distritos sob 

a égide da SAMIM também já 

admitiram que não houve gran-

des melhorias com a entrada das 

tropas da região.

“Bom, para o distrito de Nanga-

de não posso afirmar categorica-

mente que houve melhorias. Para 

o meu distrito, não se registaram 

grandes mudanças”, disse, em en-

trevista ao Jornal, em Março últi-

mo, o administrador de Nangade, 

Dinis Mitande. 

Para o dirigente, “é estranho por-

que quando você recebe um re-

forço, significa que veio aumentar 

a capacidade defensiva”.

E fez uma analogia: “é como 

quando, na machamba, há erva 

crescida e chega a um momento 

em que a capacidade é reduzida e 

você pede familiares para apoia-

rem no trabalho de limpeza. Sig-

nifica que estás com esperança de 

sucesso. Mas quando eles não vão 

a machamba e dizem ‘ah, nós não 

vínhamos aqui para irmos ajudar 

a capinar’, qual será a sua impres-

são”, questionou o administrador 

de Nangade.

Mas Dinis Mitande tinha respos-

ta: “é negativa”. E foi mais longe: 

“até quando estávamos entre nós, 

nós nacionais, o inimigo não fa-

zia incursões como fez este ano. 

E é isso que nos cria transtornos”, 

disse, manifestando desconforto 

perante actuação das forças es-

trangeiras alocadas a Nangade.

Em contrapartida, Mitande con-

firmou que a força local tem es-

tado a desempenhar um papel 

central em Nangade. “Grande-

mente porque, mesmo com pou-

cos meios ou com meios escassos, 

a força local consegue dar res-

posta ao inimigo. Consegue dar 

resposta e isso é muito positivo”, 

disse.

Quem também reconheceu falta 

de melhorias com a chegada das 

tropas da SAMIM foi o adminis-

trador de Macomia, Tomás Badai.

“Mesmo com a força estrangeira, 

os terroristas não param de atacar. 

É uma situação que nos preocupa 

tanto”, disse Tomás Badai, para 

quem “o Governo moçambi-

cano fez tudo por tudo, pedir 

apoio estrangeiro, em termos 

de força militar, mas, mesmo 

assim, no distrito de Maco-

mia, ocorrem ataques”.

Questionado sobre se a si-

tuação teria melhorado com 

a chegada de tropas estran-

geiras, o administrador tam-

bém respondeu que não ha-

via grande diferença.

“Estamos a dizer que, mes-

mo com a presença de forças 

estrangeiras, os terroristas 

estão a atacar, então, não há 

grande diferença, entre an-

tes e agora em que a força 

estrangeira está no nosso 

distrito. Mesmo antes da 

vinda da força estrangei-

ra, ocorriam ataques. Neste 

momento que temos a força 

estrangeira também ocor-

rem ataques, para dizer que 

não há uma grande diferen-

ça”, enfatizou Tomás Badai, 

também entrevistado em 

Março passado.

segurança. 

Os militares estrangeiros até 

têm dito que não foram a 

Cabo Delgado para substituir, 

mas para apoiar os moçambi-

canos.

Mesmo em Macomia, sob 

responsabilidade da África do 

Sul, foi preciso desdobrar as 

tropas do Ruanda para apoiar 

a chamada potência regional, 

também sem grandes resulta-

dos no terreno. Tal como te-

mos demostrado, desde o ano 

passado, em alguns casos, é a 

chamada “força local”, com-

posta por velhos combatentes 

da luta de libertação nacional 

e seus descendentes, que fa-

zem a vez dos militares mo-

çambicanos e da SAMIM, 

muitas vezes estacionados nas 

vilas distritais, como sucede 

com a Tanzânia e Lesotho, em 

Nangade. 

Várias vezes, quando são aler-

tadas para acudir a ataques, 

as tropas chegam depois do 

“burro morto”, quando o ini-

migo fez estragos e recuou 

com seus próprios pés. Outras 

vezes nem sequer se deslo-

cam ao terreno. Mas, mesmo 

com a vontade que mostra em 

defender a sua terra, a “força 

local” não consegue fazer mui-

to, por dificuldades logísticas, 

incluindo de armamento para 

Com críticas sobre a 

sua actuação menos 

conseguida, não só 

em Nangade, mas 

também nos restantes distri-

tos sob a sua guarda, como é 

o caso da Macomia, confiada 

à África do Sul, a SAMIM, 

como é designada a tropa 

conjunta da SADC, emitiu, 

esta semana, um violento co-

municado de imprensa, ata-

cando a comunicação social 

que tem denunciado a sua 

actuação algo atabalhoada, no 

terreno.

A SAMIM diz que a sua ac-

tuação, em Cabo Delgado, 

trouxe calma e estabilidade 

nas zonas de Mueda, Maco-

mia e distrito de Nangade, 

levando ao regresso dos resi-

dentes à maioria das aldeias e 

vilas desses distritos.

“As forças do SAMIM con-

tinuam a garantir a seguran-

ça das estradas da cidade de 

Pemba que levam a Macomia, 

Awasse, Mueda e Nangade, o 

que posteriormente restaurou 

a confiança do público e redu-

ziu os riscos de ataque devido 

ao patrulhamento consistente 

das forças do SAMIM e das 

Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM)”, 

escreveu a organização.

Contudo, a SAMIM reco-

nhece que, “apesar dos esfor-

ços feitos pelas Forças da SA-

MIM e outras forças amigas 

para garantir um Cabo Del-

gado seguro e protegido, inci-

dentes isolados de insurgên-

cia estão prestes a ocorrer e às 

vezes não podem ser evitados 

devido à natureza do conflito 

em questão”.

O que é fundamental notar, 

prossegue, é que as Forças da 

SAMIM e outras forças ami-

gas têm contido a situação 

de segurança nos distritos de 

Mueda, Nangade e Macomia, 

onde as suas tropas estão ac-

tualmente destacadas.

No fim, a SAMIM deixou 

um recado aos media. “Face 

ao exposto, a SAMIM de-

seja instar todos os meios de 

comunicação social a con-

tinuarem a manter os mais 

elevados padrões de profissio-

nalismo na sua cobertura do 

trabalho das Forças SAMIM, 

que é fundamental para o 

sucesso global da missão em 

benefício do povo da Repú-

blica de Moçambique e toda 

a região”, referiu.

As dores da SAMIM

sar a ter acesso directo a fundos, 

equipamentos e pessoal do Esta-

do Islâmico.

Na sua reivindicação, o EI escre-

ve que “pela graça de Deus Todo

-Poderoso, os soldados do Cali-

fado invadiram a aldeia cristã de 

(Pitolha) na área de (Meluco) em 

(Cabo Delgado), e queimaram 

suas casas e retornaram às suas 

posições em segurança. Louvado 

seja Deus…”, refere o Daesh.
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Os erros de conteúdo no ma-
nual de Ciências Sociais da 
6ª classe, que escandalizaram 
encarregados de educação 

e outros sectores da sociedade, nos 
últimos dias, não são vistos apenas 
como o resultado da negligência dos 
responsáveis pela sua produção, mas 
como uma pequena amostra de um 
sistema de educação que está numa 
profunda crise desde a introdução de 
reformas como a passagem semi-au-
tomática no ensino básico em 2004. 

Entende-se que esta situação não é 

um caso isolado porque, afinal de con-

tas, os resultados produzidos não são 

satisfatórios e mostram uma gritante 

regressão na qualidade de ensino se 

comparado com as décadas anteriores.

Para escritores, membros da sociedade 

civil e professores, urge uma reflexão 

sobre o rumo do sistema nacional de 

educação (SNE) e o que se pretende 

dos moçambicanos do amanhã. 

A polémica em volta do sector da edu-

cação surgiu quando, a partir da sema-

na passada, alguns erros de conteúdos 

no manual da 6ª classe de Ciências 

Sociais, levantaram acesos debates nas 

redes sociais. 

A gafe tem a ver com os limites geo-

gráficos do Zimbabwe, que segundo o 

manual, é banhado a norte pelo mar 

vermelho (este que se encontra entre 

o nordeste do continente africano e a 

Ásia). 

O livro em causa é da autoria de Firo-

za Bicá, com o título: O nosso conti-

nente. Os “pecados” foram cometidos 

pela Porto Editora, uma empresa do-

miciliada em Portugal.

A polêmica forçou o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Hu-

mano (MINEDH) a convocar uma 

conferência de imprensa, no último 

domingo, para pedir desculpas aos en-

carregados de educação e anunciar a 

criação de uma comissão de inquérito, 

que deverá apresentar respostas sobre 

o que terá acontecido num prazo não 

superior a 15 dias. A entidade, por 

meio da sua porta-voz, Gina Guibun-

da, referiu que produziria uma errata e 

distribuiria pelas escolas. 

Por sua vez, numa breve nota citada 

pela Carta, a Porto Editora manifes-

tou a sua abertura para trabalhar com 

a comissão de inquérito na compreen-

são do que terá sucedido e de auxiliar, 

também, na produção das erratas que 

o MEDH prometeu distribuir pelas 

escolas.

A editora fez a remoção dos mesmos 

manuais, que se encontravam dispo-

níveis numa página da internet refe-

rindo que só voltaria a disponibilizar 

depois do aval do MINEDH.  

Cenários preocupantes
Os erros nos manuais voltaram a le-

vantar um forte debate sobre a quali-

dade de ensino em Moçambique que 

tem vindo a ser bastante questionada. 

Na verdade, as queixas não recaiem 

apenas sobre o processo de produção 

de livros, mas nos modelos e exigên-

cias que o governo vem implemen-

tando. 

Para além de abrir o mercado e permi-

tir a entrada de editoras externas para 

o processo de ensino e aprendizagem, 

em 2004 o governo introduziu as cha-

madas passagens semi-automáticas, 

também denominadas “Progredi”. 

Manuais destapam podridão do sistema
Por Elias Nhaca

Este modelo garante que o aluno pos-

sa transitar de classe mesmo que o 

aproveitamento pedagógico não justi-

fique e não tenha alcançado os resulta-

dos exigidos para o seu nível. 

Este modelo tem sido alvo de várias 

críticas por se entender que contri-

buiu, por exemplo, para que os níveis 

de rendimento escolar no ensino pri-

mário sejam baixos. Segundo estima-

tivas, entre 100 crianças do mesmo 

nível escolar, apenas seis é que sabem 

ler e escrever em Moçambique, o que 

é considerado grave. 

O mesmo processo (passagem semi 

ou automática) foi verificado durante 

a pandemia, em que, sem condições de 

garantir as aulas à distância, os alunos 

permaneceram diversos meses sem 

aulas, mas, ainda assim, o MINEDH 

optou pela transição automática nos 

últimos dois anos, o que dividiu opini-

ões em diversos sectores da sociedade. 

Depois que a normalidade voltou e 

foram retomadas as aulas presenciais, 

observou-se ainda, no princípio do 

ano lectivo, em Janeiro, um atraso na 

disponibilização de livros que preva-

leceu até ao princípio do segundo tri-

mestre. 

Todas estas situações, segundo analis-

tas, são cenários gritantes que enude-

cem o estágio precário em que se en-

contra o sistema nacional de educação. 

É a gota de água
O escritor Lucílio Manjate não tem 

dúvidas de que há bastante tempo que 

a qualidade da educação em Moçam-

bique tem sido questionada. Explica 

que este caso pode apenas ser visto 

como a gota de água que fez transbor-

dar o copo. 

Por isso, considerou, deve-se aprovei-

tar este momento para repensar seria-

mente sobre o futuro de cidadãos que 

queremos para o país, porque a situ-

ação pode ser mais profunda do que 

parece. 

Acrescentou que a gravidade da situa-

ção pode ser entendida se observamos 

o grau de envolvimento dos autores 

nacionais e externos no processo de 

produção do livro escolar. 

“E aqui tenho de ser propositadamen-

te saudosista: revisitemos os livros, por 

exemplo, dos anos 80 e 90, e compa-

remos com os manuais que agora são 

produzidos. Creio que, ao fazermos 

isso, teremos de nos perguntar qual é a 

nossa agenda hoje”, apontou.

“Peguemos os manuais de Língua 

Portuguesa da 6ª ou 9ª classes de en-

tão e comparemos com os livros de 

hoje. A diferença é gritante e preo-

cupante. Uma observação rápida pelo 

actual livro de Língua Portuguesa da 

8ª classe permite perceber que dos 32 

textos assinados, apenas 10 são de au-

tores moçambicanos”, elucidou. 

Explicou ainda que “dos dez textos 

de autores moçambicanos, cinco tem 

ascendência paterna portuguesa ou 

outra que não seja moçambicana e 

apenas dois são moçambicanos pelo 

lado da mãe e do pai. Não tenho nada 

contra este facto. Dos sete autores 

moçambicanos, quatro são da geração 

de 50 da literatura moçambicana e 

três da geração de 80”, disse. 

Estas questões denunciam a questão 

da representatividade dos autores mo-

çambicanos nos manuais de ensino de 

Língua Portuguesa. 

“Estamos a minar o país”
Por sua vez, a vice-presidente do 

MEPT (Movimento de Educação 

para Todos), Amina Issa, considera 

que estas gafes estão a minar o país e 

a comprometer o futuro dos cidadãos. 

No seu entendimento, isso porque não 

se trata apenas de uma questão de fa-

lha de ortografia ou paginação, mas de 

conteúdo, o que pode deturpar a visão 

do mundo. 

“Não é só uma questão de erros de 

ortografia ou de paginação. Tem a 

ver com a ideologia que está por de-

trás. Os aspectos que falam sobre a 

história (onde há) uma romantização 

do processo de colonização. Os erros 

são mais do que erros ortográficos ou 

de semântica, mas erros de conteúdo”, 

disse Issa. 

Deste modo, sugere que, ao invés de 

considerar a errata como uma solu-

ção, a decisão deve incidir em refazer 

o manual e repensar os modelos de 

ensino.

“Nós olhamos e ouvimos a proposta 

do governo que é de fazer a errata dos 

livros. Como MEPT, nós achamos 

que esta medida pode, sim, ser feita, 

mas, de uma forma provisória e não 

definitiva. Se olhar para o nosso con-

texto, onde, muitas vezes, temos pais 

pouco letrados, até que ponto esta 

errata vai chegar a ele lá na comuni-

dade para ajudar o seu filho? A mes-

ma pergunta se faz para o professor. 

Quando é que esta errata vai chegar 

ao professor para que ela seja usada e 

considerada?”, questionou.

A fonte observa ainda que não deixa 

de ser preocupante o facto do MI-

NEDH, quase sempre, não apresentar 

uma solução estruturada. 

“Estamos a ver que o MINEDH apa-

rece sempre para responder a questões 

imediatas de situações que aparecem 

nas redes sociais e não apresenta uma 

proposta estruturada. Eles aparecem 

a explicar aquilo que é imediato. Essa 

pode ser, também, uma das grandes 

causas do nosso sistema de educação 

estar como está”, referiu. 

“Está faltar um momento estratégico 

de longo prazo. O que nós queremos 

para as nossas crianças, o que quere-

mos para o nosso país, e vamos res-

erros verificados só podem ser resulta-

do de negligência ou sabotagem. 

A organização entende ainda que este 

cenário é resultante da exclusão des-

ta classe no processo de produção de 

livros, o que não acontecia antes de 

serem introduzidas reformas no SNE. 

A ONP considera que outros erros, 

não muito expressivos, já ocorreram 

noutros manuais, mas os professores 

sempre conseguiram remediar.

Processo de produção do livro
O Processo de produção do livro obe-

dece várias etapas como: a concepção, 

elaboração, edição, impressão, distri-

buição, conservação e desalfandega-

mento. 

Este processo inicia com o lançamen-

to de um concurso público nacional 

e internacional para a contratação de 

um consultor editorial. Este consultor, 

posteriormente, deverá contratar os 

autores, revisores de conteúdos, ma-

quetizadores e ilustradores. 

Na conferência de imprensa, do últi-

mo domingo, Gina Guibunda expli-

cou que depois a apreciação é feita 

pela comissão de avaliação do Insti-

tuto Nacional de Desenvolvimento 

Gina Guibunda – Porta-voz do MINEDH

“Os erros nos manuais de ciências sociais da 6ª classe são vistos como a gota de 
água na crise no sistema nacional de educação”

Educação em Moçambique

pondendo algumas coisas de uma for-

ma pontual e não estratégica. Se for 

a ver, a questão que saiu antes, sobre 

aquele conteúdo sobre a sexualidade, 

apareceu-se a dizer que só vamos ti-

rar a página, mas, na nossa opinião 

era preciso explicar o que estava por 

detrás daquele discurso, qual era a in-

tenção estratégica. Como governo de 

Moçambique o que queremos passar 

para os nossos jovens”, argumentou. 

No seu entender, é altura de arrega-

çar as mangas, unir forças e junto da 

sociedade civil construir uma colabo-

ração no processo de elaboração dos 

manuais escolares. 

Um processo sempre 
problemático
O processo de produção e distribuição 

do livro, no decorrer dos anos, tem 

sido problemático. Em 2010, o rela-

tório simplificado de auditoria de de-

sempenho da Autoridade Tributária 

concluiu que naquele período foram 

detectadas muitas deficiências ao logo 

de todo o processo de distribuição do 

livro. Notou-se, por exemplo, que os 

recursos humanos do MINEDH não 

estavam estruturados de forma ade-

quada para melhor responder à execu-

ção e controlo da distribuição.

O livro em Moçambique é distribuído 

gratuitamente desde 2004. 

Sobre a problemática do conteúdo, o 

antigo Presidente da República, Ar-

mando Guebuza, disse que os erros 

não podem ser vistos de ânimo leve, 

pois colocam em causa a identidade 

dos moçambicanos. Guebuza, que 

tem sido muito interventivo nos últi-

mos tempos, referiu ainda que os erros 

devem ser corrigidos urgentemente. 

“Coitadas das crianças que passaram 

seis meses a aprender aquelas coisas. O 

que é que vai se fazer? Encontra-se a 

maneira de corrigir. O povo não pode 

perder a sua identidade”, apontou.

Por sua vez, a Organização Nacional 

de Professores (ONP) entende que os 

da Educação (INDE), que, posterior-

mente, elabora um relatório com re-

comendações específicas ao consultor 

do manual. 

O governo gastou neste ano USD 23 

milhões nos cerca de 14 milhões de 

livros da primeira à sétima classe, que 

inclui a concepção, compra e distri-

buição. Trata-se de um incremento na 

verba disponibilizada para a produção 

do livro. Em 2017, o custo para a pro-

dução do livro era de cerca de USD 

17 milhões para a mesma quantidade 

de livros.   

Durante a sua sessão da última terça-

feira, o Conselho de Ministros deci-

diu que a comissão de inquérito criada 

para apurar responsabilidades deve 

apresentar resultados até ao prazo má-

ximo de 15 dias, sendo que havendo 

culpados, estes devem ser responsabi-

lizados. 

