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Luísa Diogo e a candidatura às presidenciais de 2024

“A Frelimo é 
que decide”

Escândalo dos livros 
escolares: “Tem a ver com 
as lideranças. É preciso 
pegar o poder e exercê-
lo, não colocar o poder na 
janela [….] Não se pode 
compreender aqueles erros”

Dívidas ocultas: “O 
Ministro das Finanças 
com quem eu trabalhei 
[Manuel Chang] 
conhecia a estratégia de 
endividamento que nós 
aprovámos. E se conhecia, 
era seu dever e obrigação 
de dizer ao chefe de Estado 
não, para o bem desta 
nação”.
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Chineses acusam Frelimo de mandar 
nos tribunais
A 

China International 

Fund (CIF) Limited, 

uma empresa com sede 

em Hong Kong, alegou 

no Tribunal Superior da Região 

Administrativa Especial de Hong 

Kong, que a Frelimo influencia 

os tribunais, tornando os órgãos 

judiciais moçambicanos parciais 

em processos em que o partido no 

poder tenha interesse directo.

Os advogados da CIF fazem a 

acusação num processo que in-

tentaram no Tribunal Superior da 

Região Administrativa Especial 

de Hong Kong, cuja sentença foi 

proferida em Dezembro de 2020 e 

divulgada esta semana. 

A firma chinesa meteu a acção para 

pedir que fosse aquela instância a 

decidir sobre um litígio em que 

acusa a empresa moçambicana SPI 

- Gestão e Investimentos SARL, 

a holding empresarial do partido 

Frelimo, de a afastar do projecto de 

construção da fábrica que produz o 

famoso cimento Dugongo em Ma-

tutuíne, na província de Maputo, e 

substituí-la por uma outra empresa 

chinesa, a West China Cement Li-

mited (WCC).

Nos autos, a companhia queixosa 

diz expressamente que a SPI é o 

braço empresarial da Frelimo e um 

dos instrumentos de financiamen-

to do partido no poder em Mo-

çambique.

“A SPI é o braço financeiro e de 

investimento da Frelimo, que é o 

partido que governa Moçambique 

desde 1975”, ano da independên-

cia do país, lê-se na sentença, cuja 

cópia está no poder do SAVANA.

Na sua fundamentação, a CIF re-

fere que “devido à importância es-

tratégica do projecto [de produção 

de cimento], há um risco real de a 

Frelimo pressionar os tribunais de 

Moçambique a rejeitarem qual-

quer queixa que a CIF apresente 

em Moçambique”, lê-se na decisão.

Na sentença consta que em No-

vembro de 2017, a SPI convocou 

uma assembleia geral da CIF-Moz, 

o consórcio proprietário da fábrica 

de cimento, e fez aprovar um au-

mento de capital em que os 80% da 

CIF foram reduzidos para apenas 

1%. Recorde-se que em 2008, a 

SPI e CIF criaram uma firma de-

nominada CIF-Moz, limitada que 

se propunha a desenvolver activi-

dades nas áreas industriais, agrí-

cola, turismo, mineira (prospecção, 

pesquisa e exploração), comércio, 

produção de material de constru-

ção, importação e exportação de 

diversos produtos.

Inconformada com a situação da 

redução drástica da posição na so-

ciedade, a CIF contestou em tribu-

nal em Moçambique, tendo a SPI 

ganhado a causa. Com a sentença 

em Moçambique, a SPI passou a 

controlar 99% do consórcio da fá-

brica de cimento, agora com a de-

signação Dugongo SA.

Em Setembro desse ano, a SPI e 

a WCC assinavam um acordo na 

China em que este novo investidor 

chinês ficava com 60% do consórcio.

Para os advogados da CIF, a mar-

ginalização da empresa no projecto 

resultou de uma conspiração entre 

a SPI e a WCC.

A operação, considera a autora 

da acção judicial, foi favorecida 

pelo amparo político que o braço 

empresarial da Frelimo detém. O 

SAVANA apurou que na altura, o 

pessoal da CIF envolvido na cons-

trução da fábrica e de residências 

de trabalhadores, foi deportado 

sem seguir os trâmites legais, numa 

rocambolesca operação onde a SPI 

é acusada de ter instrumentalizado 

as autoridades locais.  

A companhia queixosa considera 

que a empresa moçambicana não 

tinha legitimidade para afastar o 

accionista maioritário da fábrica.

A WCC tentou anular o caso judi-

cial, sustentando que o fórum com-

petente para dirimir o contencioso 

era Maputo, mas a CIF contestou 

esse entendimento, alegando que 

a disputa teria de ser obrigatoria-

mente dirimida na China e não em 

Moçambique, para evitar o risco de 

haver uma influência política sobre 

o julgamento.

Os advogados da CIF argumen-

taram que os tribunais moçambi-

canos nunca seriam imparciais a 

julgar o caso por causa do perfil da 

empresa parceira local. 

“A SPI é o braço financeiro e de 

investimento da Frelimo, que tem 

sido o partido no poder em Mo-

çambique desde 1975”, lê-se na 

sentença. “Dada a importância es-

tratégica do projecto, existe um ris-

co real de que a Frelimo pressione 

os tribunais moçambicanos a rejei-

tar qualquer queixa que a CIF pos-

sa fazer em Moçambique e existem 

provas de que os tribunais moçam-

bicanos são susceptíveis à influên-

cia política da Frelimo”, sustenta.

Para consubstanciar as acusações 

que lançou no tribunal em Hong 

Kong, a CIF, que era maiorita-

riamente detida pelo empresário 

chinês, Sam Pa, caído em desgraça 

junto do regime de Pequim, entre-

gou ficheiros comprometedores. 

Um deles é um email enviado para 

a CIF, a 02 de Julho de 2018, por 

Safura da Conceição, na altura 

PCA da SPI, em que ela descreve 

a empresa como “a holding do par-

tido moçambicano”. 

Num outro email de 9 de Agosto 

de 2019, um advogado da SPI, To-

más Timbane, justifica a impossi-

bilidade de um administrador da 

empresa, Victor Timóteo, com-

parecer num encontro em Lisboa, 

porque “se aproxima a campanha 

eleitoral da Frelimo e a SPI está 

envolvida na sua preparação”.

Contactado pela Zitamar News, 

Tomás Timbane, negou ser advo-

gado da SPI. Mas uma fonte próxi-

ma ao processo disse ao SAVANA 
que, numa primeira fase do caso  

em Maputo, Timbane foi advo-

gado da CIF, que chegou através 

de um parceiro em Portugal. Na 

última fase do processo, em Mo-

çambique, a CIF foi juridicamente 

assistida por Zara Jamal. 

Há ainda, entre a correspondência 

citada, um email de 19 de Julho de 

2019 em que Victor Timóteo ad-

mite que o projecto da fábrica de 

cimento é politicamente sensível 

e não tê-lo concluído a tempo iria 

“dar um sinal negativo ao país e 

pode penalizar o partido Frelimo 

num ano de eleições”. Mas quando 

contactado pelo “Expresso”, edita-

do em Lisboa, órgão que, em par-

ceria com a Zitamar News, tam-

bém investigou o assunto, Victor 

Timóteo salientou que a SPI é uma 

sociedade de capitais devidamente 

autorizada a actuar no mercado e 

a sua administração é livre de fa-

zer investimentos que for achando 

pertinentes. Timóteo argumenta 

que “os processos de licenciamento 

em Moçambique são conduzidos 

por pessoas sérias, competentes, de 

quem não se conhece filiação par-

tidária”.

Porém, o Tribunal Superior da 

Região Administrativa de Hong 

Kong acolheu os argumentos da 

CIF e apontou que a região é com-

petente para saber do caso.

Na sentença, até o Índice de Per-

cepção de Corrupção da Transpa-

rência Internacional é usado para 

demonstrar que a justiça moçam-

bicana não é fiável e está capturada 

pela Frelimo.

Para ilustrar esse entendimento, 

o juiz foi buscar o Índice de Per-

cepção da Corrupção de 2019 da 

Transparência Internacional.

A avaliação coloca Moçambique 

no desonroso 146º num conjunto 

de 180 países.

“Estou convencido que a CIF de-

monstrou que, no caso de a acção 

for julgada em Maputo, a CIF es-

tará privada de vantagem jurídica 

legítima”, lê-se na sentença.

O magistrado refere ter sido levado 

a concluir que, neste caso, em par-

ticular, teria havido um sério risco 

de a justiça não ser feita num tribu-

nal da capital moçambicana.

Nessa perspectiva, a instância em 

Hong Kong rejeitou os argumentos 

da SPI e da WCC, condenando as 

duas empresas a suportarem as cus-

tas judiciais inerentes ao processo. 

Criada a 30 de Dezembro de 1992, 

a holding da Frelimo começou a 

ampliar agressivamente os seus ne-

gócios com a chegada de Armando 

Guebuza na presidência da Freli-

mo e da República. Um dos negó-

cios emblemáticos é participação 

como accionista de referência, na 

gestão dos polémicos scanners de 

inspecção não intrusiva, confiada à 

Kudumba, numa operação atribuí-

da de forma pouco clara. Nesta fir-

ma, a SPI controla 35% das acções.

Num trabalho conjunto 

realizado pelo jornal 

electrónico Zitamar e 

pelo semanário portu-

guês Expresso, as ramificações 

dos interesses empresariais da 

“holding” da Frelimo são com-

paradas com as de um “braço 

longo”.

A investigação estabelece que 

até Portugal não ficou de lado 

dos apetites da SPI.

Tentáculos internacionais
Entre os investimentos em que 

a SPI está envolvida, há dois em 

que surge como sócia da Galp: nos 

terminais de combustíveis da Bei-

ra e da Matola. A empresa ener-

gética portuguesa entrou para os 

consórcios de ambos os projectos 

em 2013, adquirindo uma posição 

de 45% nos dois casos, e quando a 

SPI já fazia parte deles, juntamen-

te com um investidor do Kuwait, 

o IPG (Independent Petroleum 

Group). 

Nos dois consórcios, a entrada 

da Galp fez com que passassem 

a chamar-se Galp–IPG Matola 

Terminal Limitada (GIMTL) e 

IPG-Galp Beira Terminal Limi-

tada (IGBTL), mas a SPI man-

teve a posição que tinha: 10% do 

capital social. 

O terminal da Matola foi inaugu-

rado por Filipe Nyusi em Dezem-

bro de 2020 e, segundo os comu-

nicados de imprensa na altura, 

representou um investimento 

de USD 100 milhões da Galp 

e do IPG. 

O terminal da Beira ainda está 

a ser construído. 

Mas qual foi o investimento 

que a SPI fez nos dois termi-

nais de combustíveis? E 

que trabalho é que esta 

empresa faz nesses pro-

jectos?  

