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Jihadistas atacam mais distritos de Cabo Delgado

Exploração de gás natural

Presidente tanzaniana quer superar Moçambique
Última

Inferno mais a sul
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Depois de três ataques em 
Ancuabe terem movimen-
tado milhares de deslocados 
para Pemba, agora é a pró-

pria cidade capital de Cabo Delgado 

(CD) que está sob grande pressão, 

com vários analistas a acreditarem 

num iminente ataque à cidade. Um 

dos incidentes foi próximo do co-

nhecido cruzamento de “Silva Ma-

cua” (Sunate), não muito distante de 

Metuge, local onde os helicópteros 

da DAG (Dick Advisory Group) 

travaram, há dois anos, uma coluna 

de jihadistas que queria marchar so-

bre Pemba.

A 5 de Junho os jihadistas de inspi-

ração islâmica atacaram, ao fim do 

dia, a aldeia Nanduli, em Ancuabe e, 

seguidamente, penetraram por várias 

outras aldeias mais a sul do distrito, 

incluindo zonas que distam a escas-

sos 45 quilómetros da capital pro-

vincial de Cabo Delgado, a cidade de 

Pemba. A 8 de Junho, nas instalações 

da Grafex, em Ancuabe, foram mor-

tos por decapitação dois guardas da 

mina de grafite pertencente à em-

presa australiana Triton Minerals. 

No dia seguinte, na aldeia de Ntutu-

pue, foi decapitado um camponês. A 

11 de Junho foi reportado um ataque 

à aldeia Mazeze e a 12 em Retene, 

ambas as povoações no distrito do 

Chiúre, um distrito que ainda não 

tinha sido afectado pelas actividades 

dos insurgentes. A MRM (Monte-

puez Rubi Mining), operando no 

distrito vizinho, fez saber que estava 

a monitorar as situações de violência, 

mas não suspendeu as suas opera-

ções. 

Diante da situação, as Forças de 

Defesa e Segurança (FDS – Mo-

çambique) reforçaram operações 

conjuntas com elementos da SA-

MIM (SADC) e do Ruanda (RDF), 

patrulhando zonas que fazem parte 

do perímetro de defesa à cidade de 

Pemba. Este desdobramento afecta, 

no entanto, o guarnecimento dos 

distritos previamente alocados às 

forças da RDF e da SADC.

Em Macomia, junto à aldeia Quinto 

Congresso, registou-se a 9 de Junho 

uma grande confrontação entre in-

surgentes e forças combinadas de 

Moçambique e da SAMIM. Um 

comunicado da organização regio-

nal dá conta de “terroristas mortos e 

material capturado”, assinalando um 

morto e seis feridos nas forças con-

juntas.

Violência em Chiúre
Depois da última avalanche de des-

locados ter sido assinalada aquando 

do dramático ataque à vila de Palma, 

a 24 de Março de 2021, a incursão a 

aldeias de Ancuabe e Chiúre, na se-

mana passada, criou, mais uma vez, 

um cenário de descontrolo de chega-

da de deslocados à cidade de Pemba. 

A nova série de ataques iniciou-se 

com uma emboscada a um carro do 

MISAU (Ministério da Saúde), a 26 

de Maio, junto à aldeia de Pitolha, 

em Meluco. 

São muitas as pessoas que estão a 

chegar à cidade, desde o ataque a 

Nanduli. Só ao longo do fim-de-se-

mana, várias camionetas e autocarros 

de transporte de passageiros entra-

ram na cidade de Pemba, trazendo 

centenas de pessoas que fogem ao 

cenário de terror, implantado pelos 

atacantes. O governador de CD, 

Valige Tuabo e a administradora de 

Ancuabe, Lucia Namashulua foram 

vistos em Metoro e Sunate, tentando 

convencer a população a regressar às 

suas zonas de origem.

Com a entrada massiva de desloca-

dos em Pemba, teme-se que, há se-

melhança do que aconteceu noutros 

locais, os jihadistas poderiam utilizar 

a táctica do “cavalo de Tróia”, infil-

trando-se juntamente com a popula-

ção dentro da cidade e daí protago-

nizar ataques de dentro para fora. A 

organização ACLED, que faz a mo-

nitoria da violência em Cabo Del-

gado, estima que 11.000 deslocados 

fugiram para Pemba desde o última 

fim-de-semana.

A chegada dos deslocados pode ac-

tivar “células adormecidas” dos jiha-

distas, incluindo o aparecimento de 

militantes com coletes de explosivos 

para despoletar em ajuntamentos 

populares. 

Outros sectores de análise fazem 

notar que os ataques próximos a 

Pemba “são mais uma estratégia de 

pânico do Estado Islâmico EI)”, do 

que propriamente um cerco a cidade, 

com o objectivo de baralhar a estra-

tégia militar na parte Norte e abrir 

um corredor para Memba (Nampu-

la), tal como em Novembro passado 

fizeram em Mecula (Niassa). Muitos 

dos atacantes no sul de Cabo Del-

gado, acrescentam, são de origem 

macua. Memba é uma zona de gran-

de recrutamento para as fileiras dos 

“jihadistas”.

Projectos de gás
A Pangea Risk (PR), uma entidade 

independente de avaliação de risco 

em África e Médio Oriente, assi-

nala que apesar da presença de con-

tingentes militares do Ruanda e da 

Comunidade de Desenvolvimento 

da África Austral (SADC), a insur-

gência não está derrotada em Cabo 

Delgado e ameaça travar os planos 

de regresso dos projectos de gás na-

tural no Rovuma.

 Na sua última análise sobre a guer-

ra em Cabo Delgado, a organização 

nota que nem as forças da SADC, 

nem as ruandesas foram capazes de 

conseguir grandes ganhos estratégi-

cos contra os grupos armados ao lon-

go do rio Messalo, que continuam a 

realizar ataques contra civis, infra

-estruturas e pessoal de segurança, 

numa extensa área de Cabo Delgado.

Distritos onde a segurança tinha 

sido restaurada, como Palma, que vi-

ram grandes projectos de gás natural 

paralisados, estão de novo sob ame-

aça dos “jihadistas”, assinala aquela 

entidade.

Analistas atentos ao “novo fôlego” 

jihadista tinham previsto que as 

grandes ofensivas contra os insur-

gentes poderiam fazer surgir uma ré-

plica idêntica à dos guerrilheiros da 

Frelimo, durante a grande operação 

militar portuguesa desencadeada em 

Cabo Delgado, com o nome de códi-

go de “Nó Górdio”.

As novas dinâmicas sugerem mais 

apoios militares do exterior para as 

tropas que combatem, o que é defini-

do como “terrorismo internacional”. 

A expectativa é que a SADC, União 

Europeia e EUA se pronunciem so-

bre apelos para mais ajuda no campo 

económico e militar para os contin-

gentes que combatem os grupos ar-

mados em Cabo Delgado.

A satisfação a esses pedidos é crucial 

para convencer os investidores do 

gás a voltarem aos seus projectos. 

Mais estabilidade para a 
SAMIM
Em Maio, a ministra das Relações 

Internacionais e Cooperação da 

África do Sul, Naledi Pandor, disse 

aos jornalistas que o seu país preten-

de uma presença mais prolongada da 

SAMIM em Moçambique.

De acordo com Pandor, os líderes 

da SADC consideram estender a 

missão em Cabo Delgado por mais 

um ano, ao invés do actual modelo 

de prorrogação dos mandatos de três 

em três meses, que tem sido imple-

mentado desde a chegada dos mili-

tares da SADC em Julho.

Naledi Pandor referiu-se à nova fase 

como “descalada”, o que deixou mui-

tos analistas confusos, tendo em con-

ta que a África do Sul até aumentou 

o número de efectivos militares em 

Moçambique.

Contudo, uma presença mais pro-

longada da força da SADC em Cabo 

Delgado, constitui um desenvolvi-

mento importante.

É ainda mais animador, tendo em 

conta que a UE tenciona o seu 

apoio ao desenvolvimento no norte 

de Moçambique e os EUA 

também já sinalizaram o de-

sejo de canalizar ajuda mili-

tar e humanitária.

Nó górdio revisitada em Cabo Delgado

Novas dinâmicas para sul
- Novos ataques voltam a ameaçar regresso dos projectos de gás
- Syrah, Triton Minerals e projecto de energia solar de Metoro suspendem actividades
- Actividades jihadistas estenderam-se a Meluco, Ancuabe e Chiúre

Por Francisco Carmona
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Antes da onda de violência em An-

cuabe, vários oficiais moçambicanos 

sugeriram que o conflito em Cabo 

Delgado se aproximava do fim, um 

triunfalismo que foi minimizado 

pelo Presidente, Filipe Nyusi.

Nyusi admitiu recentemente que os 

insurgentes continuam um grande 

desafio. 

De facto, apesar de ganhos significa-

tivos no terreno nos últimos meses, 

os insurgentes continuam a realizar 

ataques dispersos contra forças de 

segurança, civis e infra-estruturas, 

em vastas áreas de Cabo Delgado.

Ataques recentes em Palma, um dis-

trito recuperado pelas forças ruan-

desas no ano passado, sugerem que 

os grupos armados se podem ter re-

agrupado a sul do Messalo, na zona 

de floresta de Catupa.

Um novo surto de insegurança em 

Palma será um grande revés nas 

expectativas do regresso da multi-

nacional francesa TotalEnergies ao 

megaprojeto de produção de gás na-

tural liquefeito (LNG). Não se sabe 

se os sul-africanos da empreiteira 

WBHO suspenderam os seus traba-

lhos no perímetro de Afungi.

Os contingentes militares do Leso-

tho e da Tanzânia, segundo a popu-

lação local, têm mostrado incapaci-

dade em travar a acção dos grupos 

armados nas áreas sob sua jurisdição 

militar no distrito de Nangade.

Os insurgentes têm levado a cabo 

ataques a postos administrativos e 

aldeias, onde roubam mantimentos, 

matam e raptam civis, fugindo de-

pois para esconderijos nas matas.

Esta aparente falta de acção minou 

a confiança das populações locais na 

capacidade da SAMIM e atrasou a 

reabertura permanente de vias de 
acesso importantes, como Nangade-
Mueda.
No geral, as áreas sob responsabi-
lidade da SAMIM, especialmente 
Macomia e Nangade, continuam 
voláteis, sob o ponto de vista de se-
gurança, segundo vários analistas de 
segurança. Depois da última reunião 
da SADC, há a sensação de que par-
te da força se posiciona agora como 
“manutenção da paz”.
Em resposta a esta situação, as au-
toridades moçambicanas pediram às 
forças ruandesas para ajudarem no 
combate aos insurgentes nas áreas 
sob o controlo da SAMIM, e desde 
Março, as Forças de Defesa do Ru-
anda têm conduzido operações con-
juntas com SAMIM em Macomia, 
Mueda e Nangade.
Um contingente de 350 militares ru-
andeses tem enfrentado dificuldades 
nas matas densas da sua nova zona 
de actuação.
Por outro lado, a expansão da zona 
de actuação sobrecarregou as tropas
das RDF, levando a ataques oportu-
nistas dos insurgentes em áreas ou-
trora sob sua alçada. Por exemplo, no 
início de Maio registou-se um ata-
que em Olumbe, Palma, que resultou 
na pilhagem de comida e mantimen-
tos. Como avançou o SAVANA na 
sua última edição, este ataque levou 
a TotalEnergies a suspender os todas 

as actividades de desenvolvimento 

socioeconómicos na localidade sede 

de Olumbi e na Aldeia Mondlane, 

no distrito de Palma.

A 28 de Maio, um veículo civil foi 

emboscado num troço entre Mo-

címboa da Praia e Palma. 

O camião transportava alimentos e 

passageiros e foi inicialmente acom-

panhado por uma escolta militar, 

mas foi depois atacado.

Ambos os incidentes de pequena 

envergadura são preocupantes, tendo 

em conta que os insurgentes tinham 

sido totalmente expulsos do distrito 

de Palma em Fevereiro. 

O seu regresso significa que travar 

os insurgentes continua um grande 

desafio.

Insurgentes voltam a usar 
drones
Por outro lado, é também motivo de 

preocupação o carácter sofisticado 

das disponibilidades mostradas pelos 

jihadistas.
Há relatos de uso de drones por par-

te dos insurgentes na vigilância de 

membros das FDS, incluindo um 

que terá sido avistado num quartel 

militar em Pemba.

Insurgentes foram também vistos a 

colocar explosivos improvisados ao 

longo da Estrada Nacional Número 

380 entre Macomia e Auasse. 

O uso daqueles dispositivos não é 

novo, mas mostra que ainda mantém 

habilidade técnica para se manterem 

como uma grande ameaça para as 

forças armadas.

Na frente da propaganda é nota-

da uma maior agilidade por parte 

do EI no anúncio dos seus ataques, 

normalmente menos de 24 depois, 

acompanhando os relatos com fotos 

e vídeos.

apetecível
Vários grupos de monitoria de risco

assinalaram, nas últimas semanas, a 

possibilidade de as células armadas 

de inspiração “jihadista” presentes na 

província de Cabo Delgado estarem 

a receber reforços externos.  Esta 

tese tem vindo a ganhar consistên-

cia, com ataques nas localidades de 

Chicuaia Velha e de Paulo Samuel 

Khankomba, Nangade, região pró-

xima da fronteira com a Tanzânia, 

e movimentações de bandos a sul da 

província, nos distritos de Meluco, 

Ancuabe e Chiúre, uma das zonas 

mais críticas nas últimas semanas, 

devido à proximidade de Pemba, ca-

pital provincial. 

 “As movimentações no sentido 

norte-sul indiciam, segundo fontes 

locais, uma possível intenção dos 

grupos armados de escaparem às 

zonas mais militarizadas e se reorga-

nizarem através da escolha de novos 

alvos “económicos”, abordando dis-

tritos até agora secundários e sem 

antecedentes de ataques. 

A persistência da actividade de gru-

pos armados de inspiração islâmica 

visando a população em alguns dis-

tritos de Cabo Delgado é atribuído 

também à maior “disponibilidade” 

dos alvos civis em várias regiões, 

fruto da necessidade de regresso aos 

locais de origem, prescindindo de 

instruções do governo, normalmen-

te pouco claras, conforme assinalam 

organizações humanitárias operando 

na região.

Contudo, não há indicações claras de 

que os ataques mais a sul pretendiam 

provocar a paralisação das duas ex-

plorações de grafite pertencentes à 

Syrah Resources de Balama, à Triton 

Minerals (Grafex) em Ancuabe e ao 

projecto de energia solar de Metoro. 

Também não há qualquer indicação 

de que os ataques visam trabalhado-

res internacionais a trabalhar nestas 

empresas.

Como resultado de um segundo ata-

que em Ancuabe, a Syrah suspendeu 

todas as deslocações de e para as suas 

operações na zona afectada. As ac-

ções da companhia Syrah caíram 

de imediato 15%. A Triton também 

suspendeu as suas transacções na 

bolsa como resultado dos ataques.

Num comunicado emitido quarta-

feira, 9 de Junho, a Syrah fez notar 

que o segundo ataque na região de 

Ancuabe deu-se a cerca de 200 qui-

lómetros do projecto de Balama, mas 

ocorreu a apenas 30/40 quilómetros 

da Estrada Nacional Número 1, que 

é a principal rota de transporte entre 

Balama, Pemba e Nacala, estes últi-

mos os portos por onde é exportada 

a grafite.

Com um prazo de exploração de 50 

anos e uma produção anual de 350 

mil toneladas de grafite, foi inaugu-

rada em 2018 iniciando a exportação 

em janeiro de 2019, implicando um 

investimento de USD 250 milhões.

A Syrah tem um contrato com a 

Tesla, a produtora de carros eléctri-

cos do multimilionário Elon Musk, 

de origem sul-africana.

A agência Zitamar sugere, nos úl-

timos boletins noticiosos, que a 

TotalEnergies e a Exxon Mobil 

(responsável pela exploração da área 

4), podem estar a considerar uma 

nova tomada de posição, incluindo 

reajustes tecnológicos na forma de 

explorar o gás da bacia do Rovuma, 

nomeadamente recorrendo ao uso de 

mais plataformas no mar.
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Janfar Abdulai no pelouro dos Transportes e Comunicações 

Trinta meses de vazio de ideias 
Por Raul Senda 

Janfar Abdulai, o ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
visto como o maior “erro de 
casting” do actual executivo, 

foi esta semana exonerado do car-

go, cerca de dois anos e meio após 

a sua nomeação. Para sua substi-

tuição, Filipe Nyusi foi a Abidjan 

(Costa de Marfim), a sede do Ban-

co Africano de Desenvolvimento 

(BAD), buscar Mateus Magala, 

que exercia o cargo de vice-presi-

dente para o pelouro dos Serviços 

Corporativos e de Recursos Hu-

manos. Facto paradoxal, continua 

a resistir a ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano, Car-

melita Namashulua, cujo ministé-

rio está envolvido num escândalo 

de livro escolar. 

Porém, não são formalmente co-

nhecidas as razões de fundo para 

a substituição de Janfar Abdulai, 

cuja cabeça era há muito pedi-

da em sectores críticos da opi-

nião pública e mesmo em alguns 

círculos do governo, dada o fla-

grante vazio de ideias do gover-

nante para colocar nos carris um 

ministério tão complexo como o 

do Transportes e Comunicações.

Entre as causas mais próximas para 

a queda de Abdulai são elencados 

problemas nos transportes, Linhas 

Aéreas de Moçambique (LAM) 

e Moçambique Telecom (Tmcel) 

completamente falidas, desorga-

nização e ineficiência do Instituto 

Nacional dos Transportes Rodo-

viários (INATRO), cabotagem 

inoperacional e falta de coordena-

ção institucional.

Dos gabinetes da sucursal do Ban-

co de Moçambique, na cidade de 

Pemba, província de Cabo Del-

gado, Filipe Nyusi foi buscar, em 

Janeiro de 2015, um jovem desco-

nhecido nos corredores políticos/

económicos para dirigir um dos 

pelouros mais vitais no desenvolvi-

mento do país. Abdulai é um mwa-
ni, com cordão umbilical enterrado 

na Mocímboa da Praia (Cabo Del-

gado) e a sua nomeação, segundo 

apurámos, faz parte dos equilíbrios 

étnico-regionais, uma prática se-

guida na Frelimo.   

Aos 35 anos, Janfar Abdulai torna-

se o membro mais novo do governo 

de Moçambique saído das eleições 

gerais de 2019 e que tomou posse 

em Janeiro de 2020. A nomea-

ção do jovem ministro não reuniu 

consensos no seio das diferentes 

esferas da sociedade moçambicana, 

porque entendiam que um ministé-

rio daquela envergadura não devia 

ser confiado a “amadores inexpe-

rientes”, mas a quadros com larga 

experiência na gestão de processos 

complexos.

Um ministro dos Transportes e 

Comunicações exerce a tutela de 

instituições que lidam com matéria 

diversa, desde o transporte (aéreo, 

ferroviário, marítimo e fluvial), ser-

viços aeroportuários, telecomuni-

cações, Parcerias Público-Privadas 

sectoriais e até autoridades regula-

doras. 

Na verdade, a indicação de Janfar 

Abdulai contrastava com o discurso 

que Filipe Nyusi proferiu no dia 18 

de Janeiro de 2020, quando empos-

sava o seu governo para o segundo 

mandato.

Nessa data, o chefe de Estado ga-

rantiu que optou por um elenco 

pragmático, visando o alcance de 

resultados com impacto na melho-

ria das condições de vida da popu-

lação moçambicana. 

Na mesma ocasião, Nyusi advertiu 

que não iria aceitar desculpas em 

caso de falhanço, apelando aos mi-

nistros para se focarem nos resul-

tados que permitam a melhoria da 

vida do povo.

Com a posse, o jovem Janfar to-

mava a direcção de um ministério 

cheio de pendentes e que por ele 

aguardavam o seu desfecho.

Janfar Abdulai e sua vice, Manuela 

Ribeiro, tinham pela frente a ques-

tão de mobilidade urbana que nos 

últimos anos vem se degradando 

cada vez mais; o dossier da cabo-

tagem cuja operacionalização foi 

lançada no mandato de Armando 

Guebuza, quando o ministério era 
dirigido por Paulo Zucula, mas o 
processo continua moribundo.
Foi na direcção de Abdulai no 
MTC que o processo de emissão 
de cartas de condução registou a 
maior desorganização de sempre e 
com negociatas e actos de corrup-
ção em alta.
No dia 22 de Janeiro de 2020, a 
Brithol Michcoma Moçambique, 
empresa até então responsável pela 
emissão de cartas de condução 
anunciou a suspensão de produção 
de cartas de condução devido ao 
uma dívida do INATRO no valor 
de 40 milhões de meticais.
De lá a esta parte, passam cinco 
meses, o INATRO não está a emi-
tir cartas de condução, limitando-
se a produzir cartas provisórias.
Na semana passada, o INATRO 
teve o seu sistema informático 
completamente paralisado e sem 
emitir cartas. Foram cinco dias de 
desespero dos utentes daqueles ser-

viços, mas nem a direcção do INA-

TRO e muito menos o ministro e a 

sua vice vieram ao público explicar 

o sucedido. 

Comissão Política da Frelimo, por 

ser considerada uma medida impo-

pular, num ano eleitoral. Estávamos 

em 2018, ano em que se realizaram 

as eleições municipais.   Mateus 

Magala saiu em litígio da direcção 

da EDM e regressou ao BAD. Na 

tentativa de reduzir a massa laboral 

da empresa, entrou em confronta-

ção com os sindicatos e com o par-

tido Frelimo.

Os dramas de Magala na EDM são 

os mesmos que estão a ser enfren-

tados por Rafique Jossub, que em 

2017 foi chamado do BAD para 

proceder à reestruturação das duas 

empresas, nomeadamente as Te-

lecomunicações de Moçambique 

(TDM) e mCel.  Agora tem pela 

frente um melindroso processo de 

reestruturação de recursos huma-

nos,  visando “emagrecer” a Tmcel 

de 2050 para 600 trabalhadores.  

João Pó, na LAM [Linhas Aéreas 

de Moçambique] enfrenta os mes-

mos dilemas.  A operar com três 

aeronaves alugadas, a LAM conta 

com 900 trabalhadores.

Mudanças profundas
Ao novo ministro, Filipe Nyusi re-

comendou a operacionalização de 

mudanças profundas neste sector 

para captar resultados positivos 

orientados para o desenvolvimento 

socioeconómico do país. Apelou ao 

novo titular da pasta dos Transpor-

tes e Comunicações para prestar 

grande atenção às empresas públi-

Mateus Magala: o bombeiro

cas, como Aeroportos de Moçam-

bique, Linhas Aéreas de Moçambi-

que e a Tmcel, pela sua importância 

na economia nacional. Trata-se de 

processos que Janfar Abdulai pas-

sou completamente à margem.

Magala tem um mestrado em Eco-

nomia e Econometria pela Univer-

sidade de Sydney (Austrália) e um 

doutoramento em Economia pela 

Universidade de Victória (Austrá-

lia). Magala, tal como Nyusi, fez 

os estudos de licenciatura em en-

genharia mecânica na Checoslo-

váquia.