Lucílio Manjate – escritor 

Amina Issa – vice presidente do MEPT

Armando Guebuza – ex-presidente de 
Moçambique 
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São as incidências da 
Cimeira de Cigarros 
Electrónicos (E-Ciga-
rette Summit, na si-
gla em inglês), edição 
2022, que decorreu 
em formato híbrido 
(presencial e online), a 
partir dos Estados Uni-
dos da América (EUA). 
Na primeira sessão do 
evento, diversos espe-
cialistas defenderam, 
no dia 17 de Maio, que 
os cigarros electróni-
cos são uma alternati-
va segura para a ces-
sação da fumaça. 
As notas de abertura 
da sessão sobre “ac-
tualização de evidên-
cias: padrões de uso e 
saúde”, foram feitas por 
David Ashley, Investi-
gador e Professor na 
Escola de Saúde Pú-
blica da Universidade 
do Estado da Geórgia, 
nos EUA. Sob um tema 

fora da caixa”, no que 
aos cigarros electróni-
cos diz respeito, David 
Ashley quebrou tabus, 
anotando que, sob as 
condições do mundo 
real, os cigarros elec-

-
zes para incentivar a 
cessação do tabagis-
mo, havendo até casos 
de quem as rejeitou 
para continuar a fumar 
os cigarros tradicionais 
à base de combustão.
David Ashley centrou a 
sua apresentação nos 
chamados usuários du-
plos, ou seja, fumado-
res que usam cigarros 
combustíveis e elec-
trónicos, assinalando 
que, na maioria deles, 
continuam a fumar 
produtos combustí-
veis. E apresentou da-
dos: cerca de 80-90% 
dos fumantes que são 
usuários duplos conti-
nuam a fumar, mesmo 
depois de experimentar 
cigarros electrónicos, 
permanecendo duplos 
usuários ou voltar a 
fumar cigarros exclu-
sivamente; menos de 

10% dos usuários duplos 
mudam para o uso exclusi-
vo de cigarros electrónicos; 
e menos de 10% param de 
usar produtos de tabaco 
por completo.
Com efeito, David Ashley 
colocou questões intrigan-
tes: por quê os que tentaram 
transitar não conseguiram 
e como ter estas pessoas 
a pararem de fumar e pas-
sarem a usar dispositivos 
electrónicos? Quais são as 

abandono completo do ci-
garro e a transição para os 
dispositivos electrónicos? 
Por quê os fumantes rejei-
tam cigarros electrónicos? 
Mas a resposta é simples e 
Ashley tinha-a pronta: se os 
fumantes não encontrarem 
o que querem nesses pro-
dutos, então, eles param de 
usá-los.
Segundo estudos citados 
pelo pesquisador, entre as 
razões que levam à rejei-
ção dos cigarros electróni-
cos, as pessoas dizem que 
não sentem como se esti-
vessem a fumar um cigarro; 
que não encontram nicotina 

preocupados com a segu-
rança desses novos dispo-
sitivos.
Por isso, anotou, para a 
cessação do tabagismo, os 
fumantes que procuram pa-
rar de fumar, precisam de 
encontrar produtos alterna-

Mas também defendeu a 
necessidade de garantir 
que haja dispositivos elec-
trónicos gratuitos ou, pelo 
menos substancialmente 
mais baratos do que fumar, 
durante o período de tran-
sição. Entre outras medidas 
para a cessação do tabagis-
mo, mencionou igualmente 
a necessidade de treina-
mento sobre uso correcto 
dos novos produtos, apoio 
comportamental e motiva-
ção para migrar para os dis-
positivos electrónicos.
Sobre como motivar os fu-
mantes a desistirem, apon-
tou a necessidade de redu-
zir os incentivos ao fumo 
e proporcionar uma efec-
tiva substituição, reduzir 

os apelos para o consumo 
dos cigarros combustíveis, 
bem como reduzir o teor de 
conteúdos adicionados no 
tabaco, tais como nicotina.
Reconheceu que mudar de 
fumar produtos combus-
tíveis para usar cigarros 
electrónicos não é fácil para 
ninguém.“Algumas vezes 
precisam de ser treinados 
no uso dos produtos”, dis-
se, ressalvando que se não 
forem treinados no uso dos 
produtos, incluindo para 

-
ciente, nunca irão fazer a 
transição.
Não é que David Ashley te-

dessa transição. Não. Para 
ele, é possível maximizar 
a efectividade de cigarros 
electrónicos e cessar o uso 
de cigarros combustíveis.

Nicotina é problema de 
saúde pública 
Para Neal Benowitz, Pro-
fessor Emérito de Medicina 
na Universidade da Cali-
fórnia, que falou dos riscos 
da nicotina, considerando 
o tema como uma preocu-
pação de saúde pública, 
começou por subscrever 
que, nos EUA, por exem-
plo, apesar dos progressos 
no controlo e prevenção do 
tabagismo, o uso do tabaco 
continua sendo a principal 
causa de doença evitável e 
morte.
Nos EUA, os cigarros de 
combustão causam a es-
magadora maioria das 
doenças relacionadas com 
o tabaco e são responsá-
veis por mais de 480 000 
mortes a cada ano. Mas, na 
verdade, os cigarros com-
bustíveis matam metade de 
todos os usuários de longo 
prazo.
Por isso, Neal Benowitz as-
sinalou que o uso de nico-
tina não queimada, embora 
não seja inofensivo, é muito 
menos prejudicial do que 
fumar. Entre os principais 
efeitos farmacológicos pre-
judiciais da nicotina, falou 
da liberação de neurotrans-
missores, estimulação neu-
ral simpática, supressão 
imunológica, estresse oxi-

dante, crescimento celular, 
entre outros. 
Além do vício, outras preo-
cupações de segurança em 
relação à nicotina incluem 
doenças cardiovasculares, 
toxidade reprodutiva, cé-
rebro do adolescente com-
prometido, doenças infec-
ciosas, cancro, entre outros 
riscos.
Nas suas conclusões, des-
tacou que a nicotina é po-
tencialmente mais viciante 
do que outras drogas e tem 
efeitos em todas as partes 
do corpo. Segundo o espe-
cialista, a alta dependência 
por nicotina pode represen-
tar riscos particulares para 
os jovens.
Álcool e cannabis podem 
ser viciantes e mais perigo-
sos do que a nicotina não 
queimada, prosseguiu.
Mas coube ao Professor 
Peter Hajek, do Instituto de 
Saúde Publica da Universi-
dade Queen Mary, falar dos 
prejuízos da nicotina para 
o ser humano, tomando 
como amostra o cérebro do 
adolescente.
Peter Hajek começou por 
citar preocupações de que 
a nicotina pode causar pro-
blemas de atenção e me-
mória e preparar o cérebro 
para o vício, afectando até 
o aprendizado, bem como 
especialistas alarmados 
por considerarem a nicotina 
como um veneno para o cé-
rebro.
Mas, para Peter Hajek, os 
dados existentes não forne-

-
mar que fumar prejudique o 
desenvolvimentocognitivo. 
“Fumar não parece afetar o 
QI, então, a nicotina em si 
é improvável que tenha tais 
efeitos”, destacou.

Alternativas seguras
Jamie Hartmann-Boyce, da 
Universidade de Oxford, 
apresentou as últimas evi-
dências do Cochrane so-
bre cigarros electrónicos. 
Sob o tema “convivendo e 
enfrentando a incerteza”, 
Hartmann-Boyce disse que 
as evidências mostram que 
o uso exclusivo de cigarros 

Alternativas ao cigarro:
Dispositivos electrónicos são seguros

electrónicos está asso-
ciado a níveis mais bai-
xos de dano que o uso 
exclusivo de tabaco 
combustível ou o uso 
de uma combinação de 
tabaco combustívele ci-
garros electrónicos.
Essas evidências, assi-
nalou, são consistentes 
com outros estudos e 
amplo consenso cientí-

-
lhoria na saúde vem da 
cessação total do uso 
de tabaco combustí-
vel e que, embora não 
completamente isentos 
de riscos, os cigarros 
electrónicos são uma 
alternativa mais segura.
Por sua vez, Andrew 
Hyland, investigador 
do Centro de Cancro 
Roswell Park Com-
prehensive, falou do 
caminho de fumantes 
sem planos de parar de 
fumar. De acordo com o 
pesquisador, existe um 
grupo de fumantes que 
não têm interesse em 
parar de fumar e é em 
número considerável. 
Nos EUA, por exem-
plo, pelo menos um em 
cada seis fumantes não 
tem plano de parar de 
fumar
A partir de estudos ex-
perimentais, Andrew 
Hyland mostrou que 
oferecer boas alternati-
vas, que incluem cigar-
ros electrónicos, mas 
com nicotina, mesmo 
a fumantes que não te-
nham planos de parar 
de fumar pode motivar 
a sua mudança na in-
tenção de parar, ainda 
mais quando, nos no-
vos produtos, a libera-
ção de nicotina for se-
melhante à decigarros.
O pesquisador subli-
nhou haver estudos 
que mostram que dar 
os sistemas electróni-
cos a fumantes desmo-
tivados para parar de 
fumar aumenta a mo-
tivação de cessação e 
está associado à redu-
ção do tabagismo.
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Moçambique está em teste de democracia
Horas depois de ter sido re-

cebida pela ministra do 

Interior, Arsénia Mas-

singue, a embaixadora da 

Ucrânia em Moçambique, Liubov 

Abravitova, abriu-se ao SAVA-
NA para abordar a “melindrosa” 

invasão[operação especial na termi-

nologia do regime de Moscovo] do 

seu país pela Rússia, numa guerra 

com uma frente diplomática que se 

está a alastrar para os demais países 

do mundo.
Em meia hora de conversa, Abravi-

tova, uma diplomata com residência 

em Pretória, na África do Sul, resu-

miu a abstenção de Maputo na con-

denação ao conflito como um teste 

à democracia e a independência de 

Moçambique. Considera que pelo 

facto de Moçambique ser candidato 

a membro não-permanente do Con-

selho de Segurança das Nações Uni-

das devia, antes de mais, demonstrar 

o seu compromisso com a defesa dos 

direitos humanos e outros princípios 

básicos que nortearam a fundação 

daquela instituição. 

A neutralidade ou abstenção de um 

país face à agressão não significa, 

segundo a diplomata, que o país em 

causa esteja a favor das violações dos 

direitos humanos, mas pode resultar 

da máquina de propaganda russa, 

que trabalha muito, além de desin-

formar as suas próprias populações.  

A embaixadora, que responde por 

Moçambique, África do Sul e Bots-

wana, diz que o seu país respeita as 

posições de cada Estado e vai ob-

servar com atenção o processo de 

votação nas ONU [eleição será no 

próximo dia 09 de Junho], incluindo 

as posições neutrais. 

Defendeu que a Ucrânia sempre foi 

vítima de acções hostis da Rússia, 

pelo que a sua única saída passa por 

filiar-se à União Europeia, e conse-

quentemente, à NATO, para poder 

garantir a defesa da sua soberania e 

integridade territorial. Acompanhe 

abaixo as partes mais relevantes da 

entrevista. 

A embaixadora está de visita à Mo-

çambique onde se reuniu com a mi-

nistra do Interior. Qual foi o móbil 

da visita?

Sou embaixadora plenipotenciária de 

Moçambique, com residência em Pre-

tória, África do Sul. As minhas visitas 

são regulares a Moçambique.  

O objectivo desta visita era de me en-

contrar com a ministra dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação [Verónica 

Macamo] e, também, aproveitando a 

minha vinda, para com outros minis-

tros discutir a agressão russa à Ucrânia 

e estreitar os laços de cooperação futu-

ra com Moçambique. Vinha abordar o 

impacto negativo da agressão militar 

russa contra Ucrânia e mostrar que 

não só a Ucrânia está a perder, mas o 

mundo, em geral, incluindo a África.

Nós acreditamos fortemente que to-

dos os países democráticos apoiam a 

nossa iniciativa. 

Infelizmente, não pude me encontrar 

com a ministra dos Negócios Es-

trangeiros e Cooperação, porque me 

comunicaram que ela estava doente 

e, por isso, foi delegada a ministra do 

Interior para conversar comigo em re-

presentação da ministra dos Negócios 

Estrangeiros. 

Votação no Conselho de 
Segurança
Nessa conversa, a ministra do In-

terior reiterou a neutralidade de 

Moçambique face ao conflito entre 

Ucrânia e a Rússia.  O que isso sig-

nifica para Ucrânia?

Ucrânia não só luta pelo controlo ter-

ritorial do seu país. Está a lutar contra 

um país que viola os direitos humanos 

e os princípios básicos estabelecidos 

nas convenções das Nações Unidas e 

aplicadas a todos os países do mundo. 

Todos os valores que unem o povo 

metem no território ucraniano. Hoje 

em dia, muitos países tomaram a deci-

são de qualificar as acções russas como 

genocídio contra o povo ucraniano. É 

por isso que deve haver limites, bar-

reiras ou linhas vermelhas que levem 

os países a condenarem as acções da 

Federação russa.

Qual é o balanço que faz da visita que 

fez a Moçambique? Sai com a sensa-

ção de missão cumprida ou não? 

Para além das autoridades moçambi-

canas, estamos a interagir com outros 

embaixadores acreditados em Mo-

çambique. Uma coisa que queremos 

explorar mais é a interacção com os 

media para poder combater a máquina 

de propaganda russa, que se tem senti-

do muito à vontade, nos últimos tem-

pos, na imprensa em Moçambique. 

Queremos oferecer outra visão e a in-

formação que a Ucrânia tem partilha-

do com o mundo. 

Eu acho que é uma excelente oportu-

nidade para a imprensa em Moçam-

bique, é um desafio e um teste para a 

imprensa independente demostrar a 

sua independência e capacidade não 

só no território nacional, mas à escala 

mundial. 

Olhando para a questão do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, te-

nho a certeza, que todo o mundo esta-

rá de olho na imprensa moçambicana 

e como embaixadora da Ucrânia em 

Moçambique, é minha responsabili-

dade apoiar todo esse processo.

O que acha da neutralidade dos res-

tantes países africanos?

Essa é uma boa pergunta. Se olhar-

mos para a dinâmica das respostas 

em África, podemos ver que existe 

uma grande divisão em termos de 

posicionamento dos países. A posição 

do Quénia, que não é membro per-

manente do Conselho de Segurança, 

demostra uma posição forte e de pro-

fundos valores democráticos que tem 

com esta situação. 

Quénia já se pronunciou com bastan-

te crítica à invasão russa à Ucrânia. É 

muito difícil não chamar a guerra pelo 

seu nome e é difícil ver situações em 

sões de países. 

A abstenção ou neutralidade não quer 

dizer que estão a favor. 

Isso é dito porque a máquina de pro-

paganda russa trabalha muito, além de 

deturpar a informação para a popula-

ção russa. 

A influência para com os países afri-

canos não começou em Fevereiro com 

o início da guerra, tem sido desenvol-

vida desde a queda da União Soviéti-

ca, no início da década de 1990.

A comunicação russa em África se 

baseia no legado passado das lutas de 

libertação contra os regimes coloniais 

ou do “apartheid”. De facto, é uma co-

municação passada e fraca. 

Veja que a presença económica da 

Rússia no continente africano é, re-

lativamente, muito pequena, quando 

comparada com a de alguns países 

europeus, passando depois pela Índia 

e Japão.

Apoio russo aos países 
africanos
Não será esse legado de apoio aos 

antigos movimentos de libertação 

que está por detrás das abstenções de 

alguns países africanos?

O legado de ajuda soviética pode con-

tribuir para este posicionamento de 

alguns países africanos. Mas é preciso 

perceber que quem prestou ajuda aos 

países africanos foi a União Soviéti-

ca, que era composta por 15 países, 

incluindo Ucrânia. Ou seja, não foi a 

Rússia que prestou ajuda sozinha. 

Mas de certeza que esta não é a razão 

principal, essa difere de país para país. 

Alguns países como a África do Sul 

encontram-se em parcerias estratégi-

cas com a Rússia por fazerem parte de 

organizações como os BRICS. 

Outros países têm posições inde-

pendentes, devido ao seu histórico e 

passado como é o caso do Ruanda.  

Estes países, como Ruanda, terão um 

posicionamento muito claro sobre a 

invasão e pelos actos de genocídio que 

estão sendo cometidos, tendo em con-

ta o passado ruandês.  

Para a Ucrânia qual é o verdadeiro 

motivo da invasão russa?

É uma pergunta fácil e difícil de res-

ponder ao mesmo tempo.

Fácil, porque se olharmos para a his-

tória e vermos a luta dos ucranianos 

pela sua independência e pela identi-

ficação como um povo independente, 

as razões tornam-se de simples com-

é se tornando membro da União Eu-

ropeia. 

Esta não foi uma decisão repentina, 

é um processo que o país vivia e per-

corria durante muito tempo, tendo 

até implementado algumas reformas, 

como é o caso da luta contra a corrup-

ção, que foi bem-sucedida, porque é 

uma das bases para que os 28 Estados 

membros da UE possam aceitar que a 

Ucrânia se torne membro da UE.  

E este é um processo que tem nos 

levado perto da UE, mais perto do 

Ocidente e mais afastado da Federa-

ção Russa. A Rússia estava ao mesmo 

tempo a perceber que jamais terá o 

controlo e influência sobre a Ucrânia. 

É evidente que em muitos territórios 

ucranianos, incluindo nas fronteiras 

com a Rússia, as pessoas vivem melhor 

que na Rússia. 

A melhoria de um país em relação ao 

outro pode ser vista em questões como 

liberdade de expressão, liberdade de 

escolha e de imprensa, que nunca exis-

tiram na Rússia. 

Todo o poderio económico da Rússia 

foi investido na máquina militar e não 

no bem-estar e social dos cidadãos da-

quele país. E esta é uma análise fácil. 

A complicada análise dessa situação 

é que a Rússia nunca programou ter 

uma guerra prolongada e hoje já com-

pletamos três meses de invasão. 

O plano inicial de invasão e tomada 

da capital Kiev falhou absolutamente. 

Eles não conseguiram implementar o 

regime fantoche que pensavam que 

poderiam implementar. 

Simplesmente, Putin fez mal as con-

tas, tanto da invasão como das re-

percussões que podiam afectar o país 

dele. Por exemplo: os russos de certe-

za que não previam que esta invasão 

poderia ter um impacto tão negativo 

na imagem deles em África, pois, esta 

invasão pode levar a iminente fome e 

problemas económicos no continente 

africano. E nós, claramente, sabemos 

como é cara esta invasão em termos 

económicos. 

A Rússia olha para a pretensão da 

Ucrânia de aderir à UE e, conse-

quentemente, a NATO como uma 

ameaça à sua segurança, pois isso 

abriria espaço para a instalação de 

bases da NATO em solo ucraniano. 

Alega ainda que a Ucrânia deveria 

manter a neutralidade prometida em 

1991, após o fim da URSS. Que in-

terpretação faz destes argumentos? 

Se eu tivesse que responder a essa 

pergunta no início da guerra teria que 

elaborar mais os argumentos. Entre-

tanto, se olharmos para o desenvol-

vimento das coisas na Europa e nesta 

guerra, prova-se e vê-se que todos os 

argumentos da Rússia foram falsos e 

falharam. 

Sim, de facto, a Ucrânia tem aspira-

ções de um dia poder tornar-se mem-

bro da NATO e acho que se percebe 

porquê existe essa aspiração. 

A aspiração de se tornar membro da 

União Europeia e da NATO está le-

gislada na constituição da Ucrânia. A 

NATO nunca ameaçou a Rússia. 

Por Argunaldo Nhampossa e Elias Nhaca

Neutralidade na guerra Rússia-Ucrânia  

a pagar muito caro por esta defesa. Es-

tamos a pagar com vidas de cidadãos 

ucranianos e ao mesmo tempo a Ucrâ-

nia está a ser um escudo nesta defesa 

da invasão russa para toda a Europa. 

Perdemos vidas, a NATO está a levar 

o seu tempo e continua nesta indeci-

são [sobre] se apoia ou não. É isso que 

o ministro dos Negócios Estrangeiros 

quis dizer. 

Nós os ucranianos precisamos de ar-

mas, armas modernas, para poder re-

pelir a invasão russa e desocupar os 

territórios ocupados actualmente. Nós 

conseguimos proteger o país e ser esse 

escudo com as pessoas que nós temos 

na Ucrânia, os ucranianos, nós não 

precisamos de pessoas dos outros paí-

ses, nós precisamos de armas moder-

nas e eficientes. 

E claramente precisamos de sanções. 

Sanções profundas e sanções eficien-

tes, para que todo o povo russo sinta 

e perceba as consequências destas de-

cisões tomadas pelos seus dirigentes.

Com estes pedidos incessantes de 

mais armas, não estarão a descartar 

o diálogo como solução para o con-

flito? 

Absolutamente não. Nós não estamos 

de maneira nenhuma a preferir ne-

nhuma solução de força ao invés da 

solução diplomática. Não devemos 

esquecer que é a Ucrânia que está a 

ser invadida, que a guerra acontece no 

território ucraniano. Não são os ucra-

nianos a lutar com os russos no terri-

tório russo, é, por isso, que nós, mais 

do que ninguém, estamos interessados 

no cessar-fogo. 

O nosso Presidente tem estado a pe-

dir para sentar à mesa de negociações 

com Vladimir Putin desde o início da 

guerra. E esta negociação poderá pro-

ceder somente quando houver cessar-

fogo e a retirada total das forças russas 

no território ucraniano. 

E a Ucrânia permanecerá dentro dos 

territórios ou fronteiras internacional-

mente reconhecidas. 

Guerra por procuração
Em alguns sectores de análise, há um 

entendimento de que a Ucrânia está 

a ser instrumentalizada pelos EUA e 

UE para enfraquecer a Rússia. Acha 

certa esta análise? 

Este seria um preço muito alto para 

que a Ucrânia pudesse pagar por agir 

sob a tal procuração de alguém. Essa é 

a narrativa que é promovida pela pro-

paganda russa e pelo governo russo e o 

melhor meio de comunicação que eles 

têm usado [para difundir] essa narra-

tiva são as suas embaixadas. 

E se analisarem as retóricas adianta-

das pelas embaixadas e pelos meios de 

comunicação russos pelo mundo, po-

deremos ver que todos os dias existem 

novas justificações da invasão e, mui-

tas vezes, essas justificações mudam 

ao longo do tempo. Ora é a presença 

da NATO, ora são os laboratórios nu-

cleares, ora são outras coisas que são, 

às vezes, completamente absurdas. 

Entretanto, além das narrativas eles 

não adiantam nenhumas provas do 

que falam. 