A cimenteira que está no centro da controvérsia entre a chinesa CIF e a Holding da Frelimo, SPI
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Confrontada pelo Expresso com 

algumas questões directas, incluin-

do sobre se não considera haver 

um conflito de interesses no facto 

de a SPI ser sua sócia em projec-

tos que dependem da aprovação 

do governo da Frelimo, a empresa 

portuguesa de energia optou por 

uma resposta genérica. “A Galp re-

ge-se pelos mais elevados padrões 

éticos, cumpre a lei em todos os 

mercados em que actua e repudia 

qualquer sugestão de que possa em 

momento algum ter beneficiado 

de qualquer forma de tratamento 

ilegítimo por parte das autorida-

des, seja em Moçambique, seja em 

qualquer outro país”.

A Galp tem um código de conduta 

ética, publicado no seu site oficial, 

em que assegura que “não efectua 

contribuições a entidades políti-

cas, sob forma directa ou indirec-

ta, nem doações em substituição 

destes pagamentos, para quaisquer 

fins que não os estritamente per-

mitidos na legislação aplicável”. 

Ligações suspeitas
Mas, então, que tipo de relação 

tem com a SPI?

“Não conhecemos o detalhe dos 

sistemas de compliance da Galp 

e de outras empresas portuguesas 

com operações em Moçambique, 

mas, a avaliar pelo que sucedeu 

com a angolana Isabel dos San-

tos [ex-accionista da Galp], rece-

bida entre nós como empresária 

de sucesso e investidora desejada, 

não me espantaria se estivessem 

relativamente omissos destes sis-

temas medidas reforçadas de iden-

tificação e diligência ante Pessoas 

Politicamente Expostas (PEP), ou 

entidades com manifestas ligações 

políticas”, diz Karina Carvalho, di-

rectora executiva da Transparência 

Internacional em Portugal. 

“Subsiste, infelizmente, a ideia de 

que em alguns locais, os negócios 

só se conseguem concretizar à 

margem da lei, ou pelo menos fle-

xibilizando a sua interpretação de 

acordo com o contexto.”

Esta organização não-governa-

mental nota que há muito poucas 

acusações e condenações de cor-

rupção internacional em Portugal, 

apesar de haver “relações estreitas 

de grandes empresas portugueses 

em mercados especialmente vul-

neráreis, nomeadamente os países 

da CPLP”.a

O milagre efémero do 
dugongo
Quando a fábrica agora detida pe-

los chineses da WCC e do braço 

empresarial da Frelimo SPI lançou 

o cimento dugongo a preços na 

altura considerados de bagatela, o 

mercado entrou em histeria, mas 

por razões opostas.

Os consumidores ficaram eufóri-

cos com os preços de oferta prati-

cados pela cimenteira da Frelimo, 

mas as outras fábricas ficaram de 

joelhos pelo risco de falência face 

à impossibilidade de concorrência 

com um produto colocado a um 

custo significativamente inferior.

Ojornal Financial Ti-

mes (FT) colocou o 

mestrado de Gestão 

e Economia da Uni-

versidade Nova de Lisboa no 

11º lugar mundial, numa clas-

sificação que abrange outras 

quatro escolas de finanças em 

Portugal.

A Nova SBE (School of Busi-

ness & Economics) teve uma 

significativa evolução na última 

avaliação do FP. O seu Mestra-

do Internacional em Finanças 

subiu três posições no ranking
mundial e quatro posições no 

ranking europeu. Ficou na 11ª 

posição mundial, dentro do gru-

po a que o FT chama “o grupo 

de elite” destas instituições; em 

termos europeus, subiu para a 9ª 

posição.

A Nova SBE é dirigida por Da-

niel Monteiro Traça, 55 anos, 

economista doutorado pela 

Universidade de Columbia em 

Nova Iorque, filho de uma mo-

çambicana e de um angolano. 

Entre os programas prioritários 

de cooperação internacional 

desta escola de gestão e econo-

Mestrado da Universidade 
Nova na elite mundial

mia estão Angola, Moçambique e o 

Brasil. 50% dos alunos de mestrado 

na Nova SBE são internacionais.

Numa tabela que continua a ter 

cinco escolas francesas nos cinco 

primeiros lugares, a Nova SBE é 

a universidade portuguesa mais 

bem colocada. De destacar ainda a 

Católica Lisbon School of Bu-

siness and Economics, no 17º 

lugar mundial; o ISEG – Lis-

bon School of Economics and 

Management, na 34ª posição; o 

ISCTE Business School no 41º 

lugar; e a Universidade do Por-

to – FEP/PBS, na 49ª posição.

Daniel Monteiro Traça dirige a Nova SBE
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Foi a primeira e a única mu-

lher a ocupar os cargos de 

ministra do Plano e Finan-

ças e de Primeira-Ministra 

nos 47 anos de independência que 

se comemoram este sábado. Em 

2014 disputou, com Filipe Nyusi, 

a vaga para candidato à presidên-

cia da República pela Frelimo. 

Hoje, abraçou o sector privado. 

Luísa Diogo abriu as portas do 

seu gabinete e conversou com o 

SAVANA sobre os 47 anos da 

independência e 60 anos da Freli-

mo. Diz que o seu partido preci-

sa de reforçar a sua legitimidade 

perante o povo e que a corrupção 

não se combate com campanhas 

mediáticas. Revelou-nos que na 

Frelimo há pessoas ambiciosas, 

mas também há honestos. Analisa 

o julgamento das dívidas ocultas 

e frisa que ficou magoada. “Não 

percebo como é que o meu antigo 

vice-ministro [Manuel Chang] 

conhecendo os limites do endi-

vidamento do país, não aconse-

lhou o chefe de Estado e assinou 

as garantias que criaram aquelas 

dívidas”. Sobre os erros nos ma-

nuais escolares, Luísa Diogo diz 

que são um verdadeiro escândalo 

para o país e representam falta de 

liderança no sector. Nas linhas 

abaixo segue a entrevista onde a 

ex. governante fala do seu futuro 

político, numa conversa em que  a 

insurgência em Cabo Delgado foi 

incontornável.

Onde é que estava no dia 25 de 

Junho de 1975 quando foi procla-

mada a independência?

Estava no Estádio da Machava. Era 

muito jovem. Acordei, preparei o 

meu mangungu [marmita] e saí de 

casa às 11 horas da manhã para um 

evento que iria acontecer à noite. 

Durante o dia fomos entretidos por 

várias manifestações culturais até 

que chegou a hora em que vimos a 

nossa bandeira a ser içada.

Em 1975 tinha apenas17 anos. 

Era menor. Será que os seus pais 

lhe deixaram sair sozinha?

Não vivia com os meus pais. Co-

mecei a viver sozinha aos 15 anos. 

Meu pai era enfermeiro e respon-

sável pelo hospital de Bela Vista 

[Matutuíne] e lá vivia com a minha 

mãe doméstica. Eu e o meu irmão 

mais novo estávamos em Maputo a 

estudar. Vivíamos no bairro do Ae-

roporto. Foi de lá que saímos, à pé, 

para o Estádio da Machava.

Que significado teve para si e para 

as mulheres, em geral, ter sido a 

primeira a ocupar a pasta das Fi-

nanças e de Primeira-Ministra?

Significou uma grande responsa-

bilidade, porque tinha consciência 

de que ao ser nomeada ministra do 

Plano e Finanças, e, mais tarde, Pri-

meira-Ministra, e acumular as duas 

pastas, não estaria só a Luísa Digo 

a ser testada. Estavam a ser testadas 

todas mulheres. Portanto, a primei-

ra coisa que fiz foi encostar-me às 

Luísa Diogo e as presidências de 2024

“A Frelimo é que decide”
Por Raúl Senda e Argunaldo Nhampossa

mulheres. Estava sempre atenta, 

começando por acompanhar os in-

dicadores ligados à mulher, como, 

por exemplo, a mortalidade ma-

terna no momento de parto. Mas, 

como também era jovem, interes-

sei-me por assuntos da juventude, 

apostei em programas que respon-

dessem a situação e as preocupa-

ções da juventude.

Realmente foi um grande desafio, 

mas encarei com grande responsa-

bilidade.

Como se não bastasse, em cima 

destas duas pastas, recebi a mis-

são de chefiar a brigada central da 

Frelimo na Zambézia, que era a 

província em que a Frelimo tinha 

muitas dificuldades. Fiquei Primei-

ra-Ministra, ministra das Finanças, 

do Plano e chefe da brigada central 

para a província da Zambézia. Foi 

muita responsabilidade. Contudo, 

tive bons resultados em todas as 

pastas.   

Acha que as altas funções que as-

sumiu abriram caminho para que 

mais mulheres ascendessem a po-

sições de decisão no Estado mo-

çambicano e no sector privado?

Sempre nos preocupamos com a 

mulher. Quando estava para ser no-

meada Primeira-Ministra e acumu-

lar com a pasta de Plano e Finanças 

disse, para mim mesma, que era 

demais. Recordo-me que, devido 

à minha indecisão, recebi a mamã 

Marina Pachinuapa, Teresa Tempo, 

Deolinda Guezimane e mais tarde 

a mamã Graça Machel. Disse a elas 

que não queria assumir a pasta de 

Primeira-Ministra, porque estava 

muito bem no ministério do Plano 

e Finanças e não queria ser distraí-

da. Depois de me ouvir, disseram 

uma frase apenas: “nisto somos nós. 

Queremos ser a Primeira-Ministra, 

queremos acumular conforme a 

decisão foi tomada e sentimos que 

estamos preparadas, porque, se não 

estivéssemos, não teríamos sido es-

colhidas, então, nós queremos assu-

mir estes cargos”.

Depois fui ter com o presiden-

te Chissano e perguntei: “senhor 

presidente, o que é isso de ser Pri-

meira-Ministra? Estou bem como 

ministra do Plano e Finanças. Ele 

respondeu: é ser aquilo que tu és. A 

coordenação que tu fazes aos cole-

gas, aquilo que tu és como ministra 

do Plano e Finanças, estou a te pôr 

mais autoridade. O que estou a fa-

zer é colocar-te credenciais neces-

sárias para fazer aquilo que vinhas 

fazendo com alguma legitimidade. 

Como foi coordenar um gover-

no, maioritariamente de homens, 

numa sociedade altamente ma-

chista?           

Já coordenava como ministra de 

Plano e Finanças, porque, no meu 

trabalho, dava espaço para chamar 

outros ministros, preparar o conse-

lho económico, fazer  o equilíbrio 

das coisas e garantir meios em cada 

uma das áreas. Foi nessa altura em 

que aprendi que ser ministro/a das 

finanças não tem nada que gostar 

ou não deste ou daquele ministro. 