Nyusi lembrou que o sector dos 

Transportes e Comunicações con-

grega áreas nevrálgicas e transver-

sais a toda a governação e Mateus 

Magala tem o dever de encontrar 

soluções adequadas para colmatar 

os problemas que afectam o fun-

cionamento do sector, com conse-

quências nefastas para a população.

O estadista advertiu que o novo ti-

moneiro vai encontrar enormes de-

safios, mas não devia hesitar. Enco-

rajou-o a fazer reformas profundas.

Filipe Nyusi desafiou Mateus Ma-

gala a produzir um plano mais inci-

sivo que conduza ao redimensiona-

mento dos activos das empresas do 

sector, alguns dos quais sem plena 

utilização, como é o caso do Aero-

porto Internacional de Nacala, e à 

revisão de toda a linha estratégica 

de produtos a oferecer, colocando 

o primado da sustentabilidade eco-

nómico-financeira como a bússola 

da acção de gestão.

Na avaliação do novo ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

o Centro de Integridade Pública 

(CIP) escreve que a experiência de 

Magala na área de transportes, in-

fra-estruturas e desenhos de estra-

tégias de desenvolvimento poderá 

contribuir para a concretização das 

suas competências. 

Contudo, o CIP diz que não será 

a curto prazo que o novo ministro 

tornará as empresas sob sua tutela 

rentáveis e com uma melhor gestão, 

mas há decisões concretas que pode 

tomar de imediato, conducentes à 

boa gestão das empresas públicas 

e das empresas maioritariamente 

participadas pelo Estado, nos sec-

tores dos Transportes e comunica-

ções. 

A organização frisa que a reestrutu-

ração financeira administrativa 

da LAM é também urgente, 

visto que a empresa, para além 

de problemas de gestão técnica 

das aeronaves, com problemas 

constantes de avarias, apresen-

ta elevados níveis de endivida-

mento. O Conselho de Admi-

nistração mostrou-se incapaz 

de traçar estratégias para o 

saneamento da empresa.

O CIP também fala da neces-

sidade de melhoramento da 

gestão dos transportes públicos 

rodoviários e da revitalização 

do transporte marítimo e fer-

roviário, principalmente de 

passageiros e de mercadoria, 

a nível nacional, como forma 

de reduzir o fluxo rodoviário e 

dessa forma reduzir os custos 

dos transportes usando, de for-

ma intensiva, os recursos natu-

rais de que o país dispõe.

De uma forma geral, avança o 

CIP, o maior desafio do novo 

ministro dos Transportes e 

Comunicações será o de in-

troduzir reformas imediatas ou 

estruturais num sector domi-

nado por interesses económi-

cos das elites políticas, que se 

beneficiam de negócios de Es-

tado. Isto é agravado pelo facto 

de o PR que o nomeia encon-

trar-se a meio do seu último 

mandato, não sobrando muito 

tempo para a implementação 

de eventuais reformas.

Janfar Abdulai

Mateus Magala

No lugar de Janfar, Fi-

lipe Nyusi foi buscar 

o economista Mateus 

Magala. É a segunda 

vez que Magala deixa o BAD 

para assumir funções em Mo-

çambique. Em 2015, Magala, 

a convite do Governo moçam-

bicano, veio a Maputo para 

ocupar o cargo de presidente 

do Conselho de Administração 

da companhia pública de elec-

tricidade, EDM, numa altura 

em que a companhia estava na 

iminência de tocar o fundo do 

poço. 

A sua contratação foi negocia-

da directamente entre o Pre-

sidente Filipe Nyusi e o então 

Presidente do BAD, Donald 

Kaberuka, quando representa-

va o banco no Zimbabwe. 

A administração Magala na 

EDM foi marcada por refor-

mas radicais na empresa, onde 

introduziu concursos interna-

cionais para o recrutamento 

de gestores da empresa e uma 

limpeza no sistema de procure-
ment como forma de estancar a 

máfia que dominava a empre-

sa, conectada a alguns sectores 

mafiosos próximos do partido 

governamental. Mas Maga-

la sucumbiu num projecto de 

restruturação dos recursos hu-

manos, que envolvia cerca de 

300 trabalhadores da EDM, 

uma empreitada chumbada na 
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O 
general na reserva, An-
tónio Hama Thay, es-
clareceu que a guerra de 
desestabilização que o 

país enfrentou nos primórdios 

da independência nacional teve 

uma duração de 17 anos e não 16 

como oficialmente se tem dito. 

Falando esta quarta-feira numa 

palestra alusiva à passagem dos 

60 anos da criação da Frente 

de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO), que se assinala 

no dia 25 de Junho, Hama Thay 

disse que a guerra começou em 

Agosto de 1976, mas que, por 

razões políticas, visando justifi-

cá-la como inserida no combate 

ao socialismo, estabeleceu-se o 

ano e ficou acordado que se de-

veria considerar o ano de 1977, 

pelo facto de ter sido nessa altura 

que o movimento de libertação se 

transformou em partido político, 

mantendo a sua designação ori-

ginal, mas adoptando a ideologia 

marxista-leninista. 

Durante o encontro, que decorreu 

sob o lema “Frelimo, seis décadas, 

libertação, educação e sociedade”, 

Hama Thay disse considerar que 

cada década teve o seu contexto 

de desafios específicos.

Mencionou os referidos desafios 

como sendo a própria criação da 

FRELIMO, a luta pela indepen-

dência e a queda do colonialismo, 

referindo que em todos os con-

gressos da organização realizados 

desde a sua criação, podem ser 

vistos aspectos fundamentais que 

foram traçados para o desenvol-

vimento económico, da educação, 

da saúde, entre outros. 

Acrescentou que ao longo deste 

período, as referidas propostas de 

desenvolvimento do país se man-

têm, “mas o que pode estar a su-

ceder é que o executor pode não 

estar a implementá-las tal como 

se esperava”. 

Sublinhou que os ideais e os pro-

pósitos estão muito claros, sendo 

que o processo de implementa-

ção pode depender do estilo de 

governação de quem estiver no 

comando num determinado mo-

mento.  

Hama Thay referiu-se às directi-

vas aprovadas nos 11 congressos 

da organização já realizados, e aos 

preparativos para o 12º, que terá 

lugar em Setembro, na cidade da 

Matola.

Ataque a Inhazónia
Hama Thay disse que a guerra 

com a Renamo iniciou em Agos-

to de 1976, com um ataque e 

massacre em Inhazónia, na pro-

víncia de Manica. 

O ataque foi perpetrado pelo 

exército da então Rodésia do Sul 

(hoje Zimbabwe), em retaliação 

Hama Thay:

ao facto de Moçambique ter en-

cerrado as suas fronteiras com 

aquele país, no dia 3 Março de 

1976, em cumprimento de uma 

resolução das Nações Unidas. 

As Nações Unidas haviam im-

posto sanções contra a Rodésia 

do Sul em retaliação contra a 

Declaração Unilateral de Inde-

pendência, feita por um grupo 

minoritário branco liderado por 

Ian Smith. 

Hama Thay fez notar que André 

Matsangaissa, fundador da Rena-

mo, também fez parte do grupo 

que realizou o referido ataque, 

destacando a sua participação na 

destruição da ponte sobre o rio 

Púnguè, na província de Manica.   

“Muitos perguntam por que é que 

tivemos uma guerra de 16 anos. 

Não são 16, são 17 anos.  O ano 

de 1977 é político porque se reali-

zou o congresso da FRELIMO, e 

foi nesse congresso que se decidiu 

o sistema socialista (marxista-le-

ninista) como ideologia do parti-

do. Para ter um enquadramento 

internacional, porque havia dois 

blocos antagónicos, ficou acor-

dado que era uma luta contra o 

socialismo”, explicou.

Acrescentou que a guerra pela 

independência de Moçambique 

terminou logo a seguir ao golpe 

de Estado que ocorreu em Por-

tugal, liderado por oficiais por-

tugueses que, cientes da impos-

sibilidade de uma vitória militar, 

quiseram criar as condições para 

que o seu governo estabelecesse 

diálogo com as forças naciona-

listas moçambicanas, incluindo a 

FRELIMO. 

Foi neste quadro que Orlando 

Cristina e Jorge Jardim foram 

negociar com Ian Smith, a pos-

sibilidade de criar uma força para 

inviabilizar a ascensão da FRE-

LIMO ao poder. 

Disse que foi assim que mais tarde 

surgiu o movimento África Livre, 

que evoluiu depois para o Movi-

mento Nacional de Resistência 

(MNR), hoje designado por Re-

sistência Nacional Moçambicana 

(Renamo), cuja missão, segundo 

Hama Thay, era “exclusivamente” 

destruir todas as infra-estruturas, 

com o propósito estratégico de 

obrigar o povo a renunciar à in-

dependência.

“Esta foi uma luta, a mais cruel de 

que há de memória, e tudo termi-

nou com o acordo de paz de 4 de 

Outubro de 1992”, disse.

Para Hama Thay, o novo capítulo 

da história de Moçambique foi 

marcado pela introdução do mul-

tipartidarismo, em 1994, como 

consequência directa do Acordo 

de Paz de 1992, lançando as bases 

para a estabilidade política e de-

senvolvimento económico.

Hama Thay destacou os desafios 

existentes na reconstrução de um 

país cujas infra-estruturas haviam 

sido dilaceradas pela guerra, in-

cluindo a necessidade de criação 

de novas Forças Armadas consti-

tuídas numa base paritária, entre 

as antigas forças beligerantes.  

Terrorismo
HamaThay, autor de várias obras, 

disse que foi depois da realiza-

ção do 11º congresso que surgiu 

o terrorismo que desde 2017 di-

lacera a província de Cabo De-

legado e ameaça espalhar-se por 

outras partes do país.  

Face às últimas iniciativas dos 

insurgentes, caracterizadas pelos 

recentes ataques ao distrito de 

Ancuabe, causando uma nova 

vaga de deslocados, Hama Thay 

considerou a situação de grave.

Hama Thay, que, durante a guerra 

anti-colonial operou na região de 

Tete, ao longo do rio Zambeze, 

zona preponderante para abertu-

ra das frentes de Manica e Sofala, 

disse que é preciso rever as medi-

das em curso em Cabo Delgado, 

porque não estão a surtir o efeito 

desejado. 

A esperança, acrescentou, é que 

as populações estivessem a retor-

nar para as suas zonas de origem 

e por estas alturas a prosseguirem 

com as suas actividades económi-

cas e sociais.

O ataque ao distrito de Ancuabe 

agudizou a situação humanitá-

ria em Cabo Delgado, e colocou 

mais pressão para a capital pro-

vincial Pemba, que dista a cerca 

de 100 quilómetros. 

Livro escolar
Como académico, Hama Thay 

não deixou de lado comentários 

sobre a actual polémica à volta 

do livro escolar da sexta classe. 

Recordou que em 1975, cerca de 

95% da população era analfabeta, 

havia apenas quatro licenciados e 

nenhum doutorado, situação que 

colocava inúmeros desafios ao 

governo liderado pelo seu partido 

na promoção da educação. Hoje, 

o índice de analfabetismo ronda 

os 43%. 

No entanto, disse não perceber 

como é que aqueles erros passa-

ram despercebidos. Elucidou que, 

enquanto autor de livros, entrega 

a sua obra ao revisor que deve 

corrigir o que for necessário e de-

volvê-lo, depois faz-se a maque-

te do livro, que também deve ser 

verificada minuciosamente, antes 

de passar para a prova, seguida da 

impressão da versão final.  

“Neste caso não sei como é que 

isso foi possível. Isto sugere duas 

hipóteses: incompetência, ou re-

laxamento da pessoa porque tem 

salário mesmo que não produza 

nada”, disse.

Socorreu-se da sua formação 

militar para dizer que numa es-

trutura funcional não é preciso 

uma comissão de inquérito para 

explicar o que aconteceu, pois a 

mesma permite saber quem fez 

isto ou aquilo. 

Um voo que na noite da 
última terça-feira iria 
transportar os primei-
ros imigrantes ilegais 

do Reino Unido para o Ruanda 

foi cancelado à última hora, de-

pois de o Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos ter decidido 

que a acção das autoridades bri-

tânicas, no cumprimento de um 

acordo com o governo ruandês é 

ilegal. 

Em Abril, os dois governos as-

sinaram um acordo com base 

no qual indivíduos que tivessem 

entrado ilegalmente à procura 

de exílio no Reino Unido seriam 

deportados durante os próximos 

cinco anos para o Ruanda. Lon-

dres pagaria um total de USD 

148 milhões pelo acordo, que 

desde o início foi alvo de uma 

fervorosa contestação dentro e 

fora do Reino Unido.

O Ruanda, apesar de ser um país 

pequeno e superlotado, prometia 

que tinha capacidade para al-

bergar 30 mil destes refugiados, 

incluindo oferecer-lhes emprego.

Mas os críticos do programa 

têm insistido que, para além do 

Reino Unido estar a eximir-se 

das suas responsabilidades ao 

abrigo do Direito Internacional, 

o Ruanda é um país autoritário 

onde pessoas que estavam a fugir 

da opressão, perseguição política 

e maus-tratos nos seus países, 

nunca se sentiriam à vontade.

Muitos dos refugiados, maiori-

tariamente oriundos de países da 

África Ocidental, Oriental, do 

Magrebe e do Médio Oriente, 

entram para o Reino Unido atra-

vessando o Canal da Mancha em 

barcos de borracha em condições 

deploráveis.

Em meados de Maio, o Primei-

ro-Ministro, Boris Johnson, disse 

que 50 refugiados ilegais tinham 

sido notificados da decisão do 

governo para a sua deportação 

para o Ruanda, no espaço de 

duas semanas.  No dia 7 de Ju-

nho, o número subiu para 130, 

que deveriam partir num voo 

programado para o dia 14 de Ju-

nho.

Mas, à medida que alguns dos 

visados iam processando judi-

cialmente o governo britânico, 

para impedir a sua deportação, ia 

diminuindo o número, tendo no 

dia 8 de Junho chegado a 30.

Boris Johnson tem responsabili-

zado o que considera de “advoga-

dos de esquerda” pelo sucesso de 

grande parte dos processos judi-

ciais, muito embora muitos deles 

se baseiem no artigo 8 da Lei 

dos Direitos Humanos do Reino 

Unido, que lida com o “Direito 

à Vida Familiar” bem como a 

necessidade de protecção de pes-

soas que tenham sido vítimas de 

tortura ou de tráfico humano. Ao 

abrigo da referida lei, potenciais 

vítimas de tráfico têm direito a 

uma pausa de 45 dias em quais-

quer procedimentos de migração, 

enquanto os seus casos estiverem 

a ser investigados.

Na terça-feira, dia 14, havia sete 

refugiados prontos para seguir 

num voo fretado para o qual o 

governo havia pago 500 mil li-

bras esterlinas, mas ao longo dia 

o número foi baixando gradual-

mente até apenas um, obrigando 

as autoridades a cancelar a via-

gem.   

Reino Unido aborta deportações 
para Ruanda

“Guerra de desestabilização durou 17 e não 16 anos”
Por Argunaldo Nhampossa

À última hora

Hama Thay
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Moradores de Tchume-

ne II, no município da 

Matola, intentaram uma 

acção judicial contra o 

conselho municipal, acusando a en-

tidade de ter autorizado a estância 

hoteleira, Platinum Lodge, a ane-

xar uma rua pública, provocando a 

obstrução da circulação de pessoas 

e bens.

Os residentes entendem que a edi-

lidade agiu de má-fé, ao tomar a 

decisão. 

Através do processo 15/2022/V, 

que deu entrada a 03 de Maio na 

3ª Secção do Tribunal Judicial da 

Província de Maputo, exigem que o 

governo de Calisto Cossa e o Pla-

tinum Lodge sejam judicialmente 

responsabilizados. 

Actualmente, a rua se encontra in-

transitável por conta dos muros er-

guidos pela estância turística. 

Porém, a obra foi embargada, na se-

quência de um despacho do tribunal, 

datado de 25 de Março de 2022. 

Ainda assim, os residentes não estão 

satisfeitos e exigem que a rua lhes 

seja restituída. 

O caso teve início quando em Fe-

vereiro, o Platinum Lodge deci-

diu efectuar obras para unir a sua 

propriedade a uma outra, que se 

encontrava separada por uma rua.  

Trata-se da rua principal, para os 

moradores do quarteirão 25, bairro 

Tchumene II.

Apercebendo-se dos trabalhos na 

rua, os moradores tentaram protes-

tar junto do proprietário do Pla-

tinum Lodge, Samuel Chidambo, 

mas sem sucesso. 

Posteriormente, procuraram uma 

explicação junto do chefe do quar-

teirão local, Gaspar Chivandze, mas 

também não obtiveram resultado. 

O chefe do quarteirão terá dito aos 

moradores que as obras estão a ser 

executadas, depois do aval da edili-

dade. 

Gaspar Chivandze referiu ainda que 

recebeu o documento que autoriza 

a anexação da rua do município da 

Matola, tendo o encaminhado ao 

círculo de Tchumene. 

Face ao exposto, os residentes não 

viram alternativa, se não avançar 

para outras instâncias, uma vez 

que se sentem prejudicados, ao ver 

Moradores levam município 
da Matola a tribunal
Por Elias Nhaca

a sua mobilidade condicionada. 

A rua anexada tem uma dimen-

são de 100 metros de comprimen-

to e oito de largura. O local está a 

dar lugar a obras para edificação de 

moradias pertencentes ao Platinum 

Lodge. 

Os moradores referem que se trata 

de uma passagem que facilita o aces-

so à Escola Primária  Completa de 

Tchumene, para as crianças, ou para 

o acesso à Estrada N4, onde se lo-

caliza uma paragem dos transportes. 

Ademais, estão indignados, porque 

a rua serve de escape para a mobi-

lidade dos residentes no período 

chuvoso, uma vez que a mesma não 

retém a água que dificulta a transita-

bilidade. Acrescentam que as outras 

ruas apresentam cenários diferentes 

da via obstruída, o que acentua ainda 

mais a sua indignação. 

“Indignados”
Os residentes dizem que desde Fe-

vereiro, a rua não está disponível. 

Consideram que estão a ser lesados e 

o município está a ser conivente por 

conta da condição social e financeira 

do proprietário do Platinum Lodge. 

“Por agora, o que demandamos é 

mesmo a reposição da legalidade, 

através da reabertura da rua. Em 

passos subsequentes, poderemos 

intentar uma acção de responsabili-

dade administrativa contra o muni-

cípio e indenizatória contra ambos, 

município e Platinum, por todo o 

tempo em que ficamos privados de 

usar a via, com todas as consequên-

cias que tal terá implicado nas nos-

sas vidas”, disse um dos moradores, 

que falou na condição de anonimato. 

Os residentes referem que “no Tchu-

mene II não existem becos sem sa-

ída”, pelo que esta anexação da rua 

só vem desestruturar o ordenamento 

territorial e promover desmandos. 

Entendem que, com a sua postura, 

o conselho municipal está a passar a 

mensagem de que a condição social 

ou financeira pode abrir espaço para 

que pessoas financeiramente estáveis 

se apropriem de espaços públicos.

Explicaram, por isso, que preten-

dem, igualmente, avançar com um 

outro processo administrativo con-

tra a edilidade com o objectivo de 

serem indemnizados pelo período 

que estão a ser lesados com a obs-

trução da via. 

Os residentes explicaram que vão 

recorrer a todos os meios para que 

vejam a rua a ser novamente aberta. 

“O município autorizou”
O chefe do quarteirão 25, Gaspar 

Chivandze, disse que em Fevereiro 

o proprietário do Platinum Lodge 

apresentou “um documento do con-

selho municipal que o autorizava a 

fechar a rua”, pelo que, conta, não 

teve mais nada a fazer senão permi-

tir que o empresário avançasse com 

as construções. 

Sublinhou que não se recorda de 

quem teria assinado o respectivo do-

cumento. 

Tudo o que sabe, explicou, é através 

das queixas dos residentes que se 

sentem lesados.

O caso foi apresentado ao círculo 

local, mas não há resposta até hoje. 

O SAVANA tentou contactar Sa-

muel Chidambo, mas sem sucesso. 

De igual modo, o jornal também não 

conseguiu ouvir a edilidade da Matola. 

Contactado pelo jornal, o porta-voz 

daquele município, Firmino Guam-

be, marcou um encontro com a nos-

sa reportagem para o dia 07, mas no 

dia marcado, não atendeu às nossas 

chamadas telefónicas.

O Platinum Lodge foi inaugurado 

em Setembro de 2021 pelo gover-

nador da província de Maputo, Júlio 

Parruque.

Os residentes pretendem recorrer a todos os meios para que vejam a rua a ser novamente aberta

O 
sector do caju registou 
um crescimento de 14% 
na campanha 2021-22 e 
arrecadação de USD 89 

milhões pelas famílias produto-

ras, indica um documento sobre 

o balanço do ramo divulgado 

esta semana pelo Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (MADER).

Segundo o documento, na campa-

nha 2021-22, a produção comer-

cializada foi de 146 690 toneladas, 

num volume de negócios de USD 

220 milhões, onde as exportações 

atingiram USD 111.6 milhões. Já 

na campanha 2015-16, a produção 

comercializada foi de 104 mil to-

neladas, com um volume de negó-

cio de USD 112 milhões e expor-

tações de USD 81 milhões.

O mesmo documento assinala 

que a contribuição do subsector 

de Amêndoas no Produto Interno 

Bruto (PIB) da Agricultura é de 

23%. 

A abertura oficial da exportação da 

castanha bruta foi em Dezembro 

de 2021, altura em que 17 empre-

sas exportadoras estiveram envol-

vidas no processo de exportação de 

50 571 toneladas, o corresponden-

te ao incremento de 85% quando 

comparado a campanha anterior. 

As receitas consignadas foram de 

643 milhões de meticais, um cres-

cimento de 65%, contra os 390 

milhões de meticais arrecadadas 

no igual período da campanha 

2020/2021.

“O encaixe financeiro represen-

ta um desempenho de 121% do 

valor projectado para o exercício 

económico de 2022”, sublinha o 

documento.

A cadeia de valor das amêndoas 

em Moçambique envolve 1.4 mi-

lhões de famílias moçambicanas, 

47 empresas e emprega 14. 960 

trabalhadores. O volume de negó-

cios actuais é de cerca de USD 220 

milhões/ano, prevendo que este 

volume atinja cerca de USD 500 

milhões/ano até 2030.

A produção mundial da castanha 

de caju no ano 2021 foi de cerca de 

3.900 mil toneladas, onde a Costa 

do Marfim manteve-se o líder da 

produção com 970 mil de tonela-

das.

A nível internacional, perspectiva-

se que para o presente ano, a casta 

de caju poderá gerar receitas na or-

dem de USD 5 mil milhões.

Para o ano 2022 perspectiva-se um 

crescimento de 11% na produção 

global da castanha de caju, deven-

do atingir 4 500 mil toneladas.

Sector do caju cresce em 14%

Calisto Cossa – Presidente do conselho municipal da Cidade da Matola

Gaspar Chivandze – Chefe do quarteirão
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Encalhados
Por Armando Nhantumbo, em Genebra

Os 160 países da OMC não se entendem

Era para terminar esta quarta-
-feira, 15, mas a 12ª Confe-
rência Ministerial da Organi-
zação Mundial de Comércio 

(OMC), que decorreu em Genebra, 

Suíça, teve de ser prorrogada por 

mais 24 horas, pelo menos até ao fe-

cho desta edição. Desentendimentos 

sobre as patentes da Covid-19 e sub-

sídios à pesca estavam no centro da 

discórdia entre os 160 países mem-

bros da organização global que trata 

das regras comerciais entre nações. 