Foi a Rússia que invadiu a Geórgia 

em 2008. Foi a Rússia que invadiu a 

Ucrânia, não foi nem a Ucrânia nem 

os EUA que invadiram a Rússia. Por-

tanto esta narrativa é bastante fraca. 

Recentemente os EUA prometeram 

defender militarmente o Taiwan, 

caso a China decidisse invadir aque-

le território, mesmo sabendo que 

o mesmo não faz parte da NATO. 

No entanto, para o caso da Ucrânia 

não houve uma intervenção militar, 

porque o vosso país não faz parte da 

mesma organização. Como avalia 

este caso? 

Acho que não devemos usar clichés e 

igualar ou fazer a mesma análise para 

todas as situações. Temos que olhar 

para as situações nos contextos indi-

viduais. 

Os princípios internacionais e de in-

dependência dos países devem ser 

aplicados a todos os países em todo o 

mundo, independentemente do tama-

nho ou localização geográfica. 

Entretanto, devemos lembrar que 

esta guerra que a Rússia provocou na 

estão a surtir o efeito desejado? 

Não. 

Porquê? E o que deve ser feito? 

O que deve ser feito é um isolamento 

total da Rússia, tanto no sector ener-

gético, que é do petróleo e gás, como 

noutros sectores, como o agrícola. 

Ninguém deve comprar nada a Rús-

sia e só aí é que o país e o povo vão 

perceber o que está a acontecer e vão 

sentir as consequências das acções do 

governo deles. 

Ninguém deve permitir que a Rússia 

arranje furos ou escape às sanções, ar-

ranje formas de ultrapassar ou contor-

nar as sanções, porque isto vai permitir 

que a guerra continue e que a paz no 

mundo continue ameaçada. 

Isolando a Rússia totalmente acaba-

se com o conflito? 

Acho que isso ia ajudar a acelerar o 

fim da guerra e também os impactos 

que esta guerra tem na escala global. 

Tendo em conta a forte dependên-

cia de muitos países, sobretudo, da 

Europa, em relação aos recursos 

energéticos russos, acha que neste 

momento é possível isolar comple-

tamente aquele país? Há alternati-

vas para se poder sanar o vazio que a 

Rússia poderá criar? 

Eu acho que é possível, sim. Não é 

fácil, mas é possível. E é uma oportu-

nidade ímpar, principalmente, para os 

países africanos, para propor e vender 

os seus serviços, os seus recursos no 

mercado mundial e abrir novos mer-

cados que antes eram fechados e im-

possíveis de entrar. 

Esta situação, de certeza, vai dar um 

estímulo para o crescimento das ener-

gias renováveis, como opção energéti-

ca, das energias verdes e, certamente, 

o mundo vai explorar num passo mais 

acelerado estas oportunidades para 

deixar de ser tão dependente dos re-

cursos naturais da Rússia. 

Que imagem tem da Ucrânia, hoje?

Temos registos de cerca de 20 mil ca-

sos de abusos dos militares russos no 

território ucraniano. Dezenas de mi-

lhares de civis perderam a vida, uma 

parte significativa da infra-estrutura 

geral do país está destruída. 

As forças russas constantemente co-

metem atrocidades e crimes de guerra, 

como violação de mulheres e crianças. 

Existem casos de roubos e estes casos 

acontecem em vários sectores. Cerca 

de 400 mil a 550 mil toneladas de ce-

reais foram roubadas pelas forças rus-

sas e agora se encontram em território 

russo.

Neste momento, nos vários portos da 

Ucrânia que estão bloqueados pela 

marinha russa, temos reserva de cerca 

de 22 milhões de toneladas de trigo, 

sendo que algumas toneladas estão 

carregadas em navios, cuja rota está 

bloqueada.  Estima-se que essa quan-

tidade pode ser suficiente para ali-

mentar cerca de 40 países em África 

até ao final do ano, caso fossem des-

bloqueados.

– embaixadora da Ucrânia

“Uma coisa que queremos ex-
plorar mais é a interacção com 
os media para poder combater 

a máquina de propaganda 
russa, que se tem sentido muito 
à vontade, nos últimos tempos, 

na imprensa em Moçambi-
que”.

moçambicano e ucraniano estão a ser 

defendidos nesta luta que a Ucrânia 

está a enfrentar. Moçambique está 

prestes a tornar-se membro não-per-

manente do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas e acho que seria 

muito importante que demostrasse 

que está alinhado com estes valores 

que estão na base da formação das 

Nações Unidas.

Ucrânia vai observar com atenção 

como a votação será feita, incluindo 

a tomada de posições neutrais nesta 

situação.

Ucrânia, sendo um país independente 

e democrático, observa, atentamente, 

mas respeita a posição que cada país 

toma.

Estará a dizer que a abstenção de 

Moçambique poderá ter algum im-

pacto na votação do Conselho de Se-

gurança das Nações Unidas?

Não acho que a posição de neutralida-

de pode ser a condição para ser mem-

bro ou não. Acho, sim, que é um teste 

que cada país enfrenta em termos de 

valores de democracia e independên-

cia que tem. 

Esta guerra não começou a 24 de Fe-

vereiro de 2022, começou em 2014, 

com a anexação da Crimeia. Mas, a 

actual situação tem particularidades 

que ultrapassam a crise humanitária, 

ecológica e alimentar. 

Esta guerra demonstra as imensas 

atrocidades que os militares russos co-

“A abstenção ou neutralidade 
não quer dizer que estão a 

favor. 
Isso é dito porque a máquina 

de propaganda russa trabalha 
muito, além de deturpar a 

informação para a população 
russa”. 

que é chamada por outros nomes. 

A Ucrânia assistiu à comunicação do 

Presidente do Gana, acompanhado 

pelo Presidente Nyusi, condenando 

a invasão e solicitando a retirada das 

tropas russas da Ucrânia. 

Há uma coisa que deve ficar clara: a 

abstenção de um país não pode ser 

interpretada como estando a favor de 

violações de direitos básicos ou inva-

“A Ucrânia não só luta pelo 
controlo territorial do seu país. 

Está a lutar contra um país 
que viola os direitos humanos e 
os princípios básicos estabeleci-
dos nas convenções das Nações 
Unidas e aplicadas a todos os 

países do mundo”.
preensão. 

Ucrânia tem sofrido sempre com a 

cobiça da Rússia, devido às suas terras 

férteis e o capital humano. E a única 

forma de a Ucrânia poder se afirmar 

como uma democracia e trazer desen-

volvimento e bem-estar às populações 

“A posição do Quénia, que não 
é membro permanente do Con-
selho de Segurança, demostra 

uma posição forte e de profun-
dos valores democráticos que 

tem com esta situação”
A resposta que a NATO tem dado a 

estas alegações que a Rússia tem feito 

mostrou a união da NATO, mostrou 

que de facto existe a necessidade de 

os países membros da NATO estarem 

mais unidos para poderem defender-

se das ameaças que a Rússia pode im-

por a paz e a independência. 

E esta atitude da Rússia e a ameaça 

que pôs no mundo levou a que dois 

países que se têm mantido neutros, 

que é a Finlândia e a Suécia, a sub-

meterem o pedido de adesão à NATO, 

porque se sentem ameaçados com a si-

tuação na região. 

Na recém-terminada conferência 

de Davos, o ministro ucraniano dos 

Negócios Estrangeiros, Dmytro Ku-

leba, acusou a NATO de não fazer 

nada em relação à invasão russa à 

Ucrânia, tendo em conta que a Ucrâ-

nia via a NATO como uma super-

potência para poder defendê-la. O 

ministro manifestou a sua insatisfa-

ção com a NATO. Sentem-se traídos 

pela NATO? 

A Ucrânia está a lutar e a defender, 

não somente o país, mas a democracia 

e a paz em todo o continente. Estamos 

“O legado de ajuda soviéti-
ca pode contribuir para este 
posicionamento de alguns 

países africanos. Mas é preciso 
perceber que quem prestou 

ajuda aos países africanos foi a 
União Soviética, que era com-
posta por 15 países, incluindo 

Ucrânia”.
Ucrânia deve ser vista numa perspec-

tiva global, pois tem repercussões em 

todo o mundo. 

As duas guerras mundiais começaram 

na Europa. Nós não devemos esquecer 

que estamos a tratar de uma invasão 

de um país muito maior contra um 

país mais pequeno. De um país, Rús-

sia, que tem um poder bélico nuclear 

para um país, Ucrânia, que abandonou 

as armas nucleares e é um país inde-

pendente. Este é o primeiro caso na 

história mundial deste tipo de invasão. 

Uma coisa que posso dizer é: se o 

mundo ficar parado a assistir em ple-

no século XXI ao que está a acontecer, 

como um país viola as fronteiras e a 

independência de outro país, teremos 

muitos conflitos no mundo.

Falou da pretensão da Suécia e da 

Finlândia de aderir à NATO como 

mecanismo de defesa contra uma 

eventual ofensiva russa. Acha que a 

Rússia pode invadir os dois países, 

caso o processo de adesão registe al-

guns avanços?

Não tenho mínimas dúvidas de que a 

Rússia seja capaz de fazer isso.

 As sanções a que a Ucrânia tem ape-

lado para serem impostas à Rússia 

“Ucrânia vai observar com atenção como a votação será feita, incluindo a tomada de posições neutrais nesta situação.”
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Quem, com frequência, navega pelas redes sociais já se deparou, decerto, com os grosseiros erros no conteúdo dos 
livros do aluno da 6ª classe das disciplinas de Educação Visual e de Ciências Sociais, que põem em causa todo  
o sistema de Educação.

Os mais atentos sabem que este não é, infelizmente, um fenómeno novo nos materiais escolares. Mas, desta vez, como 
por vezes acontece nas redes sociais, estes erros capturaram a atenção dos grupos e plataformas digitais e tornaram-se 
virais.

Num recente comunicado de imprensa, o MINEDH
indivíduos e por várias instituições, designadamente, autores, revisores, maquetizadores e especialistas das áreas do 
saber contratados pela Comissão de Avaliação do Livro Escolar (CALE) MINEDH, que aprova 
os livros e os tem como sua propriedade. Ora, questionamo-nos, se tal circuito é, de facto, implementado, como pode 
ser que sejam impressos com erros tão grosseiros, como estes que, de momento, nos debatemos nos fóruns virtuais?

Se no caso de alguns destes erros, ainda conseguimos, com esforço, acreditar em possíveis distrações ou desatenções 
manual de Artes Visuais da 6ª classe, 

por exemplo, noutros casos não conseguimos, ainda que tentemos, acreditar que sejam motivados por meros lapsos. 

se diz, no manual de Ciências da sexta classe, que “a época colonial caracterizou-se como um momento de relativa 
paz e estabilidade. As guerras étnicas deixaram de ocorrer em quase toda a África, uma vez que o africano já não era 
africano…”. Que motivos poderão levar a tais adulterações sobre um dos períodos mais violentos da História de África? 

Mais, na página 48 do mesmo manual, do tema sobre 3.1. 1. O Grande Zimbabwe denuncia, talvez, uma acentuada falta 
de atenção sobre a localização no tempo e no espaço do Grande Zimbabwe, em que no Norte o livro refere que está  

“Limites e países da Africa Austral” refere que são 5, em 

e Madagáscar como países integrantes da África Austral, apenas para citar alguns exemplos.

Num país como o nosso, em que os livros escolares são um instrumento chave no processo de aprendizagem das 
nossas crianças e jovens, que impacto terão estas gralhas e deturpações sobre as gerações vindouras? Educar não 
pode rimar com deturpar.  É com base nesta convicção que o CESC e o ROSC, como Organizações da Sociedade 
Civil preocupadas e comprometidas com o ensino e aprendizagem das crianças de qualidade, apresentam o seguinte 
posicionamento:

1. O MINEDH, na qualidade de órgão central do Governo para a área de Educação, deve proibir, de forma imediata, 
o uso do livro da 6ª classe de Ciências Sociais e retirar das escolas todos os exemplares existentes.  Para o efeito,  
o MINEDH poderá orientar as escolas para o uso de programas de ensino, a partir dos quais os professores poderão 
extrair os conteúdos programáticos para elaborarem os seus planos analíticos para a preparação das suas lições 
diárias. Em preparação das suas aulas, poderão ainda servirem-se de outros meios de consulta existente dos 
conteúdos que lecionam. 

2. O MINEDH deve criar uma comissão independente de revisão de todos os livros escolares do ensino primário, 
constituída por indivíduos especializados e de reconhecido mérito nas respectivas áreas de conhecimento  
e estabelecer prazos para esta revisão urgente;

3. Os resultados da revisão técnica dos livros deverão permitir que se tome decisão da retirada das escolas ou de 
produção de erratas que deverão ser elaboradas, com devida brevidade, considerando o impacto que os erros dos 
livro produzem nos alunos:

4. O Governo deve criar uma Comissão Independente de Auditoria para apurar a veracidade dos factos ocorridos em toda  
a cadeia de produção dos livros escolares, desde o lançamento de concurso, produção do livro pelas editoras, 
avaliação do livro, selecção/aprovação da editora que produziu o livro, impressão, até à sua distribuição pelo País;

5. O Governo deve usar o relatório produzido pela Comissão Independente de Auditoria para responsabilizar, colectiva  
e individualmente, os que directa ou indirectamente, não evitaram que os livros fossem editados com os erros 

6. O Governo deve, em seguida, fazer uma comunicação pública para partilhar resultados da auditoria sobre o livro escolar  
e as medidas tomadas no âmbito da responsabilização dos responsáveis por estas gravosas falhas com dimensão 
nacional e que prejudicam várias gerações de alunos;

Quantas crianças estiveram em contacto com estes livros e desaprenderam com estes erros? Quantas mentes foram 
ludibriadas, em vez de serem educadas? 

As nossas crianças e jovens merecem um maior compromisso da nossa parte, como educadores. 

Maputo, 1 de Junho de 2022

UMA EDUCAÇÃO DISTORCIDA PRODUZ 
UMA JUVENTUDE CORROMPIDA
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Cartoon
EDITORIAL
Quando o embaraço se 
torna algo anacrónico 

Há cerca de três semanas, abordamos, neste espaço, a questão sobre 

o encontro que o Presidente Filipe Nyusi manteve com a Or-

dem dos Engenheiros de Moçambique, onde o tema central foi 

a problemática das obras públicas.

O nosso entendimento é de que as obras de má qualidade não surgem 

porque os engenheiros moçambicanos sejam incompetentes, mas sim 

porque prevalece em toda a cadeia de contratação pública um ambien-

te de corrupção generalizada, que vai do topo até à base, e que torna 

permissível a viciação de contratos, criando uma mais-valia ilegal entre 

todos os intervenientes num determinado processo de contratação para 

bens ou serviços públicos.

Nyusi demonstrou ser conhecedor das entranhas destes esquemas de 

corrupção que, no caso das obras públicas, essencialmente resultam em 

que uma parte do valor a ser gasto na obra seja indevidamente pago ao 

funcionário governamental responsável pela adjudicação.

Dizia Nyusi, que nestas circunstâncias, pelo facto de o contratado estar 

ciente de que parte do valor do projecto foi gasto em subornos, nunca o 

contratante irá questionar se a obra não for de boa qualidade ou se ela 

mesmo nunca tiver sido concluída.

Agora o país é confrontado com um livro de Ciências Sociais da Sexta 

Classe com tantos erros a serem corrigidos através de uma errata que 

provavelmente será maior que o próprio livro. Que isso ocorra para um 

livro que entra para o mercado já com meio ano de atraso é suficiente-

mente grave, mas é mais grave ainda que neste momento não se saiba 

ainda em que ponto de toda a cadeia de produção ocorreu o problema. 

Será instituída uma comissão de inquérito, o que é perfeitamente nor-

mal, para se apurar responsabilidades. Mas a produção de um livro obe-

dece a critérios profissionais de alto rigor, precisamente para garantir que 

o produto final seja de alta qualidade, permitindo aos utilizadores a aqui-

sição de conhecimentos sólidos. Este processo obedece a uma cadeia com 

intervenientes próprios, em momentos distintos, e inclui mecanismos de 

fiscalização contínua e mútua, que contribuem para que a ocorrência de 

falhas seja reduzida ao mínimo. 

Neste processo, em caso de falhas, é fácil identificar o ponto em que elas 

terão ocorrido, não necessariamente com o objectivo de penalizar quem 

as tiver cometido, mas sobretudo para que no futuro as mesmas falhas 

não voltem a acontecer. Neste caso, parece que os erros foram cometidos 

mesmo na fase primária, de produção dos conteúdos. Mas, mesmo que 

tal seja o caso, há na cadeia abaixo, no mínimo um editor e um revisor, 

para não falar da prova final que deve ser vista e aprovada pelos autores, 

antes de a rotativa entrar em acção. 

Que todos estes mecanismos tenham falhado, num negócio envolvendo 

milhões de dólares que o país nem sequer tem, é a afirmação positiva do 

nível de degradação institucional a que Moçambique aportou. 

Haverá espaço para cogitar que se trata de uma acção de sabotagem, 

possivelmente visando a figura da própria Ministra. Mas o escândalo do 

livro escolar não pode ser visto como um caso isolado. Ele enquadra-se 

numa vasta teia de corrupção em que estão envoltos quase todos os pro-

cessos de aquisição de bens e serviços para o Estado, com altos dirigentes 

ou seus associados agindo como agentes fornecedores, em concluo com 

os seus amigalhaços no seio da comunidade doadora. É, no fim, uma 

rede internacional actuando para empobrecer ainda mais um povo já de 

si empobrecido, e que continua a ser embrutecido.   

Esta é a principal razão porque, por mais inquéritos que se façam, di-

ficilmente se identificará o ponto onde as falhas ocorreram, e como de 

costume, ninguém será responsabilizado, pois, com o poder que têm, os 

responsáveis por estes negócios sujos e lesivos aos interesses do Estado 

não estão dispostos a cometer suicídio, e vão continuar a usar o seu poder 

e dinheiro sujo para se protegerem. Esta é a crueldade a que este país e 

seu povo continuarão condenados, enquanto não se verificarem mudan-

ças substanciais sobre como é gerido o interesse público.

Um país que não consegue disponibilizar, em tempo útil, instrumentos 

de formação de qualidade para um segmento tão inocente e desprotegido 

da sua população, como é o caso de crianças da Sexta Classe, não pode 

reivindicar qualquer grão de dignidade, mesmo que pretensamente se 

tente projectar uma imagem de gente sofisticada. Só que para quem já 

perdeu a vergonha, o embaraço é algo anacrónico.  

,

Histórias frustrantes de África...

COULAYA é um nome imagi-

nário de uma bela cidade afri-

cana. Virada para o oceano, 

tem na pesca, comércio marí-

timo, extracção do sal, minerais raros, 

madeira e na produção agrícola uma 

valiosa fonte de riqueza, infelizmente 

nas mãos de poucos. A maioria da sua 

população é pobre e vive conformada 

em continuar a sê-lo, até que a sorte 

bata à porta. Como em muitas cidades 

africanas, milhares e milhares de ha-

bitantes de Coulaya são oriundos do 

interior para viver do pequeno comér-

cio de assados, fritos e descongelados, 

espalhados por todos os cantos.

«Mano, compra só a minha galinha 

viva!», imploram dezenas de mulheres 

de origem rural.

Os habitantes de Coulaya vendem e 

compram onde querem e lhes apetece,  

tudo o que lhes permita receitas para 

comer no mesmo dia, porque, segun-

do a crença, «O amanhã pertence a 

Deus.»

Embora o Sol brilhe, diz-se que a 

vida é negra.  Principalmente para os 

condenados à condição de miseráveis, 

que não sabem o que comer, na incer-

teza de um “salário” e que adormecem 

ignorando que nessa noite poderão 

morrer de um enfarte fatal...

Em contraste, os mais poderosos 

esforçam-se por ser vistos a rezar em 

templos sagrados e a oferecer esmolas 

como obra de caridade. É uma farsa, 

mas permite-lhes o título honorável 

de «Homens mais respeitáveis da Ci-

dade!». Mas o ridículo é que eles imi-

tam o turista americano que de óculos 

escuros e calções de ganga, passeia 

pelas ruas, distribuindo migalhas de 

milho aos pombos e andorinhas sem 

tecto, caídos do céu... Mas, em COU-

LAYA, os sem tecto são seres huma-

nos, não são as andorinhas!

«Porquê que todas as cidades africanas 

vivem o mesmo drama?», pergunto ao 

meu anfitrião.

«Não te rales. Não vais mudar nada! A 

África não tem solução», diz-me ele.

«Como assim…?!»

«Põe isto na cabeça!», ordena-me ele, 

sem parar:  «Nós estamos condenados 

ao fracasso. Nenhum país africano se 

vai endireitar. Nenhum! Deus fez o 

homem com cinco dedos diferentes, 

para representar o diferente destino de 

cada um dos cinco continentes. Nós 

somos o dedo mindinho, condenados 

a pensar pequeno e a sermos inferio-

res. O dedo maior, representa os mais 

poderosos que são as grandes potên-

cias e os mais dotados!», e fez-me um 

“Toma!”, num gesto de malícia.