Há ministros que não gostava [ri-

sos], mas tinha que dar meios para 

que houvesse sucessos no sector em 

que eles exerciam suas actividades. 

Portanto, era um governo que fun-

damentado nisso conseguia fazer 

a sua coordenação, não havia One 
Man Show. O meu segredo de su-

cesso foi esse, organização e coor-

denação com os colegas.     

Não receia que um paternalismo 

nocivo à favor das mulheres resul-

te no favorecimento de estatísti-

cas em detrimento do mérito?

Não receio isso porque estamos 

confortáveis e preparadas para sua 

excelência presidente. Isto é como 

uma equipa de futebol, onde o 

treinador escolhe aqueles que acha 

que são melhores para integrar a 

equipa e, a qualquer momento, está 

livre de tirar um jogador e meter 

outro, independentemente do gé-

nero. Nós vamos aceitar isso com 

naturalidade porque sentimos que 

esta celebração tem a ver com um 

reconhecimento do patamar que a 

mulher atingiu. Quando um país 

com as dificuldades e desafios que 

tem avança para a paridade de 

género no governo, significa que 

a mulher está pronta para poder, 

ombro a ombro com o seu compa-

nheiro, homem, avançar na agenda 

de desenvolvimento nacional. Em 

momentos difíceis como estes, se o 

treinador decide colocar mulheres e 

homens juntos para lutar e desen-

volver o seu jogo perante o inimigo 

comum que é o subdesenvolvimen-

to e outras dificuldades que Mo-

çambique tem, então, significa que 

estes jogadores estão todos em pé 

de igualdade e prontos para poder 

enfrentar os desafios que possam 

aparecer pela frente. Nós como 

mulheres estamos confortáveis com 

as decisões que o presidente toma.

Moçambique foi o exemplo para o 

mundo por ter atingido a paridade 

no governo. Que significado isso 

tem? 

Tenho a impressão de que quando 

o presidente atingiu a paridade no 

governo, não foi de forma intencio-

nal, ele foi dando oportunidades a 

cada mulher e, de repente, atingiu a 

paridade. Até deve ter se surpreen-

dido com as nossas celebrações por 

reconhecer que, em momentos ex-

traordinariamente difíceis do jogo, 

somos capazes. Temos uma minis-

tra do Interior numa altura em que 

há enormes desafios para a seguran-

ça interna, uma Procuradora-geral 

em momentos difíceis de afirmação 

do sistema judiciário, uma ministra 

da justiça em momentos em que se 

está a desenvolver o plano de ad-

ministração da justiça, colocando a 

justiça junto do cidadão lá na base. 

Portanto, são estas outras virtudes 

que nos dão conforto. 

O terrorismo é fomentado 
por invejosos  
Quarenta e sete anos depois. 

Como é que olha para o país?

Olho com muito optimismo e é 

necessário que os moçambicanos 

também façam o mesmo. Primeiro 

os moçambicanos têm de perder o 

medo de continuar a trabalhar para 

explorar seus recursos porque, en-

quanto estiverem em baixo da terra, 

não servem para nada. Temos que 

ir buscá-los e aquilo que for neces-

sário entrar no fundo soberano que 

entre, aquilo que for para o orça-

mento do Estado também que en-

tre e aquilo que for necessário para 

criar empregos e riqueza nacional 

vamos criar, enquanto nos equipa-

mos e investimos fortemente para 

nos defendermos.

Um Estado é como uma famí-

lia que quando tem meios tem de 

saber fazer a defesa necessária dos 

seus bens. Os moçambicanos não 

podem ter receio. O que devem fa-

zer é organizar-se porque sempre 

haverá invejosos  da nossa riqueza. 

Como é que se manifestam esses 

invejosos?  

Manifestam-se atacando, fazendo 

o terrorismo. Não é mera coinci-

dência que os ataques terroristas 

em Cabo Delgado, zona do país 

onde estamos para explorar um 

dos maiores recursos que vão mu-

dar completamente os indicadores 

deste país e já estava a mudar os 

indicadores de negócio, estejam a 

acontecer esses ataques.

Só através da logística, estávamos 

a mudar a configuração das nossas 

empresas. Esta inveja faz com as 

pessoas criem movimentos utili-

zando os próprios moçambicanos 

para se ferirem a si próprios e di-

ficultarem o processo de desen-

volvimento. Somos manipulados 

porque, muitas vezes, não estamos 

preparados para nos defendermos 

internamente, como pessoas, e fisi-

camente.

Temos que nos equipar com ajuda 

dos nossos parceiros para garan-

tirmos a defesa e uma estabilidade 

no país, na região e, entre vizinhos, 

principalmente os que têm recursos 

idênticos. Precisamos de continuar 

com o nosso entendimento e assim 

continuarmos a investir fortemente 

para podermos usar as nossas ri-

quezas no desenvolvimento do país. 

Não estamos naquele cenário em 

que a má gestão dos recursos na-

turais gera maldição?

Coitado de nós que não consegui-

mos gerir nada porque não nos de-

ram oportunidade. No carvão mos-

trámos que sabemos gerir os nossos 

recursos. O maior contribuinte, do 

ponto de vista de recursos externos, 

quando a factura da recepção do 

dinheiro da empresa Vale entrava, 

os bancos estremeciam de alegria 

porque, não era uma factura qual-

quer. Portanto, os recursos também 

trazem riqueza para o país e aque-

les recursos que nós tínhamos con-

“Perdemo-nos quando não interpretamos bem a questão do capitalismo”.

Continua na pág. 6
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seguimos. Sabemos que há 

sempre problemas.       

 
Atenção especial para o grupo 
Jindal 
Falou de Tete como exemplo de 

sucesso na exploração de recursos 

naturais. Mas, há correntes que 

frisam que os ganhos de carvão 

não se fazem sentir na população 

de Tete.

Temos que ser capazes de a cada 

momento melhorarmos a nossa 

relação com os operadores. O caso 

de Tete, concretamente, foi um 

processo, em si, muito importante. 

Antes da Vale entrar anunciámos 

que se preparem, vem aí uma gran-

de indústria de carvão. Que os in-

dicadores da província vão mudar, 

é necessário sabermos acomodar. 

Significa que as autoridades locais, 

sejam políticas, administrativas, 

têm de estar com o coração aberto 

para o tipo de integração que fazem 

daquela autoridade financeira que é 

a empresa que vai fazer operações 

e sabermos dizer com clareza que 

vamos fazer isto ou aquilo em mo-

mento que seja necessário intervir 

com a devida rapidez.

Portanto, é um processo de apren-

dizagem, mas não há dúvida ne-

nhuma que o carvão de Moatize 

mudou a cara da província. Tete 

antes da Vale e depois da Vale não 

é a mesma.

Agora, com a Jindal é um processo 

mais interessante ainda. É preciso 

saber também lidar com este par-

ceiro financeiro, é preciso que nós 

possamos, de maneira organizada, 

estruturar, ou seja, dizer que nós 

combinamos fazer isto e não aqui-

lo. Na verdade, temos que super-

visionar a Jindal. O nosso parcei-

ro económico de Tete merece um 

acompanhamento especial, porque 

este tipo de projectos são âncora 

para outros projectos e têm de fazer 

com que outros projectos possam 

desenvolver.  Precisamos de marcar 

a nossa posição sem esticar a corda 

até romper.

Quarenta e sete anos depois. há 

ou não motivos para falar da inde-

pendência económica?              

Quando celebramos o aniversário 

da independência temos que ser ca-

pazes de nos perguntar. Éramos os 

mesmos há 47 anos? Eu diria que 

em Moçambique a única coisa que 

se mantém são os 801.590 quiló-

metros quadrados. O resto mudou. 

Há 47 anos éramos oito milhões e 

hoje somos 30 milhões de habitan-

tes. Em cada 100 mil nascimentos 

perdíamos 408 crianças e hoje, o 

índice de mortalidade à nascença 

não passa de 100. Estávamos com 

um Produto Interno Bruto (PIB) 

de USD 250 milhões e hoje esta-

mos a USD 14,7 mil milhões.

Quando era ministra do Plano e 

Finanças desafiava o governador 

do Banco de Moçambique, o actual 

Primeiro-Ministro [Adriano Ma-

leiane] que não bebo bebidas alcoó-

licas, mas no dia que Moçambique 

atingir USD dois mil milhões em 

exportações vou beber um cham-

panhe. Foi uma aposta que fizemos 

como economistas e gestores desta 

economia. Nessa altura estávamos a 

USD 250 milhões de exportações e 

neste momento estamos na ordem 

dos USD cinco mil milhões. É ver-

dade que as importações não são 

nenhuma brincadeira, mas estamos 

a crescer. Nessa altura, a agricul-

tura contribuía com 40 a 50% das 

exportações, a indústria contribuía 

muito pouco. Actualmente as coi-

sas estão mais equilibradas. Os 47 

anos de independência, para mim, 

são positivos.    

... mas os Inquéritos Sobre o Or-

çamento Familiar do Instituto 

Nacional de Estatísticas mostram 

que estamos cada vez mais pobres.

Têm suas razões, porque o nosso 

crescimento é no estilo zig zag de-

vido a guerras e calamidades natu-

rais. Por exemplo, com as cheias de 

2000, Moçambique desceu cerca de 

10 anos em termos de infra-estru-

turas. Os ciclones Idai e Kennedy 

fizeram-nos recuar muitos anos, as 

guerras também. É por isso que o 

nosso crescimento económico não 

é em linha recta, tem altos e baixos, 

mas a tendência é de crescer. Não 

ao ritmo desejável, mas estamos a 

crescer. Portanto, o voo que levan-

tamos em 1975 não é directo, tem 

muitas escalas e, por vezes, com 

alguns problemas, mas é preciso 

lembrar que ainda não tivemos a 

aterragem de emergência. Com as 

nossas dificuldades continuamos a 

voar.

Numa das entrevistas, disse que 

desde tenra idade teve uma cons-

ciência patriótica. O que é isso?

Era a noção de que fazia parte de 

uma nação. Meu pai e minha mãe 

ensinaram-me que era moçambica-

na e que fazia parte de uma nação 

chamada Moçambique. Quando 

estava na escola sabia que era mo-

çambicana. Fui crescendo e conso-

lidei a consciência patriótica, em 

parte, graças a Frelimo que ganhei 

a consciência de que não era sufi-

ciente só ser patriota. Era preciso 

fazer parte de uma determinada 

agenda de desenvolvimento. Então, 

o meu patriotismo ficou reforçado. 

Deixei de ser indivíduo patriótico e 

passei a ser cidadã patriótica. 

    
“Temos que reforçar a nossa 
legitimidade”
Sente alguma consciência patrió-

tica na nova geração? E no seio 

dos seus camaradas?