Até às 22horas de Genebra, quarta-

-feira, ao envio deste despacho, os 

países continuavam em negociações 

delicadas, numa última cartada para 

chegarem a um acordo.

A Conferência Ministerial, que de-

correu nas margens do Lago Gene-

bra, sede da OMC, era a última es-

perança para o alcance de consensos 
sobre os temas mais fracturantes na 
organização. Há meses que diploma-
tas dos diferentes países estavam em 
difíceis negociações sobre subsídios à 
pesca e patentes das vacinas contra a 
pandemia da Covid-19.
Com a Conferência que iniciou no 
domingo, as duas das questões que 
dividem a OMC passaram para os 
ministros. Mas até esta quarta-feira, 
último dos quatro dias inicialmen-
te previstos para o evento, os líderes 
políticos não tinham alcançado con-
sensos.
No fim da manhã, o porta-voz da 
OMC, Daniel Pruzin, confirmou, 
em conferência de imprensa, as in-
dicações que já circulavam nos cor-
redores diplomáticos, em Genebra, 
desde terça-feira, sobre a prorrogação 
do evento, como uma última janela 
para o alcance de acordos. Parco em 
palavras, Daniel Pruzin justificou o 
prolongamento, para as 15 horas de 
quinta-feira, com o que chamou de 
“perspectivas de um acordo”, que “são 
favoráveis e as discussões continuam”, 
em pequenos grupos.
Mas o  SAVANA, que esteve na co-
bertura deste importante evento para 
o sistema internacional de comércio, 
soube que, ainda na tarde de quarta-
-feira, algumas delegações estavam 
a abandonar o encontro, tornando 
praticamente impossível qualquer 
acordo. Uma vez que as decisões da 
OMC são tomadas em consensos, os 
164 países membros deviam ractificar 
os entendimentos.
Já na terça-feira, ao quarto dia, o re-
presentante do Cazaquistão, país que 
acolhe a presidência da Conferência 
deste ano, mostrava-se menos opti-
mista, numa altura em que os mem-
bros da OMC continuavam a tentar 
alcançar o acordo há muito esperado 
sobre a redução de subsídios prejudi-
ciais à pesca.
Timur Suleimenov observava que as 
sessões temáticas da terça-feira, que 
foram sobre os subsídios à pesca e à 
agricultura, não tiveram a mesma fle-
xibilidade e auto-contenção expressa 
pelos membros nas sessões temáticas 
do dia anterior, segunda-feira, so-
bre a resposta da OMC à pandemia, 

incluindo a resposta à propriedade 

intelectual e à segurança comercial e 

alimentar. 

“As posições dos membros da OMC 

não eram tão flexíveis como eu de-

sejaria que fossem neste momento”, 

lamentou Suleimenov. Até ao fecho 

desta edição, não havia muitos deta-

lhes sobre o calor das discussões que 

aconteciam, à porta fechada, para a 

imprensa. Mas o SAVANA soube 

que a Índia era um dos países que 

batia sobre a mesa, estremecendo o 

sucesso do evento. Aliás, o êxito da 

Conferência deste ano dependia de 

um acordo sobre pelo menos uma 

das duas questões – pescas ou vacinas 

contra a covid.

O que está em causa
O projecto de texto para eliminar os 

subsídios nocivos no domínio das 

pescas, que ocupa a organização há 20 

anos, é um dos principais pontos de 

discórdia entre os Estados membros. 

As negociações sobre as pescas pre-

tendem proibir determinadas formas 

de subsídios que estimulam a sobre-

pesca ou a pesca ilegal.  

Nos últimos meses registaram-se al-

guns progressos, mas a Índia exige um 

período de isenção de 25 anos para a 

proibição de subsídios, que contri-

buam para a sobrepesca, enquanto o 

projecto de acordo cita um prazo até 

2030.

Na terça-feira, o ministro do Comér-

cio da Índia, Piyush Goyal, reagiu nos 

termos mais contudentes sobre o tex-

to, classificando-a como “inaceitável”.

A índia, que nos corredores diplomá-

ticos de Genebra estava a ser conside-

rada como intransigente, está contra 

quaisquer medidas vinculativas antes 

de 25 anos.

“O período de transição de 25 anos 

solicitado pela Índia não pretende 

ser uma excepção permanente. É ne-

cessário para nós e para outros paí-

ses que, como nós, pescam em águas 

próximas à costa”, declarou Piyush 

Goyal, assinalando que, “se o período 

de transição de 25 anos não for aceite, 

será impossível para nós concluir as 

negociações”.

De acordo com o ministro indiano, 

os subsídios do seu país a seus pes-

cadores estão “entre os mais baixos” 

do mundo, pelo que, o projecto do 

acordo reflecte, principalmente, “a 

preocupação de um pequeno número 

de pescadores” que exploram excessi-

vamente os recursos pesqueiros. 

“Isso é totalmente inaceitável. E é por 

isso que a Índia se opõe ao texto ac-

tual”, enfatizou.

Sobre as vacinas da Covid-19, que 

também dividem os países, a Suíça e 

o Reino Unido, onde a indústria far-

macêutica tem uma presença impor-

tante, resistem a aceitar a suspensão 

das patentes para as vacinas contra a 

pandemia, enquanto os países em de-

senvolvimento e as Organizações Não 

Governamentais (ONG) consideram 

o texto insuficiente.

Expectativas goradas

Fazer passar pelo menos uma destas 

propostas era a bandeira da directora-

-geral da OMC, a nigeriana Ngo-

zi Okonjo-Iweala, que dirigiu, pela 

primeira vez, uma Conferência de 

género, enquanto número 1 da orga-

nização. Aliás, foi notória a sua expec-

tativa na abertura do evento.

Na ocasião,  Ngozi Okonjo-Iweala, a 

nigeriana que em Março de 2021 fez 

história, ao tornar-se a primeira mu-

lher africana a dirigir a OMC, desta-

cou a pertinência de um consenso so-

bre o sector das pescas, por exemplo, 

assinalando a importância de se travar 

as pescarias prejudiciais que contri-

buem para a sobrepesca, incluindo a 

eliminação dos subsídios que contri-

buem para a pesca ilegal, não declara-

da e não regulamentada. 

De acordo com Ngozi Okonjo-Iwea-

la, um acordo nesse sentido ilustraria, 

lindamente, o objectivo fundador da 

OMC, consagrado no preâmbulo de 

Marraquexe: melhorar o nível de vida 

das pessoas, criar emprego e apoiar o 

desenvolvimento sustentável.  

“Este acordo é crucial para os 260 mi-

lhões de pessoas, em todo o mundo, 

cujos meios de subsistência depen-

dem directa ou indiretamente da pes-

ca marinha. É, também, fulcral para a 

sustentabilidade dos nossos oceanos, 

onde os últimos estudos mostram que 

cerca de 50% das unidades popula-

cionais para as quais temos dados são 

sobrepescados”, disse.

“Repito que 21 anos é suficiente. 

Quanto tempo vamos esperar para 

contribuir, significativamente, para 

os objectivos mundiais de desenvol-

vimento sustentável? Os nossos filhos 

vão perdoar-nos, as pobres pescadoras 

e os pobres pescados vão perdoar-nos, 

se permitirmos que os nossos oceanos 

se esgotem?”, questionou a dirigente, 

lembrando que responder a este de-

safio é responder aos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentavel.

“A Conferência dos Oceanos das 

Nações Unidas tem lugar daqui a 

duas semanas e o mundo já deixou 

claro que exigirá responsabilidade da 

OMC. Portanto, caros amigos, se-

nhores ministros, levantemo-nos para 

a ocasião e entreguemos, de uma vez 

por todas, um acordo para disciplinar 

os subsídios nocivos à pesca”, disse.

Na abertura da Conferência, Okon-

jo-Iweala disse que, enquanto se 

orgulhava por ser a primeira mu-

lher e a primeira africana no cargo 

de directora-geral da OMC, o que 

mais importava para ela era que, na 

quarta-feira, quando fosse concluído 

o evento, pudesse dizer que foi a di-

rectora-geral que apoiou os membros 

da organização quando se uniram e 

deram resultados num momento em 

que o mundo realmente precisava de-

les para o fazer.  

“Será que o caminho, neste MC12, 

será suave? Absolutamente que não. 

Espere-se uma estrada rochosa e aci-

dentada com algumas minas terrestres 

pelo caminho. Mas vamos vencê-los”, 

disse, assinalando que “por favor, va-

mos fazer da 12ª Conferência Minis-

terial (MC12th, na sigla em inglês) 

uma conferência em cujo final po-

demos celebrar o sucesso e saber que 

estabelecemos as bases para uma vida 

pós-MC12th, indo para MC13th”.

Okonjo-Iweala chegou a propor a 

criação de um fundo de USD 20 mi-

lhões para ajudar os pescadores dos 

países em desenvolvimento a adoptar 

uma pesca mais sustentável. 

Países pobres 
Dentre vários temas, Okonjo-Iweala 

também falou, no seu discurso de 

bertura, das reformas na OMC, des-

tacando que, nesse processo, os Países 

Menos Desenvolvidos (LDCs, em in-

glês), como é o caso de Moçambique, 

merecem, naturalmente, uma atenção 

especial nas suas prioridades.

“Reafirmar a importância de um tra-

tamento especial e diferenciado no 

seio da OMC é tão significativo. Os 

nossos acordos fundadores exigem 

esforços positivos para garantir que 

os países em desenvolvimento e, em 

especial, os países menos desenvolvi-

dos, possam utilizar o comércio para 

impulsionar o seu desenvolvimento 

económico”, disse, frisando que o 

comércio é, simplesmente, um instru-

mento de desenvolvimento, e não um 

fim em si mesmo. 

“Com efeito, a entrada nos mercados 

internacionais de bens e serviços de 

valor acrescentado tem sido o cami-

nho mais comprovado, da história, 

para o desenvolvimento. Mas muitos 

dos nossos membros não foram ca-

pazes de iniciar ou permanecer neste 

caminho. É por isso que o tratamento 

especial e diferencial continua a ser 

necessário”, acrescentou.

Na Suiça, diplomatas de países como 

os Estados Unidos da América e a 

China reafirmaram, em briefings com 

jornalistas de Países Menos Desen-

volvidos, o compromisso de continuar 

a apoiar a sua integração no sistema 

comercial internacional e o seu desen-

volvimento sustentável.

Moçambique
Mocambique levou, ao encontro, uma 

mensagem de exortação para a elimi-

nação de subsídios e outras questões 

sistémicas, como forma de permitir 

um acesso justo e competitivo aos 

mercados e à concorrência, equidade 

e benefícios derivados.

“Os países em vias de desenvolvimen-

to devem ter espaço para utilizarem os 

seus recursos pesqueiros em benefício 

dos seus cidadãos e do seu direito de 

desenvolverem o seu sector interno. O 

tratamento especial e diferencial para 

o desenvolvimento dos Países Menos 

Desenvolvidos merece ser priorizado 

incondicionalmente”, disse o ministro 

moçambicano da Indústria e Comér-

cio, Silvino Moreno.

De acordo com o minisro, Moçam-

bique apoia a abordagem da OMC e 

reitera a visão de que a economia do 

mar é um sector estratégico e inclusi-

vo, que precisa de cumprir e procurar 

segurança, competitividade, sustenta-

bilidade, qualidade alimentar e nutri-

ção para garantir o sustento.

Mas, “um resultado equilibrado é 

aquele que preserva espaço para os 

países em desenvolvimento, ao mes-

mo tempo que disciplina os maiores 

subsidiadores que têm contribuído 

para a sobrepesca”, disse.

Silvino Moreno também destacou 

que Moçambique, tal como outros 

Países Menos Desenvolvidos, tem 

sido impactado de forma devastadora 

pela pandemia da Covid-19, efeitos 

das alterações climáticas e desastres 

naturais.

“Estes fizeram-nos recuar muito na 

tentativa de alcançar a aplicação dos 

objectivos dos ODS. Moçambique, 

tal como outros, enfrenta, ainda, uma 

limitação de recursos financeiros para 

facilitar a nossa recuperação econó-

mica e uma enorme falta de infra-es-

truturas, tecnologias, activos e capa-

cidades competitivas para ultrapassar 

estas lacunas”, disse o governante, 

apelando a mais cooperação e soli-

dariedade, incluindo a facilitação do 

acesso à tecnologia e ao saber-fazer 

para acelerar a escala e diversificação 

da produção e da oferta.

“As vidas, o sistema de segurança 

alimentar, a produção em cadeia de 

valor e o sustento de todas as pessoas 

devem ter a prioridade mais urgente”, 

anotou. Também falou da reforma 

institucional da OMC, assinalando 

ser uma discussão que é essencial para 
o bom funcionamento da Organiza-

ção.

“A participação de todos os mem-

bros da OMC é fundamental para a 

reconstrução da credibilidade desta 

organização. Acreditamos que isso 

permitirá aos membros da OMC rea-

vivar e reforçar o sistema comercial 

multilateral em benefício de todos”, 

observou. 

Okonjo-Iweala, directora-geral da OMC
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Ser mãe de uma criança com 

algum tipo de deficiência 

em Moçambique tem sido 

um grande desafio para as 

mulheres, devido ao elevado grau de 

exigência de cuidados para pessoas 

nessa condição e ao estigma e discri-

minação. 

São vários os casos em que elas são 

rejeitadas, julgadas e acusadas de adul-

tério ou maldição, comentários que 

aumentam ainda mais o drama destas 

mulheres.

Mesmo com o número crescente de 

campanhas de movimentos sociais, 

ainda há muitas que são julgadas por 

terem gerado filhos fora do padrão 

julgado “normal”.

O SAVANA vai contar, nos próximos 

parágrafos, histórias de três mães es-

peciais, que deram à luz pela primeira 

vez, e foram abandonadas pelos seus 

parceiros, travando diariamente uma 

dura batalha pela aceitação familiar e 

social.

Carla Muchave é mãe de “primei-

ra viagem” da pequena Cleide, uma 

criança de cinco anos de idade com 

deficiência motora e na fala, resultante 

de complicações que teve no parto.

Segundo contou Muchave, a bebé teve 

asfixia e paralisia cerebral e os primei-

ros sinais vieram logo após o parto. 

Logo ao nascer, a criança não chorou 

Moçambique

Por Eunice Chemane

ções de fisioterapia, começou a andar 

e a falar. Hoje, com cinco anos, ainda 

o faz com dificuldades. Apesar da sua 

condição, a pequena Cleide é motivo 

de alegria para a sua mãe, que, apesar 

dos comentários maldosos, nunca a 

escondeu e apela à sociedade a aceitar 

e respeitar as diferenças.

“A minha própria mãe me virou as 

costas”, lamenta.

Cristina Tomás, de 28 anos, é mãe 

da pequena Sezaltina, de 8 anos, uma 

criança que não anda, não fala, não 

enxerga, não senta e se alimenta com 

muitas dificuldades. 

A mãe conta que até aos três anos, 

apesar de padecer de anemia, a crian-

ça fazia tudo que uma criança da sua 

idade fazia, mas, as coisas mudaram 

quando num sábado, na ausência da 

sua mãe, que havia saído para traba-

lhar, o seu tio, o irmão mais velho da 

mãe, deu bebida alcoólica de fabrico 

caseiro à criança, que lhe provocou 

desmaio e só foi descoberta na manhã 

do dia seguinte, quando a mãe regres-

sava do trabalho.

“Eu trabalhava num salão de eventos e 

fazia turnos, nesse dia, quando estava 

a sair para o trabalho, estava tudo bem 

com ela, inclusive me acompanhou até 

à porta, a perguntar para onde eu ia. 

Foi um susto para mim quando voltei 

do trabalho no dia seguinte e encon-

trai a minha filha desmaiada”, recorda.

 Quando procurou saber o que tinha 

acontecido com a criança, soube que o 

irmão lhe tinha dado bebida alcoólica 

de fabrico caseiro e quando cheirou a 

sua boca, constatou que a criança esta-

va a exalar álcool. 

De imediato, levou a filha ao hospital 

de Mavalane, onde, sem sucesso, os 

médicos tentaram reanimá-la. 

Dada a gravidade da situação, foi 

transferida com urgência para o Hos-

pital Central de Maputo, onde ficou 

internada durante dois meses, com 

diagnóstico de meningite, que, segun-

do os médicos, foi causada pelo álcool 

que ingeriu.

 Conta que o pai da criança abando-

nou-a ainda grávida, e, para agravar 

a situação, depois do incidente com a 

sua filha, a sua mãe virou-lhe as costas 

e passaram a viver um clima de tensão 

dentro de casa, facto que a obrigou a 

procurar uma casa para arrendar.

“A minha mãe já não aceitava ficar 

com a minha filha quando eu fosse 

trabalhar. Sempre que eu saísse, volta-

va e encontrava a minha  filha suja e 

com fome”, relata.

A mãe de Cristina Tomás cozinhava 

e não dava nada à neta, alegadamente 

porque já não tinha utilidade para ela. 

Dizia que quando a neta estava bem, 

conseguia fazer pequenas coisas, como 

dar água de beber e outras coisas. Fa-

lava como se a mãe fosse a culpada 

pelo que aconteceu.

Face a essa situação, teve que abrir 

mão do seu emprego e passou a ven-

der tomate na sua casa para poder 

dedicar-se mais à criança, e nessa luta 

conta apenas com o apoio do seu ir-

mão mais novo de 14 anos.

Assume que a situação não tem sido 

fácil, porque com o que ganha na sua 

banca, por vezes, não consegue com-

prar medicamentos, fraldas e comida 

para a sua filha. 

“Já ouvi comentários de que a minha 

filha é um monstro”, conta.

Salmina Macamo, 30 anos de idade, 

é mãe de Geferson, de nove anos de 

idade, uma criança com hidrocefalia e 

pés botos.

A gestação foi tranquila e seguiu todas 

as orientações médicas dadas durante 

as consultas pré-natais. 

Os exames feitos indicavam que esta-

va tudo bem com o feto, mas, a con-

Para agravar o drama, foi abandonada 

pelo parceiro, porque tinha medo que 

ela voltasse a dar à luz crianças com 

deficiência e só se questionava onde ia 

encontrar um homem que a assumisse 

junto com o seu filho na condição em 

que está. 

Por conta disso, quando o filho tinha 

um ano e seis meses, desenvolveu uma 

depressão e o leite do peito secou, o 

que a obrigou a parar de amamentar 

o filho. 

“Falta empatia nas nossas famílias e 

sociedade”, refere.

Condenação social perversa 
- ONG
Para Benilde Mourana, activista social 

e fundadora da Cooperativa Luana 

Semeia Sorrisos, uma organização 

não-governamental que tem estado a 

prestar apoio psicossocial e financeiro 

a crianças e mães especiais em situa-

ção de vulnerabilidade, a discrimina-

ção contra estas mães, principalmente 

no seio familiar, gera um abalo emo-

cional que compromete o seu bem-

-estar e das crianças.

Mourana apela a uma maior empatia 

nas famílias e na sociedade de modo 

que se alivie o sofrimento destas mu-

lheres. 

Em caso de nascimento de uma crian-

ça com algum tipo de deficiência, 

prossegue, muitas famílias tendem a 

culpabilizar a mulher.

São vários os casos de mães que apre-

sentam queixas contra os seus parcei-

ros por as terem julgado e abandonado 

com as suas crianças, sob acusação do 

adultério. 

As sogras e cunhadas não ficam atrás 

na lista de “agressores”, situação que é 

repudiada pela activista.

 “As crianças especiais exigem cui-

dados redobrados, se esta mãe está 

numa situação de abalo emocional, 

dificilmente terá forças para cuidar da 

criança e vai se gerar, aqui, um duplo 

sofrimento”, assinala.

Algumas mulheres, devido ao deses-

pero, optam pelo abandono da criança, 

lamenta.

O facto de a sociedade não encarar a 

deficiência com normalidade faz com 

que algumas mulheres tenham vergo-

nha de sair à rua com os seus filhos, 

como forma de se protegerem a si e as 

suas crianças, 

 Para a activista, é necessário que estas 

mulheres não continuem a lutar sozi-

nhas, porque, para além dos danos psi-

cológicos, elas acabam se vendo numa 

situação de crise financeira, uma vez 

que várias acabam abrindo mão dos 

seus empregos para cuidar dos filhos. 

Para aliviar a situação, a cooperativa 

tem vindo a assistir 65 mães e um to-

tal de 85 crianças especiais, através de 

apoio financeiro vindo de várias insti-

tuições e de singulares.

A ajuda vem também do sistema de 

apadrinhamento, através do qual os 

parceiros canalizam, para cada crian-

ça, 1.600 meticais destinados à com-

pra de fraldas, papas, medicamentos, 

entre outros artigos.

O apoio reduziu, com a crise da Co-

vid-19, lamenta Benilde Mourana. 

 “Ainda há falta de conhecimento so-

bre o que causa a deficiência”, relata.

De acordo com Sheila Mabote, mé-

dica geneticista, a genética, idade, há-

bitos alimentares, deficiência do áci-

do fólico e do iodo no organismo da 

mulher  são alguns factores que pro-

piciam o nascimento de crianças com 

algum tipo de anomalia congénita e 

alerta para a necessidade de os casais 

que pretendam conceber, sob orienta-

ção médica, tomem medidas antecipa-

das, dois meses antes, de modo a evitar 

possíveis riscos.

Uma das medidas, prossegue, passa 

pela realização de exames pré-natais 

para o rastreio de doenças que possam 

perigar o desenvolvimento do feto, 

como o caso das sífilis, vaginose, uma 

infecção que causa corrimento vagi-

nal, rubéola e toxoplasmose, doenças 

que podem comprometer o desenvol-

vimento do bebe.

São enfermidades que podem causar 

baixo peso ao nascer, má formação, se-

quelas cerebrais, oculares e auditivas, 

entre outras doenças. 

É olhando para todos estes riscos, que 

a fonte alerta para que se olhe a gravi-

dez com maior atenção.

“Temos o hábito de procurar uma 

orientação médica depois de conce-

ber, mas o recomendado é que o casal 

que planeia engravidar se aproxime 

ao hospital dois meses antes para que 

possa ter o devido acompanhamento”, 

aconselha a especialista.

É necessário, prosseguiu, que os casais 

comecem a encarar a gravidez como 

um risco e tomar medidas preventivas.

Diz ainda que a ausência de um histó-

rico de deficiência na família não deve 

ser uma garantia de que não possam 

surgir casos de patologias nas gerações 

futuras, uma vez que alguns indivíduos 

carregam consigo informação genéti-

ca que, por ser uma característica do-

minante, pode vir a manifestar-se.

Para casais que tenham um histórico 

familiar, a orientação de geneticista 

é imprescindível, pois o diagnóstico 

levanta a probabilidade de o casal vir 

a gerar uma criança com alguma ano-

malia.

A partir daí, o casal pode tomar de-

cisões orientadas e adoptar medidas 

preventivas para reduzir os riscos. 