Não acredito! Faço tudo para con-

trariar aquela tese tão frustrante. 

Relato-lhe histórias contagiantes com 

grande entusiasmo, para lhe contrariar 

e desmentir. Mas, a réplica do meu 

anfitrião são gargalhadas de troça e de 

cepticismo.

«Eh, eh eh..., todos contam essa his-

tória!!! É para subir rápido na vida e 

enganar, meu amigo. Olha o outro, 

jurou a mesma coisa: «Vou mudar...! 

Vou mudar...! Vou mudar!». Foi tudo 

treta para ludibriar, roubar e encher os 

bolsos de dinheiro. Nada mudou.»

Inconformado, volto ao ataque: - Rou-

bar, não é a solução, não!! Isso nunca. 

E quem for apanhado a roubar, ainda 

que sejas tu, deve ir para a cadeia. Se-

rás o próximo preso e julgado...»

O anfitrião está longe de se assustar. 

Voltou às gargalhadas. Diz que per-

deu a esperança neste tempo. E, num 

tom provocante, pressionou o botão, 

vermelho. do suicídio da «Esperança 

Africana», accionando o gatilho da 

derrota e do comformismo!

«Vais prender todos, então! O africa-

no é criado e educado para ser assim 

depois de grande. Quer comer hoje, 

e deixar tudo para depois.   Quer o 

imediato, gosta do poder, do excên-

trico e do extravagante. Não te rales, 

amigo...!»

Não disse no início, mas era a manhã 

do Dia de África, o 25 de Maio, e ía-

mos a caminho de uma celebração so-

lene. Ao volante de um luxuoso 4X4, o 

meu anfitrião dizia que a África tem 

um dia, mas não tem o futuro. Era 

peremptório, parecia surdo ao que lhe 

dizia e implacável nas suas verdades. 

Prefiro não discutir mais. Sentia-me 

uma presa na boca e nas garras de um 

leão bruto, colosso e faminto.   Arro-

gante e presunçoso, ele cometia o erro 

de acreditar que o destino do verda-

deiro africano era crescer sem regras 

e sem berço.  

Mas foi lindo vê-lo bater palmas, 

minutos depois. A oradora, era uma 

jovem de 33 anos num estilo raro, o 

cabelo crespo e sem maquilhagem no 

rosto, começou o espantoso discurso 

surpreendendo todos. «Com a anuên-

cia do moderador, eu quero fazer a 

minha intervenção de pé...», e levan-

tou-se. Depois, perguntou misturada 

entre a plateia:

«Querem mudanças? Continuem a 

investir na educação, na formação 

profissional e em mais civismo; conti-

nuem a investir na geração que está a 

nascer agora. Os pequenos resultados 

vão continuar a germinar e a África 

será gigante no fim do século!» 

O meu anfitrião saltou e aplaudiu 

freneticamente, de pé, e todos imita-

ram-lhe o gesto. Durante o cocktail, 

apoderou-se da oradora, como se fosse 

sua companheira no salão nobre, exe-

cutando animados gestos teatrais que 

lhe faziam sorrir.

Imaginei que fossem agora histórias 

do tipo «O seu discurso ultrapassou o 

brilho e o calor do Sol, para as men-

tes congeladas do nosso tempo. Para-

béns!». O meu anfitrião era capaz de 

tudo.

*Jornalista e escritor angolano

Por Tazuary Nkeita*
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Ao contrário da Administra-

ção anterior, Biden vê a eli-

minação de Moscovo como 

um passo determinante e 

necessário antes da confrontação mi-

litar com a China, e assim dominar a 

Eurásia, o seu o último objectivo.
A expressão pertence a John Kirby, 
porta-voz do Pentágono, quando 
se referia à excelência do desempe-
nho das forças armadas ucranianas 
no campo de batalha, resultante da 
preparação a que foram submetidas 
durante oito anos, pelos EUA e seus 
aliados (Canadá e Reino Unido). 
Uma série de declarações semelhan-
tes proferidas por altos dirigentes 
norte-americanos ajudam-nos a 
compreender o que está verdadeira-
mente em jogo no conflito na Ucrâ-
nia.
Sem recorrer ao mais do que citado 
Brzezinski e às suas teorias do pivô 
estratégico, relembro os discursos 
de Joe Biden em que afirmava ser a 
expansão da NATO para os Estados 
Bálticos a única coisa que poderia 
provocar uma resposta hostil e vigo-
rosa da Rússia, ou as suas mais recen-
tes afirmações, em Varsóvia, apelan-
do a uma operação de mudança de 
regime em Moscovo, o que na prática 
se traduz na intenção dos EUA subs-
tituírem Putin e o poder presente-
mente instalado no Kremlin por um 
regime subsidiário de Washington.
O confronto dos EUA com a Rússia 
é apenas um dos capítulos do projec-
to da afirmação hegemónica global 
de Washington, que visa, entre ou-
tros aspectos, afectar as relações da 
Rússia com Europa, e as veleidades 
europeias de autonomia estratégica, 
nomeadamente quebrar o comércio e 
o investimento bilateral com a Rús-
sia e a China.Isso passa, entre outros 
aspectos, por impedir a entrada em 
funcionamento do Nord Stream 2, 
tornar a Europa dependente do gás 
americano, viabilizar uma indústria 
com elevado break even, assim como 
os bancos que a financiam, bloquear 
a implementação dos acordos cele-
brados entre a Europa e a China, e 
inviabilizar economicamente os cor-
redores euroasiáticos da “Uma Fai-
xa, Uma Rota”, com passagem pela 
Rússia e fim na Europa, impedindo o 
aprofundamento das relações comer-
ciais e investimentos mútuos euro-
peus com a China e a Rússia.
A guerra na Ucrânia serve estes pro-
pósitos, e por aquilo que já conseguiu 
representa, pelo menos no curto pra-
zo, uma vitória dos EUA. Permite 
guerrear um dos seus arqui-inimigos, 
fora do território norte-americano, 
sem necessitar de empenhar solda-
dos norte-americanos. Ao contrário 
da Administração anterior, Biden 
vê a eliminação de Moscovo como 
um passo determinante e necessário 
antes da confrontação militar com a 
China, e assim dominar a Eurásia, o 
seu o último objectivo.
A Ucrânia está a ser utilizada pelos 
EUA como um instrumento para 
provocar uma reformulação drásti-
ca da geopolítica global. Importa, 
pois, perceber como é que o proble-
ma ucraniano se insere na manobra 
geoestratégica norte-americana para 
debilitar a Rússia, torná-la um Es-
tado pária e instalar no Kremlin um 
regime fantoche que dê a Washing-
ton acesso aos seus recursos naturais. 
Se possível, impor a Putin o mesmo 
destino de Sadam Hussein. Como 
afirmou o Secretário da Defesa 
Lloyd Austin, “temos de enfraquecer 
a Rússia”. Ou, se quisermos, ecoan-
do as palavras do ex-comandante do 

Não foi por acaso
Por Carlos Branco*

Exército dos EUA, na Europa, Ben 
Hodges, temos de “quebrar as costas 
da Rússia”.
Por isso, não há pressa em procurar 
uma solução política para o confli-
to, mas sim prolongá-lo até exaurir 
o oponente. A solução política só 
ocorrerá quando a Rússia não puder 
mais e soçobrar, não tendo outra al-
ternativa que não seja aceitar as con-
dições que lhe forem impostas por 
quem estiver na mó de cima. Por isso, 
o Secretário-Geral da ONU Antó-
nio Guterres veio dizer que não se 
encontram reunidas neste momento 
condições para uma solução pacífica 
do conflito.
Os objectivos dos EUA ficaram cla-
ros quando foi dito publicamente, 
para quem ainda tivesse dúvidas, que 
esta guerra visava destruir a Rússia 
como uma potência militar. Enquan-
to isso não acontecer será impossível 
obter um acordo de paz. É necessá-
rio que Rússia esteja suficientemente 
desgastada e o admita, e que prefe-
rencialmente uma revolta popular 
possa instalar um novo governo em 
Moscovo. Esta estratégia foi recente-
mente confirmada pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros português 
João Cravinho.
Será difícil aceitar que os 53 mil 
milhões de dólares que Washington 
se prepara para atribuir, em menos 
de três meses, à Ucrânia – um valor 
que supera o orçamento de defesa 
conjunto da Polónia e de Israel, e se 
aproxima muito do orçamento de 
defesa russo, para além dos cinco mil 
milhões de dólares que a Secretária 
de Estado Adjunta Victoria Nuland 
se gabou de ter investido nos partidos 
neonazis da Ucrânia, que participa-
ram no golpe de Estado em Maiden, 
em 2014 –, se enquadrem no comba-
te titânico e sem quartel das demo-
cracias contra as autocracias, quando 
Biden procura convencer os líderes 
do ASEAN a juntar-se às sanções 
contra a Rússia, um fórum composto 
maioritariamente por autocracias.
Se a invasão da Ucrânia é, sem qual-
quer margem de dúvida, uma violação 
do direito internacional – como fo-
ram as operações dos EUA em mui-
tos outros locais, nomeadamente no 
Iraque, sem provocarem o clamor nas 
opiniões públicas ocidentais que esta 
está a provocar – faz sentido do pon-
to de vista geoestratégico. A Rússia 
comportou-se do mesmo modo que 
os EUA e a China se comportaram 
em situações semelhantes, quando 
uma potência hostil se intrometeu e 
actuou no seu “quintal geoestratégi-
co”. De um modo bastante inteligen-
te, Washington consegue combater a 
Rússia, fazer Moscovo sangrar, sem 
morrerem soldados norte-america-
nos, utilizando os descartáveis ucra-
nianos, procedimento que os afegãos 
têm ainda bem presente.
Em frontal desrespeito pela Reso-
lução do Conselho de Segurança da 
ONU (2202/2015), que certificava os 
acordos de Minsk, as Forças Arma-
das ucranianas preparavam-se para 
resolver a questão russa na Ucrânia 
com o recurso à força, e na conti-
nuação recuperar a Crimeia. Já em 
Março de 2021, Zelensky tinha sido 
muito claro sobre as suas intenções 
relativamente ao Donbass. Washin-
gton estava plenamente ciente de 
que este caminho tinha riscos e ia 
provocar a reação militar russa, não 
fazendo nada para o evitar, pelo con-
trário. Isso não impediu que instigas-
se a acção belicista ucraniana contra 
o Donbass, um ataque relâmpago 
organizado por conselheiros norte
-americanos e britânicos, a ter lugar 

em Março de 2022. Moscovo ante-
cipou-se, e invadiu preemptivamente 
a Ucrânia.
Neste Great Game, surge uma União 
Europeia (UE) desorientada, sem 
que se perceba qual será o espaço que 
pretende ocupar na ordem interna-
cional que começa a emergir. Preferiu 
abdicar de uma relação de par inter 
pares com a Rússia, para abraçar uma 
relação de subalternidade – política, 
económica e geoestratégica – com 
Washington. No primeiro caso, te-
ria condições para se projectar como 
um actor político global de primeira 
grandeza, no segundo, não passará de 
um apêndice geoestratégico.
Sem recursos energéticos e maté-
rias-primas (o colonialismo não vai 
voltar), a Europa está condenada a 
ser sempre dependente de alguém. 
A dependência da energia russa era 
recíproca (os euros davam muito jei-

to ao Tesouro russo) e vantajosa para 
ambas as partes, e o baixo preço do 
gás russo permitia uma economia 
europeia competitiva, modelo de de-
senvolvimento económico agora co-
locado em causa.
A UE terá agora de identificar novas 
dependências e cadeias de abasteci-
mento, que não lhe serão tão favorá-
veis como aquelas que tem utilizado. 
Em vez de comprar gás, petróleo, 
minérios e cereais à Rússia, irá com-
prá-los mais caros noutros locais, 
nomeadamente aos EUA. Vítima 
do retrocesso da globalização e dos 
obstáculos ao comércio livre que se 
avizinham, a Europa terá as suas ca-
pacidades competitivas irremediavel-
mente afectadas, ficando à mercê das 
iniciativas protecionistas de outras 
economias. O Euro já está a ser uma 
das vítimas desse processo.
Perante a abundante evidência de 

ingerência política externa na Ucrâ-
nia, interrogamo-nos sobre o que 
será ainda necessário trazer à colação 
para os europeus perceberem que 
estão confrontados com uma proxy 
war no seu território, com potencial 
para se transformar numa confron-
tação militar mundial, e deixarem 
ingenuamente de acreditar em argu-
mentos com pouco valor explicativo, 
como sejam uma invasão não pro-
vocada, áreas de influência, o direito 
de estabelecer alianças com quem se 
quiser, sobretudo quando isso apenas 
se aplica aos outros. Só uma acriso-
lada fé os pode fazer acreditar que 
a guerra na Ucrânia se trata de um 
confronto entre as democracias e as 
autocracias.

*Major-general e Investigador do Ins-
tituto Português de Relações Interna-

cionais (IPRI-NOVA)

“Há uma grande verdade no 

ditado popular que afirma: 

“Cada ancião que morre é 

uma biblioteca que se quei-

ma.”

Hoje [passada sexta-feira] é dia 27 

de Maio. Alguns dos anciãos que 

guardam testemunhos importantes 

para o arquivo histórico que se deve 

criar sobre o massacre de 1977, há 

45 anos, têm caminhado para a 

eternidade, e assim levam consigo 

conhecimentos e bibliotecas úni-

cas, que desaparecem para sempre.

Em 1995, ávido de conhecer a his-

tória contemporânea da Angola, 

transmitida oralmente por alguns 

dos seus protagonistas, tive o pri-

vilégio de ouvir o testemunho pes-

soal de dois nacionalistas, Joaquim 

Pinto de Andrade e Domingos 

Coelho da Cruz, sobre a história 

angolana de que fizeram parte.

Estes dois amigos juntavam-se 

muitas vezes no café do Centro 

de Imprensa Aníbal de Melo, para 

uma conversa de fim de tarde. Al-

gumas vezes, Joaquim Pinto de 

Andrade pedia-me que o acom-

panhasse, a pé, até ao edifício onde 

residia, na Avenida Marginal. Foi 

assim que conheci a história de 

Domingos Coelho da Cruz.

A narrativa deste homem sobre o 

que lhe aconteceu naquele 27 de 

Maio de há 45 anos marcou-me 

profundamente. Este mais-velho, 

segundo era do conhecimento pú-

blico e ele próprio contava, era um 

dos amigos mais próximos e leais 

de Agostinho Neto, então funda-

dor da Nação, presidente da Repú-

blica Popular e do MPLA. Agos-

tinho Neto esgueirava-se muitas 

vezes do palácio para ir jogar cartas 

e beber uns copos com Domingos 

Coelho da Cruz e outros amigos.

Nada fazia com que o mais-velho 

desconfiasse que também seria de-

tido pelos homens de Agostinho 

Neto, nas purgas do 27 de Maio.

Domingos Coelho da Cruz contou, 

nesse dia no CIAM, que foram 

buscá-lo a casa com um aparato 

militar que incluía um carro de as-

salto, e que o levaram para uma das 

instalações da então famigerada 

Direcção de Informação e Segu-

rança de Angola (DISA), para ser 

fuzilado.

O malogrado descreveu a forma 

terrível como o levaram, despido, 

para um paredão, sem interroga-

tório, julgamento ou que fosse. A 

ordem era de fuzilamento imedia-

to. Momentos antes da execução, 

chegou uma mensagem urgente, 

ordenando que o retirassem do pa-

redão. Foi aí levado à presença da 

então secretária do chefe adjunto 

da DISA, Henrique de Carvalho 

Santos “Onâmbwe”, para falar com 

o presidente.

Segundo o depoimento de Domin-

gos, ele soube neste momento que, 

por mero acaso, a secretária o viu 

a ser encostado ao paredão e tele-

fonou imediatamente a Agostinho 

Neto, para perguntar ao presidente 

se tinha pessoalmente ordenado o 

fuzilamento do seu amigo. A secre-

tária achou estranho não ter visto o 

seu nome nas listas assinadas para 

fuzilamento, e vê-lo ali diante da 

morte. Parece que Agostinho Neto 

se manifestou surpreendido com a 

ocorrência e agastado com “os ex-

cessos” dos seus executores. Con-

clusão: Domingos Coelho da Cruz 

sobreviveu por uma unha.

Ao cabo de décadas de indepen-

dência, muitos países africanos, 

incluindo Angola, permanecem 

imobilizados no trabalho de pro-

dução interna da narrativas da sua 

história contemporânea. E assim os 

mais-velhos vão morrendo, levados 

pelo tempo e levando consigo o 

que sabem.

Angola é um país que cuja existên-

cia se deve ao derramamento de 

sangue de mais de um milhão de 

cidadãos, com a infindável guerra 

civil, e assente na pilhagem dos re-

cursos naturais pelos seus próprios 

dirigentes e associados.
Para Domingos Coelho da Cruz, a 
tentativa de fuzilamento de que foi 
alvo tratou-se de uma cabala en-
gendrada pelo grupo a quem o pre-
sidente entregou os comandos do 
massacre, para o isolarem cada vez 
mais de qualquer influência moral. 
Os interesses de grupo, as lutas ide-
ológicas e de poder tem vindo até 
hoje a destruir as estruturas morais 
e cívicas da classe política nacional, 
que deveriam ser os pilares do ser-
viço público, da própria sociedade e 
da soberania nacional. Na ausência 
de moral, a política é apenas um 
instrumento de poder que usufrui 
de meios legítimos para a violência 
contra as massas e para o saque.
No ano em que se celebra com 
pompa e circunstância o centenário 
de Agostinho Neto, a crueldade do 
seu poder sobrepõe-se a qualquer 
outro legado. Por isso, não deixa de 
ser arrepiante quando Neto é trata-
do como um humanista.
Nunca se chegará à reconciliação 
nacional sem o conhecimento de-
finitivo da verdade. A iniciativa do 
presidente João Lourenço, de pe-
dido de perdão pelas vítimas dos 
conflitos em Angola, só terá efeito 
quando for acompanhada de um 
processo transparente de busca e 
estabelecimento da verdade. Por 
isso, é importante que a História 
não permaneça apenas na tradição 
oral e que seja escrita, para que as 
gerações mais novas e vindouras 
possam estudar e apreciar a com-
plexidade das figuras históricas do 
país, pelo bem e pelo mal que cau-
saram à pátria e aos seus concida-
dãos. Trata-se de lições da História 

que não precisam de ser embeleza-

das ou omitidas. Angola precisa do 

encontro com a verdade para forjar 

um futuro diferente.

*makaangola.org

27 de Maio: o sobrevivente de um 
pelotão de fuzilamento
Por Rafael Marques*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Ocidadão exógeno afastou-se 

um pouco de nós. Abriu a 

porta do carro e não entrou. 

Permaneceu parado com a 

porta aberta, desafiando o iminente 

risco de acidente, enquanto falava ao 

telemóvel. Paramos ali perto focados 

no acidente que em breve acontece-

ria. O modo como ele falava retirava-

-nos margem para alertá-lo do perigo. 

Continuou:

— Não é aquilo que eu sempre digo? 

As pessoas não entendem… Quantas ve-

zes… por aí a conversar sobre aquele 

ministério? Os ministros só servem 

para entrar e sair sem nada de fundo 

resolver. Não querem ser capim alto. 

Até já se ouve por aí que aquele mi-

nistério tem donos. Quando querem 

pôr alguém a boiar põem na educação. 

E boia mesmo! Vamos falar de outra 

coisa. Isso de errata gate é conspiração. 

Pensei que tivesses novidades sobre os 

novos homens fortes do SISE. Tens 

muita razão ao dizeres que não sabes 

o que vai mudar. Ninguém sabe. Mas, 

concordas se eu disser que o grande desa-

fio não é a mudança de peças, mas sim do 

foco? Espera, eu já explico: as peças são as 

pessoas. Agora, o foco é que é o problema; 

tem que deixar de ser o partido no poder. 

Tem que ser, de facto, o Estado moçam-

bicano. Não, não estou a fazer confusão. 

Calma. Entendo quando dizes que se o 

Estado está partidarizado, logo, está claro 

que defenderão o partido que o partidari-

zou. Tem lógica. Mas, é por isso que digo 

que é um desafio, entendes? Isso mesmo. 

Agora estamos na mesma página. Eles 

devem cumprir e fazer cumprir a Cons-

tituição da República. Os tipos são fun-

damentais para o desenvolvimento deste 

País, não é verdade? Se este ou aquele 

conspira contra o Estado, independente-

mente do partido político, os tipos põem 

logo a mão em cima. Partidarizar o Es-

tado é conspirar contra o Estado; isso é 

anticonstitucional. Tás a rir? Então, não 

é? Não penses que é só defender a demo-

cracia multipartidária, a isenção e o foco 

dos serviços securitários é fundamental. 