Sinto falta de informação na nova 

geração. O jovem adora as agen-

das patrióticas. Não é por acaso 

que quando queremos organizar as 

forças armadas ou polícias mobili-

zamos jovens. Quando queremos 

organizar enfermeiros para aque-

las grandes campanhas de vacina-

ção vamos buscar jovens, mesmo 

quando queremos professores para 

colocar nas zonas mais recônditas 

do país vamos buscar jovens. Por-

tanto, estes têm apetência por uma 

abordagem da pátria, da nação, mas 

têm que estar informados. Então, 

nós estamos a falhar um pouco na 

formação deles como patriotas.

Quem está a falhar?         

Estamos a falhar como nação, como 

educação e como país. Precisámos 

de melhorar. Ao nível dos meus 

camaradas do partido penso que a 

essência do partido está boa, mas 

precisamos de estar atentos a al-

gumas agendas que podem não ser 

de um partido com a legitimidade 

necessária. Precisamos de trabalhar 

no fortalecimento da legitimidade. 

A questão de legitimidade não é 

objectiva, é uma questão de percep-

ção. Então, temos que trabalhar de 

tal maneira que os moçambicanos 

que nos veem, nos encarem com a 

legitimidade que sempre tivemos. 

Isto significa que a nossa agenda de 

desenvolvimento, a nossa maneira 

de nos comportar, as nossas acções 

têm que revelar a este moçambica-

no de que nós somos legítimos, e a 

Frelimo é legítima.

Sente que a Frelimo perdeu algu-

ma legitimidade no seio do seu 

povo?

Algumas vez perdemos a legiti-

midade, algumas vezes não está 

bem, tem de ficar mais consolida-

da. Temos que chegar a um nível 

em que todos dissemos: a Frelimo 

somos nós. Quando dissemos isso 

é porque tem que ser mesmo nós 

na maneira como actuámos e como 

servimos.

O que lhe faz ter esse sentimento 

de que a Frelimo está a perder al-

guma legitimidade?           

Porque alguma vez fui questiona-

da. Tenho contactos com o povo, 

faço campanhas eleitorais e sou 

questionada perante situações que 

podiam ser facilmente resolvidas e 

que nos distraímos por vezes e não 

resolvemos. Também não podemos 

colocar tudo nos ombros do chefe 

de Estado. Há coisas que têm de 

ser resolvidas aos diferentes níveis.  

Para fazer isso, no dia que somos 

nomeados, a primeira coisa que 

devemos fazer é conhecer tempe-

ratura do nosso distrito. Que tipo 

de indicadores tem o meu distrito. 

Temos que saber manipular os nú-

meros para podermos servir me-

lhor o que corresponde ao número. 

Quando digo que cinco moçambi-

canos têm acesso a este ou aquele 

serviço público estou a me referir a 

pessoas e, a partir do momento em 

que tenho consciência de que estou 

Os níveis de corrupção no país 

são altíssimos, como é que po-

demos reverter a situação? 

Não há mais nada a fazer se você 

pensar nela do ponto de vista 

macro e gigantesca, aquela que 

eu chamo de  grande corrup-

ção em comparação com aque-

la pequenina da nota na escola, 

da capulana que deve estar bem 

amarrada quando vai à materni-

dade.

Isso tudo, somado à grande 

corrupção de Lamborghini, faz 

com que nós olhemos o valor 

megalómano e dizemos que da 

maneira como isto está não há 

hipótese. A forma de combate 

não pode ser feita dessa ma-

neira. Ela é feita dessa maneira 

para acompanhar o ponto de 

vista mediático onde você faz a 

tenda [NR: julgamento das dí-

vidas ocultas], mas quando você 

quer um resultado, cada pessoa 

tem que ver na sua casa, no seu 

local de trabalho.   Que tipo de 

exigência faço do ponto de vis-

ta de combate à corrupção, que 

valores implemento na minha 

equipa. Isso deve ser feito de 

maneira consistente e não em 

campanha. 

“Não se combate corrupção com 
campanhas mediáticas” 

Este papel das lideranças aos mais 

diferentes níveis é uma questão 

fundamental no combate à corrup-

ção. É preciso responsabilizar as 

lideranças e colocar as lideranças 

correctas quando elas não respon-

dem aos desafios impostos.

Onde é que perdemos, como país, 

tendo em conta as lições do mora-

lismo da Frelimo que crescemos 

ouvindo, como por exemplo as 

lideranças são as primeiras a con-

sentir sacrifícios e as últimas nos 

benefícios?

Perdemo-nos quando nós não in-

terpretamos bem a questão do ca-

pitalismo. Então, decidimos, numa 

era destas em que se está a falar da 

democracia, de accountability, res-

ponder perante as constituências 

e nós queremos implementar o 

capitalismo selvagem. Esse capita-

lismo aplicou-se na altura em que 

se agarrou prisioneiros e mandou-

se para certos continentes e foram 

lá fazer trabalhos e, por aí, criaram 

o capitalismo. Nesta altura em que 

falamos de democracia, de cidada-

nia, de alternância governativa só 

tem direito de manter-se no poder 

aquele que consegue responder às 

aspirações do seu povo.  Estes to-

dos elementos não se coadunam 

com capitalismo selvagem, porque 

esse serviu numa determinada fase 

no mundo e fez com que permitis-

se a acumulação de capital, mas nós 

nesta fase e para aqueles que gos-

tam do capitalismo selvagem estou 

a dizer que não dá. 

Tendo em conta que a Frelimo 

está no poder, o que se pode con-

cluir?

Não são apenas pessoas da Frelimo, 

há pessoas de outros partidos.  À 

dada altura, confundimos porque 

queremos acumular da maneira 

antiga, a maneira do capitalismo 

selvagem, não pode.  Nós temos 

que acumular pouco a pouco, co-

meçando de pequeno e crescendo 

poucochinho até conseguirmos fa-

zer uma estrutura que corresponda. 

Quando nós fazemos essa estrutu-

ra com suor, eu não compro uma 

Lamborghini porque doí. Agora 

quando o dinheiro que eu tenho é 

da maneira que não doeu nada eu 

faço uma colecção.

Para além da Independência, ce-

lebramos no próximo dia 25 de Ju-

nho os 60 anos da Frelimo. Como 

é que olha para a Frelimo seis 

décadas depois? Continua aquele 

movimento moralista e agluti-
nador das massas?
Tentamos fazer porque a Freli-
mo ainda consegue dirigir este 
país com muitas pessoas hones-
tas. No meio desse mar de pa-
gamento de notas ainda temos 
professores que não embarcam 
nisso. Ainda temos enfermeiras, 
enfermeiros e parteiras que não 
fazem cobranças para assistir 
pacientes. É necessário que este 
movimento se consolide e as 
pessoas sejam acarinhadas. 
O carinho como é dado? 
É denunciando situações e valo-
rizando estas pessoas que fazem 
com que haja esse tipo de com-
portamentos que correspondem 
aos ideais da Frelimo. 
Os ideais da Frelimo estão ma-
nifestos nos estatutos, no nosso 
programa porque corresponde 
aos nossos ideais de servir este 
país e este povo. Estes ideais re-
querem, como dizia Jorge Rebe-
lo, “não só que a nossa causa seja 
justa, é preciso que os nossos co-
rações e os nossos actos também 
nos tragam à justiça aqui dentro 
de nós”, então quando fazemos 
isso o povo consegue identificar 
porque é vigilante.

Filipe Nyusi na campanha eleitoral de 2019

Continuação da pág. 4

Continua na pág. 8
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a falar de pessoas, há mais respon-

sabilidade. Então não podemos 

perder essa sensibilidade porque 

ela é que nos assegura e consoli-

da a nossa legitimidade como um 

partido efectivamente que corres-

ponde  àquelas pessoas. Isto nun-

ca se atinge a 100%. É uma luta 

permanente, há momentos em 

que a luta tem que ser maior para 

que isso aconteça e há momento 

em que a luta não precisa de ser 

tão forte ou porque já estamos nos 

carris. Então, o nosso partido tem 

essa grande responsabilidade de 

manter a legitimidade, porque é 

legitimidade que nos dá o poder.                       

Semana passada, o general An-

tónio Hama Thay esteve numa 

palestra com estudantes da UP 

e dizia que os ideais da Frelimo 

para o desenvolvimento do país 

continuam actuais. O que está a 

falhar é a implementação...

Exactamente. O general Hama 

Thay disse e eu faço eco. É só olhar 

para os programas da Frelimo, nos 

seus manifestos. Não há ninguém 

que faça melhor. Significa que te-

mos uma consciência clara daquilo 

que vai nos manter no povo. Não 

é junto ao povo, é no povo. Isso 

quer dizer que quando estou lá no 

povo, sou filho legítimo, a minha 

natureza é daquela mãe, é daquele 

pai. Sou um filho legítimo porque 

a minha natureza é daquele ADN.         

A Frelimo reúne-se regulamente 

para reflectir sobre diversas ma-

térias governativa do país. Será 

que esse assunto não é debatido. 

O que está a falhar?

Temos que trabalhar mais nas li-

deranças. O que está a falhar são 

as lideranças, as suas atitudes a 

diferentes níveis. Esta questão de 

liderar não é só dizer que o chefe 

de Estado é líder, não. Dizer que 

o ministro é líder, não. Muitas ve-

zes o ministro tem boas intenções, 

mas quando entra no ministério 

começam a dizer ah... que o mi-

nistro é extraordinário, o pensa-

mento dele está bem claro, mas o 

que está a acontecer aqui no bal-

cão? É necessário que desçamos 

nas lideranças todas, desde a mais 

pequena até aquele que faz lim-

peza, aqueles que fazem furos de 

água, aquele que chefia o tractoris-

ta, a equipa de extensão, de venda 

de semente. É necessário que cada 

um tenha noção da sua responsa-

bilidade na liderança.

Como moçambicana, antiga 

dirigente e membro do par-

tido Frelimo, como é que en-

carou a questão das dívidas 

ocultas, sobretudo depois das 

declarações saídas da tenda da 

BO?  

Senti uma certa magoa. Eu pre-

firo encarar de maneira objecti-

va e dizer que pode ter sido um 

erro, mas algumas descrições 

mostraram que havia algumas 

intenções que não eram só er-

ros.

A primeira abordagem é erro, 

a segunda é que pode ter sido 

omissão, porque nós temos uma 

estratégia de endividamento do 

país que é muito clara, tanto do 

ponto de vista do tipo de dívida 

que podíamos fazer e do pon-

to de vista do volume de dívida 

que podemos fazer. 

O Estado nunca devia ir buscar 

dívida comercial, porque essa é 

para empresas, elas produzem 

mais rápido, juntam dinheiro 

mais rápido, enquanto que o 

Estado não.