Critica o facto de alguns homens não 

acompanharem as parceiras às consul-

tas pré- natais, o que faz com que, em 

caso de nascimento de uma criança 

com deficiência, facilmente se isentem 

da responsabilidade, uma vez que não 

tiveram nenhuma informação sobre o 

desenvolvimento do feto.

Apela, por isso, para um maior en-

volvimento do casal no processo de 

acompanhamento médico pré-natal. 

Dados do último senso populacional 

realizado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE, 2017) indicam que 

aproximadamente 2,7% da população 

moçambicana tem algum tipo de de-

ficiência.

Desse universo, 39.770 são crianças 

dos 0 aos 4 anos e 215.710 pessoas 

tem idades entre 5 a 24 anos (INE, 

2019).

e sequer conseguia chupar o leite do 

peito. O seu drama não tardou, porque 

mal saiu do hospital, vieram os julga-

mentos e questionamentos.

“Na minha família, sempre pergun-

tavam por que a minha filha nasceu 

assim.  A avó paterna, chegou a dizer 

que se a minha filha não senta, não 

anda, não faz o que toda a criança nor-

mal faz, não é criança”, narra

E não era só a avó paterna que se 

mostrava incomodada. Sempre que 

alguém da família ou do meio familiar 

tivesse filho sem nenhuma deficiência, 

algumas pessoas faziam questão de jo-

gar isso na minha cara.

“Faziam comparações entre a minha 

filha e as outras crianças. Uma vizi-

nha chegou a dizer que ela teve bebé 

depois de mim, mas a sua já sentava 

e andava. Aquilo era doloroso para 

mim”, conta.

Os problemas não terminaram por aí. 

A sua relação conjugal, que, apesar da 

distância, estava aparentemente sau-

dável, ficou abalada, o seu parceiro 

afastou-se e sequer assumiu a criança. 

“Antes do nascimento da nossa filha, a 

relação estava boa. Apesar de ele viver 

em Nampula e eu em Maputo, fre-

quentemente, conversávamos ao tele-

fone e sempre procurava saber se eu es-

tava bem, mas, quando informei sobre 

a condição da criança, ele afastou-se”, 

recorda, amargurada, Carla Muchave.

Aos quatro anos, depois de muitas sec-

dição da criança, que nasceu com pés 

botos, mostrou o contrário. 

Tempo depois, quando estava no 

processo de tratar dos pés botos, foi 

descoberto um outro problema na 

criança, a hidrocefalia, facto que gerou 

pânico na jovem mãe. 

Embora conte com o apoio incondi-

cional da família, afirma que a socie-

dade tem sido cruel com ela. Sempre 

ouve comentários maldosos que a ma-

chucam bastante.

“Sempre ouvia questionamentos como 

que bebe é esse que mesmo crescido 

não anda, não fala, outros chegaram a 

dizer que nasci um monstro de cabe-

ça grande e isso dói-me tanto, porque 

não é algo que pedi a Deus, simples-

mente aconteceu”. Benilde Mourana-Activista social

Sheila Mabote- Medica Geneticista

Cristina Tomás

Carla Muchave
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Resumo do Destaque Rural N° 175

A CONTRA TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL 
AGRÁRIA EM MOÇAMBIQUE

João Mosca e Yara Nova

10 de Junho de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
omrweb/publicacoes/dr-175/

RESUMO

O presente texto pretende avaliar a evolução dos indicadores 
agrários que são mais utilizados na análise da transformação 
estrutural do sector agrário, para concluir sobre o caso de 
Moçambique.

utilizados no estudo das estruturas agrárias, não se está 

o principal factor de produção, o número de explorações 

diminuiram, a produtividade manteve-se ou diminuiu nas 
culturas alimentares e aumentou nas produções de rendimento, 
o emprego na agricultura, como percentagem da população, 
manteve-se sensivelmente e a população rural aumentou 
mais que a urbana em termos absolutos, mas a ritmos muito 
inferiores ao crescimento urbano. 

A evolução indica o sentido contrário do que se considera 

transformação estrutural agrária em Moçambique. 



Acção Sanitária e Social do INSS
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No leque das despesas de se-

gurança social obrigatória 

para com os seus benefi-

ciários, que são trabalha-

dores por conta de outrem cujas 

entidades contratantes contribuí-

ram para o sistema, há uma cate-

goria denominada acção sanitária 

e social. Trata-se da veia social do 

Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS) que serve como su-

plemento para minimizar o sofri-

mento dos beneficiários mais vul-

neráveis, incluindo seus familiares. 

Também intervém no auxílio às 

instituições públicas e privadas que 

trabalham em prol do público-alvo 

do INSS e em situações de calami-

dades naturais, endemias e epide-

mias. Para usufruir deste benefício, 

basta ser pensionista, beneficiário 

ou familiar que auferem prestações 

mínimas e que estejam a enfrentar 

dificuldades enormes e insupríveis 

com os ganhos da pensão.

Armando Vilanculos, 72 anos, na-

tural do distrito de Vilanculos, pro-

víncia de Inhambane e pai de nove 

filhos, é pensionista do sistema de 

Segurança Social Obrigatória (SSO) 

do INSS, desde o ano 2010.

Vilanculos ganhou o estatuto de 

pensionista depois de a sua entida-

de empregadora, a então empresa 

Águas de Maputo, na qualidade de 

contribuinte, canalizar, por 240 me-

ses, prestações ao SSO onde ele esta-

va inscrito como beneficiário.

Com aposentação, Armando Vi-

lanculos passou a se beneficiar da 

pensão por velhice, e, mensalmente, 

recebe uma prestação monetária.

Como na empresa onde trabalhava, 

como carpinteiro/canalizador, aufe-

ria um ordenado um pouco acima 

de salário mínimo da altura (2010), a 

pensão que recebe do INSS também 

é mínima.

Conta que em 1990, a entidade 

contratante, convidou seus trabalha-

dores a se escrevem no sistema de 

segurança social. Quando souberam 

que a inscrição na protecção social 

implicava algum desconto no salário 

muitos recusaram.

“Eu e alguns colegas aceitamos por-

que, na altura, os nossos chefes expli-

caram que devíamos descontar para 

ter benefícios no futuro. Alguns ne-

garam. Os que rejeitaram estão, hoje, 
sem apoio e a sofrer. Eu e outros que 
aceitamos estamos a receber o nosso 
dinheiro. É pouco, mas ajuda a suprir 
algumas necessidades”, vangloria-se.       
António Vilanculos tem uma famí-
lia de seis pessoas e com o dinheiro 
da pensão suporta despesas básicas 
como energia, água e produtos ali-
mentares essenciais para a sobrevi-
vência.
Por causa do baixo salário que Vilan-
culos auferia, não conseguiu erguer 
uma residência condigna no bairro 
de Maxaquene “B” onde reside. Lo-
calizada num minúsculo terreno de 
70 metros quadrados, a casa encon-
trava-se completamente degradada e 
nos dias de chuva não havia diferen-
ça entre estar fora e dentro porque, 
a cobertura deixava entrar toda água 
das chuvas. O mesmo cenário vivia-
se nos dias de frio. Com janelas e 
portas partidas, as correntes frias en-
travam de todos lados.
O SAVANA visitou o imóvel em 
obras e, em conversa com o cons-
trutor, Alexandre Vilanculos, sou-
be que as obras consistiram na 
remoção da cobertura, janelas, 
portas e de toda estrutura de su-
porte da casa, porque se mostra-
vam obsoletas e prestes a ceder.
Segundo o empreiteiro, o imóvel es-
tava tão degradado de tal forma que, 
para a execução das obras foi neces-
sário movimentar as pessoas que vi-
viam no local.
“Isto estava completamente degra-
dado e as obras deviam ser feitas 
com muita prudência sob o risco de 
as paredes desabarem sobre nós. O 
que fizemos não foi reabilitação, foi 
uma reconstrução. Praticamente er-
guemos uma nova casa com a vanta-
gem de ser mais resiliente e segura”, 
conta Alexandre.

Frisou que as obras iniciaram no 

passado mês de Maio e a entrega 

está prevista para finais de Junho.

Virar do disco  
Na verdade, Armando Vilanculos vi-

via num cenário de penúria. Contu-

do, a indigência em que o pensionis-

ta e a sua família viveram por muitos 

anos tem dias contados. Alias, até ao 

final de Junho passarão a viver nova 

realidade e em condições melhores, 

porque terá a casa completamente 

reconstruída e ampliada.

Para ter uma casa melhorada, Ar-

mando Vilanculos não recorreu a 

crédito bancário ou a apoio de pes-

soas próximas ou de alguma institui-

ção de caridade.

As condições de vida de Vilanculos 

vão mudar graças à responsabilidade 

social do INSS designada por acção 

sanitária e social.

Hoje, Vilanculos mostra-se bastante 

satisfeito e diz que o sacrifício valeu 

a pena. 

“Sou um doente crónico. Tenho pro-

blemas de vista, hipertensão e uriná-

rios. Já não estou em condições de 

continuar com os meus trabalhos de 

carpintaria e de canalização. Imagine 

se não recebesse a pensão e não ti-

vesse uma casa? O que seria de mim 

hoje”, questiona.

Além da reconstrução de sua mo-

radia, o pensionista beneficia-se de 

tratamento oftalmológico numa 

unidade sanitária de referência na 

capital do país sob espessas do INSS. 

A acção sanitária e social é um con-

junto de prestações em espécie, bens 

ou serviços, que a título complemen-

tar o INSS concede aos beneficiários 

da protecção social obrigatória ou 

seus familiares.

Segundo o artigo 102 do Decreto 

número 53/2007, de 3 de Dezembro, 

a acção sanitária e social enquadra-

se no âmbito do SSO e tem como 

objecto a concessão de prestações 

não pecuniárias às famílias bene-

ficiárias do sistema de protecção 

social obrigatória; a luta contra os 

efeitos das calamidades naturais 

assim como a ajuda financeira ou 

participações em instituições pú-

blicas ou privadas, agindo no do-

mínio sanitário e social, cuja acti-

vidade se revista de interesse para a 

população abrangida pelo sistema.

É nesse sentido que, nos últimos 

anos, no quadro deste programa, o 

INSS tem vindo a desenvolver várias 

actividades de grande impacto social, 

dando maior enfoque àquelas que 

tem visibilidade nas comunidades.      

Os furos de água abertos no centro 

de acolhimento do idoso no distrito 

municipal da KaTembe, assim como 

a fonte de água que beneficia resi-

dentes da localidade de Salamanga, 

distrito de Matutuíne, província de 

Maputo, são alguns de tantos exem-

plos das infra-estruturas de apoio 

às comunidades carenciadas que o 

INSS faz através do programa acção 

sanitária e social.

Ainda no quadro da acção social e 

sanitária, no âmbito de apoio às ins-

tituições do sector privado, o INSS, 

em coordenação com o Banco Na-

cional de Investimentos (BNI), dis-

ponibilizou, em 2020, 600 milhões 

de meticais para financiar as peque-

nas e medias empresas cujas activi-

dades estavam severamente afecta-

dos pela pandemia da Covid-19.

Apoio que veio na melhor 
altura 
Quem também se beneficia do com-

plemento do SSO é o pensionista 

António Bebana, um aposentado 

de 94 anos, residente no bairro de 

Xipamanine, arredores da cidade de 

Maputo.

Pai de 11 filhos, Bebana vive com 

esposa, Amélia Muchanga.

Bebana trabalhou como técnico grá-

fico na Imprensa Nacional de Mo-

çambique e na Revista Tempo onde 

aposentou. 

Devido ao avanço da idade, o pen-

sionista enfrenta problemas de saú-

de. Está com dificuldades de loco-

moção, cegueira e surdez. 

São doenças que exigem cuidados 

especiais e a pensão de velhice que 

que recebe no INSS não é suficien-

te para responder à grande parte das 

necessidades com a saúde.

No entanto, como o sistema de segu-

rança social compensa aos beneficiá-

rios e seus familiares, o sofrimento 

de Bebana tende a ser minimizado.    

Na qualidade de beneficiário do 

SSO e por ganhar prestação míni-

ma, António Bebana foi eleito para 

os programas da acção sanitária e 

social e, recentemente, recebeu uma 

cadeira de rodas que o apoia na sua 

locomoção. Também se beneficia da 

assistência oftalmológica numa das 

unidades sanitárias da capital do 

país.

O SAVANA soube do próprio 

pensionista que nos próximos dias 

deverá receber óculos de vista, para 

auxiliar na sua visão.

Ao nosso jornal, António Bebana 

mostrou-se satisfeito com o amparo 

do INSS, mas diz que as dificuldades 

persistem. 

Apelou aos gestores do fundo da ac-

ção sanitária e social para imprimi-

rem maior flexibilidade no desblo-

queio de alguns apoios, sobretudo, 

para aqueles que tem a ver com a 

saúde do pensionista ou do benefi-

ciário.

“Com a nossa idade, as doenças 

são várias, e quando recorremos à 

consulta providenciada pelo INSS, 

mandam-nos esperar durante algum 

tempo. Até pode ser um período não 

muito longo, mas para uma pessoa 

que está a padecer torna-se longo”, 

apela.

No quadro do programa acção sani-

tária e social, o INSS tem providen-

ciado aos beneficiários do SSO ou-

tros ganhos complementares como 

fornecimento de cobertores e redes 

mosquiteiras, bengalas brancas às as-

sociações de cegos entre outros.

Residente no bairro Trevo, muni-

cípio da Matola, Bento Armando 

Tembe, 72 anos e pai de sete filhos 

é outro beneficiário do programa ac-

ção sanitária e social do INSS.

A par de outros pensionistas que fa-

laram ao SAVANA, Bento Tembe 

vive num cenário de pobreza e en-

frenta todo o tipo de privações.

A pensão de velhice que recebe do 

seguro social é que procura minimi-

zar a situação social do pensionista, 

mas não é suficiente porque o valor 

é escasso.

Tembe vive com uma família de 

quatro membros num imóvel tipo 

dois que já denota alguma degrada-

ção. Também enfrenta problemas de 

locomoção.

Com o apoio do programa acção sa-

nitária e social do INSS, o pensionis-

ta recebeu uma cadeira de rodas que 

o tem auxiliado na sua mobilidade.

“Fui ao INSS fazer prova de vida. 

Chegado ao local, os funcionários 

notaram dificuldades nos meus mo-

vimentos. Perguntaram-me o que 

estava a sentir e expliquei. Regis-

taram, e dias depois chamaram-me 

para receber a cadeira. O apoio veio 

no melhor momento, porque as do-

res nas pernas estão cada vez mais 

intensas e as dificuldades de movi-

mento aumentam”, conta o nosso 

entrevistado.

O percurso profissional de Bento 

Tembe que começou na extinta Ma-

quinag esteve sempre ligado a má-

quinas de soldadura, e isso, para além 

de danificar a vista, também prejudi-

cou os pulmões. Já foi hospitalizado 

devido à tuberculose, recuperou, mas 

ficaram sequelas que se fazem sentir 

até hoje.

Ao nosso jornal, Tembe explica que 

se a sua entidade patronal não tivesse 

contribuído para a SSO e, hoje, não 

ter acesso a pensão, a sua vida seria 

pior.

Nessa visão, apela às entidades pa-

tronais para que cumpram com as 

suas obrigações contributivas ao 

sistema de segurança social a fim de 

evitar um futuro indigente aos seus 

trabalhadores. O mesmo apelo foi 

para aqueles que fazem o trabalho 

por conta própria, para canalizar 

suas contribuições à segurança so-

cial, visto que o furto não se advinha.

Origem e elegibilidade dos 
-

A Lei nº 4/2007 de 7 de Fevereiro, 

que estabelece o regime jurídico do 

Quadro de Protecção Social, define 

a segurança social como um direito 

para todos cidadãos e indica que o 

subsistema do SSO proporciona 

prestações a segurados, financiado 

pelas contribuições dos trabalha-

dores e empregadores (ou no caso 

de trabalhadores por conta própria, 

apenas os trabalhadores), gerido pelo 

INSS.

O seguro social providenciado pelo 

INSS tem como objectivo proteger 

trabalhadores a conta de outrem 

assim como por conta própria em 

situações de falta ou diminuição da 

capacidade para o trabalho, incluin-

do a velhice.

No sector privado, o subsistema da 

SSO é regulado pelo Decreto nº 

53/2017 de 3 de Dezembro. 

Em 2015, foi criada a possibilidade 

de integração dos trabalhadores por 

conta própria no INSS, através do 

Decreto nº 14/2015 de 16 de Julho. 

O Decreto fixa uma taxa de contri-

buição de 7% do rendimento mensal 

declarado. Os segurados no INSS, 

com pelo menos 240 meses de con-

tribuições, têm direito a uma pensão 

por velhice a partir dos 55 anos (mu-

lheres), e 60 anos (homens). 

Das contribuições dos trabalhadores 

por conta de outrem e das respecti-

vas entidades empregadoras inscritas 

no SSO, dos juros de mora por atra-

so no pagamento de contribuições, 

das multas, dos rendimentos produ-

zidos pelos investimentos, das trans-

ferências de organismos estrangeiros 

e de outras fontes, o INSS produz 

receitas que depois são gastas no pa-

gamento de prestações aos pensio-

nistas, beneficiários e familiares, nos 

investimentos e na administração do 

sistema do INSS.

É através da rúbrica de despesas da 

Segurança Social Obrigatória que, 

nos termos do artigo 102 do Decreto 

nº 53/2007, de 3 de Dezembro que, 

no seu programa anual, o Conselho 

de Administração do INSS define o 

leque de actividades para o programa 

de acção sanitária e social.

São elegíveis aos benefícios da acção 

sanitária e social do INSS pensio-

nistas, beneficiários e seus familiares 

que vivem em situação de carência e 

de penúria; pessoas afectadas pelas 

calamidades naturais e endemias e 

pandemias e que sejam beneficiários 

do SSO e as instituições públicas e 

privadas que directa ou indirecta-

mente têm como público-alvo os 

beneficiários da protecção social do 

SSO.

No mesmo âmbito, o INSS ofereceu 

a diversas unidades sanitárias equi-

pamentos hospitalares, ambulâncias, 

apoio em material escolar aos filhos 

de beneficiários e pensionistas fale-

cidos e disponibilização de material 

de construção e produtos de higiene 

a pensionistas, beneficiários e fami-

liares espalhados pelo país.

Por Raul Senda, Ilec Vilanculos

Ao SAVANA, Palmira Ngulu-

ve, chefe do Departamento de 

Regimes e Prestação no INSS, 

contou que o programa da ac-

ção sanitária e social é chamado 

para suprir dificuldades extre-

mas dos beneficiários e familia-

res do SSO.

Frisou que também intervém 

em situações de calamidades 

naturais, endemias e pandemias 

assim como no financiamento 

de instituições públicas e do 

sector privado a fim de salva-

guardar os interesses dos bene-

ficiários do sistema.

Segundo Nguluve, o critério 

básico para ser abrangido pelo 

programa é ser pensionista, be-

neficiário e/ou seus familiares. 

Contudo, como as necessidades 

são múltiplas e os recursos são 

escassos, o processo de selecção 

privilegia pensionistas e bene-

ficiários de pensão mínima e a 

viver em condições precárias.

“As nossas delegações ao nível 

das províncias é que fazem o 

trabalho de base. Elas identi-

ficam os grupos muitos mais 

Um ombro aos mais vulneráveis

vulneráveis e carentes, fazem o 

levantamento das necessidades e 

canalizam os apoios. Esta enge-

nharia é também usada para iden-

tificar pensionistas ou beneficiários 

carentes, vulneráveis em razão das 

calamidades naturais e doenças”, 

conta.

Palmira Nguluve explica que atra-

vés do programa de acção sanitá-

ria e social, ao nível nacional, em 

2021, foi possível a concessão do 

apoio social diverso aos pen-

sionistas e seus familiares como 

por exemplo: a a oferta do ma-

terial de construção, produtos 

alimentícios, vestuários, cadei-

ras de rodas, bengalas e óculos 

de vista;

“Ainda no ano passado, conse-

guimos oferecer produtos ali-

mentícios e vestuário diverso 

aos pensionistas de Cabo Del-

gado vítimas dos ataques terro-

ristas e dos efeitos da pandemia 

da Covid-19.

Conta que para minimizar o 

sofrimento dos trabalhado-

res por conta própria devido 

à pandemia da Covid-19, o 

INSS mandou produzir e dis-

tribuir, às pessoas necessitadas, 

mais 350 mil máscaras faciais 

ao nível nacional, cuja confec-

ção envolveu cerca 700 de al-

faiates e modistas.

Frisou que em média são cer-

ca de 100 a 200 beneficiários 

que, anualmente, são apoiados 

no âmbito do programa acção 

sanitária e social.

Palmira Nguluve

Alexandre Vilanculos, construtor, mostrando as obras de reconstrução da residência do pensionista Armando Vilanculos    

Pensionista, António Bebana, e a esposa 
Bento Tembe diz que o apoio da acção 
sanitária e social veio na melhor altura 
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021OPORTUNIDADE DE FORMACÀO - 
NORMA ISO 22000

O Promove Comércio – Criando Competitividade para as Exportações 

acesso aos mercados das 

Parceiros
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Cartoon
EDITORIAL
O mutismo sobre a guerra

Os desenvolvimentos militares que se registam desde o dia 5 
de Junho na província de Cabo Delgado servem para ilus-
trar o facto de que longe de estarmos perto do fim da guerra 
e de uma vitória retumbante contra o terrorismo, há ainda 

um longo caminho a percorrer, com muita incerteza pela frente.
Os ataques a aldeias nas proximidades de Ancuabe, a pouco menos 
de 100 quilómetros da cidade de Pemba, a capital provincial, mos-
tram claramente a intenção dos terroristas de provar a sua capacida-
de de povoamento de toda a província, transferindo as suas acções 
para zonas até aqui não atingidas pela guerra.
É também uma tentativa de obrigar as forças governamentais a re-
dobrarem os seus esforços, levando-as possivelmente a abandonar 
os locais outrora ocupados pelos terroristas, de onde estes já haviam 
sido escorraçados. Este é o modus operandi de uma força de guerrilha, 
que não requer grandes efectivos para espalhar terror.
Só a movimentação em massa da população para locais considera-
dos mais seguros, incluindo a já sobrepovoada cidade de Pemba, é 
em si um enorme ganho para as forças terroristas e seus patronos, 
perante o desespero das autoridades do governo, que têm de reforçar 
as suas acções para a protecção da população civil e de infra-estru-
turas públicas e privadas. 
Organizações da sociedade civil que operam em várias áreas de 
apoio humanitário na província de Cabo Delgado calculam que cer-
ca de 12 mil pessoas tenham abandonado Ancuabe na sequência 
dos últimos ataques, procurando abrigo seguro também em Chiú-
re, Montepuez e mesmo na vizinha província de Nampula. Grande 
parte destas pessoas tinha antes fugido da guerra nos distritos mais a 
norte. Números oficiais são difíceis de encontrar, mas não seria exa-
gero dizer que pelo menos 1 milhão de pessoas já foram obrigadas a 
abandonar os seus locais habituais de residência.    
Sendo Ancuabe o maior centro de produção de grafite no país, com 
o envolvimento de trabalhadores estrangeiros, não se perde de vista 
o efeito propagandístico destas acções, que podem também resultar 
na paralisação das operações de uma das principais actividades mi-
neiras da região. A maior central fotovoltaica do país, em Metoro, 
dentro do distrito de Ancuabe, já é uma instalação militar, depois de 
ter sido abandonada pelos seus trabalhadores.  
Infligir danos severos à economia, e ao mesmo tentar demonstrar 
a incapacidade do governo de proteger a população, sobretudo ci-
dadãos estrangeiros, leva potenciais investidores a colocarem reti-
cências sobre se devem apostar no país como destino para os seus 
investimentos. Não são só os investidores estrangeiros que fogem da 
instabilidade; cidadãos nacionais também têm uma aversão a colocar 
o seu dinheiro no terreno, quando não têm garantias de que os seus 
investimentos serão protegidos e rentabilizados.
Moçambique tem uma imagem de instabilidade muito forte, e tal 
não se resume apenas às regiões onde a actuação dos terroristas é 
intensa. Sem investimentos, o país não pode carburar no seu máxi-
mo potencial, o que pode inevitavelmente resultar num desconten-
tamento generalizado da população, à medida que as condições de 
vida se tornam cada vez mais insuportáveis. 
Este é o objectivo que os terroristas pretendem atingir, e têm sido 
eficazes tanto nas suas acções de desestabilização como na propa-
ganda que procuram difundir pelo mundo inteiro. 
É por causa da eficácia da propaganda dos terroristas que, essencial-
mente, a narrativa dominante sobre a guerra em Cabo Delgado é o 
que eles dizem e fazem, perante a incapacidade das forças governa-
mentais de comunicarem publicamente as suas acções no teatro das 
operações.
A chegada das forças ruandesas parecia ter trazido alguma mudan-
ça no paradigma da deficiente comunicação das forças armadas so-
bre como o público moçambicano entende a guerra. Infelizmente, 
a cultura doméstica prevaleceu, e tudo quanto se sabe sobre o que 
se passa no Teatro Operacional Norte é graças à informação que 
as pessoas recebem de familiares, amigos, conhecidos ou ainda da 
imprensa independente, que mesmo contra todas a vicissitudes, in-
cluindo a aversão oficial de que é alvo, continua a ser o único veículo 
de prestação de informação, um serviço público de grande utilidade 
e mérito.