Eles têm capacidade de impedir fraudes 

eleitorais ou, no mínimo, pôr a mão pe-

sada em cima dos que arquitectam qual-

quer tipo de fraude. Não estou a sonhar, 

não. É por isso que é um desafio. Nada, 

pouco se sabe sobre isso. Mas podemos 

descobrir se os da Renamo já estão no 

SISE. Células do partido em instituições 

do Estado? Isso é foco doentio no passa-

do… Sabes que é isso que lixa o Estado, 

lesa a economia, cria subserviência, espí-

rito de deixa-andar, não é? O quê? Deixá-

-la isso de terceiro mandato. Ligação de 

quê? Claro que se procurares alguma li-

gação entre o terceiro mandato e as famo-

sas dívidas ocultas, podes construir uma 

ponte. Mas, o foco é outro. Ainda não 

percebeste que as gralhas e os erros do 

livro de ciências sociais lixaram o debate 

sobre o terceiro mandato? Foi um K.O. 

(Kê-Ô) em cheio. Como não politizar o 

que já está politizado? Acompanhaste as 

reacções pelas televisões? Uma das alas 

reagiu pesado, esquecendo a tecnicidade 

de “quem não erra” como desculpa. O 

debate sobre o terceiro mandato é um 

erro que foi colocado na maca pelas 

redes sociais. Duvido que ressuscite. 

Claro, ainda falta muito tempo. Mas, 

o K.O. foi forte, tirou essa ideia dos 

carris. Sim, tens razão, mas a opo-

sição é que deve mudar essa de que 

o próximo candidato do partido no 

poder, independentemente de quem 

quer que seja, já é ou será o vencedor. 

Devem caçar ondas mais altas que as 

do poder, aquelas que emprestam a 

diferença ao mar, e, em consciência, 

surfar nelas para ser como elas. Não 

é aquilo que eu sempre digo? Ligo-te 

já, alguém amolgou a porta do meu 

carro. Caramba!

Era previsível. Confirmado o aciden-

te, corremos para nos certificarmos da 

gravidade. A porta aberta virada para 

a estrada estava, de facto, amolgada. 

Afastamo-nos dele e, com um novo 

foco, seguimos o nosso destino. 

As várias patologias por que sofre a nos-
sa educação: dos erros nos manuais, 
passando pelas falsas percentagens, o 
envolvimento dos encarregados em 

esquemas de aprovação, os conselhos de escolas 
como elos para boladas de matriculas até à ven-
da de exames no mercado negro.
Na semana passada foi despoletado mais um 

escândalo na educação com revelações nas 

redes socias de erros crassos, primeiro no 

manual da sexta classe das ciências sociais e, 

mais tarde, aos pedaços, suspeita-se em ou-

tras disciplinas, nomeadamente Matemática 

e História.

O caso mais assustador foi do manual das 

ciências sociais que coloca Moçambique nou-

tras geografias, entre tantas outras coisas que 

já são conhecidas.

Sem querer minimizar os impactos dos erros 

nos manuais, é importante que  a sociedade 

saiba de mais escândalos e negócios sujos que 

perfilam no sistema nacional de educação.

A sociedade parece que está apenas concen-

trada neste escândalo (com toda razão), mas 

devo lembrar que o sistema nacional de edu-

cação, todo ele, enferma de uma patologia in-

curável há já bastante tempo e poucas vezes 

inunda as redes sociais. 

Da bolada dos conselhos de esco-
las, dos professores e das direc-
ções nas Matrículas
Os conselhos de escolas e alguns professores 

são uma espécie de elo entre a comunidade 

e os estabelecimentos de ensino e podem 

ser comparados com aquilo que acontece no 

mundo de tráfico de drogas, tipo correios.

Os conselhos de escolas comportam-se como 

aquelas quadrilhas organizadas que traficam 

drogas. Os conselhos de escolas e alguns pro-

fessores no início de cada ano lectivo têm a 

tarefa de ir atrás de encarregados aflitos em 

matricular os seus filhos e a estes clientes que 

são entregues as respectivas direcções são co-

brados valores que rondam até aos 5000 me-

ticais.

Se a sociedade fizer uma ronda de entre todos 

os alunos matriculados pode crer que 30 por 

cento destes meninos entraram nas escolas 

por via de  esquemas de corrupção, cujos cor-

reios foram os conselhos de escolas e alguns 

professores.

Ou seja, as direcções das escolas, os profes-

sores e os seus conselhos, apadrinhados por 

alguns superiores do Ministério, tornaram a 

educação num “dumba-nengue” e a sociedade 

sabe disto, mas não inunda esta enfermidade 

nas redes sociais.

Do desleixo dos encarregados ao 
refresco
O livro escolar apareceu nesta semana como 

“porta standard” para revelar mais uma vez o 

quão sujo está a nossa educação. Estes erros 

nos manuais são antes descobertos pelos pro-

fessores e algumas vezes alertados pelos pró-

prios alunos, mas nunca a partir de cima. 

Se se deve minimizar o impacto dos erros, a 

justificação pode ser de que aos professores, 

tal como acontece nos exames (já lá iremos), 

são entregues os manuais das suas respectivas 

disciplinas para fazerem uma rápida avaliação. 

Outrossim, durante o processo de ensino há 

tantos erros nos manuais que o professor den-

tro da aula detecta e corrige em tempo útil 

junto com os seus alunos. Duvido que haja 

um professor que possa explicar aos alunos 

que um dos limites do Grande Zimbabwe seja 

o longínquo Mar Vermelho, que 10 é igual a 

3x5. Aliás, os professores também têm os seus 

próprios manuais que a partir deles são cor-

rigidos os erros graves nos livros dos alunos.

Nas redes sociais diz-se que foram os encarre-

gados que viram primeiro estes erros. Pode-se 

acreditar que sim, tendo em conta que exis-

tem pais preocupados com os seus educandos. 

Mas muitos encarregados de educação têm 

mostrado pouco interesse em acompanhar o 

desempenho do seu educando e muitos nem 

sabem qual a classe que o seu filho frequenta.

O que a sociedade não sabe e não inunda nas 

redes sociais é que são estes mesmos encar-

regados de educação que, no final do ano, 

porque não sabem nada do desempenho dos 

filhos, aparecem pela primeira vez nas escolas 

(porque nem às reuniões vão) a exigir que os 

seus filhos passem de classe.

São os encarregados de educação que entram 

em esquemas de corrupção, subornando pro-

fessores em troca de passagem de um aluno 

que não tem nenhuma qualidade para o efei-

to. Os professores, claro, não estão isentos 

desta culpa. Há encarregados de educação que 

nunca viram as avaliações dos seus filhos, não 

sabem se os seus filhos vão ou não à escola e 

nem sabem que são drogados ou alcoólatras. 

Das percentagens dos bons e 
maus professores
A sociedade não sabe que, para lá dos manuais 

com erros, há a outra face da doença na nossa 

educação que não vai às redes sociais. Os bons 

professores, para a nossa educação, são aqueles 

que, numa turma de 60 ou mesmo 90 alunos 

(dependendo de escolas) têm 100 por cento 

de percentagem de positivas, o que na prática 

não corresponde à verdade

São estes professores que não querem se com-

prometer com o sistema. Isto é, não serão 

transferidos, ser-lhes-ão atribuídos sempre 

horas extra, vão ter boa classificação no final 

do ano entre outros benefícios.

Os maus professores para o nosso sistema de 

educação são aqueles que numa turma com os 

números supracitados de alunos por turma, 

em condições normais têm uma percentagem 

que não passa dos 30%, o que é justo. Esse 

professor que entregar estes dados é obrigado 

a altera-los e, por conseguinte, “puxar” os alu-

nos medíocres com média 7 para chegarem a 

10 valores. Assim eleva a percentagem para lá 

dos 50 por cento. São estes professores que, 

rejeitando esta ordem de esquema dos núme-

ros orientados pelo ministério, são transfe-

ridos, são-lhes retiradas horas extras, ou são 

acusados de serem opositores políticos, entre 

outros atributos não adequados e ou penali-

zações. 

Dos exames no mercado negro
Ao longo do ano há uma equipa que se dedi-

ca à elaboração de exames finais de cada ano 

lectivo. A partir de uma determinada altura, 

os exames passaram a ser comercializados no 

mercado negro, mas a sociedade apenas ques-

tiona por que isso acontece e não há a mesma 

crítica que se faz em relação ao escândalo dos 

erros nos manuais.

Antes do início dos exames, notam-se aglo-

merados de alunos que estão a partilhar os 

chamados “ways” e arranjam tácticas para en-

trarem com estes “ways” dentro da sala. Aqui, 

os professores não ficam isentos porque há 

alguns que entram neste esquema em troca de 

valores monetários. 

Muitos encarregados de educação apenas fi-

cam felizes quando os seus educandos che-

gam à casa com resultado positivo dos exames 

finais e não procuram saber se estes meninos 

entraram ou não em esquemas.

Nunca se viu tamanha crítica relacionada com 

estes “ways” como acontece com os erros nos 

manuais. Ainda bem que parece que a socie-

dade está a despertar. Para além destes crassos 

erros nos manuais, deve igualmente e com a 

mesma intensidade, inundar as redes sociais 

com mais estas besteiras alinhadas aqui, até 

que o Ministério da Educação peça outras 

desculpas e quiçá, reavaliar o que na verdade 

quer para este setor. 

*Um professor devidamente identificado pelo 
Jornal 

A sociedade não sabe de outras 
coisas na Educação*
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Em virtude das queixas e a 

polêmica que estiveram em 

volta do jogo entre o Ferro-

viário da Beira e a Associa-

ção Black Bulls, no anterior mês 

de Maio, a Comissão Nacional de 

Árbitros de Futebol (CNAF), órgão 

responsável pela arbitragem na Fe-

deração Moçambicana de Futebol 

(FMF), decidiu suspender os árbi-

tros, Cláudio Macamo e Eduardo 

Chissano por um período indeter-

minado. 

A CNAF decidiu também instaurar 

uma comissão de inquérito que de-

verá determinar o grau de culpabili-

dade na infracção às leis de jogo, ale-

gadamente cometidas pelos referidos 

árbitros durante o jogo em questão. 

No entanto, o órgão viu como “ima-

culados” os outros dois árbitros que 

também orientaram o jogo: António 

Macuate (segundo assistente) e Pe-

reira António (quarto árbitro).

Este é mais um episódio que mancha 

o sector da arbitragem em Moçam-

bique, que tem sido frequentemente 

acusado, pelos clubes e alguns adep-

tos, de ceder a actos de corrupção 

para influenciar na história dos jogos. 

Os árbitros têm sido o centro das 

atenções  de diversos jogos do Mo-

çambola, à semelhança de outras 

provas, por conta das suas “actuações 

cinzentas” que se entende que tiram 

o brilho dos jogos e do próprio cam-

peonato, por tentar descredibilizar os 

ganhos das equipas dentro das qua-

tro linhas.

A penalização foi feita por se consi-

derar que as falhas registadas, naque-

le jogo que terminou com igualdade 

no marcador a uma bola, foram es-

candalosas e graves. 

Desta vez, o “crime” teria sido co-

metido por estes árbitros no jogo 

da segunda jornada do Moçambola 

2022, no Chiveve, numa partida en-

tre Ferroviário da Beira e a Associa-

ção Black Bulls, que foi marcada por 

diversas contestações sobre um golo 

mal validado e um penálti que ficou 

por assinalar. 

Na partida em referência, Eduar-

do Chissano foi o árbitro principal, 

enquanto Cláudio Macamo era o 

árbitro assistente. Naquele jogo, o 

Ferroviário da Beira queixou-se de 

não ter sido convertida uma grande 

penalidade ao seu favor, justifican-

do que isso influenciou na história 

daquele jogo. Por outro lado, a As-

sociação Black Bulls queixou-se do 

árbitro ter validado um golo do Fer-

roviário da Beira, num lance de claro 

fora-de-jogo. 

Ambas contestações são legítimas 

na avaliação dos adeptos, jornalistas 

desportivos e analistas que acompa-

nharam aquele jogo. 

A CNAF referiu, em comunicado de 

imprensa, que a medida é resultante 

das orientações da Comissão Técni-

ca Nacional (CTN), após a aprecia-

ção da comissão de análise de jogos 

(CAV) ao relatório do delegado téc-

nico e análise das imagens do jogo nº 

11, disputado no dia 15 de Maio. 

Diversos analistas e desportistas têm 

referido que a má actuação da equi-

pa de arbitragem constitui uma das 

feridas crónicas nas provas nacionais, 

o que contribui para que o Moçam-

bola não consiga alcançar o brilho 

desejado.

A comissão de inquérito é constituí-

da por Eduardo Mahumane, Adolfo 

Chitache e Paulo Buque, profissio-

nais da área. 

O comunicado não refere as datas 

fixadas para o período de trabalho e 

apresentação de resultados. A deci-

são de suspender os dois árbitros foi 

tomada a 23 de Maio de 2022. 

Ao fim de três jornadas, a Associa-

ção Black Bulls soma quatro pontos, 

encontrando-se no quarto lugar da 

tabela classificativa. Por sua vez, o 

Ferroviário da Beira ocupa o quinto 

lugar mas com a mesma pontuação 

que a Black Bulls. 

Polémicas são uma rotina
As polémicas em torno da arbitra-

gem no Moçambola tem sido fre-

quentes a cada temporada, ou, se 

quisermos ser mais realistas, a cada 

jornada, o que culmina com a exis-

tência de situações desconfortáveis 

no seio dos clubes. 

Na anterior temporada, (2021), 

quando decorria a 10º jornada do 

Moçambola um “escândalo” acon-

teceu no Chiveve, quando o Ferro-

viário da Beira marcou o único golo 

da partida contra o  Desportivo de 

Maputo a escassos minutos do fim 

(90+5).  O golo surgiu num lance 

em que a bola não chegou a entrar, 

segundo interpretações de analistas 

na altura. 

Por conta disto, o adversário que so-

freu o golo, Desportivo de Maputo, 

que acabou por descer de divisão na-

quela temporada, protestou a decisão 

de Artur Afinar, árbitro daquela par-

tida, e não mais quis continuar em 

campo. 

Ainda na mesma temporada (2021) 

o Incomati de Xinavane protagoni-

zou uma outra história ao ameaçar 

desistir do Moçambola por entender 

que estava constantemente a ser pre-

judicado pela equipa de arbitragem. 

O clube entendia que os resultados 

não estavam a ser influenciados pelas 

suas exibições, mas pela arbitragem 

pelo que não valia a pena continuar 

a lutar quando existiam outros ele-

mentos que eram entraves. 

O público também tem se mostra-

do agastado face ao desempenho 

da arbitragem. Em Maio de 2015, a 

partida inserida na nona jornada do 

Moçambola, entre o Ferroviário de 

Quelimane e a Liga Desportiva de 

Maputo, não chegou a terminar de-

pois que o público reagiu com violên-

cia depois da marcação de uma gran-

de penalidade que favorecia a equipa 

da capital do país. 

Os adeptos reagiram ao pênalti mar-

cado em cima do minuto 90 com 

arremessos de pedras, o que obrigou 

que o árbitro, Estevão Matsinhe, 

fosse escoltado pela polícia na sua 

retirada do campo. O Jogo não mais 

continuou depois do sucedido.

Mas, as notas negativas não são ape-

nas proferidas pela direcção dos clu-

bes, adeptos e jogadores. Os treina-

dores têm, muitas vezes, se queixado, 

de diversas formas, face a má actua-

ção dos árbitros. 

Em Abril de 2013, o então treinador 

do Estrela Vermelha da Beira, Abdul 

Omar, agrediu até perder os sentidos 

o árbitro Arlindo Silvano Nuvunga, 

durante um jogo entre a sua equipa 

e o Vilankulo FC. As motivações fo-

ram as mesmas acima abordadas: má 

arbitragem. 

Importa realçar que a atitude de Ab-

dul Omar lhe valeu uma suspensão 

por três anos. 

Foi por conta destas atuações que 

diversos analistas têm exortado para 

que mudanças ocorram e se melho-

re este sector que por largos anos é 

visto como uma “mancha negra” por 

contribuir para travar a evolução do 

futebol nacional. 

Foi nesta esteira que, em 2011, o 

então vice-presidente da Federação 

Moçambicana de Futebol, António 

Chambal, sugeriu que o Moçambola 

fosse suspenso para que abrisse espa-

ço para uma reflexão e organização 

da prova. A questão incidia sobre as 

constantes polémicas em volta da má 

prestação da arbitragem. 

Durante as edições do Moçambola 

tem havido queixas de árbitros que 

se hospedam nas mesmas estâncias 

que se encontram equipas que serão 

ajuizadas pelo mesmo profissional. 

Há ainda contestações sobre a exis-

tência de casos de árbitros que viajam 

e partilham refeições com dirigentes 

e equipas, o que levanta dúvidas sobre 

a parcialidade que deverá imperar nas 

partidas.  

Mas, estas situações são vistas tam-

bém como resultado da fragilidade 

na logística com que os mesmos pro-

fissionais se deparam ao longo das 

deslocações que efectuam. 

Mais uma vez “espinhos” 
na arbitragem
Por Elias Nhaca

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

90+2= 92% de verdade 
(cont.)

DIA 4= Dia da persistência 
Os nascidos neste dia são muito disciplinados, constantes, regulares e 
ordeiros. Perseverantes em seus propósitos, incansáveis trabalhadores, 
dificilmente deixam de atingir seus objectivos. Normalmente honesto, 
sincero e conservador, o quatro adapta-se a trabalhos rotineiros, metó-
dicos e que requerem esforço concentrado. Em virtude dos predicados 
acima descritos, o nascido neste dia sente-se mais à vontade lidando com 
situações rotineiras, já consagradas pelo uso, evitando o novo ou o incerto. 
É muito económico, amigo dos amigos, companheiro leal e dedicado, de 
grande responsabilidade e respeitador do sexo oposto, gostando também 
de construir coisas e trabalhar com as mãos. Tem tendência à obstinação, 
ao apego e à sua maneira de ser. Quando o contrariam ou fazem coisas 
que não gosta, pode-se tornar rude, ofensivo e dominador, pois se ofende 
com certa facilidade. Porém, como é uma alma superior, não sabe guardar 
raiva, ressentimentos ou qualquer sentimento de revolta. Quando não 
consegue atingir seus objetivos ou os mesmos são adiados por circunstân-
cias adversas à sua vontade, fica tremendamente frustrado causando-lhe 
dor de cabeça, melancolia, distúrbios cardíacos e problemas renais. Em 
matéria de amor (relacionamentos) a mulher nascida neste dia é mais 
acessível e menos dramática do que o homem.
DIA 5= Dia da versatilidade
O nascido neste dia é normalmente divertido, alegre, ousado, dotado de 
poderes psíquicos, imaginação fértil, versatilidade e também amante da 
liberdade. Em virtude de ter os ouvidos muito sensíveis (não gosta de 
receber ordens), vive constantemente em busca de dinheiro, por vezes 
de maneiras totalmente inusitadas, sem qualquer medo de correr riscos. 
Gosta de estudar e de saber, para poder conseguir atingir seus objetivos 
com mais facilidade. Viajar por diversão, estudo ou satisfação do ego, 
também fazem parte da sua personalidade. É obstinado em seus propósi-
tos (impaciente e impulsivo) e não descansa enquanto não consegue atin-
gir seus objetivos, mesmo que tenha de usar de artifícios pouco conven-
cionais ou prejudicar alguém. Gosta de estar em contato com o público, 
de preferência sendo o centro das atenções, e no trabalho sente-se melhor 
em ocupações que o coloquem em contato com pessoas, mas que estas 
lhe permitam agir e exprimir-se livremente. As frustrações, principal-
mente no âmbito profissional, que atrapalham seus planos, causam-lhe 
insônias, distúrbios psicológicos, falta de controle emocional que podem 
se transformar em violência. Quando quer ou é incentivado, consegue 
resultados fantásticos no terreno profissional, pois tem grande capacidade 
de discernimento, amplos conhecimentos e satisfação naquilo que faz. 
Porém, o seu lado obscuro, o lado ‘libertino’, leva-o a ter muitos começos 
e poucos fins. Quase nunca é bem sucedido no amor (existe, é claro, as 
excepções), levando-o a trocar várias vezes de parceiras(os) ao longo da 
sua duradoura vida.
DIA 6 = Dia do amor
O nascido no dia seis é normalmente sentimental, muito equilibrado, 
compreensivo, adora a família, a casa, os amigos, os filhos (se os tiver) e é 
também excelente amante. Tem personalidade magnética e atrai sempre 
as atenções:
Em festas, reuniões, cursos, etc. Profissionalmente sente-se realizado 
numa posição superior, onde pode contribuir para o desenvolvimento da 
empresa, das coisas e principalmente das pessoas envolvidas. É perse-
verante e luta até o fim para atingir seus objetivos. Como é altamente 
sensível, quando contrariado, ou quando as coisas não correm como quer, 
pode-se tornar ciumento, nervoso e demonstrar possessividade, levando-
-o a ter atitudes enérgicas para defender seus princípios ideológicos. No 
tocante às frustrações amorosas, estas lhe causam quase sempre compli-
cações nervosas e problemas ósseos. Será excelente profissional no sector 
social (trabalhar com idosos, crianças, deficientes físicos ou mentais), em 
áreas esotéricas e religiosas, como professor, decorador, cozinheiro ou tra-
tando de embelezar o planeta.
Excelentíssima senhora dona Beatriz Buchili
Estimada Procuradora-Geral da República de Moçambique!
Sinceramente e com a sua premissa, gabo-lhe a coragem de, em pleno 
Parlamento, ter feito o pronunciamento que fez sobre os raptos; que abai-
xo transcrevo:
“Envolve alguns membros de corporações ou sectores ligados ao trata-
mento desta matéria, tais como SERNIC, PRM, advogados e até magis-
trados, bem como de outros actores do judiciário.”
Só não consigo perceber o silêncio da Ordem dos Advogados, das chefias 
da SERNIC e da PRM. Assim como da Magistratura e de alguns advo-
gados a quem se chama de dr´s. e, que por falta de coragem, nenhuma de-
claração fizeram. Quando tiveram uma soberba oportunidade de o fazer, 
dando cobertura ao “help”,( foi a leitura que fiz) da PGR, contribuindo 
assim para o engrandecimento do nosso País!
Viva Moçambique! 
Viva, o dia 1 de Junho!