O Estado quando investe na 

sociedade e nas infra-estruturas 

a sua recuperação é através dos 

impostos. 

Não é possível como Estado se 

endividar do ponto de vista co-

mercial. Aqui houve uma falha.

Segundo, o volume, eu não me 

lembro que tenha havido algu-

ma situação depois da econo-

mia centralmente planificada 

que Moçambique assumisse 

dívidas de USD 2 biliões em 15 

anos. Este volume de dívida é 

como uma família quando deci-

de ir ao banco buscar um valor 

que compromete as agendas da 

família porque quando dizemos 

que nas estratégias de endivi-

damento não há espaço orça-

mental, estamos a dizer que dos 

USD 14 biliões que são o nosso 

PIB não há espaço lá, não.

O que estamos a dizer é que 

uma família quando se endi-

vida não pode se esquecer que 

a criança tem que ir à escola, 

quando chega o momento de 

pagar.

Não é dizer que vou pagar a 

dívida e a criança parar de ir 

Chang conhecia a estratégia de 
endividamento do Estado

à escola. Na nação é mesma coi-

sa, não pode parar de pôr 22% no 

orçamento da educação, não pode 

parar de colocar 14% no orçamento 

de saúde e 10% na agricultura com 

todos desafios de produtividade, 

porque esses são compromissos que 

assumimos. 

Tínhamos dito na nossa estraté-

gia que é nas entidades bilaterais e 

multilaterais que devemos ir buscar 

dinheiro com o nosso nível de de-

senvolvimento. 

Apostou-se que o gás iria sair em 

2018 e a dívida tinha que ser paga 

antes, então qual é esse indicador 

que estamos à espera para ir buscar. 

Não tem outro indicador, o único e 

de grande certeza era o gás.

Tendo em conta que aquilo acon-

teceu no final do mandato, pode-

mos ou não recorrer à lógica de 

que os que estavam no poder não 

podiam sair de mãos vazias?

Esta é acumulação primitiva de ca-

pital e capitalismo selvagem. 

O Ministro das Finanças com 

quem eu trabalhei [Manuel Chang] 

conhecia a estratégia de endivida-

mento que nós aprovamos. E se 

conhecia, era um dever e obrigação 

dele dizer ao chefe de Estado não, 

para o bem desta nação. Eu tive 

que dizer não ao chefe de Estado, 

várias vezes e não tive problemas 

nenhuns. Era uma oportunidade 

para o Ministro das Finanças, por-

que sem a sua assinatura nada iria 

avançar. O Governador do Banco 

de Moçambique não pode sozinho 

endividar o país em USD 2 biliões.  

Este assina como segundo, mas o 

dono do tesouro, aquele que cuida 

do tesouro publico, é o Ministro 

das Finanças. Ou não houve cora-

gem de dizer que não ou então foi 

o entusiasmo de que o gás iria sair 

em 2018, mas sabíamos que o pa-

gamento tinha de começar antes. 

Erros incompressíveis 
Um país que se diz que quer ser 

próspero e pretende desenvolver, 

será que isso é possível com aque-

le escândalo nos manuais esco-

lares que devem ser usados para 

formar o homem do futuro?

Isto tem a ver com às lideranças, tal 

como disse anteriormente, trabalho 

com a Universidade Havard [Esta-

dos Unidos], ensino a liderança aos 

ministros de todo mundo. Não se 

pode compreender aqueles erros. 

Só se compreende quando os checks 
ou a verificação que não faz o seu 

trabalho. Lembro-me que quando 

era ministra do Plano e Finanças, 

o Orçamento do Estado, depois de 

ser promulgado pelo Presidente da 

República ia à publicação no Bole-

tim da República (BR). Contudo, 

a primeira prova do BR, antes de 

sair para consumo público, ia para 

o meu gabinete para a última ve-

rificação. Eu como ministra man-

dava para o director do orçamento 

que fazia a sua verificação, por sua 

vez descia para o chefe do depar-

tamento. 

Depois destes verificarem e corri-

girem, voltava para o meu gabinete 

para a verificação final. Isto para 

testar a seriedade com que foram 

feitas as verificações. É uma ques-

tão de controlo das lideranças. Não 

se faz todos dias, mas o mais im-

portante para um dirigente é que 

os seus subordinados saibam que o 

superior hierárquico tem o controlo 

dos processos.

Lembro-me que na altura, apesar 

de ser ministra do Plano e Finan-

ças, acompanhava a produção do 

livro escolar não no conteúdo, mas 

no processo de procurement, por-

que tínhamos o Instituto Nacional 

de Desenvolvimento de Educação 

que supervisionava os conteúdos. 

Nessa altura, o livro era imprenso 

na Índia, por imposição do doador, 

mas como governo de Moçambi-

que tínhamos o controlo de todo 

processo de produção do livro es-

colar.

Em linhas gerais que o terá falha-

do? 

Lideranças. É preciso pegar o po-

der e exercê-lo, não colocar o poder 

na janela. Aconteceu isto, tomou-se 

medidas como suspensão entre ou-

tros e agora encerrou-se o dossier. 

Vamos começar uma vida nova 

com um controle efectivo, porque 

eu costumo dizer, se é para o povo 

viver ao Deus dará, como está viver, 

não precisa de governo. O povo só 

precisa do governo para orientar a 

sua vida, não precisa do governo se 

não exerce a sua autoridade.

Para a gravidade do caso do livro 

escolar, acha que aquelas medidas 

são suficientes?

A outra depende da pessoa que está 

a dirigir. Não estou a me referir ao 

Presidente da República, mas como 

é que você se sente como ministra. 

Lembro-me do Doutor Brazão 

Mazula, quando teve um conflito 

na Universidade Eduardo Mondla-

ne devido à inclusão, ele pediu para 

sair e, na altura, o PR Chissano 

perguntou porquê é que ele estava 

pedir para sair?

Há países em que para você con-

tinuar a trabalhar bem e à vontade  

procura a reafirmação da confiança. 

Estou a dizer que normalmente nos 

países onde há cultura de prestação 

de contas, de brio profissional e 

de mérito há que começar a sentir 

que o mérito já não está a ser re-

conhecido. Eu preciso procurar a 

reafirmação da confiança. Era ir 

lá e dizer excelência aconteceu eu 

sei que não estou envolvida, mas é 

meu sector e eu respondo por ele, 

sinta-se à vontade. Então, o chefe 

de Estado decide o que vai fazer. 

Ninguém está a pedir a ninguém 

para sair.

O XII congresso está à porta e 

vai eleger um novo CC que irá 

dirigir a eleição do próximo can-

didato presidencial. No entanto, 

algumas vozes defendem que esta 

é a vez do centro governar o país. 

Concorda com esta posição?

Não é assim que a Frelimo funcio-

na. A Frelimo funciona escolhendo 

a pessoa certa para cada desafio. 

Repare bem quem foi Mondlane. 

Foi escolhido para responder ao 

desafio da unidade nacional. 

A Frelimo sabe escolher em cada momento
Samora foi escolhido exactamente 

para a conclusão da luta armada, 

olhar para independência e arran-

car com o país dentro dos ideais. 

Depois veio o presidente Chissano. 

É só ver em que circunstâncias ele 

foi escolhido. Era necessário acabar 

com a guerra, fazer a reconciliação 

nacional. Veio o PR Guebuza com 

as suas características. Só em ter-

mos de enfoque, infra-estruturas, 

pontualidade, seriedade no traba-

lho, responsabilização das lideran-

ças, decisão a tempo e horas, era 

o PR para aquele período, não há 

dúvidas.

Veio o PR Nyusi que era a pessoa 

indicada para pegar o país depois 

dos erros cometidos nas dívidas 

ocultas, com o terrorismo a inten-

sificar-se, a agenda da estabilidade 

de pacificação da zona centro que 

fez da sua maneira. Com tantas di-

ficuldades, sem dinheiro, consegue 

focar-se em agendas especificas de 

construção de Estado para estar 

próximo do cidadão em todos os 

aspectos. 

A Frelimo sabe escolher em cada 

momento, não é isso de que ago-

ra é região tal. Na Frelimo não é 

isso que acontece, o que acontece 

é procurar-se um líder que cor-

responda aos desafios que o país. 

A Frelimo vai procurar esse líder 

e esse líder que vai liderar o país, 

eu confio nisso. 

A Frelimo ainda não tem um 

candidato às eleições presiden-

ciais de 2024. Se, eventualmen-

te, for indicada para assumir 

esse desafio, qual será o seu po-

sicionamento?

A Frelimo é que decide. Ainda 

não chamou a ninguém. A pes-

soa não deve comentar antes de 

ser abordada, eu ainda não fui 

abordada, vou fazendo a minha 

vida muito intensamente como 

vocês vêm.

Um dos momentos do julgamento das dívidas ocultas
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MP abandona acusações contra Nenane
Caso Atanásio M’tumuke

O 
Ministério Público (MP) 

arquivou as acusações de 

difamação e falsificação 

de documentos contra o 

jornalista Armando Nenane, num 

processo-crime movido pelo an-

tigo ministro da Defesa Nacional 

Atanásio M’tumuke.

A acção teve origem quando Nena-

ne publicou um talão de depósito 

de 50,00 meticais numa conta da 

Direcção Nacional de Logística e 

Finanças do Ministério da Defesa 

Nacional, que ostentava o nome de 

M’tumuke como assinante da mes-

ma.

Daquela conta terão desaparecido 

8,6 milhões de meticais que eram 

destinados aos militares e polícias 

que integravam a Força Tarefa 

Conjunta criada para fornecer ser-

viços de segurança às instalações 

e ao pessoal das empresas multi-

nacionais, Anadarko, mais tarde 

substituída pela TOTAL e ENI, 

em Cabo Delgado, no quadro de 

um acordo celebrado por aquelas 

empresas com os ministérios da 

Defesa e do Interior.

Depois da instrução, o MP con-

cluiu que não houve por parte do 

jornalista, do Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) e da bancária, 

Elsa João Manhique, a prática de 

qualquer infracção criminal, pelo 

que determinou pelo arquivamento 

do processo.

Para deduzir a acusação, um docu-

mento com mais de 30 pontos, o 

antigo ministro da Defesa Nacional 

apoiava-se em dois textos publica-

dos por Armando Nenane na sua 

página de Facebook.

O primeiro foi divulgado a 10 de 

Julho de 2020 com o título: “Elísio 

de Sousa, seus derivados e fauna 

acompanhante” e o segundo a 11 

de Fevereiro de 2021, com o título 

“Segredo de Estado nos Armazéns 

Anita?”.

“Importa salientar que os escritos 

supra-referidos, em texto integral, 

não constam dos autos. Todavia, tal 

facto não torna impossível o exercí-
cio de aferição da existência ou não 

da infracção em alusão”, diz o texto 

do MP.