,

Nunca como naquele momento 

Cipriano Manguana se tinha 

apercebido, com tanta lucidez, 

da dimensão do peso dos anos 

que lhe caía sobre os ombros. 

Se se quisesse enganar a si próprio 

poderia atribuir isso ao facto de estar 

num fim de tarde de Janeiro de calor 

tórrido, húmido e entorpecedor. 

Mas não era homem para isso e nem 

sequer estava com disposição de fazer 

jogos. Sentado no extremo da sala da-

quela casa em que tinha entrado pela 

primeira vez quarenta e sete anos an-

tes, ainda na frescura da vida, relan-

ceava o olhar por aquilo que ainda res-

tava de recheio e via em toda as peças 

as marcas de um tempo que deixava 

incontornável a verdade da velhice. 

Dava-se a esse exercício porque, de-

pois de tanto tempo, estava prestes a 

abandonar aquela casa no centro da 

cidade para ir ocupar outra de dimen-

sões mais modestas nos limites da 

zona urbana. 

Tudo falava desse tempo irrecuperá-

vel de lembranças, umas boas, outras 

tristes, umas gloriosas, outras feitas de 

miseráveis e inconfessáveis derrotas, 

umas de amores, outras de desenga-

nos, umas de mordidelas de remorsos 

ou invejas, umas de plenitude, outras 

de insignificâncias e mesquinhices, 

cujo retorno à memória presente ou o 

apoquentava ou o lançava em grandes 

voos rumo a sóis brilhantes e seduto-

res, porque inalcançáveis. 

A casa, ela própria, era espelho dis-

so: marcas de infiltração de água que 

deixavam as paredes com manchas 

entre o castanho e o amarelo pouco 

convidativas ao olhar, fissuras no tec-

to, restos de caganitas de moscas ou 

de outros insectos nas redes mosqui-

teiras, o parquê desdentado em várias 

zonas, a louça sanitária que uma vez já 

tinha sido branca, agora de um verde 

de moscas que vêm do esterco. 

O armário de jambirre que já há muito 

não era envernizado e que apresenta-

va muitas zonas descoladas devido ao 

efeito do calor, os calendários nas pa-

redes que não eram removidos desde 

que ele enviuvara, já nem se queria 

lembrar bem há quanto tempo, porque 

essa memória o atormentava. A pilha 

de discos de vinil desmontada sobre os 

almofadões que tinham feito o regalo 

de muitas tardes de convívio alegre e 

sadio com amigos e familiares entre 

música, vinho, tabaco ou outra erva 

ainda mais forte e, muitas vezes, a fi-

nalização nas madrugadas a cantar em 

coro a estrofe dos “Chicago”: “Felling 

stronger every day”. 

O rádio gira-discos, ele próprio, só 

fazia lembrar os gloriosos tempos dos 

aparelhos que ainda funcionavam com 

válvulas, pilhas “Berec” ou “Ever Rea-

dy”, os restos de uma embalagem de 

comprimidos “Aspro” ou de pastilhas 

“Cecrisina”, uma fechadura “Yale” ou 

um canivete “Okapi”. 

Definitivamente, Cipriano Manguana 

sabia que o que lhe pesava nos ombros 

não era a modorra daquela tarde de 

Janeiro de calor e humidade extremos. 

Era o peso dos seus próprios anos, da 

sua própria vida, vivida de tal forma 

que, muitas vezes tinha disso a cons-

ciência, agora lhe parecia ter passado 

simplesmente ao seu lado sem que ele 

se apercebesse, tamanha era a veloci-

dade a que isso acontecia. 

Tudo somado, agora na solidão da sua 

viuvez, e com filhos e netos cujo con-

tacto se resumia cada vez mais a uma 

mensagem gravada no telefone uma 

vez por ano, por altura do seu aniver-

sário, a passagem rápida, o abraço me-

cânico, uma canção sem sal, um bolo 

com velas por apagar e já nem sequer 

tinha sentido o Roberto Carlos a can-

tar “Quando a velhice chegar / Eu não 

sei se terei tanto amor para te dar”, 

porque a pessoa a quem poderia dizer 

isso já o tinha deixado só desde há um 

tempo sem memória. 

Na casa que foi ocupar para as bandas 

da Machava, Cipriano Manguana teve 

uma agradável surpresa. Ela ficava a 

escassas centenas de metros da linha 

de comboios que, de Maputo, partiam 

em quase todas as direcções, desven-

trando toda a região. Portanto, de meia 

em meia hora os seus ouvidos eram 

invadidos pelo apito profundo e nos-

tálgico dos que partiam ou chegavam, 

fazendo-lhe lembrar a sua longínqua 

infância na Vila Trigo de Morais. 

E foi num desses comboios que Ci-

priano Manguana, numa bela madru-

gada, embarcou sem bilhete de volta, 

rumo a uma verdade que sempre tinha 

alimentado e cuja origem e nome só 

aos noventa anos lhe foi revelado: a de 

que somos parte do universo e, por-

tanto, não temos princípio nem fim.  

A penúltima mudança 
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Um dia de 1997, em Lis-

boa, durante uma reunião 

do conselho de ministros, 

António Guterres deu 

conta da surpresa que tinha tido, 

numa sua recente visita à Polónia, 

ao constatar que todos os seus in-

terlocutores locais estavam con-

vencidos de que Portugal iria ser o 

país que mais dificuldades iria criar 

aos futuros alargamentos da União 

Europeia. E, voltando-se para o 

secretário de Estado dos Assun-

tos Europeus que eu então era, e 

que ali estava ocasionalmente por 

qualquer razão de agenda, alertou: 

“Espero que, em Bruxelas, os nos-

sos funcionários clarifiquem bem a 

nossa posição”. Aquela percepção 

não era apenas polaca: muitos dos 

países do centro e do leste europeu 

estavam sinceramente convencidos 

que iriam encontrar em nós um 

grande obstáculo à sua pretensão 

de se juntarem à União.

A lógica dos interesses apontava, 

de facto, para que Portugal tivesse 

uma posição muito defensiva no 

tocante ao efeito, quer em maté-

ria de fundos, quer em termos de 

vantagens competitivas, que a pre-

sença de um elevado número de 

novos parceiros iria implicar. Mas 

António Guterres via um pouco 

mais longe: o alargamento era um 

irrecusável objectivo estratégico da 

Europa “deste lado”, o qual, desde 

o final da Guerra Fria, entendia 

como imperativo conseguir dar 

resposta ao anseio de muitos Esta-

dos “do outro lado”, recém-libertos 

da tutela soviética, que pretendiam 

ancorar a sua liberdade e o seu de-

senvolvimento no quadro de um 

projecto que, durante décadas, lhes 

fora mostrado como paradigma de 

modelo exemplar de cooperação e 

de integração económica e, cada 

vez mais, de cidadania e de valo-

res comuns, que os “critérios de 

Copenhague” haviam entretanto 

consensualizado.

O pragmatismo não é contraditó-

rio com a ética. Portugal não pode-

ria recusar a outros aquilo que fun-

cionara como reforço essencial do 

seu próprio projecto democrático e 

de prosperidade, para além de que 

a pressão para a inclusão dos novos 

Estados iria, com toda a evidência, 

tornar-se crescente. A política eu-

ropeia de Portugal, com Guterres, 

tendo os interesses portugueses 

no seu centro, tinha como filoso-

fia essencial a partilha sincera dos 

interesses europeus. No tocante ao 

alargamento, até ao termo do pro-

cesso, o nosso comportamento iria 

ser exemplar – e os então candida-

tos são hoje, estou certo, as nossas 

melhores testemunhas.

Vem isto a propósito da Ucrânia. 

Na sequência da agressão russa, 

Portugal, em uníssono, manifes-

tou uma reação de repúdio a esse 

inaceitável atentado à soberania de 

um Estado independente e com 

fronteiras reconhecidas, dando 

provas concretas de solidariedade 

e de empenhamento, em todas as 

Popularidade e demagogia
instâncias e por todos os meios 

que pôde colocar à disposição, des-

de logo na oferta de grande apoio 

aos refugiados. Mas, igualmente, 

demonstrou-o na partilha plena 

das decisões no seio da NATO, 

da União Europeia ou nas Nações 

Unidas. Bem como na disponibili-

dade de meios materiais de diversa 

natureza. Sempre achei ridículo 

entrarmos no “campeonato” do 

grau de retórica adjectivada para 

denunciar a invasão e criticar Mos-

covo, mas, até aí, o governo portu-

guês, ao que me lembro, não ficou 

mal “classificado”.

Surgiu, entretanto, a questão de 

uma possível adesão da Ucrânia à 

União Europeia. Relevando de um 

lamentável desconhecimento da 

realidade, logo apareceram, em al-

gumas capitais europeias, os defen-

sores de um “fast-track”, de uma 

espécie de “via verde”, que per-

mitisse que Kiev, saltando etapas, 

passasse, a breve prazo, a membro 

pleno da União. Entre nós, no co-

mentário impressionista, emergi-

ram também, por mimetismo, os 

promotores zelosos da ideia. Estar 

com o “l’air du temps” faz parte de 

um certo estilo de “informação”.

António Costa, desde o primei-

ro momento, teve a coragem de 

“deitar água na fervura” neste vo-

luntarismo insensato, não se in-

timidando em dizer a verdade. 

Disse-a mesmo em Kiev, em face 

do presidente ucraniano, para ób-

vio desgosto deste. Ora um proces-

so de adesão desta natureza não é 

equivalente à emissão de um cartão 

de sócio de um clube, em que os 

membros decidem dispensar de 

jóia e de alguns requisitos um novo 

candidato que se considera desejá-

vel que possa partilhar, com rapi-

dez, o nosso convívio. Ser parte da 

União Europeia é ter não apenas 

a vontade, mas também as plenas 

condições, para poder cumprir com 

o cada vez mais exigente acervo le-

gislativo, até para protecção do país 

candidato face à feroz competição 

que a exposição ao mercado inter-

no comunitário implicará.

Além disso, que já não é pouco, 

alguma experiência mais recente, 

com as derivas negativas de alguns 

Estados, prova que é imperativo 

reforçar as exigências no tocan-

te à observância estrita das regras 

democráticas e do pluripartidaris-

mo, da separação de poderes e do 

respeito pela independência da 

justiça, das regras gerais do Estado 

de direito, da protecção da comu-

nicação social independente e do 

respeito pelos direitos das mino-

rias. Alguém que surja a afirmar 

que a Ucrânia, mesmo antes de 

ter entrado no actual estado de 

guerra, cumpria um mínimo des-

tes critérios, não pode ser levado a 

sério. Vou dizer isto, medindo bem 

as palavras: a Ucrânia está ain-

da muito longe de poder vir a ser 

um membro da União Europeia e, 

mais do que isso, não é ainda claro 

que tenha condições para o poder 

vir a ser algum dia. É impopular 

dizer isto? Talvez, mas eu digo. E 

é preciso que isto seja dito.

Mas não tem a Ucrânia o direito 

de entrar num caminho de apro-

ximação às instituições comu-

nitárias? Claro que sim e tem, 

exactamente por isso, o direito de 

apresentar o seu caso e de vê-lo 

devidamente apreciado. E, por essa 

razão, por simpatia com esse seu 

legítimo desejo, devem ser dados 

todos os passos que sejam possíveis 

nesse sentido. Mas sem quaisquer 

pressas, que possam ser lidas como 

podendo estar a “queimar etapas”, 

porque o ambiente emocional, que 

o horror da guerra nos possa e deva 

motivar, não nos deve fazer esque-

cer que há outros Estados que, 

desde há vários anos, com grandes 

esforços de adaptação interna das 

suas estruturas, iniciaram um ca-

minho de aproximação às institui-

ções comunitárias que está muito 

mais adiantado, o que pode e deve 

justificar a sua entrada mais rápida.

Imagino que por essa razão, na 

declaração que hoje (15 de Junho) 

fez ao “Financial Times”, António 

Costa deixou o que pode ser lido 

como uma crítica implícita à ati-

tude da presidente da Comissão 

Europeia, Ursula van der Leyen, 

que tem vindo a dar mostras de 

procurar um protagonismo insti-

tucional que, lamento ter de dizê-

-lo, não está a respeitar o equilíbrio 

dos tratados europeus. Tal como, 

aliás, acontece com a sua colega 

presidente do Parlamento europeu, 

a presidente da Comissão, parece 

deliberadamente querer esquecer 

que quem decide sobre as adesões 

à União é o Conselho de Ministros 

e os parlamentos nacionais da to-

talidade dos actuais Estados mem-

bros. A Comissão faz as suas ava-

liações e análises, mas são os chefes 

de Estado e de governo quem tem 

a última palavra. Ao proceder 

como procede, ao “pôr o carro à 

frente dos bois”, a Van der Leyen 

deve ser dito que deve ter cons-

ciência de que está a acicatar a po-

tencial conflitualidade entre os Es-

tados mais vocais e entusiastas, por 

razões de proximidade estratégica, 

com as ambições maximalistas de 

Kiev, e outros, nos quais Portugal 

se insere, que têm uma leitura mais 

serena e equilibrada do problema, 

sem que, nem por isso, se conside-

rem menos empenhados na defesa 

do caso ucraniano. Até por uma 

razão simples, embora quiçá me-

nos popular: defender o interesse 

da Ucrânia é, também, dizer-lhe a 

verdade.

Mas António Costa disse mais. 

Deixou implícito, como já antes o 

tinha feito, o interesse em se estu-

dar, como Emmanuel Macron ha-

via sugerido e o bom senso parece 

recomendar, a instituição futura 

de um espaço institucional inter-

médio, entre o estatuto de Estado 

terceiro e o de membro de pleno 

direito, por forma a criar um tem-

po de aculturação e de transição 

que, precisamente, possa aferir, à 

medida dos progressos alcançados, 

da possibilidade de o Estado can-

didato vir a obter uma integração 

plena, antes da conclusão da nego-

ciação dos 35 exigentes capítulos 

temáticos para uma adesão plena. 

E o primeiro-ministro português 

disse, além disso, algo também da 

maior sensatez, o facto de ser im-

portante que a União Europeia se 

concentre, por ora e essencialmen-

te, naquele que é um desiderato 

comum, sem a menor sombra de 

dúvida, sem incorrer em riscos de 

divisão, entre todos os parceiros 

comunitários: promover uma forte 

e empenhada acção de ajuda eco-

nómica à reconstrução do país, à 

reforma das suas infra-estruturas, 

afectadas pela guerra. Essa, além 

da paz, que não é chamada para 

aqui, é a prioridade.

Volto ao ponto por onde comecei. 

Portugal, ao longo da sua história 

de presença na vida política da 

construção europeia, sempre re-

velou o maior interesse em ver as 

fronteiras da Europa comunitária 

abertas a todos os Estados que, 

exclusivamente à luz dos seus pró-

prios méritos, revelem condições 

para poderem constituir como um 

valor acrescentado à expansão do 

projecto de liberdade, paz e desen-

volvimento que subscrevemos, em 

boa hora, fez precisamente ontem 

37 anos.

Não fazemos nenhum favor a nin-

guém ao proceder assim. Estamos 

apenas a actuar como um país que, 

ao longo do seu tempo democráti-

co e com escassos sobressaltos nos 

vários ciclos políticos, tem do seu 

papel no mundo uma perspectiva 

solidária, o que já é uma marca e 

um orgulho da sua política externa. 

E que, nesse domínio, não recebe 

lições de ninguém. Nem lições, 

nem pressões. 

(observador.pt)
*Diplomata português aposentado

Foi numa quarta-feira, ao 

cair a noite.  

Nos meses anteriores - 

Maio, Abril, Março e Fe-

vereiro - a reprodução de peixes 

no meu rico aquário de 600 li-

tros tinha sido interrompida, ou 

porque os grandes comiam os 

pequenos numa cega obediên-

cia à lei da sobrevivência que o 

homem faminto também, e tão 

bem, imita; ou por uma outra 

falha na protecção e segurança 

dos fracos.

Quando menos esperava, cin-

co peixinhos recém-nascidos 

boiavam à superfície, entre al-

gas e corais... E logo mais um, 

veio completar meia dúzia. Tão 

pequenos como bagos de arroz, 

mas, vermelhos como a chama 

se acende para a vida. E ingé-

nuos!

Certamente, sem saber ainda o 

que é viver, deixaram-se levar 

pela minha rede traiçoeira! E 

lá os transportei para um lugar 

supostamente seguro.

Seguro, mesmo...?

Não! 

Foi sol de pouca dura?

Sim!!!

De facto, na manhã seguinte os 

raios solares brilharam e aque-

ceram tanto que a temperatura 

da água disparou e o pequeno 

viveiro ferveu,   com a ebulição. 

E ferveu tanto que acendeu a 

chama da morte. Todos, um a 

um cada peixe perdeu a vida... 

Minha desilusão e minha deso-

lação! Chorei visível e copiosa-

mente por fora, mas sonhei por 

dentro e jurei:   “Errar de novo, 

não!”, nesse dia lamentei os 

meus erros e amadureci.

E chorei tanto pelos seis ino-

centes que hoje, sexta-feira, 

nasciam cinco..., dez..., vinte..., 

trinta, trinta e um e muitos mais.

Aprendi a lição como aquele 

adulto que apenas tropeça, ou só 

é enganado, uma vez na vida, a 

não ser que queira e se permita 

“Errar de novo”. Não, não e não! 

Jurei jamais permitir que o raio 

da morte ferva a água que lhes 

alimenta a vida. Habituei-me a 

protegê-los ao cair da noite, re-

colhendo e oferecendo luz e vida 

aos que nascem na escuridão. 

Aprendi eu, e aprendemos to-

dos. E hoje lá estão eles vai-

dosos, ágeis e sorridentes num 

invejável «swag». E, agora, são 

dezenas os que amanhã vão 

crescer, reproduzir e engrande-

cer os nossos sonhos. E repe-

timos todos: “Errar de novo, já 

não. Jamais!”

 

*Jornalista e escritor angolano

Errar de novo, não!
Por Tazuary Nkeita  (*)

Por Francisco Seixas da Costa*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Nem todos estamos assim tão 

interessados nas causas que 

movem a discussão sobre 

“Chang” para Moçambique ou 

“Chang” para os EUA. Os que 

estão investidos de poder formal, tendo 

por bandeira o patriotismo, querem que o 

antigo ministro e deputado responda em 

juízo em Moçambique. Outros, que não 

constituem propriamente um grupo, mas 

sim uma corrente, também defendendo o 

patriotismo, querem que Chang seja en-

tregue aos norte-americanos. Pelo meio, 

emerge a razão equilibradora, também 

defendendo o patriotismo supostamente 

alicerçado em “quem não deve não teme”, 

a requerer Chang para os EUA e poste-

riormente para Moçambique. O princi-

pal problema, várias vezes apresentado 

e fundamentado, está no baixo nível de 

confiança nas nossas instituições de justiça. 

Debaixo dessa ponta do “iceberg” estão as 

conhecidas características da “independên-

cia” da nossa “justiça” diante do executivo e 

da “umbrela” político-partidária. Diríamos, 

é o sistema que temos e é este que deve ser 

usado. Mas, assumiríamos isso com a cons-

ciência de que a justiça seria feita dentro da 

bitola conhecida. Este seria o cenário pró-

ximo da realidade. Cenário cómodo. Feita a 

“justiça” Chang libertar-se-ia de um grande 

peso ou o minimizaria distributivamente por 

outros actores das “ocultas”. Parece pairar no 

cidadão um sentimento de desconfiança. Este 

sentimento cresce à medida que a justiça se 

move hesitante em direcção ao seu enrobus-

tecimento que se pretende sério e indepen-

dente. Será que a maioria, sem poder formal, 

está equivocada? Esse sentimento não deixa 

de criar especulações ou, se quisermos, análi-

ses prospectivas sobre a relação entre o tempo 

em processo de arrastamento e o tempo de 

vida de Chang. É como se houvesse uma in-

tenção, como se fosse um acto doloso, estra-

tegicamente desenhado, para dar um ponto 

final antiético ao cidadão em causa. A con-

tradição estaria nos rios de dinheiro que se 

vão em cascata para os bolsos de quem deve 

tecnicamente mover “Chang para Moçambi-

que”.  É como se o “final antiético” não fizesse 

sentido dado o interesse traduzido pelos ci-

frões gastos. Admitindo que nada disso fosse 

coberto de razão e uma vez o cidadão Chang 

em Moçambique, restaria saber se a qualida-

de de colaboração com a justiça moçambica-

na não estaria contaminada com a disciplina 

partidária ou mesmo com os prováveis pac-

tos e juras que podem, por hipótese, ter sido 

firmados. O julgamento na tenda da “BO”, 

ao deixar de lado figuras várias vezes citadas, 

procurou simplesmente pautar pelo tec-

nicismo, não se mostrou suficientemente 

zeloso diante da bandeira da justiça. É 

preciso acertar a balança, afastando o su-

posto peso político. A tese, de Ngoenha, 

do terceiro mandato como auto-defesa 

parece encontrar fortes conexões na no-

vela Chang e no desfile da BO. “Travar” 

a justiça não é propriamente o ponto. O 

problema é a assumpção quase colectiva 

de que uma vez alterada a Constituição, 

dando a possibilidade de um terceiro 

mandato, a vitória nas presidenciais será 

indubitavelmente automática. Certe-

za inabalável. Previsível. Tecnicamente 

duradoura. Que democracia é esta? A 

vontade do eleitorado não conta? Se for 

verdade que conta, então, temos uma 

questão que, de certeza, já foi percebida 

por si, caro leitor. 