“A má arbitragem coopera para o retrocesso e constitui um entrave na evolução do 
futebol moçambicano”
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Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

O Banco Nacional de Investimento. SA (BNI), fundado em 2010 e tendo iniciado as suas operações em 2011, tem a elevada 
honra de apresentar o Relatório e Contas do exercício económico de 2021, um ano particularmente especial, em que o 
Banco completou 10 anos de operação. Os resultados de 2021 apresentados no presente relatório, são bastante positivos 
e satisfatórios tendo em conta que os mesmos foram produzidos num ano conturbado, onde o crescimento da actividade 
bancária em particular, e da actividade económica no geral,  foi comprometido pelas incertezas impostas pelo surgimento 

à suspensão do projecto Mozambique LNG da Total, pelos impactos de fenómenos naturais e pelas acentuadas variações 
abruptas do Metical face às suas principais contrapartes, particularmente o Dólar Americano.

O BNI, sendo um Banco de Desenvolvimento e de Investimento do Estado cuja missão é promover o desenvolvimento 

infraestruturantes e do sector produtivo e da assessoria e estruturação de empresas e projectos com impactos relevantes 
na melhoria das condições de vida dos moçambicanos, em 2021 continuou focado na sua consolidação como um instrumento 

actividades (Plano de Actividades 2021) baseado no Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 assim como, e principalmente, 
no Plano do Estratégico BNI 2018-2022. 

a sua actuação nos três pilares estratégicos constantes do seu Plano Estratégico 2018-2022, nomeadamente,  (i) Pilar I - 

corporativa, competências e relacionamento institucional (com objectivos estratégicos para cada pilar), o que permitiu que 

positivo de MT 115,7 milhões, rácio de solvabilidade regulamentar de 33% (contra 12% de mínimo regulamentar), rácio 

transformação/produto bancário) de 70%.  

Tal como já tinha referido nas minhas primeiras palavras da presente mensagem, este desempenho do Banco em 2021, 
foi conseguido num ambiente macroeconómico doméstico com muitas adversidades que limitaram a normal expansão 
da actividade económica. Contudo, o País, através da adopção, pelo Governo, de medidas de política macroeconómica 
apropriadas, conseguiu evitar a desaceleração registada em 2020 (-1,23%), tendo registado um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2,16% (em linha com a previsão de 2,10%), de acordo com as previsões do Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Em relação à economia global, o FMI, citado na publicação “World Economic Outlook”, de Janeiro de 
2022, indicam para um crescimento do PIB global de 5,90% para o ano de 2021, o que representa uma tendência de reversão 
à queda registada em 2020 (-3,10%). A tendência de recuperação da economia global deveu-se, no geral, às medidas e 
políticas governamentais, bem como à administração das vacinas contra a COVID-19 a nível global.

Relativamente ao negócio, para lograr alcançar resultados positivos mesmo num contexto de adversidades, o Banco teve 

Assim, relativamente ao segmento de Banca de Investimento, através da sua Direcção de Assessoria e Estruturação 

internacionais, onde destaca-se o estabelecimento de parcerias com investidores da área de energias renováveis dos 

no corrente ano de 2022. 

Quanto ao segmento de Banca de Desenvolvimento, as acções do BNI em 2021 estiveram, igualmente, orientadas para apoio 

um montante global de MT 1.376,72 milhões, tendo sido privilegiadas, em grande medida, iniciativas ligadas ao sector da 
indústria, agricultura, comercialização e exportação. Estas operações permitiram o aumento da carteira de clientes, por 

Quanto à performance

uma performance positiva, com indicadores de rendibilidade e de solvabilidade bem confortáveis. Com efeito, quanto aos 
resultados, o Banco registou um lucro líquido de MT 115,74 milhões em 2021, próximo do resultado alcançado em 2020 de MT 
137,51 milhões. Este resultado só foi possível devido a uma forte expansão da carteira de crédito em 40%, com realce para 

resultados positivos de comissões líquidas no valor de MT 107,15 milhões, acima de MT 88,66 milhões registados no período 

emissão de garantias bancárias e prestação de serviços de gestão de linhas de crédito.

De notar que os resultados de 2021 podiam ter sido melhores, se não tivesse havido a actuação de alguns factores exógenos 
com impacto negativo no negócio, nomeadamente, (i) acentuada e abrupta apreciação do Metical face ao Dólar americano, 
causando perdas de reavaliação cambial sobre as exposições em moeda externa, (ii) o contexto macroeconómico mais 
complexo e caracterizado pelo incremento de riscos bancários que levou o Banco a pautar por uma postura mais defensiva 

reforçaram a robustez do Balanço e, (iii) o incremento dos custos operacionais em 21%, associados, principalmente, à 
revisão da estrutura governativa e investimentos necessários para a prossecução das ambições de crescimento do Banco, e 
gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

Para terminar, gostaria de endereçar os meus agradecimentos a todos os membros da Comissão Executiva e do Conselho 
de Administração, pelo apoio e colaboração prestados ao longo do ano de 2021. Os meus agradecimentos vão ainda para 
todos Colaboradores do BNI, os principais actores que permitiram a concretização de tudo quanto apresentamos neste 
relatório, pela sua entrega abnegada, sentido de pertença, comprometimento, trabalho em equipa, sinergia, integridade e 
alinhamento perfeito com a missão, visão e valores do Banco. Estendo os agradecimentos ao Governo, pelo apoio prestado 
através do accionista, o IGEPE – Instituto de Gestão das Participações do Estado, do Ministério de Economia e Finanças e do 
próprio Presidente da República na qualidade de Chefe do Governo. Reconheço e agradeço a colaboração e contribuição de 
todos nossos clientes, que nos deram a oportunidade de mostrar e provar que temos capacidade de lhes prestar e fornecer 
serviços e produtos de qualidade e, foi essa a chave para o alcance dos resultados que hoje apresentamos. E aos nossos 

cumprimento e agradeço a todos os stakeholders que directa ou indirectamente contribuíram para o desenvolvimento das 
actividade do BNI em 2021 e, comprometemo-nos a fazer sempre o nosso melhor para maximizar cada vez mais o valor do 
Banco e contribuir efectivamente para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.

Tomás Rodrigues Matola
Presidente da Comissão Executiva

1. Principais indicadores.

2. Desempenho Operacional e Financeiro.
2.1. Áreas de Negócio

de Promover o Desenvolvimento Socioeconómico e Sustentável para a Melhoria das Condições de Vida dos Moçambicanos, 
procurou intervir com maior profundidade na economia, explorando as oportunidades de negócio emergentes nesta fase, 
enquanto continua a apoiar o sector empresarial em todos os segmentos para minimizar o impacto da Covid-19 na saúde 

Financiamento à Industrialização e Comércio Externo

a projectos de investimento e do sector produtivo no montante global de MT 1.376,72 milhões, tendo sido privilegiadas 
em grande medida iniciativas ligadas ao sector da indústria, agricultura, comercialização e exportação. Estas operações 

socioeconómico.
Financiamento por sector

. Instalação de uma unidade fabril de processamento de oleaginosa na zona norte do País que passou a agregar maior valor na economia com a
exportação de produto acabado em detrimento da situação anterior em que se exportava matéria-prima com menor valor, incluindo o de
venda, para além da geração de emprego e de receita para o Estado; 

. Aquisição de equipamentos para instalação de uma gráfica industrial, criando capacidade interna de produção gráfica, incluindo livros
escolares, permitindo assim a minimização do tempo e de custos que se incorria na importação de material gráfico de qualidade; 

. Viabilização de um conjunto de iniciativas desde a instalação fabril, aquisição de maquinaria, e apoio à tesouraria, permitindo a melhoria
na oferta de bens e serviços no País, contribuindo para geração de emprego, de divisas e de receita para o Estado.

. Fomento, processamento e exportação de cereais e grãos, com maior destaque para castanha de caju, feijão bóer, milho e gergelim,
contribuindo para a geração de divisas para o País. Esta iniciativa tem proporcionado o aumento da produção agrícola de pequenos
agricultores ao nível da região Norte do País, funcionando como garantia de mercado para a produção daqueles;

. A nível de operações de crédito por assinatura, o Banco teve uma actuação extraordinária com a intervenção na estrutura de importação de
produtos petrolíferos refinados para Moçambique, através da emissão de garantias bancárias. A intervenção do Banco na estrutura de
importação de combustível centrou-se em acções de cobertura dos processos de importação e acompanhamento até à liquidação das facturas
de aquisição destes produtos para o abastecimento do mercado local, com impacto significativo na sua disponibilidade.

. Fomento da actividade pesqueira e processamento do pescado essencialmente para exportação, contribuindo para a geração de emprego,
de divisa e de receita para o Estado;

. Viabilização de um conjunto de iniciativas de agronegócio na modernização e expansão, contribuindo para a melhoria da bolsa alimentar,
geração de emprego, redução do deficit de matéria-prima para a indústria face aos impactos sobre as exportações causados pela Covid-19.

Indústria

Comércio

Agricultura e 
Pesca

Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME´s) com fundos Covid-19 do Estado e parceiros

Em 2021, o Banco demonstrou uma vez mais estar comprometido com as causas da economia, com a contínua disponibilização 

O Banco desenvolveu uma linha de crédito no valor de USD 5,0 milhões, em parceria com a SASOL e o Ministério dos Recursos 

prevista para a primeira parte do ano de 2022. Esta linha de crédito vai permitir a construção de bombas de abastecimento 
a gás para automóveis, de modo a viabilizar a mobilidade no troço entre as províncias de Maputo e Inhambane, incluindo o 

estrutura de funcionamento dos veículos com maior destaque para os autocarros comerciais.
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Estabelecimento de Parcerias Estratégicas

O BNI cumpriu um programa de desenvolvimento de parcerias ao nível de Emirados Árabes Unidos (Dubai) na GBF Global 

carteira de projectos de energias renováveis, com parceiros institucionais de Dubai com credenciais comprovados ao nível 

estruturas na área de hidroeléctricas, linhas férreas, estradas e pontes, incluindo os projectos imobiliários em carteira do 
Banco.

O desempenho do BNI em 2021 foi satisfatório embora tenha sido um ano conturbado para as empresas em geral, em que o 
crescimento da actividade bancária foi comprometido pelas incertezas impostas pelo surgimento de novas vagas da pandemia 

Mozambique LNG da 
Total, impactos de fenómenos naturais, e a fortes variações do Metical face às moedas mais relevantes para a Balança de 
Pagamentos, particularmente o Dólar Americano.

Capital Tier 1 de 35,89% (41,70% em 2020), pelo Rácio de Solvabilidade de 33,38% (40,43% em 2020) e pelo rácio de liquidez de 
40,02% (54,52% em 2020), estando os indicadores acima dos requisitos regulamentares e dos benchmarks, permitindo melhor 
cobertura dos riscos actuais e futuros advenientes dos choques adversos da conjuntura de mercado.

Em termos de rentabilidade, o Banco logrou um resultado líquido de MT 115,74 milhões em 2021, próximo do resultado 
alcançado em 2020 de MT 137,51 milhões. Este resultado só foi possível devido a uma forte expansão da carteira de crédito 
em 40%, com realce para o primeiro semestre do ano, o que foi determinante para o alcance do lucro de MT 115,74 milhões 

 
com a revisão pontual e oportuna do pricing de acordo com o risco e o consumo de capital, num cenário de pouca 

 Resultados positivos de comissões líquidas no valor de MT 107,15 milhões, acima de MT 88,66 milhões registados no 

para a emissão de garantias bancárias e prestação de serviços de gestão de linhas de crédito.

Devido à ocorrência de factores exógenos, a performance do Banco foi marcadamente afectada, limitando o lucro líquido que 

 Acentuada apreciação da moeda nacional face às principais moedas de transacção, com maior destaque para o Dólar 
Americano, causando perdas de reavaliação cambial sobre as exposições em moeda externa, o que absorveu na totalidade 
os ganhos de trading de moeda, resultando num efeito líquido negativo de MT 87,82 milhões contra o resultado positivo 

 Contexto económico mais complexo e caracterizado pelo incremento de riscos bancários, pautando o Banco pelo reforço 

postura de prudência na avaliação do risco do negócio, o Banco reforçou as imparidades e provisões no valor global de MT 

 Incremento dos custos operacionais em 21%, de MT 381,39 milhões em 2020 para MT 460,21 milhões em 2021, associados, 
principalmente, à revisão da estrutura governativa e investimentos necessários para a prossecução das ambições de 
crescimento do Banco, e gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

redução das retenções na fonte devido à queda do volume de operações tributadas à taxa liberatória (títulos de dívida e 

de resultados não realizáveis.

Resultados líquidos (Milhões de MT)

Produto bancário

milhões, consequência das perdas de reavaliação cambial.

Produto bancário (Milhões de MT)

415,36|67%

696,07|101%

206,48|33%

-3,12|-1%

621,8
692,9

2020 2021

+11%

Margem Financeira
Face à conjuntura económica adversa, em 2021, o Banco de Moçambique pautou por uma política monetária mais prudente e 
com um teor restritivo até ao primeiro trimestre do ano, com incremento nas taxas directoras em 300 pontos bases, com vista 
a alinhar as taxas de juro de referência às condições de mercado e torná-las positivas em termos reais. A partir do segundo 
trimestre mantiveram-se constantes, nomeadamente, a MIMO a 13,25%, a FPD a 10,25% e a FPC a 16,25%. A Prime Rate 

de Reservas Obrigatórias para os passivos em moeda nacional e estrangeira a partir de Setembro de 2021 apresentaram níveis 
de 10,50% e 11,50%, respectivamente, ao saírem de 11,50% e 34,50%, respectivamente, com o intuito de proporcionar maior 

dos moçambicanos.

Este cenário, conjugado com as medidas que o Banco implementou para mitigação do risco de taxa de juro no balanço, 

oferta selectiva de crédito focado na qualidade num contexto de mercado que apresenta risco acrescido, permitiu o Banco 

 Aumento dos juros de crédito em MT 443,97 milhões (+131%), atingindo o montante de MT 783,95 milhões, propiciado 
pela evolução favorável da carteira de crédito em MT 1,69 mil milhões (+ 40%). Este objectivo estratégico garantiu 

 Melhoria do cost of funding do Banco de 11,3% em 2020 para 9,3% em 2021, em resultado da mobilização de recursos em 

condições mais favoráveis em termos de taxa de juro efectiva e prazos. Contudo, os custos com juros observaram um 
incremento de MT 24,29 milhões (+ 9%) em resultado do maior volume de mobilização de recursos no mercado local para 

Os proveitos de operações de gestão de tesouraria, composta por aplicações em instituições de crédito e investimentos em 
títulos de dívida, registram uma queda de MT 133,53 milhões (-37%), totalizando o montante de MT 225,03 milhões contra MT 

economia, cujos retornos são relativamente mais atractivos.

Margem Financeira (Milhões de MT)

conta da expressiva evolução da carteira de crédito, assumindo que não haja impactos expressivos sobre as taxas de juro do 
mercado e sobre o risco de crédito.

Margem Complementar

milhões negativo em 2020.

 Resultados negativos de operações cambiais na ordem de MT 87,82 milhões (MT 195,05 milhões positivo em 2020), 

cambial negativos em consequência da expressiva apreciação da moeda nacional em relação às principais moedas de 

 Menos-valias nas transacções em títulos de dívida no montante de MT 32,90 milhões (MT 10,75 milhões em 2020), explicado 
pelo efeito da revisão em alta das taxas de juro do mercado em resposta à sinalização do Banco de Moçambique, o que 

Margem Complementar (Milhões de MT)

Custos de estrutura

Os custos de estrutura do Banco incluem os custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações. Estes são 
essencialmente correlacionados com a estrutura de negócio e de suporte à estratégia de crescimento do Banco, conjugados 
com gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

Em 2021, o Banco levou a cabo esforços consideráveis para o controlo e contenção da base de custos, e na obtenção de ganhos 

e serviços e cumprimento das medidas de restrição orçamental. Não obstante, devido à realização de alguns investimentos 
com o propósito de melhorar as condições de trabalho, de segurança e bem como motivar o quadro de Colaboradores, os 
custos operacionais aumentaram em MT 78,82 milhões (+ 21%), ao saírem de MT 381,739 milhões em 2020 para MT 460,21 

2020 2021

MT MT MT %

Gastos com pessoal 225.072.344,35          287.388.664 62.316.320 28%

Outros gastos administrativos 134.630.287,63          130.122.583 -4.507.705 -3%

Depreciação e Amortizações 21.685.232,59            42.697.201             21.011.968 97%

Total de Custos Operacionais 381.387.864,57          460.208.448 78.820.583 21%

Produto bancário 621.831.608,12          692.948.377 71.116.769 11%

Rácio de eficência (Cost-to-income) 61% 66% -                        5pp

Desvio

Em termos agregados, os custos com pessoal foram responsáveis por 62% do total de custos (59% em 2020), os outros 
gastos administrativos apresentaram o peso de 28% (35% em 2020), enquanto os custos com amortizações e depreciações 
apresentaram a proporção de 9% (6% em 2020).

Custos com pessoal

Os custos com pessoal cifraram-se em MT 287,39 milhões em 2021, face a um valor de MT 225,07 milhões registados em 
igual período de 2020, representando um crescimento de MT 62,32 milhões (+ 28%), estando 40% desta evolução associada 
à revisão da estrutura dos Órgãos Sociais com o objectivo de fortalecer o papel do Conselho de Administração na gestão de 

da respectiva remuneração, para além do seu papel mais reforçado e independente do executivo.

incontornáveis, decorrentes das promoções e progressões por mérito.

Gastos Gerais Administrativos

Os Gastos Gerais Administrativos situaram-se em MT 130,12 milhões em 2021, observando uma redução de 3% face ao valor de 

de custos, por via da optimização de processos e revisão de contratos de fornecimentos de bens e serviços de terceiros. A 

estratégia de comunicação e imagem através da abordagem de aposta em recursos internos em detrimento da terceirização. 

Margem financeira
Margem complementar
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medidas implementadas para a mitigação de riscos associados à propagação da pandemia, conjugado com os seguintes 

aumento do nível de deslocações e estadias associados, em grande parte, à busca de oportunidades de negócio e à monitoria 

Gastos Gerais Administrativos (Milhões de MT)
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Amortizações e Depreciações do Exercício

As amortizações do exercício cifraram-se em MT 42,70 milhões, evidenciando um aumento de MT 21,01 milhões (+ 97%) face 

customização e de apetrechamento do segundo bloco do escritório e a investimentos em equipamento de transporte, com 
vista a melhorar as condições de trabalho dos Colaboradores e a contribuir para a sua motivação e retenção no Banco.

Imparidade de Crédito Líquida e Provisões Líquidas

As imparidades líquidas do exercício (líquida de recuperações de crédito) totalizaram o montante de MT 77,20 milhões em 
2021, representando uma evolução de MT 53,37 milhões (+ 224%) face ao valor de MT 23,84 milhões registado em 2020.

Esta evolução traduz a prudência levada a cabo pelo Banco, visando mitigar os efeitos adversos da actual envolvente 
macroeconómico nos seus indicadores de risco, não só pelo incremento da carteira de crédito e dos mutuários em 
incumprimento, como também em resultado das estimativas de perdas de crédito alinhadas com a metodologia IFRS, 
considerando a informação forward – looking.