A primeira imputação refere que o 

arguido, Armando Nenane, acusa o 

antigo ministro da Defesa Nacional 

de ter celebrado um contrato com 

duas multinacionais que operam 

projectos de gás na Bacia do Rovu-

ma, quando, na verdade, os mesmos 

foram celebrados pelo Ministério 

da Defesa Nacional, representado, 

no acto, pelo então Secretário Per-

manente, Fernando Campine.

De acordo com o despacho da Pro-

curadoria da República do Distrito 

Municipal Ka Nhlamankulu, da-

tado de 30 de Abril de 2022, nada 

consta que indica que Armando 

Nenane tenha dito que o ofendi-

do celebrou um contrato com duas 

multinacionais que operam projec-

tos de gás na Bacia do Rovuma. 

“O que consta do referido excerto, 

como sendo afirmação imputada ao 

arguido Armando Nenane, é a re-

ferência do facto de dois jornalistas 

[Fernando Veloso e Matias Guen-

te] terem sido acusados do crime 

de violação de segredo do Estado 

em virtude de haverem publicado 

um contrato supostamente confi-

dencial entre o ministro da Defesa 

Nacional, Atanásio Salvador Mtu-

muke, e o ministro do Interior, Ba-

sílio Monteiro, por um lado e, por 

outro, as multinacionais Mozam-

bique Rovuma Venture e TOTAL 

com vista ao pagamento de com-

pensações aos militares e polícias 

que integram a força conjunta em 

Cabo Delgado para o fornecimen-

to de serviços de segurança àquelas 

multinacionais”, lê-se no despacho.

Para o Ministério Público, a afir-

mação que o arguido faz é relativa 

à acusação dos jornalistas por um 

facto (Violação do Segredo do Es-

tado decorrente da publicação de 

um contrato supostamente confi-

dencial) e não a acusação da cele-

bração, pelo ofendido, do contrato 

com as duas multinacionais, em si. 

“Nestes termos, não só o arguido, 

Armando Nenane, não imputa ao 

ofendido um facto ofensivo da sua 

honra e consideração, como tam-

bém, não reproduz qualquer im-

putação que tenha sido eventual-

mente feita a partir do semanário, 

Canal de Moçambique, sobre a 

temática [autoria da celebração do 

contrato com as multinacionais]”, 

conclui.

Segunda acusação
A segunda acusação prende-se com 

a alegada insinuação do jornalista, 

Armando Nenane, segundo a qual 

a conta bancária usada para o de-

pósito de 50,00 meticais foi aberta 

pelo então ministro da Defesa Na-

cional e que, por isso, está associada 

ao seu nome.

Esse facto, prossegue o despacho 

de arquivamento, que não consti-

tui verdade, uma vez que a referida 

conta foi aberta em 2008 e todos os 

que ocuparam o cargo de ministro 

da Defesa desde a data, incluindo 

alguns membros das suas respecti-

vas equipas de trabalho, tornaram-

se assinantes da conta. 

Dos referidos excertos dos escritos 

publicados pelo arguido, Armando 

Nenane, na sua conta de Facebook 

e trazidos aos autos pelo antigo go-

vernante, conforme o MP, não se 

assaca qualquer insinuação de que 

a conta bancária em alusão tenha 

sido aberta pelo ofendido. 

“No excerto da publicação de 10 

de Julho de 2020, o arguido, Ar-

mando Nenane, partindo de notícia 

publicada no semanário Canal de 

Moçambique, anota que uma das 

pretensões, ao efectuar o depósito 

de 50,00 meticais na conta em re-

ferência, era a de aferir com certeza 

a titularidade da mesma”, lê-se no 

acórdão.

Tendo, na verdade, aferido que a 

conta em alusão é titulada pelo 

Ministério da Defesa Nacional, as-

severou, tão-somente, que tal facto 

‘não significa automaticamente 

que essa mesma conta pertence à 

Direcção Nacional da Logística e 

Finanças do Ministério da Defesa 

Nacional, considerou o MP.

A aparição indevida do nome de 

Atanásio M’tumuke no talão de 

depósito, não como titular da con-

ta, mas como depositante, não pode 

ser imputada ao arguido Armando 

Nenane. 

“Ainda que tivesse dito que a con-

ta bancária retro-mencionada foi 

aberta pelo ofendido e, por isso, 

associada ao seu nome, tal facto, 

por si só, não constitui ofensa à sua 

honra e consideração”, assevera.

Na sua terceira acusação, por fim, 

o ofendido imputava ao arguido, 

Armando Nenane, a insinuação 

de que o ofendido se beneficiou do 

dinheiro depositado naquela conta 

resultante do contrato celebrado 

com as multinacionais, acusando-o 

de estar a comer dinheiro à custa da 

guerra em Cabo Delgado. 

“Esta asserção consta da última 

parte do ponto nove da acusação, 

mas expressamente vincada como 

alocução da autoria do semanário 

Canal de Moçambique sindicali-

zada na acusação contra si movida 

pelo crime de violação de segredo 

de Estado”, lê-se no texto

O MP observa que a referência ao 

termo ´bosses` não pode ter como 

incluído o ofendido, por não se saber 

a quem se referia em concreto, dada 

a multiplicidade dos signatários 

do suposto contrato confidencial. 

Uma vez mais, não se lhe imputan-

do um facto ofensivo da sua hon-

ra e consideração, não se pode ter 

como preenchidos os elementos do 

tipo do crime de difamação, desta-

ca o MP. 

Depois de aturadas 
negociações, que se 
estenderam por noi-
tes adentro, os paí-

ses membros da Organiza-
ção Mundial de Comércio 
(OMC) chegaram, finalmen-
te, a acordos sobre os temas 
mais candentes que ameaça-
vam tornar a 12ª Conferência 
Ministerial um fracasso. Ao 
apagar das luzes, a organi-
zação global, que trata das 
regras comerciais entre Na-
ções, chegou a entendimentos 
sobre pescas, alimentação e 
vacinas.

Foi na noite de quinta-feira 
da semana passada, mais de 24 
horas depois dos dias normais 
agendados para o encontro, que 
a OMC anunciou ter chegado 
a acordos, marcando o final de 
negociações delicadas entre os 
160 países membros da orga-
nização.
As patentes da Covid-19 e 
subsídios à pesca estavam no 
topo dos temas que mais dis-
córdia geravam na organização. 
Há meses que diplomatas dos 
diferentes países discutiam, nas 
margens do Lago Genebra, na 
Suíça, sobre os subsídios à pes-
ca e patentes das vacinas contra 
a pandemia da Covid-19, mas 
sem grandes avanços.
Na semana passada, quando a 
12ª Conferência Ministerial 
estava no fim, ainda não havia 
entendimentos entre os líderes 
políticos dos países membros 
da OMC. Só ao apagar das 
luzes, na quinta-feira, um dia a 

12ª Conferência Ministerial da OMC

Acordos ao apagar das luzes
mais do inicialmente programado, 
a OMC anunciava os entendimen-
tos.
Assim, a Conferência de Genebra 
fica na história como a que, depois 
de 20 anos de difíceis negociações, 
selou o acordo sobre os subsídios à 
pesca. Trata-se de um acordo que 
proíbe o apoio à pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada e o 
apoio à pesca em zonas sobre-ex-
ploradas. 
A directora-geral da OMC, a ni-
geriana Ngozi Okonjo-Iweala, 
salientou que o acordo dá os pri-
meiros passos para acabar com os 
subsídios às frotas envolvidas na 
sobrepesca.
Sobre as vacinas da Covid-19, que 
também estavam no centro da dis-
córdia, foi atingido um acordo de 
suspensão de patentes, o que a Or-
ganização Mundial de Comércio 
classifica como “uma boa notícia 
para África”, uma das regiões com a 
mais baixa taxa de vacinação contra 
a pandemia viral.
Na hora de encerramento da 12ª 
Conferência Ministerial, Ngozi 
Okonjo-Iweala, era uma mulher 
feliz.
“Terminámos mais tarde do que o 
esperado, mas com um pacote de 
decisões sem precedentes”, disse 
Ngozi Okonjo-Iweala, para quem 
os acordos “irão mudar a vida das 
pessoas em todo o mundo” e mos-
trar que a OMC “é capaz de res-
ponder às emergências de hoje”.
Okonjo-Iweala, que entrou na 
história como a primeira mulher 
africana a dirigir a organização, 
lembrou que há muito tempo que 
a OMC não alcançava tantos re-
sultados multilaterais, congratu-

lando-se em como os membros 
“mostraram, ao mundo, que se 
podem reunir, apesar das dife-
renças políticas, para enfrentar 
os problemas globais”.
Em matéria alimentar, a Con-
ferência Ministerial compro-
meteu os membros da OMC a 
tomarem medidas para tornar 
a produção agrícola e o comér-
cio mais previsíveis e os preços 
menos voláteis. Na agricultura, 
após três anos de negociações, 
os países membros compro-
meteram-se a eliminar as res-
trições à aquisição de ajuda 
alimentar humanitária  pelo 
Programa Alimentar Mundial 
(PAM).
A Conferência de Genebra 
também passou em revista a 
situação dos Países Menos De-
senvolvidos (LDC, na sigla em 
inglês), que incluem Moçambi-
que, reconhecendo as priorida-
des específicas deste grupo de 
membros da OMC
O porta-voz da OMC, Daniel 
Pruzin, afirmou que a gradua-
ção dos LDC é uma prioridade 
importante para a comunidade 
internacional.
“Há um impulso crescente so-
bre este tema. Membros-chave 
estão engajados com os LDC 
para encontrar uma possível 
zona de aterragem. Parece que 
há uma vontade de considerar, 
favoravelmente, o aspecto do 
acesso ao mercado da proposta 
dos LDC”, disse Daniel Pruzin, 
reconhecendo que “o tempo é 
curto” (Armando Nhantumbo, 
em Genebra).

Armando Nenane, jornalista
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Perdão do INSS recebido com alívio
Por Argunaldo Nhampossa

A 
entrada em vigor do De-

creto 29/2021 de 12 de 

Maio, que perdoa as mul-

tas e reduz os juros de 

mora dos contribuintes do Insti-

tuto Nacional de Segurança Social 

(INSS) está a gerar um sentimen-

to de alívio nas empresas e traba-

lhadores por conta própria, que já 

viam um futuro sombrio. 

O instrumento, que se enquadra 

no âmbito dos esforços de miti-

gação dos efeitos da pandemia de 

Covid-19, é visto com bastante 

satisfação pelos contribuintes, pois 

abre espaço para a regularização da 

situação contributiva.

A medida é encarada como de ca-

pital importância, em caso de re-

forma, doença ou mesmo morte do 

trabalhador.