Para cá ou para lá?

As eleições estão marcadas para o 

dia 24 de Agosto de 2022. Começa 

agora um período intenso na vida 

política do país, que muitos dos 14 

milhões de eleitores chamam a “festa da de-

mocracia” e outros, a “fraude”.

Nesse dia, os angolanos votarão pela quinta 

vez na história do país para escolher o seu 

governo. Estas serão as primeiras eleições 

não organizadas sob supervisão de José 

Eduardo dos Santos e num contexto de 

maior liberdade de expressão.

Faltam menos de três meses para as eleições, 

mas, na verdade, nota-se a ausência de de-

bates públicos sobre as agendas políticas e 

os perfis dos candidatos que respondam aos 

anseios do povo angolano.

Quais são os temas estruturantes e fractu-

rantes destas eleições? Para além dos pro-

gramas de governo, quem serão os nomes 

indicados para ocupar os cargos relevantes? 

É importante conhecer antecipadamente a 

equipa de cada um dos cabeças de lista – o 

primeiro nome de cada lista partidária que, 

automaticamente, é o candidato presiden-

cial. Por si só, essas listas são problemáti-

cas, porque não permitem que os cidadãos 

escolham directamente o presidente da Re-

pública e cada um dos seus representantes à 

Assembleia Nacional. A escolha é limitada 

simplesmente ao partido A, B ou C, embo-

ra, por decisão acertada do Tribunal Cons-

titucional de 2010 (Acórdão nº 111/2010), 

os boletins de voto devam conter, além do 

partido, o nome e a fotografia do candidato 

presidencial, o que ajuda à necessária ligação 

entre eleitores e eleito. Na prática, o Tribunal 

Constitucional tornou a eleição presidencial 

mais directa do que aquilo que resultava de 

uma interpretação literal do texto constitu-

cional.

Urge diminuir o à-vontade com que os par-

tidos e os candidatos concorrentes podem 

vender gatos por lebres e exigir cheques em 

branco. Quando vão às eleições desencadear 

o debate de ideias para a melhoria do quoti-

diano e da qualidade de vida dos angolanos, 

para o desenvolvimento humano e do futuro 

do país? Quando deixarão as eleições de se 

limitar à agitação de fanatismos partidá-

rios e de cultos de personalidades? Quando 

passarão a ser demonstrações de maturida-

de política e democrática dos angolanos?

Os aspectos “festivos”, mediáticos e de en-

cantamento popular são importantes, mas 

não podem sobrepor-se ao essencial. Está 

em jogo a escolha do governo para os próxi-

mos cinco anos. Um governo não resolve to-

dos os problemas nem decide tudo, mas num 

país como Angola, ainda muito dependente 

do Estado, é fundamental saber com clareza 

o que os partidos querem implementar e que 

caminho querem dar ao país.

A democracia é uma escolha do futuro. E es-

tas eleições, mais do que quaisquer outras do 

passado, talvez com a excepção de 1992, são 

determinantes para o modelo de Estado e de 

sociedade que queremos para Angola.

Cada cidadão não deve ir votar com base em 

palavras de circunstância ou efeitos de pro-

paganda simplista. Cada cidadão tem o de-

ver cívico de se informar sobre os programas 

partidários, avaliar o seu grau de exequibili-

dade e votar em consciência.

Já a “fraude” é praticamente uma canção po-

pular de oposição contra 47 anos de poder 

ininterrupto. A “fraude” não se resolve com 

apelos à internacionalização do conflito elei-

toral, nem com a entrega das principais deci-

sões a autoridades externas, abdicando assim 

da soberania nacional. Só se resolverá com o 

empenho e a consciência cívica de todos os 

angolanos envolvidos no processo eleitoral.

É nesse sentido que damos início, pela nossa 

parte, à discussão das principais ideias que 

gostaríamos de ver abordadas no período 

eleitoral.

Acreditamos que Angola necessita de uma 

forte intervenção em três eixos essenciais. 

Será com base nestes eixos que orientaremos 

as nossas análises eleitorais, promovendo o 

debate de ideias claras sobre como melhorar 

a vida dos cidadãos e dar rumo sustentável 

ao país. De facto, cabe à sociedade civil, para 

além do papel de moderação, o engajamento 

proactivo na promoção do debate de ideias. 

É um exercício pedagógico que deve elevar o 

nível de cidadania e a tomada de consciência 

de que a soberania reside no povo, como es-

tabelece a Constituição.

O primeiro eixo de intervenção é a reforma 

do Estado e da justiça. Não pode continuar 

a existir um Estado que não corresponda à 

satisfação das necessidades básicas da popu-

lação e que não seja eficaz. A administração 

pública tem de estar próxima do povo (des-

centralização), ser eficaz (modernização e 

digitalização) e não complicar, promovendo 

a actividade económica (desburocratização).

Por sua vez, a justiça tem de ser célere, aces-

sível e imparcial. Isso implica a mudança 

no recrutamento e gestão dos juízes. É im-

perioso reformular a formação e o acesso à 

profissão de advogado, para que os cidadãos 

tenham defensores mais qualificados e para 

que haja condições de imparcialidade nos 

julgamentos.

O segundo eixo programático, ao qual dedi-

caremos especial atenção, é o da economia. 

Os últimos cinco anos foram de reformas do 

enquadramento macroeconómico: défice e 

dívida pública, liberalização do câmbio, in-

dependência do banco central, alteração da 

lei de investimento, início do processo de 

privatizações. Se é um primeiro passo, deixa 

um longo caminho por fazer. Falta ainda o 

essencial: fazer com que a economia cresça 

sem depender do petróleo e com emprego. 

Não basta dizer que se é a favor do merca-

do. O mercado não existe por si só. Tem de 

ser criado e garantido por um Estado forte 

que actue como moldura da concorrência. 

Mercado não é selvajaria nem entrega das 

empresas e negócios do Estado aos amigos 

do poder.

É também fundamental perceber o modelo 

de privatização parcial da Sonangol e a tran-

sição energética que esta empresa vai ou não 

promover.

O eixo de intervenção final, ao qual dedica-

remos a nossa análise eleitoral, é o da educa-

ção e da saúde. Aqui há dois temas primor-

diais a considerar. Em primeiro plano estão 

as infra-estruturas. São necessários edifí-

cios hospitalares e escolares. Reconhece-se 

o esforço feito pelo governo neste âmbito. 

Contudo, não menos importantes, são os 

recursos humanos: os médicos, professores, 

enfermeiros e toda a estrutura de pessoal que 

garante o funcionamento dos hospitais e das 

escolas. As políticas de formação e contrata-

ção são determinantes para o sucesso desta 

aposta. Mas é essencial que estes profissio-

nais sejam ouvidos a todo o tempo, tenham 

salários condignos e condições de trabalho 

humanizantes.

O mais importante nas eleições são as pro-

postas políticas e a confiança nas lideran-

ças para levar a cabo essas propostas. A sua 

discussão contribui, a cada ciclo eleitoral, 

para o amadurecimento da consciência dos 

cidadãos na defesa dos seus direitos funda-

mentais por via do exercício pleno dos seus 

direitos civis e políticos.

Há um exemplo interessante, em África, so-

bre como a clareza de uma simples proposta 

pode galvanizar a opinião pública, levando-a 

a discutir com elevação os prós e os contras 

de uma ideia bem elaborada. É o tema da 

liamba.

Recentemente, no Quénia, surgiu um candi-

dato presidencial cuja bandeira eleitoral é a 

legalização da liamba (marijuana). Trata-se 

de uma proposta clara, de que podemos dis-

cordar ou concordar, procurando chamar os 

votantes a um exercício de cidadania cons-

ciente.

George Wajackoyah é um advogado e pro-

fessor de Direito que já antes tentara can-

didatar-se, sem sucesso. Desta vez, a sua 

mensagem pró-liamba, lançada   em Feve-

reiro passado, obteve grandes manchetes, e 

a comissão eleitoral aceitou o registo do seu 

partido – Raízes –, razão pela qual constará 

das listas eleitorais.   O “liambeiro” quenia-

no advoga a descriminalização e o cultivo 

da cannabis (o nome científico da liamba) 

para ajudar a pagar as dívidas do seu país. 

A campanha vai ser animada também pela 

sua história de vida: começou como criança 

de rua e foi subindo a pulso até se tornar um 

advogado famoso.

Com esta história não pretendemos advogar 

a liberalização da liamba em Angola, mas 

defender a necessidade de haver platafor-

mas políticas entendíveis e não baseadas em 

equívocos.

Reforma do Estado e da justiça, da econo-

mia, da saúde e da educação são os eixos 

programáticos que queremos ver discutidos 

e apresentados à população. Com base na 

análise das propostas e da sua exequibilidade, 

daremos o nosso voto. Do mesmo modo, to-

dos os cidadãos devem informar-se, reflectir 

e formar as suas ideias, rejeitando ser carnei-

ros no rebanho seja de que político for. 

(makaangola.org)

Arranque das eleições: uma posição frontal
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Como já se esperava, a Fe-

deração Moçambicana de 

Futebol (FMF) acabou por 

confirmar a rescisão con-

tratual com o treinador-adjunto 

dos Mambas, Tiago Matos, por 

mútuo acordo. Por conta disso, a 

entidade máxima do futebol mo-

çambicano vai pagar, em valor não 

especificado, seis meses de salário 

da dívida que possui para com o 

técnico português. 

Tal como já se havia adiantado, a 

FMF confirmou que o que pesou 

para o divórcio de Tiago Matos com 

os Mambas foi o tratamento a que 

foi submetido o técnico português 

no passado mês de Maio, quando 

foi retido, por quase um dia, no ae-

roporto internacional de Mavalane, 

por não dispor de toda documenta-

ção para obtenção do visto de traba-

lho. Esta situação forçou as autori-

dades nacionais, na altura, a terem 

que repatriar o adjunto dos Mambas 

para o seu país de origem, Portugal. 

A circunstância que forçou Tiago 

Matos a não participar dos primei-

ros dois jogos de qualificação ao 

CAN 2023 contra o Ruanda e Be-

nin deu início a uma crise entre o 

treinador e a FMF, que se consumou 

com o divórcio anunciado, mesmo 

que a situação tenha merecido a 

intervenção do seleccionador nacio-

Por Elias Nhaca

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

DIA 7 = dia da inspiração

Além da integridade inerente do número sete, ele também pos-

sui em larga escala a independência de pensamento, a iniciativa 

e a ponderação. É também um perfeccionista e um tanto arre-

dio a coisas e a novas amizades. Se o querem ver feliz, falem de religião, 

de filosofia (pura e simples), de ensino ou qualquer atividade ligada à 

espiritualidade. Companheiro (ou companheira) dedicado, quando se 

separa é por demais difícil se adaptar a uma nova relação. A Numero-

logia aconselha que se case tarde (após os 30 anos), depois de namorar 

muito e conhecer plenamente as características do companheiro. Du-

rante a vida procura mais as coisas filosóficas e abstratas, que o atraem. 

Gosta sobremaneira que todos o venham consultar; tem tendência a 

se sufocar pelo trabalho e por isso pode ter ataques de nervosismo e 

alguma depressão. Normalmente sem vícios (álcool, cigarro e drogas); 

quando os tem lhe são altamente prejudiciais ao fígado, pâncreas e estô-

mago. Também deve evitar qualquer tipo de jogo (dificilmente ganhará 

em lotaria e seus afins).

DIA 8 = dia do êxito material

O nascido neste dia é normalmente organizado, muito dedicado aos ne-

gócios, criativo e com enorme potencial para ganhar dinheiro. É justo, 

leal, prático, generoso (quando quer) e tem grande capacidade executi-

va e grande senso de justiça. Quando as coisas não saem como deseja, 

pode-se tornar directo (às vezes até demais), agressivo, com acessos de 

mau humor e com grande tendência a dominar a todos, indiscrimina-

damente, sejam eles parentes, amigos ou empregados. Em vista do seu 

grande potencial para ganhar dinheiro (ou outros bens materiais), será 

mais bem-sucedido como alto executivo, trabalhando por conta própria 

ou em alguma atividade em que o dinheiro esteja presente e em grande 

quantidade. Pertence ao mundo dos negócios e, por isso, deve sempre 

desenvolver a sua capacidade criativa para levar avante os seus projetos. 

Manifesta, normalmente, uma aparência austera, fria e calculista; na 

realidade, é tremendamente carente, sentimental, justo e sempre pronto 

a ajudar quem necessita dele. 

Do lado material, como ‘adora’ dinheiro, vive desconfiado, descrente de 

quase tudo e até certo ponto pessimista, o que o leva a ter repentes 

de solidão, mau humor e até um tanto ranzinza. Apesar disso, dificil-

mente é derrotado, superando todos os obstáculos que porventura lhe 

apareçam pela frente. Qualquer vício lhe é prejudicial à saúde, princi-

palmente o álcool, que pode lhe provocar graves distúrbios ao fígado e 

estômago.

DIA 9 = dia do humanismo

O nativo deste dia é normalmente universalista: sente compaixão por 

todos e quer melhorar o género humano. É amante da verdade, normal-

mente generoso, independente, liberal, audacioso, corajoso, combativo, 

e não tem medo da derrota eventual, pois sabe que conseguirá o que 

deseja. Dificilmente tem paz de espírito e tranquilidade, pois tem fa-

cilidade em atrair discórdia e desentendimentos, afastando os amigos 

e as pessoas que o amam. É um ser muito contraditório, pois sendo 

humanista e bondoso não deveria ser arrogante e revoltoso, mas o é, e 

dessa maneira, destrói em minutos o que levou anos a construir. Em vir-

tude da sua autoconfiança, normalmente protela tudo e às vezes acaba 

ficando em dificuldades financeiras; mas no final acaba se saindo bem. 

Não gosta de receber ordens e será mais bem-sucedido em assuntos 

relacionados com a religião, filantropia ou associações beneficentes, nas 

quais a inspiração, a bondade e a compreensão sejam necessárias. Nor-

malmente não se apega a nada nem a ninguém, sejam bens materiais, 

amigos, companheiros de jornada ou mesmo a pessoa amada, tendo ao 

longo da sua vida muitos desapontamentos amorosos e também algu-

mas perdas de amizade. Adora viajar e conhecer novos lugares, novos 

países, novas pessoas. Qualquer vício lhe é tremendamente nocivo ao 

organismo, seja o hábito de beber, fumar ou qualquer outro, pois possui 

um organismo muito sensível e os vícios lhe prejudicam terrivelmente o 

sistema nervoso e o respiratório.

ACREDITEM QUE É VERDADE!

Este é o estado actual do campo do Maxaquene. Quem o viu e quem o vê !

LEIA S.F.FAVOR: Acho que chegou a hora, de dar uma pequena 

explicação às leitoras e leitores desta coluna, no semanário SAVANA. 

Isto, por continuar a editar o texto: “90+2=92% De Verdade” de Há uns 

tempos a esta parte. É que, sinceramente acho deverei contemplar em 

todas as colunas até terminar, os egos, os caracteres, as personalidades, 

os gostos, os defeitos, as qualidades e tudo mais de cada uma e de cada 

um de nós. Porque pelas sondagens que tenho feito, 92% dos leitores 

acham que é coincidente, com o que são!

nal, Chiquinho Conde, que apelou 

para a continuidade do seu adjunto 

por considera-lo mestre de treino 

e peça fundamental da sua equipa 

técnica.

De acordo com Gervásio de Jesus, 

vice-presidente para área de estu-

dos, projectos, markentig e relações 

públicas da FMF, o desagrado de 

Tiago Matos pelo que sucedeu no 

aeroporto de Mavalane foi manifes-

tado à FMF e seguido de acções que 

mostravam que o treinador já não 

estava confortável em continuar na 

selecção nacional. 

Visto de turista
Falando à Rádio pública, Gervásio 

de Jesus referiu que a FMF tentou 

criar condições para que o treinador 

português conseguisse se juntar aos 

Mambas para, pelo menos, partici-

par do jogo diante do Benin, mas 

sem sucesso. 

Referiu que se tentou atribuir um 

visto de turista ou desportivo, válido 

por 90 dias, porém o treinador por-

tuguês recusou. 

Explicou ainda que Tiago Matos 

foi proposto pelo consulado de Mo-

çambique em Portugal para tratar o 

visto de trabalho, todavia, o mesmo 

teria recusado, e, posteriormente, 

manifestado o desejo de abandonar 

o cargo de adjunto de Chiquinho 

Conde. 

Pelo que, conforme explicou o se-

cretário-geral da FMF ao SAVA-
NA, na anterior semana, um proces-

so de diálogo entre os dois sujeitos 

teve início para o alcance de algum 

consenso.

Com a decisão de rescisão irrever-

sível para Tiago Matos, de acordo 

com Gervásio de Jesus, não restou 

mais nada senão discutir os termos 

com que deveria ser rubricado o di-

vórcio. 

A exigência de Tiago Matos foi de 

receber o salário referente a seis me-

ses que a FMF tem em dívida.  

Gervásio de Jesus explicou que o 

técnico não auferia salário, porque 

não dispunha do visto de trabalho. 

Isto porque, sublinhou, não confor-

tava à FMF efectuar o pagamento 

do salário sem um suporte legal. 

Por outro lado, refere-se que a ques-

tão se agravou depois de Tiago Ma-

tos ter sido repatriado e a FMF ter 

assumido a missão de liderar o pro-

cesso de regularização de toda docu-

mentação do técnico para a obten-

ção do visto de trabalho, incluindo o 

registo criminal, o que não ocorreu 

até, pelo menos, a sexta-feira (03) do 

corrente mês.

Tiago Matos foi contratado, em 

Novembro de 2021, por indicação 

de Chiquinho Conde, que trabalhou 

com o profissional no Vitória de Se-

túbal sub-23. 

Aselecção nacional de 

futebol, Mambas, vai 

enfrentar, no próximo 

mês de Julho, a África 

do Sul, em partida a contar para 

os quartos-de-final da Taça 

Cosafa 2022 (Conselho das As-

sociações de Futebol da África 

Austral), a ser disputada em 

Durban, país do adversário da 

equipa de Chiquinho Conde, 

de 05 a 17 de Julho. 

Os Mambas vão estrear na se-

gunda fase da competição, nos 

quartos-de-final, ficando, deste 

modo, isentos da fase de gru-

pos, em virtude da prestação que 

apresentaram na anterior edição, 

na qual terminaram a prova na 

quarta posição. 

As duas selecções vão se encon-

trar pela segunda vez, depois de 

se terem cruzado na anterior edi-

ção desta competição, nas meias 

finais, com a vitória a sorrir para 

os sul-africanos que venceram 

por 3:0. 

O sorteio foi realizado na manhã 

desta terça-feira, na África do 

Taça Cosafa

Sul, palco da edição de 2022 da Taça 

Cosafa. Mais uma vez, o Senegal é a 

selecção convidada. 

Foram sorteados dois grupos, sendo 

que o primeiro, grupo A, é constituí-

do pelas selecções de Angola, Como-

res, Seychelles e Botswana e o grupo 

B, o Lesotho, Malawi, Maurícias e 

Eswatine. 

Nos quartos-de-final já estão garan-

tidos os jogos das selecções de Ma-

dagáscar e Namíbia. Por sua vez, a 

Zâmbia vai defrontar o vencedor do 

grupo A, enquanto o Senegal, o ven-

cedor do B. 

Os Mambas partem para esta edição 

com o objectivo de conseguir chegar 

mais longe e conquistar o troféu re-

gional. Por duas ocasiões, a selecção 

A de Moçambique esteve perto de 

conseguir o título, mas, o mesmo aca-

bou por escapar. 

Desde que o modelo da competição 

foi alterado em 1999, passando-se a 

disputar os jogos nas fases a elimi-

nar, Moçambique marcou presença 

em apenas duas finais. A primeira foi 

disputada em 2008 diante da África 

do Sul, tendo sido perdida (2-1) e a 

segunda em 2015, perdida para a Na-

míbia por (0:2). 

A anterior edição da Taça Cosa-

fa decorreu na África do Sul, em 

Port Elizabeth. Naquela que foi a 

vigésima edição do torneio Cosa-

fa, os Mambas não foram além do 

quarto lugar, depois de perderem 

o jogo das meias-finais diante da 

África do Sul, e o jogo para o ter-

ceiro lugar diante do Eswatine. 

Naquela edição, a seleção, treinada 

por Horácio Gonçalves, foi com-

posta por jogadores sub-23, numa 

acção que foi vista pelo treinador 

como início de um novo ciclo, no 

qual se deveria privilegiar jogado-

res mais novos. 

A primeira edição da Taça Cosa-

fa foi disputada em 1997, tendo 

sido vencida pela Zâmbia, que 

já conquistou o troféu por cinco 

ocasiões, ficando atrás, apenas, do 

Zimbabwe, que já o ergueu por 

seis ocasiões. 

A primeira edição foi disputada 

por cinco equipas: Zâmbia, Namí-

bia, Moçambique, Tanzânia e Ma-

lawi.  As últimas quatro edições 

da competição foram organizadas 

pela África do Sul. (E. Nhaca)
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo;
Egrégio Provedor de Justiça;
Estimados Provedores de Justiça da África do Sul e Presidente da As-
sociação dos Provedores de Justiça e Mediadores Africanos (AWOMA), 
do Malawi, da Zâmbia, do Quénia, de Angola e de Portugal;
Prezado Provedor de Justiça Militar da República da África do Sul;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Secretários de Estado;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados;
Senhor Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos;
Senhor Secretário de Estado na Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Caros Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique, 
aqui presentes;
Estimados Parceiros de Desenvolvimento;
Caros Funcionários do Gabinete do Provedor de Justiça;
Distintos Convidados;
Minhas Senhores e Meus Senhores!
Gostaria de iniciar a presente intervenção, dirigindo uma saudação calorosa a 
todos presentes e, de modo especial, aos senhores Provedores de Justiça de 
países amigos, que nos honram com a sua presença neste evento ímpar. Para 
nós, é sempre uma enorme satisfação receber amigos e com eles partilhar 
experiências sobre o percurso das nossas instituições.  
Estamos aqui para comemorar mais uma vitória dos moçambicanos no âmbito 
do crescimento da sua justiça.
Ao comemorarmos o décimo aniversário do estabelecimento do Provedor de 
Justiça, no nosso solo pátrio, celebramos a caminhada colectiva, uma cami-

-
norama jurídico nacional. 
Com efeito e como testemunha o lema: “Provedor de Justiça: 10 Anos ga-
rantindo os direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e Justiça”, o 
Provedor de Justiça assumiu, de forma cabal e responsável, a sua missão de 
garantir os direitos dos cidadãos, defendendo a legalidade e a justiça.