Posição Financeira

As adversidades macroeconómicas internas e externas condicionaram o desempenho do Banco no que tange às metas de 

aumento ainda que tímido de 3%, ao sair de MT 9.154,23 milhões em 2020 para MT 9.454,41 milhões em 2021.

Num quadro de balanço diminuto, o Banco adoptou uma estratégia que assegura a sustentabilidade e contribui para o alcance 

da carteira dos activos do Banco, tendo o peso da carteira de crédito na estrutura dos activos aumentado em 16 pp, de 45% 
em 2020 para 61% em 2021. Em contrapeso, os investimentos em títulos e as aplicações em Outras Instituições de Crédito 
reduziram o seu contributo em 3 pp e 12 pp, respectivamente.

Estrutura do activo (Milhões de MT)
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2020 2021

decisão estratégica, para, por um lado, apoiar a economia fragilizada pela pandemia, e, por outro, assegurar o crescimento 
da actividade do Banco de forma consistente e sustentável.

Os níveis de liquidez do Banco, mensurados pelo rácio de liquidez regulamentar, encontram-se dentro dos paramentos internos 
e das instruções do Regulador.

Empréstimos a Clientes

Num contexto de pandemia vivida ao longo do ano de 2021, com efeito no agravamento do risco bancário, o Banco manteve a sua 

da economia, combinado com o rigor e prudência na selecção das operações em função do risco e rentabilidade esperados, 
bem como, da redução de grandes concentrações do risco de crédito a sectores afectados pela Covid-19.

A carteira de crédito (bruto) totalizou MT 5.939,69 milhões em 2021, um incremento de MT 1.692,04 milhões (+ 40%) face ao 
montante de MT 4.247,65 milhões apresentado em igual período de 2020, tendo esta evolução sido maior em moeda nacional 

A carteira de crédito em moeda estrangeira registou um aumento de USD 17,25 milhões em 2020 para USD 20,21 milhões em 
commodities. No entanto, 

moeda externa.

Evolução da carteira de crédito por moeda (Milhões de MT)
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Qualidade da Carteira de Crédito

A qualidade da Carteira de Crédito, avaliada pela proporção de crédito vencido há mais de 90 dias em função do crédito 
total, apresentou uma deterioração, ao situar-se em 6,83% em 2021, comparativamente a 2,50% registada em 2020, devido 
ao agravamento do risco bancário por conta da crise pandémica que tem conduzido à paralisação parcial das actividades 

o serviço da dívida.

fomentar a agricultura, avicultura, pecuária e o comércio. O risco do Banco nestas operações está mitigado pela existência 

qualidade do crédito e prevenção da sinistralidade.

O montante de imparidade acumulada cifrou-se em MT 175,64 milhões em 2021, um incremento de MT 64,19 milhões (+58%) 
face ao montante 111,45 milhões registado no período homólogo, evidenciando uma postura de aprovisionamento prudente 
e criteriosa face ao actual contexto operacional caracterizada pelo agravamento do risco bancário.

Passivo e Fundos Próprios

Incremento de empréstimos representados por títulos em MT 962,78 milhões (+67%), totalizando MT 2.395,96 milhões em 

natural veicular.

Em contrapeso, registou-se a redução da carteira de recursos de clientes e de recursos de outras instituições de crédito 
em MT 890,47 milhões e MT 128,44 milhões, respectivamente, em resposta à estratégia comercial adoptada, de apostar 
em recursos que apresentam condições mais favorável para o modelo de banca de desenvolvimento, em particular no que 

é mensurado pelo impacto económico e social no mercado. 

A estratégia de funding adoptada em 2021 permitiu a melhoria do peso da contribuição de recursos de médio e longo prazos 
no passivo total, de 22% em 2020 para 48% em 2021, reduzindo o nível de stress de liquidez de curto prazo.

Evolução do Passivo (Milhões de MT)
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Recursos consignados Outras exigibilidades

face ao montante de MT 3.405,76 milhões registado em 2020, explicado pela retenção de parte dos resultados do exercício 
anterior e aumento da reserva do justo valor com a valorização dos investimentos em títulos.

3. Proposta de Aplicação de resultados.

níveis de adequação dos fundos próprios, o Conselho de Administração propõe, para aprovação da Assembleia Geral, a 

sobre o Resultado líquido) e distribuição de dividendos ao accionista de 40% de Resultados líquidos, no montante de MT  

MT
Reserva Legal (30% do Resultado Líquido do exercício)                       34.721.482 
Distribuição de dividendos (40% do Resultado Líquido do exercício)                       46.295.309 
Resultados Transitados (30% do Resultado Líquido do exercício)                       34.721.482 

                    115.738.272 

4. Demonstrações Financeiras.

Capital Reserva de justo 
valor Reserva Legal Resultados 

transitados
Resultado líquido do 

exercício
Total do capital 

próprio
MT MT MT MT MT MT

Saldo em 1 de Janeiro de 2020      2 240 000 000                     32 125 320                   179 328 983           799 358 176                     64 454 391                3 315 266 870 
Rendimento integral
 Outro rendimento integral                                    -  
   Alterações de justo valor de activos financeiros                          -                         4 390 148                                    -                              -                                      -                         4 390 148 
   Impostos diferidos                      (1 404 847)                                    -                              -                                      -                        (1 404 847)
Lucro do exercício                          -                                      -                                      -                              -                     137 512 353                   137 512 353 
Total de rendimento integral reconhecido no exercício      2 240 000 000                     35 110 621                   179 328 983           799 358 176                   201 966 744                3 455 764 524 
Reforço da reserva legal                          -                                      -                         9 668 159                            -                        (9 668 159)                                    -  
Dividendos aos accionistas                          -                                      -                                      -                              -                      (50 000 000)                    (50 000 000)
Transferência de resultados para resultados acumulados                          -                                      -                                      -                 4 786 232                      (4 786 232)                                    -  
Saldo em 31 de Dezembro de 2020      2 240 000 000                     35 110 621                   188 997 142           804 144 408                   137 512 353                3 405 764 524 
Rendimento integral
 Outro rendimento integral
   Alterações de justo valor de activos financeiros                          -                     115 128 220                                    -                              -                                      -                     115 128 220 
   Alterações de impostos diferidos                          -                      (36 841 031)                                    -                              -                                      -                      (36 841 031)
Lucro do exercício                          -                                      -                                      -                              -                     115 738 272                   115 738 272 
Total de rendimento integral reconhecido no exercício      2 240 000 000                   113 397 810                   188 997 142           804 144 408                   253 250 625                3 599 789 985 
Reforço da reserva legal                          -                                      -                       41 253 706                            -                      (41 253 706)                                    -  
Dividendos aos accionistas                          -                                      -                                      -                              -                      (48 129 324)                    (48 129 324)
Transferência de resultados para resultados acumulados                          -                                      -                                      -               48 129 323                    (48 129 323)                                    -  
Saldo em 31 de Dezembro de 2021      2 240 000 000                   113 397 810                   230 250 848           852 273 731                   115 738 272                3 551 660 661 

Moeda nacional
Moeda externa
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2021 2020
MT MT

Juros e proveitos similares 1 003 543 675 698 531 440
Juros e encargos similares (307 475 140) (283 176 281)
Margem Financeira 696 068 535 415 355 159
Rendimentos de intrumentos de capital 18 897 839 21 292 901
Resultado líquido de serviços e comissões 107 154 635 88 658 034
Resultado líquido de operações cambiais (87 822 184) 195 051 861
Outros rendimentos e gastos operacionais (41 350 448) (98 526 347)
Produto bancário 692 948 377 621 831 608
Imparidade de crédito (64 192 650) (26 135 839)
Imparidade de outros activos financeiros 744 508 3 899 779
Gastos com pessoal (287 388 664) (225 072 344)
Outros gastos administrativos (130 122 584) (134 630 288)
Depreciação e Amortizações (42 697 201) (21 685 233)
Provisões líquidas (13 753 964) (1 599 004)
Custos operacionais (537 410 555) (405 222 929)
Resultados antes de impostos 155 537 822 216 608 679
Imposto sobre o rendimento (39 799 550) (79 096 326)
  Impostos correntes (37 935 174) (55 400 584)
  Impostos diferidos (1 864 376) (23 695 742)
Lucro do exercício 115 738 272 137 512 353
Outro rendimento integral
Itens que podem ser posteriormente reclassificados para resultados
   Alterações nas reservas dos activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 115 128 220 4 390 148
   Impostos diferidos (36 841 031) (1 404 847)
Total de rendimento integral do exercício 194 025 461 140 497 654

2021 2020
Activo

Caixa e Depósitos no Banco Central 116 449 956 212 353 985
Disponibilidades em instituições de crédito 291 225 208 332 363 010
Aplicações em instituições de crédito 244 269 616 1 322 275 232
Empréstimos a clientes 5 739 779 624 4 117 096 788
Investimentos em títulos 1 482 195 116 1 748 657 774
Outros activos 621 448 557 569 453 646
Activos não correntes detidos para venda 272 006 100 272 006 100
Activos tangíveis 576 651 757 473 171 421
Activos intangíveis 752 463 1 505 423
Activos por impostos correntes 109 629 074 105 344 517

Total do Activo 9 454 407 471 9 154 227 896
Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio

Capital social ordinário 2 240 000 000 2 240 000 000
Resultados transitados 852 273 731 804 144 408
Reservas de justo valor 113 397 810 35 110 621
Reserva legal 230 250 848 188 997 142
Resultado do exercício 115 738 272 137 512 353

Total do Capital Próprio 3 551 660 661 3 405 764 524
Passivo

Recursos de Outras Instituições de crédito 1 147 643 135 1 276 079 705
Recursos de clientes 927 482 406 1 817 948 582
Responsabilidades representadas por títulos 2 395 964 343 1 433 182 067
Recursos consignados 1 249 661 103 1 067 441 805
Outros passivos 38 702 240 62 977 001
Passivos por impostos diferidos 122 545 186 83 839 780
Provisões 20 748 397 6 994 432

Total do Passivo 5 902 746 810 5 748 463 372
Total do Passivo e Capital Próprio 9 454 407 471 9 154 227 896

2021 2020
MT MT

      Fluxo de caixa de actividades operacionais
Juros, Comissões e outros rendimentos recebidos 985 084 206 710 192 245
Juros, comissões e outros gastos pagos (334 625 188)                               (285 505 794)
Pagamento a empregados e fornecedores (399 619 886) (457 152 651)

250 839 132 (32 466 200)
   Variação nos activos e passivos operacionais
   Diminuições/Aumentos em:
   Variação do liminte mínimo de reservas obrigatórias 112 846 304 47 661 480
   Investimento em títulos 316 619 371                                 (621 392 465)
   Crédito á clientes (1 590 837 474)                            (2 376 058 719)
   Recursos de Clientes (877 718 906)                               995 271 044
   Recursos de outras instituições de crédito (141 274 809)                               872 377 036
   Responsabilidades representadas por títulos 953 000 000                                 600 000 000                                 
   Recursos consignados 173 895 801                                 547 284 086                                 
   Outros activos (24 908 671)                                  29 939 647
   Impostos Pagos (6 614 939)                                    (15 459 791)
   Imposto pago sobre juros de aplicações e títulos (37 935 174)                                  (55 400 584)

(1 122 928 497) 24 221 734
(872 089 365) (8 244 466)

      Fluxo de caixa de actividades de investimento
Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis (146 830 829)                               (26 223 244)
Receita da venda de activos tangíveis 4 816 865                                      128 085 405

(142 013 964) 101 862 161

      Fluxo de caixa de actividades de financiamento
 Dividendos pagos (48 129 324) (50 000 000)

(48 129 324)                                  (50 000 000)
(1 062 232 653) 43 617 695

     Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (39 968 491)                                  127 191 599
     Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1 654 659 018 1 483 849 724

552 457 874 1 654 659 018
      Reconciliação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e depósitos no Banco Central 116 449 956 212 353 985
Disponibilidade sobre instituíções de crédito 291 225 208 332 363 010
Aplicações em instituíções de crédito excluíndo juros a receber 244 269 615 1 322 275 232
Reservas no Banco Central (99 486 905) (212 333 209)

552 457 874 1 654 659 018

5. Relatório dos Auditores Externos.
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Pedro Madruga (Texto)

1 de Junho ou
 brincadeiras para boi dormir?

Ilec Vilanculos (Fotos)

- Não precisa zangar muito, Zefa. Deixa os miúdos brincarem, ou estás com 

ciúmes do 1 de Junho?

- Nada disso, Fernanda. Eu estou um poucoxizito indignada, irmã.

- Mas tu não cresces, minha irmã. Nessa idade ainda te indignas com o quê, 

se o pai das crianças ainda te envia a pensão?

Naquele momento a Zefa parecia uma figura possessa saída de um desses 

cemitérios onde dormem os praticantes do Nyau, na véspera, para o ritual 

da ordem.

*

- Vou tirar os miúdos daquela escola.

- Do fala-baixo, Zefa? Mas o professor Francisco é um tipo porreiro. Não vais 

ter um director pedagógico daquele calibre...

- Epá. Estou farta daquilo.

- O que se passa, Zefa?

- Acho que estou sozinha no mundo, mana. Afinal tu não viste a última inca-

bável da vida dos alunos moçambicanos?

- Não. Conta-me lá, filha.

- Oraite. Vou buscar o jornal SAVANA. Pelo menos sei que tu, minha irmã, há 

muito tempo, não pipocas tanto, já não és como esses meninos que só sabem 

soprar balões, fazer chats, jogar vídeo-games, fazer selfies, assobiar e ver tel-

evisão...

*

-Xissá!!! Era antes de ver isto, Zefa. Desculpa lá muito!

- Então qual será a tua atitude perante esta miséria infernal?

- Mentiras gritantes, irmã.

- Até plantaram um boi desse tamanho para as crianças se entreterem com ele.

- Se ao menos fosse uma vaca... Aquele boi deve ter nome. Tu sabes qual é, filha?

- Que tal chamar-mos Bô Moz? Não me faças rir. Mas sabe o quê acho devía-

mos chorar...

- Não é má ideia.

*

- É tanta coisa que eu já duvido se estas crianças vão conseguir ler um jornal destes.

- Falas de um jornal, mana. Pense numa página apenas. Com professores for-

mados a correr, como produtos take away... Misericórdia, Jesus!

- Desculpa, mana. Mas devo dar banho aos miúdos.

- Vale a pena tu que tens jantar para eles. Muitos amiguinhos deles só correram 

pelos bairros e mais logo vão roer unhas. A fome espreita por todos os bairros. 

A vida sobe como se fosse uma cobra. Não sei onde vamos parar. Tudo subiu. 

Há assaltos ao virar de cada esquina... É a fome a ditar as suas regras... Mas 

fazer o quê, as crianças são inocentes.

- O dono destes problemas ainda tem uma chance de dizer a estas crianças que 

HOMENS vão ser amanhã.

- Isso era maningue nice. Mas duvido muito, filha!
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Egocentrismo, libertinagem 
e anarquia foram alguns dos 
adjectivos que o líder da Re-
namo usou para se dirigir 

aos quadros do principal partido da 
oposição que criticam publicamente 
algumas acções que acontecem no 
interior da organização.

“Defendemos a liberdade de expres-

são, mas não compactuamos com a 

libertinagem e a anarquia: o nosso 

comportamento deve transmitir 

união e fraternidade entre nós”, sa-

-

-

tecem dias depois de a direcção do 

partido, através do porta-voz da Re-

edil de Quelimane, chamando-o de 

ignorar todos os órgãos do partido 

e usar os meios de comunicação 

social para fazer valer as suas pre-

-

fo, falando no discurso de abertura 

órgão do partido no intervalo entre 

-

tel, onde decorreu o encontro, entre 

segunda-feira e terça-feira, o pre-

sidente daquela formação política 

repreendeu a exposição da vida do 

partido nos meios de comunicação 

-

blico torna o membro egocêntrico e 

-

guiu, devem ser dirigidos aos órgãos 

do partido, porque, de outra forma, 

-

gãos legitimamente eleitos como sa-

-

ca com a Renamo torna o membro 

-

-

promisso com a liberdade de opinião 

dos membros do partido, mas sem-

-

fendeu, porque a Renamo lutou pela 

liberdade, emana do povo e pertence 

Não há várias “Renamos”
-

-

cussões sobre a existência de alas na 

-

indivisível”, enfatizou, sendo inter-

rompido por uma efusiva salva de 

-

tar unido e fraterno para enfrentar 

-

-

“Unidos somos mais?”, perguntou 

aos conselheiros, que lhe completa-

Estamos numa pólvora

custo de vida “uma pólvora”, aler-

tando para “convulsões sociais” e de-

fendendo a necessidade de medidas 

bastante difícil, é uma pólvora” que 

pode resultar em “convulsões fami-

liares e sociais”, prontas a “explodir 

moçambicanas na mendicidade e 

-

to discernimento”, destacou o presi-

-

preços dos combustíveis no país, cri-

ticando a falta de medidas de alívio 

-

“Sempre defendemos que o bem-

-estar dos cidadãos é a prioridade de 

de alívio, como, por exemplo, a redu-

-

agravamento do custo de vida resulta 

-

do no poder, e de corrupção, defen-

-

-

jiha-
distas

-

ciência de meios para apagar todos os fogos, em todos os dis-

tritos por onde se movimentam os jihadistas

comunicado auto-congratulatório, tentando responder indi-

os aliados do outro lado do Rovuma estão em modo “pea-

-

gura de Estado para “explicar” a invasão a um Estado inde-

neutro em relação ao terrorismo jihadista
-

paganda pelo seu líder em Kiev, a embaixadora ucraniana 

-

-

-

-

-

tapar do véu que cobre a falta de qualidade que tomou conta 

-

a liberdade de expressão; para que ninguém volte a falar destas 

nos bancos, a barragem de todos nós fez grande fanfarra a 

dizer que este ano, aumentando os dividendos, vai dar 14 cen-

este andar, são precisos mais 19 anos para que alguém abra 

Sobre a gasolina, que pode voltar a aumentar com as novas 

-

Em voz baixa

depois de o conclave frel não ter corrido de feição aos que 

sonham com um terceiro mandato para o seu amado líder? 

Conselho Nacional da Renamo

Ossufo Momade ataca críticos internos
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Feitos de Craveirinha celebrados na Politécnica
AUniversidade Politécnica 

celebrou, sexta-feira, 27 

de Maio, a título póstu-

mo, o centenário do nas-

cimento do poeta, cronista, jor-

nalista, desportista, nacionalista, 

herói nacional e primeiro africano 

a ganhar o Prémio Camões, em 

1991, José Craveirinha. Se esti-

vesse vivo, completaria, no último 

sábado, dia 28 de Maio, 100 anos 

de idade.

A homenagem consistiu na reali-

zação de uma mesa-redonda que 

abordou as diversas facetas de José 

Craveirinha, bem como na atribui-

ção de um certificado de reconhe-

cimento, que foi recebido pela fa-

mília, representada pelo filho, Zeca 

Craveirinha.

Conforme explicou o Reitor da 

Universidade Politécnica, Narci-

so Matos, esta iniciativa, inserida 

nas celebrações do centenário do 

seu nascimento, visa reconhecer os 

feitos de José Craveirinha como 

escritor, nacionalista, jornalista, hu-

manista e ficcionado pelo desporto.

Rosário, cabe à academia promover 

iniciativas deste género e “mostrar 

que os homens são maiores do que 

aquilo que os outros homens pen-

sam que eles são”.

Importa realçar que a mesa redon-

da, moderada por Rosânia da Silva 

e subordinada ao tema “As Dife-

rentes Facetas de José Craveirinha”, 

teve como painelistas o Professor 

Catedrático Armando Jorge Lopes 

(aspectos psicológicos do léxico na 

obra de José Craveirinha) e os ora-

dores Irene Mendes ( José Craveiri-

nha, o cronista irónico e sarcástico 

em “Pequena que saiba coser bem 

à máquina”), Aurélio Ginja ( José 

Craveirinha, o poeta mor: A poe-

sia como missão) e Aurélio Rocha 

e Mussá Tembe ( José Craveirinha 

e o desporto).

Houve, igualmente, declamação de 

um poema de José Craveirinha pela 

conceituada artista e declamadora 

Cândida Mata, um momento mu-

sical abrilhantado pela voz potente 

da aluna de Ciências Jurídicas, Joe-

da Matola e pela Tuna Académica 

d’A Politécnica.

OStandard Bank acaba 

de ser nomeado como 

a marca bancária mais 

valiosa de África, em 

2022, no ranking anual do 

Brand Finance referente às 

500 marcas bancárias mais 

fortes do mundo.