Com o perdão de multas e redução 

de juros de mora, o INSS na cidade 

de Maputo conseguiu colectar des-

de o último ano, 2.118.000 meticais. 

Foram cerca de 3.895 contribuintes, 

entre empresas e trabalhadores por 

conta própria, que até ao momento 

regularizaram a sua situação contri-

butiva. 

Este número inclui entidades que se 

registaram pela primeira vez, muitos 

anos após entrarem em actividade. 

É o caso da Quive Holdings, em-

presa do ramo da restauração, que 

opera desde 1997, sem canalizar os 

descontos dos trabalhadores para a 

Segurança Social. 

 A empresa gere um centro social e 

decidiu alargar o raio do seu negó-

cio, mas precisava de ter o respecti-

vo registo. 

Para tal, foi lhe exigida uma certi-

dão do INSS, tendo em conta que 

já operava desde 1997.   

Foi nessa sequência que decidiu 

inscrever os seus 10 trabalhadores 

no Sistema de Segurança Social 

Obrigatória.  

Na instrução do processo, a empre-

sa foi informada que à luz da lei, a 

contagem das contribuições para 

segurança social é feita a partir do 

ano do início das actividades da 

empresa. 

Neste caso, a Quive holdings tinha 

que regularizar os descontos refe-

rentes a 24 anos de actividade, o 

que, nas contas do INSS, equivale a 

dois milhões de meticais. 

Rosário Quive Jr, gestor da empre-

sa, disse que ficou muito alarma-

do com a informação que teve do 

INSS, facto que o fez pensar em de-

sistir do processo, porque não sabia 

onde e como obter aqueles valores.

A situação era agravada pelo facto 

de o país estar sob restrições, devido 

à pandemia de Covid-19 e a eco-

nomia estar a funcionar a meio gás.

O sector da restauração foi um dos 

mais sacrificados pelas medidas res-

tritivas impostas pelo governo.

Quive Jr admite que mesmo depois 

de ter sido advertido acerca da obri-

gatoriedade de aderir à segurança 

social para os trabalhadores, esta 

situação criava nele um grande em-

baraço.  

Mas, uma luz no fundo do túnel se 

acende, quando foi informado da 

vigência do decreto que estabelece 

o perdão de dívidas e redução das 

multas e de juros de mora. 

O decreto abre espaço para que en-

tidades empregadoras e trabalhado-

res por conta própria com dívidas 

de contribuições, multas e juros de 

mora possam beneficiar dos des-

contos em causa. 

A alínea a) do artigo 2 do decreto 

inclui também entidades empre-

gadoras e trabalhadores por conta 

própria que, “por qualquer motivo, 

nunca se inscreveram no Sistema 

de Segurança Social Obrigatória, 

devendo, para o efeito, seguirem as 

regras de inscrição previstas no res-

pectivo regulamento”. 

Foi desta forma que a Quive hol-

dings viu trevas se transformando 

em luz. Com a aplicação do dispo-

sitivo legal, a multa de dois milhões 

de meticais obteve um desconto, 

ficando por pagar 240 mil meticais. 

Mesmo assim, nada se afigurava 

como fácil, tendo em conta às me-

didas restritivas. 

Quive Jr conta que conseguiu ne-

gociar o pagamento desta dívida em 

12 meses, com uma prestação men-

sal de 20 mil meticais.

“A pandemia estava no pico, não 

havia receitas significativas, devido 

às medidas restritivas, facto que nos 

submeteu há uma enorme ginásti-

ca. Estávamos a trabalhar no limite 

orçamental e não podíamos ter gas-

tos a mais para resolvemos aquela 

situação pontual e oportuna”, disse.

A Quive holdings terminou o pa-

gamento da sua dívida este mês e já 

recebeu o respectivo certificado de 

quitação da dívida. 

Disse que nada foi fácil e que, aci-

ma de tudo, o resultado compensa o 

sacrifício feito.

Descreveu o acto como sendo um 

grande alívio para a empresa como 

também para os trabalhadores, 

comprometendo-se que daqui em 

diante vai honrar com os descontos 

mensais para a Segurança Social 

Obrigatória. 

Explicou que, neste caso, a empre-

sa assumiu a totalidade da dívida, 

mas daqui em diante vai canalizar 

as contribuições tal como a lei prevê 

ao determinar que os trabalhadores 

descontem 3%, enquanto a entidade 

patronal desconta 4%. 

Congratulou a informatização do 

sistema que lhe permitiu fazer tudo a 

partir do escritório, evitando bichas 

tanto no INSS como nos bancos.

A informatização do sistema per-

mite, igualmente, a possibilidade de 

controlar através do seu computa-

dor a situação da empresa em tem-

po real ou ajudar os seus trabalha-

dores na emissão de requerimentos 

ao INSS, para a obtenção dos be-

nefícios da segurança social em caso 

de doença, maternidade ou morte. 

Vamos começar a pagar
José Carlos, gerente de uma unida-

de fabril, está em situação irregular 

há três anos, viu no decreto uma 

oportunidade para resolver os pro-

blemas da sua empresa. 

Tem uma dívida de 1,7 milhões de 

meticais com o INSS por não ter 

canalizado contribuições dos seus 

60 trabalhadores. 

Alcançou, mês passado, um acordo 

com o INSS para, à luz do decreto, 

regularizar a sua situação contribu-

tiva em 24 meses. 

Carlos diz que tem que pagar 25% 

do valor, dentro dos prazos acor-

dados, para evitar mais multas ou 

colocar os seus trabalhadores numa 

situação de vulnerabilidade. 

Diz que a sua empresa enfrentou 

algumas dificuldades entre 2018 e 

2019. 

Em 2020 já estava em fase de recu-

peração em virtude de ter assinado 

vários contratos.

Quando tudo fazia acreditar que o 

momento de viragem chegou, diz,  

tudo foi abaixo devido a pandemia 

da Covid-19 que não permitiu a 

execução de alguns contratos.

“Perdemos muito devido à Co-

vid-19. Perdemos a nossa capaci-

dade de produção, capacidade fi-

nanceira e não conseguimos honrar 

alguns dos nossos compromissos, 

como é o caso do INSS”, disse.

Esta situação, prossegue, fez com 

que reduzisse a massa laboral para 

metade. 

Mas como não comunicou ao INSS 

a rescisão de contratos, continuou a 

somar dívidas que agora deverá pa-

gar após as negociações. 

Quem também viu no decreto uma 

oportunidade para regularizar a si-

tuação dos seus trabalhadores, após 

a rescisão de contratos é a food and 
drink. 

Encerrou as portas da empresa no 

ano passado, quatro anos depois de 

ter iniciado as atividades, devido a 

desentendimentos com um dos só-

cios e à pandemia da Covid-19, que 

agravou a situação da empresa. 

No meio disso tudo, Raffaello Tolo, 

gestor da food and drink, disse que o 

INSS lhe comunicou que havia oito 

meses que não canalizava os des-

contos dos seus trabalhadores. 

Aproximou-se do INSS onde foi 

informado que devia submeter a 

documentação relativa à rescisão 

dos contratos com os seus traba-

lhadores para que não lhe fossem 

cobradas as contribuições.  

Tolo teve conhecimento das faci-

lidades existentes para amortizar a 

sua dívida no âmbito do decreto. 

Instruiu o seu contabilista para 

efectuar os pagamentos. 

Segundo Tolo, o contabilista asse-

gurou-lhe que havia encerrado o 

processo, mas, para o seu espanto, 

o INSS voltou a ligar-lhe para co-

brar a dívida alegando que nenhum 

valor foi canalizado à instituição e 

que ele próprio poderia aceder ao 

sistema para conferir a veracidade 

do assunto. 

O gestor da food and drink está pas-

mado com a situação, porque o seu 

maior desejo é de se livrar da situa-

ção que lhe está a criar um grande 

embaraço na vida. 

Disse que já informou aos seus an-

tigos trabalhadores para que cada 

um deles, querendo, possa conti-

nuar a efectuar os descontos por 

conta própria, tal como prevê a lei. 

Aprendi a lição 
O perdão da dívida e multas de ju-

ros de mora era extensivo aos tra-

balhadores por conta própria. É o 

caso de Isabel Langa, de 45 anos, 

que optou por efectuar descontos 

por conta própria, devido às expe-

riências da vida. 

Diz que teve dois irmãos que per-

deram a vida e, porque descontavam 

no INSS, os seus filhos estão a be-

neficiar de pensões de sobrevivên-

cia. 

Langa afirma que vive com uma das 

sobrinhas que hoje está a fazer o en-

sino superior, graças à pensão da sua 

falecida irmã. 

Contou que a empresa onde a sua 

falecida irmã trabalhava decretou 

falência, mas ela continuou a des-

contar por conta própria até per-

fazer 420 meses e hoje vê ganhos 

nisso.  

A história de Isabel Langa não ter-

mina por aqui. 

Ela trabalha numa empresa de se-

gurança privada que declina inscre-

ver os seus trabalhadores por conta 

das dívidas que têm com o INSS. 

Diz que chegou a sofrer um aciden-

te de trabalho e a empresa nada fez 

por ela. A empresa ainda teve a ou-

sadia de marcar-lhe faltas nos dias 

em que ia às sessões de fisioterapia. 

Devido a esta situação, levou o caso 

ao tribunal tendo ganho a causa e 

a empresa ordenada a regularizar a 

situação contributiva, mas até hoje 

nem água vêm, nem água vai. 

Foi depois deste acidente que pensou 

no futuro dos seus três filhos e de-

cidiu aderir ao sistema de segurança 

social por conta própria em 2020. 

No entanto, tal como prevê a lei, a 

contagem dos descontos ao INSS 

iniciou em 2015, ano que formal-

mente declarou como tendo come-

çado a trabalhar. 

É neste sentido que tinha de regu-

larizar a sua situação contributiva a 

partir daquele ano.  Langa já vinha 

pagando a sua dívida, mas teve uma 

lufada de ar fresco ano passado ao 

aderir aos descontos, na passada 

sexta-feira concluiu com satisfação 

o pagamento da sua dívida que era 

de 460 meticais mensais durante 72 

meses. 

“Estou muito satisfeita com a con-

clusão do pagamento da dívida. Es-

pero não falhar os meus próximos 

compromissos, porque a vida me 

mostrou o quão é importante des-

contar para o INSS”, disse.

Trabalhadores já podem 
colher benefícios
O delegado do INSS na cidade de 

Maputo, Rui Guimarães, faz um 

balanço positivo da implementação 

do decreto que perdoa as dívidas e 

reduz os juros de mora, pese embo-

ra lamente que as empresas privadas 

de segurança, que são as maiores 

devedoras, não tenham aderido a 

esta oportunidade.   

Explicou que a segurança social visa 

garantir a subsistência do trabalha-

dor em certas situações, incluindo a 

morte.