Caros convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
O Estado de Direito Democrático em que assumimos construir e consolidar no 
nosso País determinou a incorporação deste órgão na Constituição da Repúbli-

-
nos de que, sendo os cidadãos o epicentro do Estado de Direito Democrático, 

a Administração.
É com base neste pressuposto que o artigo 255 da Constituição da República 

função primordial zelar pela garantia dos direitos dos cidadãos, pela de-
fesa da legalidade e da justiça na actuação da Administração Pública. 

-
nismos instituídos juntos de outros órgãos do Estado, como por exemplo:
- O Ministério Público, acometido na defesa dos interesses que a lei determina 
e no controlo da legalidade; e o Tribunal Administrativo, que tem como parte 
da sua missão controlar a legalidade dos actos administrativos e da aplicação 
das normas regulamentares emitidas pela Administração Pública, decidiu ins-
titucionalizar o Provedor de Justiça, com o objectivo de, entre outros, reforçar, 
no geral, o controlo da legalidade.
Nesta vertente, o Provedor de Justiça aparece como órgão singular e de asses-
soria à Administração Pública que, na sua actuação obedece apenas à Cons-
tituição e às leis. 
No exercício das suas funções, o Provedor de Justiça age com independência e 
imparcialidade, interagindo com os órgãos competentes para que os mesmos 

República de Moçambique
Presidência da República

“Provedor de Justiça: 10 Anos garantindo os direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e Justiça”

Intervenção de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e Chefe do Estado, 
por Ocasião da Cerimónia de Celebração dos 10 Anos do Provedor de Justiça.

Cidade de Maputo, 26 de Maio de 2022

coadunem a sua actuação com as disposições legais pertinentes. 
Ao fazê-lo, o Provedor de Justiça socorre-se e privilegia o seu poder de persuasão, 
uma vez não dispor de poder decisório. 
Contudo, as recomendações fornecem aos seus destinatários elementos concre-
tos sobre como a lei trata determinada questão, indicando se uma norma foi ou 
não violada e o que fazer para repor essa norma.
Revisitando e sendo do nosso interesse que seja conhecida, a Lei n.º 7/2006, de 
16 de Agosto, que estabelece o âmbito de actuação, estatuto, competências e o 
processo de funcionamento do Provedor de Justiça, constatamos que são compe-
tências do Provedor de Justiça, entre outras, as seguintes:

endereçar recomendações aos órgãos competentes com vista à cor-
recção dos actos ou omissões ilegais ou injustos dos poderes públicos ou 
melhoria dos procedimentos;

 que constatar, emitindo recomenda-
ções, para alteração ou revogação ou sugestões para a elaboração de 
nova legislação, ao Presidente da República, à Assembleia da República 
e ao Governo;
requerer ao Conselho Constitucional a declaração de inconstitucio-
nalidade ou de ilegalidade de normas;
promover a divulgação da legislação relativa aos direitos, deveres e 
liberdades fundamentais dos cidadãos; e
intervir, nos termos da lei aplicável, na tutela dos interesses colecti-
vos ou difusos, quando estiverem em causa as entidades públicas.

Daqui se infere que, para garantir a efectividade da acção do Provedor de Justiça 
no exercício das suas competências, os órgãos e agentes da Administração Públi-
ca, têm o dever de respeitosa colaboração perante os requerimentos apresenta-
dos pelo Provedor de Justiça.

O trabalho realizado pelo Provedor de Justiça é fundamental para a melhoria do 
funcionamento das instituições que compõem a Administração Pública. 

É um trabalho que, não raras vezes, pode dar origem a reformas legislativas do 
Estado e à alteração do modo de actuação das instituições públicas e seus fun-
cionários e agentes.

O não acatamento das recomendações do Provedor de Justiça, ou a resposta tar-
dia, põe em causa os direitos dos cidadãos, razão primeira e última da existência 
do Estado.

Ilustres participantes;

Minhas Senhoras e Meus Senhores!

2004, o primeiro Provedor de Justiça em Moçambique, o Doutor José Ibraimo 
Abudo, aqui presente e a quem cumprimento, viria a ser eleito pela Assembleia 
da República, por uma maioria de dois terços de deputados, no dia 10 de Maio 
de 2012.
Quando o País deu esse passo, estava-se certo que esse era o caminho a seguir 
para a consolidação da democracia e da cidadania. Coube ao Doutor José Abudo, 

este órgão conhecido. Não foi uma missão fácil como ainda não tem sido, mas 

Quando esta instituição iniciou as suas funções, não tinha orçamento, instalações 
empresta-

dos de outras instituições do Estado, assim como as precárias instalações onde se 
instalou. Mesmo assim, o trabalho foi feito, e em nenhum momento os cidadãos 
viram as suas preocupações preteridas por falta de condições de trabalho. 
Hoje, decorrida uma década, e já com o Doutor Isaque Chande na direcção, cons-
tatamos que a instituição continua o seu processo de maturação, expandindo o 
seu raio de actuação, não obstante possuir sede própria na cidade capital.

consistente, como o órgão do Estado que dá voz aos sem voz, procurando, junto 
da Administração Pública a resolução das preocupações dos cidadãos, que como 
já o dissemos, são a razão última da nossa existência como Estado.
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Esse é um dos motivos que faz com que um número crescente de compatrio-
tas procure os serviços do Provedor de Justiça, o que contribui para a paz e 
estabilidade social, diminuindo as tensões entre a Administração Pública e os 
cidadãos.

-
dor de Justiça, por um lado e, por outro, de que as instituições reconhecem o 
trabalho desenvolvido pelo Provedor de Justiça, acatando, pronta e tempesti-
vamente as suas recomendações.
Por isso, exortamos as nossas instituições para que acatem as recomendações 
e atendam às solicitações do Provedor de Justiça de mente aberta.
Há que se ter medo do Provedor de Justiça, ele é um verdadeiro facilitador do 
diálogo entre os moçambicanos e as entidades públicas, contribuindo, assim, 

Caros convidados;
Distintos Participantes!
Na nossa qualidade de garante da Constituição da República e conscientes da 
responsabilidade que temos de zelar pelo funcionamento correcto dos órgãos 
do Estado, temos vindo a visitar várias instituições do Estado para nos intei-
rarmos do seu funcionamento.
Foi assim e aqui foi demonstrado que, no decurso do ano de 2019, decidimos 
visitar o Gabinete do Provedor de Justiça. 
Sabíamos que a instituição estava a cumprir o seu mandato com muita dedi-
cação, tudo fazendo para responder às inúmeras solicitações dos cidadãos do 
nosso vasto país. 

-
sita permitiu-nos ter um quadro mais realista da situação, a partir do contacto 
directo com cada um dos funcionários.
Constatámos que os orçamentos continuavam aquém do necessário; a equipa, 
embora coesa e determinada, precisava de ser reforçada e as instalações eram 
exíguas e encontravam-se em um local de difícil acesso para o seu público 
alvo. 
Como é nosso apanágio, procuramos, dentro das nossas competências, co-
laborar para a procura de soluções que fossem exequíveis e sustentáveis, a 

-
-

ram-se, igualmente, na melhoria do orçamento alocado à instituição, o que a 
permite funcionar com normalidade, exercendo as atribuições constitucional-
mente consagradas.
No entanto, é justo reconhecer que há ainda muito por fazer, nomeadamente 
a expansão destes serviços a outros pontos do País.
Felizmente, o Programa Quinquenal do Governo, prevê a expansão dos servi-
ços do Provedor de Justiça para às Províncias de Nampula, Sofala, Inhambane 
e Maputo ainda no presente ciclo de governação. Algumas actividades só não 
começaram devido às adversidades.
À semelhança do que sucedeu no passado com outros órgãos do Estado, a 
expansão dos serviços do Provedor de Justiça será gradual e à medida da 

demanda.

mais moçambicanos tenham o acesso mais facilitado ao Provedor de Justiça.
Conscientes do papel deste órgão, reiterámos o nosso compromisso de continuar 
a prestar o nosso apoio multifacetado ao Provedor de Justiça.

terrorismo e extremismo violento que o país hoje vive, pode, ao abrigo da Lei nº 
7/2006, solicitar os vossos serviços para assistir às vítimas deste mal, que hoje 
enferma os moçambicanos.
O Governo tem a consciência de que os terroristas prevalecem no país, como 

tem logrado resultados encorajadores.
As populações, sem, contudo, ser de modo formal, tendem a regressar às suas 
zonas de origem e esperamos da Provedoria da Justiça o acompanhamento, no 
seu âmbito, a esta batalha dos moçambicanos que procuram, sem oportunismo, 
o seu sossego
Continuaremos a dar o nosso contributo para o fortalecimento desta instituição, 

do nosso jovem Estado de Direito Democrático, onde o primado da lei se impõe.
Aproveitamos a ocasião para, mais uma vez, apelar a todas as instituições da 
Administração Pública para a necessidade de cumprimento voluntário das leis 
e da observância do dever legal de colaboração com o Provedor de Justiça no 
exercício das suas funções.

Ilustres Participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores!
Estamos convictos de que a conferência internacional de alto nível que se segui-
rá, será um espaço privilegiado de partilha de experiências, entre os diferentes 
Provedores de Justiça que nela participarão.
O trabalho por vós realizado é de suma importância para o fortalecimento dos 
nossos Estados. Só com uma Administração Pública forte e respeitadora da lei, 
cumpriremos a nossa missão.
Por isso, felicito a si, Digníssimo Provedor de Justiça e a cada um dos seus cola-
boradores, formulando votos que a próxima década seja coroada de êxito e que 
se traduza numa efectiva consolidação do órgão, por forma a que os cidadãos 
possam encontrar no Provedor de Justiça o amparo das suas preocupações no 
seu relacionamento com a Administração Pública.
É nosso anseio que o Provedor de Justiça seja um órgão actuante e reconhecido 
pela sua utilidade para a sociedade.
Terminámos esta intervenção, felicitando, mais uma vez, a todos os funcionários 
e colaboradores do Gabinete do Provedor de Justiça, pela passagem do décimo 
aniversário da institucionalização do Provedor de Justiça no País.
Parabéns, Gabinete do Provedor de Justiça! 
Parabéns, Provedor de Justiça!

Obrigado pela vossa atenção!
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D’MANYISSA, 
lança  “Ngoma ya 

Moçamique”
O compositor 
e intérprete 
D’MANYISSA, 
lançou recen-
temente a mú-
sica e o vídeo 
“Ngoma ya 
Moçamique”. 
um tema que 
celebra a músi-
ca moçambica-
na, os nossos 
ritmos, a nos-
sa cultura. Ao 
mesmo tempo 
serve de ho-
menagem aos 
músicos mais 
antigos.  A le-
tra da música 
faz um convite 
a valorização 
dos ritmos lo-
cais, pois Mo-
çamique é um 

dos países com maior quantidade de ritmos mu-
sicais locais, o que confere uma riqueza cultural. 
Então devemos aproveita-los e não disperdiçar. 
Com a investigação dos nossos ritmos , o uso e a 
promoção, a nossa música poderá atravessar rios 
e fronteiras e  chegar longe. É importante também 
que o público consuma a música moçambicana.
A música foi produzida por sí, e trabalhou nos ar-
ranjos no Zep Estúdio com os músicos Celso Paco, 
Frank Paco, Hélder Gonzaga, António “Dodó” Milis-
se, e Rufus Maculuve. Nos coros Wenddy Tchitam-
bo e Pauleta Muholove.
O vídeo foi dirigido por sí, e co-dirigido pelo vídeo 
maker DOKOTA DK. Conta com imagens de alguns 
artistas como Stewart Sukuma, Mingas, Jimmy 
Dludlu, Chico António, Zena Bacar, Júlia Mwitu, 
Kapa Dech, Massucos, Djaakas, Rosália Mboa, An-
tónio Marcos, Celso Paco entre outros.
D’Manyissa tem algumas músicas lançadas a solo, 
como por exemplo “A tiko dza hombe”, “Nossa 
união” , Xiviri xa utomi”. Por outro lado tem mú-
sicas que compôs para outros artistas como An-
cha Martins, Xixel Langa, Açucena Matola, Lalah 
Mahigo, Rahima, Celso Paco, Orlando Venhereque, 
entre outros. A nível internacional, para a cantora 
brasileira Bárbara Silva, Michael Mayo (EUA), Ca-
leb Allen (EUA). 

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e
Feriados a partir das 18h30

Estreia da nova peça
Karamel Bar & Lounge

Todas quinta, a partir das 17h
Keisy Cristina, KARAOKE  & DJ Xwell

Xima  Bar
Sextas e sabados, a partir das 18h

MUSICA AO VIVO
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Pedro Madruga (Texto)

A infância e as luzes do carvão aceso!

Ilec Vilanculos (Fotos)

Não me recordo bem se quando a minha amiga Gita Welch 

Honwana estava a assobiar quando pensou nos seus TEM-

POS DE JUVENTUDE.  A mim dá-me sempre essa von-

tade quando vejo uma criança, num desses descampados que 

abundam nesta terra. Uma das coisinhas muito significativas 

que me ficaram na ideia é que a juventude em África não tem fim. Há 

imensas coisas que não se resolvem durante a vida inteira, como se o 

mundo estivesse sempre à nossa espera. É dessa juventude que muitas 

vezes sinto uma inveja saudável, mas que hoje vos confesso, inspira-me 

a perseguir estar linhas, como se fosse uma criança atrás de uma bola de 

pano, de bolhas de sabão, ou até um carrinho de arame. Essas pétalas não 

deixarei queimar ao sol, não, não!  

*

- Por mim já chega! Brincar é no parque. Já não há lugar para inventar 

cartinhas, nem nada. – Disse o meu mensageiro. Ele ouviu isto do tão 

celebrado nomeado, o novíssimo ministro dos Transportes e Comuni-

cações, Mateus Magala. Eu tentei escutar, mas para bem dizer aquilo 

mais parecia um segredo. É desses segredos que precisamos para resolver 

o problemas dos transportes. Ficou claro que não estar a falar de vocês 

my loves da vida e das estradas...

O idoso é uma criança que correu todos os  caminhos que a palha faz para 

fazer um cesto ou peneira. Máximo respeito para os jovens de dezassete 

e dezoito anos ao contrário. E aqueles sorrisos inteiros, juro-vos podem 

acender uma fogueira de carinhos.

*

Se não ganharmos juízo, pode ser que um dia o deserto de Sahara ocupe 

mais extensões de terra. É o que veio à tona por estes dias e muitos ain-

da vamos viver. O discurso dos ambientalistas não é um fogo de palha. 

Mas aquele cidadão Carvão Arde Molhado foi um erro de planeamento. 

Talvez era para nascer uma árvore mais verde ainda. Mas okay já está 

feito...

O que precisamos de fazer mais é renovar o cartão de dador de sangue. 

Isso não é só pelos nossos familiares, amigos, a malta dos copos. A vida, 

amigos meus, merece ser regada de sangue nas veias para não murchar. 

Esta é a lição que aprendemos esta semana, especialmente no dia que 

renovamos o carinho pelas crianças africanas, a infância alegre, como as 

luzes de um carvão aceso.
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Ilec Vilanculos

Apresidente da Tanzânia, Sa-
mia Suluhu Hassan, quer que 
as reservas de gás natural do 
país ultrapassem as do país 

vizinho Moçambique, afirmou a esta-

dista daquele país durante a cerimónia 

de assinatura de acordos preliminares 

sobre projectos de gás com as multina-

cionais Shell e Equinor, refere o portal 

Zitamar.

Um segundo acordo, que será um passo 

decisivo para os projectos de gás natu-

ral liquefeito (LNG, na sigla inglesa) 

é esperado entre Tanzânia, Equinor e 

Shell em Dezembro, disse o ministro 

da Energia, January Yusuf Makamba, 

durante a formalização dos entendi-

mentos, no gabinete do Presidente da 

República, em Dodoma.

O pacto de Dezembro dependerá, con-

tudo, de revisão do Acordo de Produ-

ção Partilhada (PSA, na sigla inglesa), 

que regula os blocos de gás actualmente 

operados pelas duas multinacionais.

A decisão final de investimento (FDI, 

em inglês) é esperada em 2025.

A presidente da Tanzânia enfatizou na 

cerimónia que tem fé que os 57 triliões 

de pés cúbicos (TCF) de gás natural 

aumentem exponencialmente e que o 

país ultrapasse o volume de gás natural 

da bacia do Rovuma, norte de Moçam-

bique.

As reservas moçambicanas apuradas no 

Rovuma estão estimadas em 200 TCF 

e o maior projecto de LNG, lidera-

do pela Total, está paralisado, desde o 

ano passado, na sequência dos ataques 

armados que aterrorizam Cabo Del-

gado, desde 2017. TotalEnergies de-

clarou  “Força Maior” na sequência do 

dramático ataque de 24  de  Março  de 

2021, em Palma e organizou uma “pon-

te aérea”  e também um enorme  fer-

ry  boat  para retirar a maior parte dos 

seus trabalhadores do acampamento 

em Afungi, deixando no local apenas o 

pessoal ligado à segurança

John Magufuli
O acordo alcançado no Sábado passado 

em Dodoma é uma vitória parcial para 

Samia Suluhu Hassan no seu compro-

misso de reactivar os projectos de LNG, 

que conheceram um período de estag-

nação, devido a posições mais naciona-

listas do falecido Presidente tanzaniano 

John Magufuli.

Hassan culpou, várias vezes, mas de 

forma implícita, Magufuli, de quem era 

vice-presidente, pela inércia no desen-

volvimento dos projectos de LNG na 

Tanzânia.

Um mês após suceder ao falecido chefe 

de Estado, a actual Presidente prome-

teu que teria os “pés no chão”, para ver 

os projectos de gás natural reerguerem-

-se.

O acordo assinado na semana passada 

era para ter sido rubricado em Outubro 

de 2021 pelo então ministro da Energia 

Merdad Kalemani, mas tal não aconte-

ceu.

Em Setembro, Samia Suluhu Hassan 

substituiu Kalemani por January Yusuf 

Makamba.

Os termos do acordo, designado “Host 

Government Agreement (HGA)” não 

foram divulgados, mas o chefe de nego-

ciações da equipa do Governo, Charles 

Sangweni, disse na cerimónia que um 

dos pontos-chave é a revisão do PSA. 

A revisão do PSA não é uma questão 

menor. A Equinor detém o PSA do 

bloco 2 e a Shell, bloco 1 e 4. Ambos os 

campos estão em águas profundas.

 As negociações sobre HGA foram sus-

pensas em Agosto de 2021, à espera de 

uma solução final sobre o diferendo à 

volta do PSA.

O contencioso está relacionado com o 

desejo das autoridades tanzanianas de 

uma maior fatia do gás natural para o 

mercado doméstico.

Essa pretensão choca com os actuais 

acordos, que dão 10% ao mercado in-

terno nas reservas controladas pela 

Equinor e entre 6% e 8%, nos depósitos 

da Shell, de acordo com o Instituto de 

Governação de Recursos Naturais.

Mas a ambição da Tanzânia é que 45% 

do GNL fique no país, segundo o Pla-

no Director de Utilização de Recursos 

Naturais.

O país enfrenta um dilema. Por um 

lado, quer mais gás natural para a estra-

tégia de industrialização do país e gera-

ção de energia eléctrica, mas, por outro 

lado, depende de investimento externo 

para a alavancagem dos projectos no 

sector.

A dependência de investimento externo 

torna improvável uma alocação próxi-

ma ou acima de 50% de gás natural para 

o mercado interno.

Dar Es Salaam acredita que a atração 

de investimento externo para o gás na-

tural será um chamariz para o interesse 

dos investidores na pesquisa e prospe-

ção de petróleo em terra e mar. 

O portal Zitamar observa que, apesar de 

a Tanzânia ter contribuído com tropas 

para a Missão Militar da Comunidade 

de Desenvolvimento da África Austral 

(SAMIM), que combate insurgentes na 

província de Cabo Delgado, o papel do 

país vizinho tem sido visto com muita 

suspeição, sendo acusado de não fazer o 

suficiente para estancar o fluxo de com-

batentes islamitas que protagonizam o 

terror na região.

As declarações de Samia Suluhu Has-

san de que pretende que a Tanzânia 

ultrapasse Moçambique em termos de 

reservas de gás vai adensar ainda mais 

as desconfianças à volta da actuação de 

Dar Es Salam.

• Enquanto por cá a maldição do o&g produz novas fogueiras e deca-

pitações, mais a norte são anunciados muitos biliões em novos pro-

jectos. Logo depois de se atravessar o Rovuma, a 100 km. da costa, 

em Lindi, madame Samia Suluhu assinou com a norueguesa Equi-

nor (grupo Yara) e a britânica Shell, um contrato de USD30.000 

milhões para a exploração de gás. A DFI será a 2025 e a extracção 

dos 20 triliões de pés cúbicos de gás está planeada para 2029. 

• Ainda mais a norte, os nossos bem conhecidos da TotalEnergies 

têm uma nova parceria com a QatarEnergies, pelos mesmos valores 

para avançar na exploração de campo norte. A Total Energies de 

Monsieur Patrick é o maior parceiro externo do projecto que vai 

construir seis fábricas de liquefação, o que significa que os qataris 

passarão em 2027, de 77 milhões de toneladas métricas para 126 

milhões de toneladas métricas de LNG.

• Apesar da covid, que atingiu duramente o negócio na área de avia-

ção, os Aeroportos de Moçambique anunciaram resultados posi-

tivos de 1, 8 mil milhões de meticais, invertendo a tendência ne-

gativa dos últimos anos. Os resultados foram determinados pelo 

incremento em 3,3% no volume de negócios e diferenças cambiais 

favoráveis, resultantes da apreciação do metical. O que não está cla-

ro é a contribuição dos “elefantes brancos” de Nacala e Chonguene. 

• No caju, os números apresentados pelo MADER também parecem 

animadores à primeira vista. O sector registou um crescimento de 

14% na campanha 2021-22 e arrecadação de USD89 milhões pe-

las famílias produtoras. A produção comercializada foi de 146 690 

toneladas, num volume de negócios de USD 220 milhões, onde as 

exportações atingiram USD 111.6 milhões. Na campanha 2015-

16, a produção comercializada foi de 104 mil toneladas, com um 

volume de negócio de USD 112 milhões e exportações de USD 81 

milhões. Resta saber se as estatísticas batem todas direitinho e os 

industriais do ramo também batem palmas.

• O embaraço a que madame relaxa submeteu os mozas em Nova 

Iorque tem muito pouco a ver com a capacidade ou não de falar 

uma determinada língua, mas tudo com uma cultura de improviso 

sem limites. É ingenuidade em demasia um/a MNE ir à cidade da 

maçã e esperar que os jornalistas não vão fazer perguntas na língua 

de Shakespeare… 

• Se a nova aliança Maputo-Kigali já provocava calafrios no seio da 

comunidade ruandesa em Moçambique, o recentemente assinado 

acordo de extradição significa definitivamente para muitos deles 

o fim de um exílio que não sendo totalmente seguro, ainda tinha 

um resíduo de proteção legal. É mais trabalho e activismo para as 

nossas OSC e as suas aguerridas congéneres também aqui estabele-

cidas, envolvendo hutus e tutsis.