Todos os anos, a Brand Finan-

ce põe à prova as 5.000 maio-

res marcas e publica cerca de 

100 relatórios, classificando-as 

em diferentes sectores e paí-

ses. As 500 marcas bancárias 

mais valiosas e mais fortes 

do mundo estão incluídas no 

ranking anual da Brand Finan-

ce Banking 500.

O administrador delegado do 

Standard Bank em Moçambi-

que, Bernardo Aparício, assina-

Standard Bank é a marca bancária mais valiosa de África

lou que “estamos satisfeitos com o 

desempenho da nossa marca, uma 

vez que destaca o trabalho árduo 

empreendido, ao longo dos últimos 

anos, para reformular radicalmente 

o nosso modelo de negócio e trans-

forma as experiências dos clientes”. 

Aparício fez notar que o Grupo 

Standard Bank tem investido for-

temente em tecnologias disruptivas 

para disponibilizar aos clientes so-

luções bancárias, de gestão de acti-

vos e de seguros, que lhes permitam 

alcançar os seus objectivos e ambi-

ções únicos.

Em 2019, o Standard Bank iniciou 

uma viagem que redefiniu funda-

mentalmente o seu negócio. Ao 

empreender uma transformação 

pronta para o futuro e a expansão 

para uma plataforma de negócios, 

introduziu também um reposicio-

namento abrangente da marca, o 

primeiro em 10 anos, culminando 

com o lançamento da promessa de 

marca ‘É possível’ em 2020.

“O posicionamento da nossa 

marca está alinhado à ambi-

ção da nossa organização de 

transformar as experiências dos 

clientes com base nas suas per-

cepções”, disse, ajuntando que 

“os nossos colaboradores estão 

inspirados e empenhados em 

fornecer soluções e experiências 

que são importantes e criam va-

lor para os clientes”.

O Standard Bank tem orgulho 

e honra em receber o título da 

marca bancária mais valiosa do 

continente africano: “As marcas 

mais bem-sucedidas são fre-

quentemente as mais relevan-

tes, permanecem em constante 

evolução e em mudança com o 

desenvolvimento das necessi-

dades dos clientes”, enfatizou.

“Por alguma razão, José Craveiri-

nha é herói nacional, é celebrado 

em todo o mundo onde se fala a 

língua portuguesa, há prémios, in-

clusive, com o seu nome e que são 

atribuídos a pessoas que trabalham 

no âmbito da literatura. Por estes 

e mais motivos, a Universidade 

Politécnica não podia estar alheia 

a esta celebração do centenário 

deste poeta, jornalista, desportis-

ta, patriota, nacionalista e herói, e 

analisar as suas facetas”, precisou 

Narciso Matos.

Na ocasião, o filho, Zeca Craveiri-

nha, enalteceu o gesto da Universi-

dade Politécnica, ao qual a família 

não podia estar indiferente. Entre-

tanto, lamentou o facto de o legado 

do seu pai não estar a ser transmiti-

do aos jovens, principalmente os do 

ensino secundário.

“As escolas secundárias não estão a 

acompanhar o que está a ser feito a 

nível do ensino superior. Como fa-

mília, sentimos isso em relação aos 

estabelecimentos de ensino públi-

cos, que é onde deveríamos investir 

porque é lá onde está a juventude e é 

onde deveríamos passar o testemu-

nho”, sublinhou Zeca Craveirinha.

Por seu turno, o Chanceler da Uni-

versidade Politécnica, Lourenço do 

Rosário, afirmou que José Craveiri-

nha morreu amargurado, e justifi-

cou: “ele foi utilizado como porta-

-estandarte do nacionalismo num 

determinado momento da história 

de Moçambique. Era muito bem 

tratado pelo antigo Presidente 

da República, Samora Machel, e 

sentia-se confortado nos primeiros 

anos da nossa independência, mas, 

depois da morte de Samora Ma-

chel, passou a ser uma figura não 

existente nos holofotes da alta so-

ciedade da elite.

Isso pode ter influenciado o tam-

bém antigo Presidente da Repúbli-

ca, Joaquim Chissano, a atribuir-

-lhe, a título póstumo, o título de 

herói nacional uma vez que o Es-

tado não tinha tomado a devida 

atenção em relação à figura de José 

Craveirinha, o grande homem, que 

não cabe só em Moçambique e que 

não teve, por parte do nosso Es-

tado, a dimensão que ele merece”, 

considerou.

Por isso, acrescentou Lourenço do 

Bernardo Aparício, administrador delegado do Standard Bank
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Maputo acolhe12ª edição do Festival 
Internacional de Fado
A 

capital moçambicana é 

a cidade escolhida para 

acolher o 12ª edição do 

Festival Internacional de 

Fado, que irá decorrer nos dias 17 

e 18 deste mês de Junho do cor-

rente 2022.

  Em 2020, Moçambique recebeu 

o festival no formato híbrido, e 

contou com a presença das fadistas 

portuguesas  Fábia Rebordão, Cuca 

Roseta e Sara Correia.

O Festival de Fado é um evento 

internacional que se realiza em 17 

cidades dos quatro continentes do 

mundo, nomeadamente a Europa, 

África, América Latina e Ásia.

Sob o mote “O Fado e o Mar”, este 

ano o festival recebe dois artistas de 

renome portugueses, Katia Guer-

reiro e Hélder Moutinho.

O programa cultural foi integrado 

no âmbito das comemorações do 

Dia de Portugal, estando prevista a 

actuação da Katia Guerreiro no em-

blemático Cine-Scala, no coração 

da cidade de Maputo, no dia 17 de 

Junho. O Artista Hélder Moutinho 

actuará na Escola Portuguesa de 

Moçambique, no dia 18 de Junho.

A Katia Guerreiro é, hoje, uma in-

térprete consagrada e reconhecida 

como uma notável

embaixadora da música portugue-

sa. FADO MAIOR foi o primeiro 

CD de Katia Guerreiro. Lançado 

em Junho de 2001, atingiu disco de 

prata e foi nomeado para o Prémio 

José Afonso em 2002.

Em 2010, no ano em que celebrou 

10 anos de carreira, recebeu da 

Fundação Amália Rodrigues o im-

portante prémio de Melhor Canto-

ra de Fado. Trará até Maputo um 

concerto muito especial.

A ligação de Hélder Moutinho 

com a cidade de Lisboa revela-se 

inevitável: a cidade das paixões, das 

casas de fado, das noites nostálgicas 

e poéticas que lhe servem de ins-

piração.

O artista tem levado o seu Fado 

além-fronteiras, tendo actuado ao 

longo dos anos em cidades como 

Nova Iorque, Vancouver, Holanda, 

Reino Unido, China ou Coreia do 

Sul, Polónia, Finlândia, Canadá, 

Rússia e Espanha. Chega ao Fes-

tival do Fado para uma actuação 

memorável.

Esta iniciativa cultural conta com 

o apoio institucional de várias en-

tidades portuguesas, entre as quais 

se destacam a Presidência da Re-

pública Portuguesa, Embaixada de 

Portugal em Maputo, Museu do 

Fado, Turismo de Portugal e Insti-

tuto Camões em Maputo. Prevê-se 

a oferta de um programa apelativo 

e um cartaz de luxo que, para além 

dos concertos, inclui um workshop, 

exposição, cinema e conferência so-

bre o Fado.

De referir que este projecto se de-

dica não só à comunidade portu-

guesa residente em Moçambique 

mas, especialmente, aos moçam-

bicanos apreciadores deste estilo 

musical, considerado património 

da humanidade.

Na academia MTF

Jovens cineastas representam 
Moçambique na Zâmbia
Por Américo Pacule

Chamam-se Melissa 

Babil e Nelson Fa-

quirá, os jovens as-

pirantes ao mundo 

do cinema, que foram repre-

sentar o país, num curso de 

formação cinematográfica 

na capital da Zâmbia, Lu-

saka, a regime presencial, 

na Incubadora de Talentos 

da MultiChoice (MTF em 

Inglês). 

Os cineastas iniciaram o seu 

programa de formação de um 

ano nas academias MTF, em 

Outubro de 2021. Trata-se 

de um curso cujo currículo 

foi formulado conjuntamente 

com as instituições parceiras 

da MultiChoice Africa, de-

signadamente, a Universida-

de Pan-Atlantic em Lagos, a 

Universidade Queniatta, em 

Nairobi e a Universidade da 

Zâmbia, em Lusaka, as quais 

conferirão a respectiva qualifi-

cação do curso após a conclu-

são do programa da academia.

Melissa Babil e Nelson Fa-

quirá foram seleccionados 

na incubadora de talentos da 

MultiChoice, uma iniciativa 

de valor compartilhado que 

fornece uma plataforma 

para as indústrias criativas 

desenvolverem seu talento e 

se desenvolverem através das 

suas paixões compartilhadas.

Trata-se de uma iniciativa que 

privilegia uma abordagem em 

vários níveis, cada um lidando 

com um domínio específico 

de formação, nomeadamen-

te, a das “Academias MTF”, 

“um programa educacional e 

de aprendizado experiencial 

dedicado ao treino de 60 jovens 

cineastas emergentes talentosos 

de todo o continente  [africano] 

que querem trabalhar e inovar 

na produção de filmes e televi-

são através do desenvolvimento 

de competências acreditado pelas 

Academias MTF”, cujas bases re-

gionais estão instaladas no Quê-

nia, Nigéria e Zâmbia; a compo-

nente das “Masterclasses MTF” 

em que se organizam workshops 

dos melhores da indústria que 

servem para aumentar o alcance 

aos profissionais estabelecidos de 

cinema  e TV, as Masterclasses 

visam desenvolver habilidades 

técnicas de criativos estabelecidos 

em cinematografia, áudio e narra-

tiva visando melhorar a qualidade 

das produções africanas originais; 

envolve, por último, um mercado 

digital pan-africano de cinema 

e televisão, que visa obter infor-

mações sobre todos os aspectos 

dessa indústria criativa. O portal 

oferece acesso aberto e gratuito 

a criativos de cinema em toda a 

África, para mostrar seu talen-

to, ter acesso a oportunidades, 

manter-se actualizado com no-

vidades do sector.    

Quanto aos jovens cineastas 

moçambicanos, a vigem foi  

no dia 21 de Maio do ano em 

curso, onde continuam o seu 

programa de formação, um 

momento que esperam vir a ser 

um grande desafio na sua cur-

ta experiência no domínio de 

cinema, mormente no que diz 

respeito ao domínio linguístico 

e coabitação cultural. Um dos 

grandes entraves que enfren-

tam tem a ver com a falta de 

financiamento de projectos de 

cinema em Moçambique. Para 

contornar este problema, op-

tam por associar o cinema ao 

teatro, de modo a criar uma 

base de financiamento, ou seja, 

utilizam o teatro como engodo 

para atrair o público, mas tam-

bém para garantir a angariação 

de fundos que investem nos 

projectos cinematográficos. 

Foi apresentado, em Ma-

puto, 27 de Maio, o livro 

de antropologia cultural 

angolana, «Os Bantu na 

visão de Mafrano», na Sede da  

Associação dos Escritores Mo-

çambicanos (AEMO), em Ma-

puto, um acto que se enquadra 

na comemoração do Centenário 

do nascimento do poeta moçam-

bicano, José Craveirinha.

A obra esteve exposta durante a 

Primeira Conferência Internacio-

nal sobre o Centenário do poeta, 

que decorreu nessa instituição, 

entre os dias 24 a 26 do corrente 

mês. O lançamento em Mapu-

to vai contou com a presença de 

escritores, diplomatas, editoras e 

representantes da cultura.

A apresentação esteve a cargo de 

duas netas do já falecido escritor 

Maurício Francisco Caetano que 

se deslocaram a capital moçambi-

cana a convite da Associação dos 

Escritores daquele país do Índico.

À margem das comemorações do 

centenário do poeta José Cravei-

rinha, as duas participantes ango-

lanas foram recebidas quinta-feira 

de manhã, 26,  pelo arcebispo de 

Maputo, Dom Francisco Chi-

moio que enquanto padre capu-

chinho esteve em Angola durante 

os anos 70.  O encontro decorreu 

no arcebispado de Maputo num 

clima de emoção e de enorme sa-

tisfação.

A obra foi lançada em Luanda, 

a título póstumo, no passado dia 

«Os Bantu na visão de 
Mafrano» apresentado 
em Maputo
Por  Américo  Pacule

14 de Maio, e apresentada igual-

mente a alunos do Seminário da 

província da Huíla, no Lubango 

na presença do arcebispo eméri-

to daquela cidade, Dom Zacarias 

Kamuenho. Também o arcebispo 

de Luanda, Dom Filomeno Viei-

ra Dias do Nascimento, destacou 

o conteúdo e a importância desta 

obra, afirmando que a mesma “vai 

ajudar a compreensão de práticas 

dos povos desta região”.

As duas participantes de Angola, 

Luisíndia Caetano e Anete Cae-

tano, respectivamente, avistaram-

-se ainda com Maria de Lurdes 

Mutola, a campeã olímpica de 

Moçambique e convidada de 

honra desta Conferência Interna-

cional de Maputo.

O livro foi editado pela família do 

autor a partir de textos dispersos 

no Jornal católico «O Apostola-

do», entre os anos 1957 e 1982, e 

faz parte de uma colectânea a ser 

publicada em três volumes.
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A ZAP celebra no pre-
sente Mês de Junho, o 
seu 11° Aniversário a 
nível de Moçambique, 
sendo que, desde o 
início da operação 
em 2011, assumiu o 
compromisso de pro-
porcionar o melhor da 
televisão digital junto 
as famílias Moçam-
bicanas, oferecendo 
excelente qualidade 
de imagem, e uma 
diversidade de con-
teúdos educativos, 
noticiosos, culturais 
e entretenimento em 

No âmbito das festi-
vidades do 11° Aniversário da ZAP, convidamos a todos os Moçambicanos, 
a desfrutarem do melhor da era digital, com uma super redução de preços 
na compra da ZAP BOX HD, e da ZAP BOX HD + Kit de Instalação, bem 

A ZAP BOX HD, reduziu o custo de 1.750 Meticais, para 1.450 Meticais, 
e o Kit de Instalação mais ZAP BOX HD, de 2.250 Meticais, agora à 
1.750 Meticais, trata-se de uma redução incrível, que visa permitir a aqui-

Para os clientes ZAP, no recarregamento do Pacote Mini, Mini+ e Max, ga-
nham 10 dias do pacote acima, no recarregamento do Pacote Premium, 
ganham , e no recarregamento de 14 dias 
do Pacote Mini, Mini+ e Max, dispõem da oferta de 5 dias do pacote acima, 
e para 14 dias do Pacote Premium, dispõem da oferta de 
Alusivo ao Mês internacional da criança, e em prosseguimento as festivi-
dades, do11° Aniversário, a ZAP irá proporcionar o sinal aberto dos canais 
Panda Kids, na posição 42, e Baby TV na posição 43, de 01 à 30 de Ju-
nho, e Gametoon na posição 46, de 01 de Junho à 31 de Agosto
A ZAP é a maior operadora de distribuição de Televisão em língua portugue-

-

Os Melhores conteúdos educativos, informativos, desportivos, culturais, en-
tretenimento e diversão, estão na ZAP, junte-se a Nós nesta grande festa, 
porque o “Melhor Que Há, É Na ZAP Que Dá

CELEBRE O 11° ANIVERSÁRIO 
DA ZAP MOÇAMBIQUE 
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O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados a
partir das 18h30 - Os Resistentes da Towen

Xima  Bar
Sexta, dia 13/05 a partir das 18h

ALBINO NGWENHA
Sexta, dia 14/05 a partir das 18h 

MATOLA - AFRO GROOVE

Karamel Bar & Lounge
Todas quintas a partir das 17h
MC Keisy Cristina & DJ Xwell 

Festa do cinema italiano chega a Maputo

A 
festa do cinema ita-

liano estará em Ma-

puto entre os dias 

7 a 11 de Junho,  no 

Cine-Teatro Scala. É o prin-

cipal evento dedicado ao ci-

nema italiano nos países  lu-

sófonos e a entrada é gratuita.

Além das novidades e antes-

treias deste ano, a programação 

com o apoio do Roma Italia 

Expo 2030, terá como temáti-

ca a cidade de Roma. Todos os 

filmes exibidos acontecem em 

Roma, uma das cidades italia-

nas mais conhecidas interna-

cionalmente. 

Programação: 

A Grande Beleza de  Paolo 

Sorrentinoo, sobre  Jep Gam-

bardella, 65 anos, escritor e 

jornalista, indolente e de-

sencantado, os olhos perpe-

tuamente embebidos de gin 

tonic, assiste a um desfile de 

uma humanidade oca e derro-

tada, poderosa e deprimente. 

Uma fraqueza moral vertigi-

nosa. E, no fundo, Roma, o ve-

rão. Esplêndida e indiferente. 

Vencedor do Óscar de Melhor 

Filme Estrageiro em 2014.   

Mamma Roma, de Pier Pao-

lo Pasolini. Segundo filme de 

Pasolini, com argumento ori-

ginal da sua autoria e uma das 

primeiras obras do cineasta a 

retratar os marginais da so-

ciedade italiana. A partir da 

história melodramática de 

uma prostituta de Roma que 

tenta dar uma vida digna ao 

seu filho, Pasolini constrói um 

filme com uma extraordinária 

dimensão poética e social, co-

roado por uma das mais exí-

mias performances de Anna 

Magnani. 

O Meu Nome é Jeeg Ro-

bot, de Gabriele Mainetti um 

dos mais surpreendentes fe-

nómenos do cinema italiano 

dos últimos anos. Um filme 

que mistura o género fantásti-

co com uma encenação crua e 

realista. 

La Dolce Vita, de Federico 

Fellini.  Sendo o maior su-

cesso do cineasta italiano e 

o filme italiano mais popu-

lar de todos os tempos,  La 
Dolce Vita  representa um 

olhar à cultura do estrelato, 

com um protagonista no 

encalço do sedutor estilo de 

vida das ricas e glamorosas 

celebridades que, em plena era 

da sociedade do espetáculo, 

se exibem em Roma. 

Por fim, a comédia italia-

na Come un gatto in tangen-

ziale - Ritorno a Coccia di 

Morto, de  Riccardo Milani 

que convida a refletir sobre as 

grandes questões sócio-cultu-

rais, apoiada num elenco de 

luxo que promete muitas gar-

galhadas. 
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-
ros de 2021 que mostram um crescimento excepcional em 

-
metros destacados mostram:  

Os Resultados Operacionais apresentam um crescimento 

Os Resultados antes de Imposto apresentam um crescimen-
to anual de 325%, correspondente a 159 milhões de meti-

de 96 milhões de meticais em 2020 a um lucro de 41 mi-

ável 
nas principais rubricas do balanço:   

O Total de Activo apresentou um crescimento anual de 65%, 

Os Créditos Líquidos apresentaram um crescimento anual 

o de capital no valor de 
715 milhões de meticais, declarados como adiantamento 
pelas empresas do grupo em outra responsabilidade que 

Comentando sobre os resultados, o Administrador Delega-
do/CEO do UBA Moçambique SA, Sr. Rotimi Morohunfola, 

frentes, com todos os ventos de proa associados à pande-
mia da COVID 19 ainda prevalecentes. Contudo, apesar dos 

alcançou um importante marco histórico na execução da sua 

-
desto em todas as linhas”.

-

colaboradores, à medida que percorre uma jornada para 

ainda que Moçambique continua a ser um mercado muito 
importante para o United Bank for Africa, um gigante bancá-
rio pan-africano com operações bancárias e presença em 20 
países africanos, bem como nos Estados Unidos da América, 

Ele explicou que para enfatizar ainda mais a perspectiva 
de longo prazo do Banco para o mercado moçambicano, os 
accionistas comprometeram-se a investir mais MZN MZN 1 

çambi-
-

ja foi efectuado bem como foi formalmente aprovado o seu 

o capital do Banco para níveis bem acima do mínimo exigido 

produtos a todos os segmentos da economia moçambica-
úblico, Privado, Grandes Empresas, Pequenas e 

-

alinhado com o objectivo do Banco de ser um grande apoio 

Importa -
tando-se totalmente da sua capacidade e conjunto de com-

Para o UBA Moçambique, acrescentou, “a jornada rumo à im-

accionistas, um Conselho de Administração bem experiente 
-

ções positivas entre as partes interessadas e envolvimento, 
a melhor tecnologia da classe e uma força de trabalho muito 

-

crescimento e desenvolvimento de Moçambique, ao mesmo 

2021 comprado a 2020

Crescimento de 325% dos resultados antes de impostos

Crescimento do Resultado Operacional a 96%

Aumento de carteira de crédito a 407%

Rácio de liquidez manteve-se a 105,9% acima do requi-
sito dd 25%

Crescimento da base de clientes a 26%

Cost to Income Ratio 64%

UBA declara lucros e um 
crescimento de 325%