• Falando de protecção legal, um voo que estava programado para 

transportar imigrantes ilegais de Londres para Kigali, teve de ser 

abortado na última terça-feira, depois de todos os seus potenciais 

passageiros terem conseguido ordens judiciais para permanecer na 

terra de Sua Majestade. Mesmo sendo ilegais, ainda gozam de pro-

tecção judicial contra as arbitrariedades executivas, coisa raríssima 

(ou inexistente) no país que se prepara para os acolher. Mas Lon-

dres promete voltar à carga e há um novo Mille Collines à espera 

dos refugiados sustentados pelas libras do louro despenteado.

• No dia da sua tomada de posse, o engenheiro do planalto deu uma 

aula de orientação ao novo timoneiro dos transportes e comunica-

ções sobre a necessidade de melhorar o transporte público, sobre-

tudo pelo sistema rodoviário. Só que não há transporte rodoviário 

de qualidade sem estradas de qualidade e, ambos combinados, não 

nascem por toque de varinha mágica.

• Quem não está para contos de fadas e outros afins é o senhor de 

branco que vive em Roma, no mais pequeno Estado do mundo, 

mas bota palavra sobre tudo o que é problema. E sobre o conflito na 

Ucrânia lá foi dizendo que não era estória de capuchinho vermelho. 

O que irritou muitos poderosos que olham para a maior chacina do 

século XXI com lentes a preto e branco. 

Em voz baixa
• Com a vinda do ministro messias será que termina a assadura em 

lume brando dos executivos da tmcel e da lam de mãos atadas há 

anos e com a mordaça de não poderem chamar os nomes aos bois. 

Só que o novo boss, lembrem-se, foi arejar para Abidjan por pecados 

idênticos…      

Presidente tanzaniana quer superar 
Moçambique

Exploração de gás natural
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Clientes do Standard Bank testam 
viaturas da Ronil
Na feira automóvel alusiva à 

celebração dos 75 anos da 

Ronil, realizada no pas-

sado sábado, clientes do 

Standard Bank tiveram a oportu-

nidade de apreciar as viaturas e as 

suas especificidades, assim como 

efectuar uma prova de condução 

(“test drive”) em duas das marcas 

representadas pela concessio-

nária, nomeadamente Mazda e 

BMW. 

O evento decorreu na pista do Au-

tomóvel Touring Clube de Mapu-

to (ATCM). Os clientes daquela 

instituição bancária procederam, 

igualmente, à simulação do atrac-

tivo Leasing do Standard Bank, 

através do qual disponibiliza aos 

seus clientes e ao público, em ge-

ral, diversas opções de compra de 

automóveis, proporcionando-lhes 

o poder de escolher em conformi-

dade com as suas necessidades e 

capacidade. 

Amândio Paz é cliente do Stan-

dard Bank, e, na sua opinião, mais 

do que celebrar os 75 anos e expor 

as viaturas da Ronil, a feira foi uma 

Num esforço para ga-

rantir maior durabi-

lidade à infra-estru-

tura e segurança na 

transitabilidade de pessoas 

e bens, o troço que liga os 

distritos de Marracuene, na 

província de Maputo, e a ci-

dade de Xai-Xai, na provín-

cia de Gaza, será entregue a 

uma gestão privada.

A garantia foi dada pelo mi-

nistro das Obras Públicas, 

Habitação e Recursos Hí-

dricos (MOPHRH), Carlos 

Mesquita, durante o balanço 

da última etapa da visita à 

província de Maputo, que ti-

nha por objectivo inteirar-se 

dos projectos do Programa 

Troço Marracuene-Xai-Xai vai à gestão privada
Quinquenal do Governo, nomea-

damente, da situação real da rede 

viária e de infra-estruturas hídri-

cas nesta urbe.

Carlos Mesquita disse na ocasião 

que, para além do troço Marra-

cuene-Xai-Xai, serão igualmente 

entregues para gestão privada os 

troços Matola-Boane, Boane-

-Bela Vista e Boane-Namaacha, 

tendo ainda referido que para es-

tes não estão previstas mais por-

tagens. Mas o que Mesquita não 

disse é qual é que será a fonte de 

renda da “gestão privada”.

“A impressão que temos é que 

as obras de manutenção estão de 

acordo com aquilo que é o pro-

jecto. Temos aqui uma massa 

asfáltica que quando terminada 

a intervenção, teremos cerca de 

cinco centímetros de espessura. 

É preciso reconhecer que o troço 

3 de Fevereiro-Incoluane é uma 

zona que está bastante afectada e 

teve a última intervenção de vul-

to há 15 anos. É importante que 

as vias rodoviárias respeitem um 

plano adequado de manutenção 

de rotina e manutenção periódica 

até ao esgotamento do tempo de 

vida útil. Infelizmente, por mo-

tivos financeiros, não foi possível 

cumprir com esse plano de ca-

lendarização e é por isso que en-

contramos as vias nesta situação”, 

explicou o ministro.

Relativamente à gestão das estra-

das concessionadas, o governante 

assinalou que as portagens fazem 

parte de uma infra-estrutura viá-

ria, tendo apontado a escolha da 

metodologia utilizador-pagador, 

para garantir a sua sustentabili-

dade.

A visita do titular da pasta das 

Obras Públicas, Habitação e Re-

cursos Hídricos à província de 

Maputo teve a duração de três 

dias, durante os quais escalou 

também as barragens de Coru-

mana, Pequenos Libombos, Esta-

ções de Tratamento de Umbeluzi, 

Sabié, a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais de Infulene, 

o Troço Vila de Marracuene-

-Macaneta, a Ponte sobre o rio 

Incomáti em Magude, entre ou-

tras estruturas importantes para o 

funcionamento do sistema. 

No Troço da Vila de Marracuene-

-Macaneta, com uma extensão de 

12 quilómetros, concessionada à 

Rede Viária de Moçambique 

(REVIMO), Mesquita mani-

festou agrado com o nível de 

execução que se situa em 80%, 

contudo recomendou à con-

cessionária a monitorar mais a 

questão da durabilidade, pois, 

nas últimas chuvas, foram 

constatados troços quase in-

transitáveis, por isso, é preciso 

trabalhar com as equipes da 

Inspecção das Obras Públicas 

e do Laboratório de Enge-

nharia de Moçambique para 

sempre ter em conta a ques-

tão de dados históricos das 

chuvas por forma a projectar 

infra-estruturas olhando para 

a dinâmica das mudanças cli-

máticas.

oportunidade para o banco apre-

sentar aos seus clientes soluções 

para tornar o seu dia-a-dia mais 

cómodo, concretamente no que   

concerne ao transporte.

“Ter um meio de transporte há 

muito que deixou de ser um capri-

cho, é uma necessidade. Por isso, é 

de louvar esta iniciativa. Que nos 

tragam mais soluções do género”, 

assinalou Amândio Paz, para quem 

o evento serviu, também, para con-

fraternizar, algo que era impensá-
vel nos dois últimos anos (2020 e 
2021) devido à pandemia da Co-
vid-19. 
Para Bertil Garrine, a feira serviu 
de complemento ao serviço presta-
do pelo Standard Bank, que se tra-
duz na busca de soluções que vão 
ao encontro das expectativas dos 
clientes. 
“É a melhor forma de ajudar os 
clientes a tomar as decisões acer-
tadas. Têm-nos sido apresentadas 
diversas opções de leasing, mas 
penso que é mais fácil e faz sentido 
escolher estando num evento como 
este. É uma forma de convencer 
o cliente a aderir às ofertas que o 
banco tem”, afirmou.
Por seu turno, Bertrand Fleury 
mostrou-se fascinado com a vasta 
gama de viaturas expostas no local, 
assim como com a sua robustez e 
tecnologia. “Tive a oportunidade 
de estar nas duas viaturas (Mazda 
e BMW) e foi uma excelente ex-
periência. Só tenho de louvar o 
Standard Bank por esta iniciativa, 
que vem reforçar o facto de ser um 
importante parceiro da nossa em-

presa”, concluiu.
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Access Bank oferece livros
O 

Access Bank Mozambi-

que acaba de iniciar um 

projecto de apetrecha-

mento de bibliotecas a 

nível nacional, sendo a Escola Se-

cundária de Matadouro, na Beira, 

a primeira instituição de ensino 

beneficiada.

A iniciativa, que decorreu na terça-

-feira, dia 7 de Junho, foi promo-

vida em parceria com a Alcance 

Editores e acontece no âmbito das 

acções de responsabilidade social 

do Banco. 

A cerimónia de entrega dos livros 

juntou mais de mil pessoas, desde 

encarregados de educação, alunos, 

parceiros e membros do governo 

provincial e distrital. 

O Governador da Província de 

Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, 

marcou também presença no even-

to, agradecendo a iniciativa do Ac-

cess Bank. O mesmo evidenciou 

a importância que a doação de li-

vros tem para as escolas, uma vez 

que permite um maior acesso ao 

conhecimento por parte de alunos 

e professores. Lourenço Bulha in-

centivou ainda o Banco a dar se-

guimento a este tipo de acções de 

responsabilidade social. 

Todos os responsáveis presentes 

enalteceram a iniciativa, destacan-

do a importância de difundir há-

bitos de leitura, ao mesmo tempo 

que se fomentam acções de maior 

igualde no país.

“Ter acesso a livros torna as crian-

ças e os jovens mais conscientes do 

mundo que os rodeia, assim como 

Valá aponta industrialização 
como solução

O 
director-geral do Ins-

tituto de Cereais de 

Moçambique, Ma-

homed Valá defende 

a industrialização como solução 

para a redução de perdas pós-

-colheita, uma vez que, segundo 

explica, a indústria pode absorver 

toda a produção agrária ao passar 

para a fase do processamento e 

ou de transformação de produtos 

agrários. 

“Na componente de milho por 

exemplo, temos vindo a registar al-

gum avanço no combate a perdas 

pós-colheita graças às indústrias de 

cerveja e de processamento de fari-

nha, massas e alimentos de crianças. 

Temos que ter em conta que a in-

dústria é um factor irreversível, mas 

é preciso fazer mais, porque conti-

nuamos a registar grandes perdas 

pós-colheita desta cultura, uma vez 

que as indústrias ainda são reduzi-

das”, precisou Valá.

Aliás, nesta questão de cultura do 

milho, Mohamed Valá aponta que, 

mesmo com algumas indústrias 

existentes em algumas regiões do 

país, na componente de cereais, o 

milho continua sendo a cultura que 

mais regista perdas pós-colheita, na 

ordem de 23 a 24%, numa produ-

ção média anual de 2.4 milhões de 

toneladas. O milho é vendido a uma 

média de 10 meticais o quilograma.

O desafio da gestão pós-colheita 

inclui o manuseamento e o arma-

zenamento de modo a garantir a se-

gurança e evitar a deterioração dos 

produtos.

Embora tenha havido uma redução 

das perdas pós-colheita no período 

entre 2015 e 2020, de uma for-

ma média de 30%; 20.7% no ar-

roz; 19.7% na mapira e 20.24% no 

amendoim e feijão bóer, estima-se 

que o volume de perdas continua 

muito alto em Moçambique.

O valor das perdas comparativa-

mente ao das vendas ainda continua 

muito significativo, fazendo com 

que a renda obtida pelos produto-

res familiares seja metade da renda 

potencial caso as perdas fossem re-

duzidas ao mínimo.

As autoridades competentes no 

sector agrário moçambicano conta-

bilizam 12.67 mil milhões de me-

ticais de receita anual, contra um 

potencial de 23.78 mil milhões de 

meticais, que o produtor poderia 

angariar caso não registasse perdas. 

Os valores são referentes às culturas 

de milho, arroz, mandioca, amen-

doim grande, amendoim pequeno, 

feijão bóer, feijão manteiga, mapira 

e mexoeira.

Quando abrangido todo o tipo 

de culturas, desde leguminosas, 

oleaginosas, cereais, raízes e tu-

bérculos, hortícolas, citrinos e ou-

tros, os prejuízos de perdas pós-

-colheita são estimados em um 

custo líquido anual directo 

de cerca USD 28 milhões.

A introdução dos silos me-

as comunidades no geral”, afirmou 

a Directora Regional Centro do 

Access Bank, Alzira de Sá. 

“Para além de facilitar o acesso a 

livros, o objectivo do Access Bank 

passa por estimular a leitura e o co-

nhecimento junto dos jovens mo-

çambicanos”, assinalou.
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O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Se é já lugar assumidamente indis-

cutível em África em geral e em 

Moçambique em particular a rela-

ção entre a literatura e a realidade 

social, tal como afirma o crítico 

literário e ensaísta moçambicano, 

Francisco Noa, o livro, Quando os 
dias correm mal aos astros  de Jor-

ge de Oliveira, atesta, paragmatiza 

e aprofunda ainda mais esta tese, 

sem, contudo fugir do seu compro-

misso estético-literário enquanto 

obra-de-arte-literária. E como que 

a oferecer a completude realística, 

encontramos a fotografia de um 

dos  demais deslocados de guerra, 

com um olhar vencido, que surge 

na capa, da autoria do não menos 

conhecido fotógrafo do semanário 

,  Naita Ussene. Esta-

mos, não obstante esta obra vincar 

indiscutivelmente pelos seus méri-

tos literários, perante uma estraté-

gia jornalística, em que o texto fala 

e a fotografia comprova.

Na verdade, a fotografia estampa-

da na capa, quando bem analisada, 

é muito mais do que um arranjo 

decorativo, com fins meramente de 

agarrar o leitor, tem o seu alcance 

e nuances semióticos, sobretudo 

se olhada em coro com os objec-

tos que estão à volta do velho. Ela 

transita, tal como diz Roland Bar-

thes, no seu livro, O óbvio e o obtu-
so, do sentido óbvio para o sentido 

obtuso, na medida em que, a cara 

definhada do velho, a boca silen-

ciada, as mãos  voluntariamente 

atadas, a cordilheira de recipientes 

vazios são visivelmente elementos 

vinculados, como ficou dito, a cer-

tos sentidos semânticos, semióticos 

próprios do fotógrafo. Parece-nos 

uma obra-de-arte sobreposta nou-

tra obra-de-arte, constituindo uma 

unidade sintética que resulta num 

terceiro elemento que é o presente 

livro. E aqui encontramos também, 

sobretudo, um verdadeiro enlace 

matrimonial entre a literatura e ou-

tras artes, só que, neste caso, não é a 

pintura malangataniana ou de ou-

tro artista plástico, mas a fotografia.

Nesta modesta obra, o escritor e 

o fotógrafo, unem-se numa única 

causa: denunciar, fazer uma apolo-

gia a favor “de um povo em cons-

TL - Transportes e 
Logística destacada

A empresa TL - Transpor-

tes e Logística, Lda des-

tacou-se como a única 

empresa moçambicana 

na área dos transportes, logística 

e armazenagem certificada por 

normas internacionais de gestão. 

Detém, actualmente, as certifi-

cações ISO 9001 (desde 2018) e 

ISO 45001 (2020), para Quali-

dade, Segurança e Saúde no Tra-

balho, respetivamente. É ainda 

membro da organização IAM 

– International Association of 

Movers (Associação Internacio-

nal de Empresas de Mudanças), 

sediada nos EUA e que agrega os 

principais players mundiais desta 

área de negócio. A TL – Trans-

portes e Logística Lda tem como 

estratégia implementar, até finais 

de 2023, a certificação ambiental 

(ISO 14001).

Com uma cobertura a nível na-

cional, a empresa é especialista 

em transporte de bens e equi-

pamentos, sobretudo, na área de 

mudanças residenciais, nacionais 

e internacionais, mudanças de 

escritórios, transportes e serviços 

expresso. 

Está também vocacionada para o 

fornecimento de serviços de em-

balagem, armazenamento e logís-

tica.

Os seus serviços distinguem-se 

pela rapidez, rigor e responsabili-

zação, apostando na comunicação 

em tempo útil junto dos clientes e 

num trabalho de excelência.

Num sector dominado, sobretudo, 

por homens, Kiluva Taveira Mo-

cumbi, Directora-Geral da TL, 

lidera uma equipa de 30 colabo-

radores, destacando “um dia-a-

-dia cheio de desafios”. Para esta 

responsável, o sucesso da empresa 

assenta, essencialmente, “na qua-

lidade através do rigor, rapidez e 

capacidade em dar uma resposta 

ajustada às necessidades de cada 

um dos diversos clientes”. “O facto 

de termos meios próprios e boas 

relações também a nível interna-

cional permite-nos alcançar não 

só todas as províncias de Moçam-

bique, mas também outros merca-

dos fora do país. Estabelecemos 

um elevado grau de confiança com 

os nossos clientes”, salienta Kiluva 

Taveira Mocumbi.

Apesar de operar num mercado 

muito concorrencial e, por vezes, 

marcado por operadores informais 

que distorcem as regras, a TL tem 

registado nos últimos anos um 

crescimento sustentado do volu-

me de negócios, tanto a nível de 

volume de clientes como de valor 

das operações. Este ano a empresa 

prevê a consolidação da sua pre-

sença no mercado de transporte e 

logística no sector do Oil & Gas, 
estando a prestar serviços para os 

principais players em Moçambi-

que. 
A empresa opera a partir de Ma-

puto para todo o país e para qual-

quer parte do mundo, destacan-

do-se, ainda, pela realização de 

acções de responsabilidade social, 

oferecendo, muitas vezes, ajuda 

no transporte e entrega de bens 

essenciais em zonas afectadas por 

ciclones e outras calamidades.

A TL pertence ao Grupo IPG 

com presença em Moçambique 

há mais de 20 anos. O Grupo tem 

mais de 200 colaboradores e está 

presente em todo o país, actuando 

em sectores com elevado potencial, 

nomeadamente nas áreas da enge-

nharia e gestão de infra-estruturas, 

imobiliária, transportes e logística 

e serviços financeiros e de gestão.

Prosa de Jorge de Oliveira e 

duas faces, uma obra
Por  Américo Pacule

sos naturais é inversamente acom-

panhado pelo boom da pobreza das 

populações nativas, daí o livro falar 

de corrupção, da incompetência, e, 

por que não, da insensibilidade do 

poder, que acaba produzindo cala-

midades sociais, guerras, desloca-

dos e muito mais. Aliás, trata-se, 

continuamos a citar o texto acima 

referido, de “uma prosa de estilo di-

ferente e muito próprio, a riqueza e 

a profundidade da ficção presentes 

na obra, faz desta um espelho fiel 

do impacto que o sangue, a prepo-

tência, a ganância, a incompetência 

e a irresponsabilidade, tem na vida 

das gentes e respectivas comunida-

des. Narrativa de uma infelicida-

de generalizada, o livro retrata de 

forma frontal e realista o luto que 

é viver no lado mais sombrio da 

pobreza”.

-

tante sofrimento, incapaz de ultra-

passar as vicissitudes e coagido por 

um poder que de uma ou de outra 

forma impõe a sua ordem, impe-

dindo o progresso e o bem estar. É 

um livro triste, tal como tem sido 

o estilo de um autor que mostra o 

lado mais cruel da vida e denuncia 

as dificuldades pelas quais passa 

toda uma geração, com crianças 

violentadas pela falta de educação, 

o conflito cultural, a corrupção e 

outras mazelas como a viciação po-

lítica ou o desprezo pela honestida-

de/profissionalismo”. 

Neste livro, o texto e a imagem 

conseguem construir a alegoria de 

um país que pinta um desenvolvi-

mento paradoxal, que parece estar a 

se fazer sentir um pouco em todos 

os pontos, mormente na zona cen-

tro e norte, onde o boom dos recur-

lhorados já foi apontada como uma 

aspirina para a melhoria da situação 

das perdas que grassam a maioria 

dos agricultores moçambicanos em 

particular, e a economia nacional 

em geral. 

Moçambique conta neste momento 

com um total de sete silos distribuí-

do em algumas províncias do país, 

mas a maioria destes ainda não en-

trou na fase de funcionamento por 

diversas razões que incluem o seu 

estado de conservação.

Outra técnica que se acredita poder 

contribuir para evitar perdas pós-

-colheita é o chamado “sistema her-

mético”, considerado alternativo aos 

métodos tradicionais e químicos de 

controlo, uma vez que preserva a 

integridade de grão por um deter-

minado período com perda mínima 

de qualidade e quantidade.

Esta técnica conserva cereais sem 

utilização de insecticidas e os man-

tém em boa qualidade por cerca de 

dois anos. As tecnologias hermé-

ticas incluem tambores, sacos de 

plásticos e outros recipientes.
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senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.
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Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
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Num ambiente acolhedor, refrescante e aprazível a Pernod Ricard Mo-
çambique, estruturou em 20 restaurantes e bares da cidade, um con-
ceito inovador onde os presentes puderam socializar e conectar-se 
envolvidos no sabor do Beefeater Pink. O momento, surge por ocasião 
da passagem do dia mundial do Gin que se celebra no segundo sábado 
do mês de Junho a cada ano. 

A celebração, sob a temática “Gin Day” ou simplesmente Dia do Gin, 
uma plataforma que o Beefeater criou para celebrar o dia mundial do 
gin. A nível de Moçambique, a Pernod Ricard procurou enraizar o seu 

Pernod Ricard Moçambique celebra dia mundial 
do Gin ao estilo Beefeater

conceito em diferentes locais da capital onde o público pudesse 
consumir o que tipicamente consomem e ainda desfrutarem dos 
momentos “Beefeater” , integrando-se à celebração do dia do 
gin.

Na ocasião, o Director Geral da Pernod Ricard, em Moçambique, 
Francisco Júnior, destacou “sendo a Pernod Ricard uma marca 
de referência no ramo de vinhos e bebidas espirituosas, não 
podíamos deixar o dia mundial do gin passar em branco, e foi 
nesse espirito que procuramos, com umas das nossas melhores 
bebidas ‘Beefeater Pink’ celebrar este momento, incorporando 

este conceito a um gin 
que é excepcionalmen-
te fresco, limpo e com 
um sutil enlace de fru-
ta. Beefeater traduz-se 
numa bebida de carác-
ter multidimensional, 
simultaneamente equi-
librado, composto e fá-
cil de combinar. Quise-
mos celebrar esta data 
proporcionando uma 
experiência agradável 
onde os consumidores 
pudessem conviver e 
conectar-se de forma 
responsável”.

O Beefeater Pink, é um 
dos primeiros gins na-
turalmente aromatiza-
dos com morango para 
uma nova geração de 
consumidores de gin. 
Pensando justamente 
nessa nova geração de 
consumidores a Pernod 
Ricard associou a marca 

dentre os quais desta-
camos Madina Abacar.

“O Beefeater tem um 
refrescante, sútil e de-
licado doce sabor natu-
ral de morango, é um 
gin contemporâneo, 

e divertido. Gosto mui-
to desta marca por ser 
simplesmente agradá-

-
cluo a mesma no meu 
estilo de vida, partilho 
com as pessoas como 
elas podem explorar 
esta fantástica bebi-

marca mais que promo-
ver a bebida eu sensi-
bilizo as pessoas para 
o consumo responsável 
do álcool, adquirindo a 
mesma sempre em dis-

selos reconhecidos por 
forma a combater a pi-
rataria”, referiu.

Nos locais, para além de 
se celebrar a data, os 
presentes que se junta-
ram à marca receberam 
diversos brindes. O dia 
foi comemorado, me-
diante diversas dinâmi-
cas que constituíram a 
sinergia do Beefeater 
Pink.