Este, avança, é um sistema contri-

butivo que só pode pagar pensões 

ou subsídios àquele que pagou. 

É neste sentido que aponta que, 

após a regularização da situação 

contributiva por parte das empresas, 

há trabalhadores que já estão bene-

ficiar dos seus direitos à luz do sis-

tema nacional de segurança social.

“Há trabalhadores que devido a 

idade requereram as suas pensões, 

mas, em virtude da falta de cana-

lização das contribuições por parte 

das suas empresas, esses pedidos 

estavam pendentes. Há familiares 

de trabalhadores que perderam vida 

e não podiam requer devido à pen-

dência dos processos. Agora com a 

regularização podem fazer.  Esta é 

vantagem deste decreto”, disse.

Fez notar que, tendo em conta os 

efeitos de Covid-19 que sufocou 

muitas empresas e trabalhadores 

por conta própria, o decreto abria 

uma oportunidade para que o con-

tribuinte do INSS pudesse regulari-

zar a sua situação contributiva.

“Tem direito ao perdão de multa, ou 

seja, anulação total da multa, aquele 

que pagasse a dívida de uma única 

vez e, consequentemente, os juros 

eram reduzidos para 98%.  Aquele 

que quisesse pagar em prestações 

beneficiava do perdão de multas e 

beneficiava da redução de juros de 

mora em 75 % e podia pagar em 

prestações”, explicou. 

Acrescentou que o limite máximo 

de pagamento das prestações é de 

34 meses, sendo que 12 de Maio 

foi a data limite de manifestação 

de interesse para regularização das 

dívidas. 

Daqui em diante as empresas de-

vem canalizar os pagamentos.

As multas e juros de mora, no enten-

der de Guimarães, surgiram devido 

ao incumprimento das obrigações 

mensais, vincando que com o decre-

to, o INSS pretendia perdoar aquele 

contribuinte que tinha multas que 

podiam sufocar a sua tesouraria.     

INSS lamenta falta de adesão de empresas de segurança privada ao processo de 
regularização da situação contributiva 
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Quem é Gustavo Petro, o 1º presidente de esquerda eleito na Colómbia
O 

triunfo de Gustavo Petro 
nas eleições de domingo 
(19/6) não é apenas um 
feito porque esta é a 

primeira vez que a Colômbia elege 

um presidente de esquerda. Chama 

a atenção também o facto de ele ter 

um passado como ex-guerrilheiro.

Por isso, a vitória dele é vista como 

mais um passo na evolução de um 

país que está a deixar para trás a 

fase sombria da violência extrema 

do final do século 20 e como um 

símbolo da confirmação do acordo 

de paz com vários grupos guerri-

lheiros entre os anos 1990 e 2000.

Gustavo Petro, presidente eleito 

da Colómbia, ainda era congres-

sista quando foi a um encontro em 

2000 com Carlos Castaño, o temi-

do chefe dos paramilitares, a fim de 

tentar convencê-lo a não ser morto 

pelo grupo. 

“Eu tinha ouvido que deveria falar 

firme com ele, porque ele iria en-

colher diante de alguém com fortes 

convicções”, escreveu Petro no seu 

livro de memórias.

Petro, que havia deixado a guerrilha 

dez anos antes e exercia influência 

na Advocacia-Geral, fazia diversas 

denúncias contra os paramilitares, 

como são chamados os grupos ar-

mados ilegais que combatiam as 

guerrilhas. Essa actuação havia lhe 

garantido uma sentença de morte.

“Eu pedi a ele com firmeza”, conta 

Petro. “E depois de alguns minutos 

ele estava balbuciando e gaguejan-

do.” E não apenas os paramilitares 

não o mataram como, segundo Pe-

tro, se convenceram dos benefícios 

de fazerem um acordo de paz com 

o Estado, algo que ocorreria for-

malmente cinco anos depois.

Esse episódio, segundo José Cues-

ta, amigo de longa data de Petro e 

companheiro de guerrilha, ilustra 

bem quem é o presidente eleito 

para governar a Colómbia de 2022 

a 2026. “Isso porque ele acredita 

que a única forma de resolver pro-

blemas é pegar o touro pelos chi-

fres.”

Petro, 62, abalou a história política 

da Colômbia ao se tornar o primei-

ro líder de esquerda a chegar ao po-

der, com críticas ao modelo econó-

mico vigente e pouca ligação com a 

classe política tradicional.

O senador e ex-presidente da câ-

mara de Bogotá [segundo cargo 

político mais relevante do país] 

venceu Rodolfo Hernández por 

50,44% a 47,31%, somando um 

patamar recorde de 11,2 milhões 

de votos.

Durante a sua campanha, Petro 

prometeu tirar do papel profun-

das reformas sociais, económicas e 

políticas que levariam a Colómbia, 

um país violento e desigual, à paz e 

igualdade. “Pela trilha da vida e do 

amor”, como ele costuma dizer.

Rebelde, estudioso e introvertido, 

o presidente eleito passou 12 anos 

na guerrilha e construiu uma tra-

jectória política de quatro décadas 

com posicionamentos corajosos em 

cargos como vereador, presidente 

municipal e senador. 

Muitos temem que sua personali-

dade com traços despóticos e con-

tenciosos — ele próprio admite ter 

um perfil autoritário — vai gerar 

conflitos que levarão ao caos, e tor-

narão o país ingovernável. Outros 

afirmam que uma suposta proximi-

dade ideológica com o líder vene-

zuelano Hugo Chávez (a qual ele 

nega) vai levar a uma crise econó-

mica semelhante à da Venezuela. 

Encontrar-se com Castaño foi 

quase um suicídio, mas Petro trans-

formou o episódio numa oportuni-

dade. “Naquele dia, eu senti que, 

para ele, eu poderia ser útil no fu-

turo”, lembra, em referência à des-

mobilização que os paramilitares 

assinaram poucos anos depois.

Esse senso de oportunidade é o que 

Petro revelou na sua campanha por 

mudança, no meio de manifesta-

ções populares e crises económicas. 

E fez isso ao lado de uma liderança 

popular, feminista, negra e também 

de esquerda: Fracia Márquez, agora 

eleita vice-presidente.

“Onde os outros veem riscos, Petro 

vê oportunidades. Ele é, no bom 

sentido do termo, um oportunista.”

Rebelde introvertido
Gustavo Petro Urrego nasceu 

numa família de classe média baixa 

em Ciénaga de Oro, uma pequena 

cidade da savana caribenha, terra 

de gado e algodão. Seu pai foi pro-

fessor e sua mãe, membro de um 

partido nacionalista. O mais velho 

entre três irmãos, Petro era descrito 

como um garoto jovem que se ves-

tia com cores escuras e mergulhava 

nos livros. 

Ele é da costa colombiana, mas suas 

características são mais típicas na 

população da parte andina do país: 

sério, introvertido, desconfiado.

Petro atribui esse paradoxo cultu-

ral aos seus estudos políticos. “Ele 

disse que a ‘amarga e inflexível’ 

esquerda colombiana precisava de 

‘um banho de Caribe’ e de uma 

sacudida para poder entender sua 

própria sociedade”, relata um perfil 

dele publicado pelo site noticioso 

colombiano La Silla Vacía. 

Quando ainda era criança, ele mu-

dou-se com seus pais para Zipaqui-

rá, uma cidade ao norte da capital 

colombiana, Bogotá. Petro estudou 

numa escola pública dirigida por 

padres e frequentada também por 

Gabriel García Márquez, uma de 

suas maiores influências. 

Aliás, quando actuava como insur-

gente, seu nome de código era Au-

reliano, em homenagem ao coronel 

que estrela a obra-prima de Már-

quez, Cem Anos de Solidão. Petro 

costuma citar o romance nos seus 

discursos. 

Adolescente curioso, Petro fre-

quentou reuniões sindicais e, aos 

17 anos, aderiu a um grupo urbano, 

nacionalista e social democrata de 

guerrilheiros: o Movimento 19 de 

Abril (M19).

Sobre o motivo de sua integração 

na guerrilha, ele mencionou em vá-

rias ocasiões a desigualdade social 

na Colômbia, à qual se somaram as 

ideias à esquerda que eram muito 

populares entre os jovens da Amé-

rica Latina e do mundo, embora 

elas não fossem as mais extremadas 

no grupo.

“Tínhamos uma concepção com-

pletamente diferente do Exército 

de Libertação Nacional (ELN), das 

Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (Farc), do Partido 

Comunista ou dos vários grupos da 

esquerda universitária, que dialoga-

vam com modelos como o soviéti-

co, o cubano ou o chinês, enquanto 

pensávamos em nosso próprio pro-

jecto nacionalista e democrático”, 

escreveu Petro.

Petro, que naqueles anos era mem-

bro das bases da organização, re-

conhece que recebeu treinamento 

militar e empunhava um fuzil, em-

bora assegure que nunca participou 

activamente de acções armadas, 

algo que alguns críticos duvidam. 

Em vez disso, ele afirma ter parti-

cipado de tarefas de distribuição de 

propaganda ideológica e de outras 

iniciativas pacíficas, como a entre-

ga de alimentos em comunidades 

carentes.

“Havia pessoas que se dedicavam à 

atividade política, fazendo trabalho 

educacional. Essas eram as tarefas 

que Petro e outros quadros desem-

penhavam”, conta Darío Villami-

zar, analista político, escritor e ex-

militante do M-19, à BBC News 

Mundo.

Petro viajava frequentemente para 

Bogotá, onde tinha uma bolsa de 

estudos numa universidade priva-

da, a Externado, para estudar eco-

nomia.

Em 1985, quando o M19 se pre-

parava para a invasão do Palácio 

de Justiça, que deixaria pelo menos 

101 mortos, Petro foi preso sob 

acusação de posse ilegal de armas e 

levado para um acampamento mi-

litar, onde ele diz ter sido torturado.

Dois anos depois, ele foi solto e 

continuou sua militância em várias 

regiões do país, até ser preso nova-

mente.

Só que em 1990, o M19 se desmo-

bilizou. Naquela época, Petro era 

um representante eleito na Casa de 

Representantes de Cundinamarca, 

onde Zipaquirá fica localizada.

Mas ele foi ameaçado de morte, e 

aos 34 anos deixou o país pela pri-

meira vez.

Período na Europa
Como forma de proteger um ex-

guerrilheiro que havia se afastado 

da luta, o governo colombiano lhe 

concedeu um cargo de baixo esca-

lão na embaixada na Bélgica.

Os quatro anos de Petro na Europa 

foram fundamentais para a cons-

trução de seu perfil político: conhe-

ceu o mundo mais desenvolvido, os 

partidos social-democratas e a “so-

ciedade do conhecimento” que diz 

querer para a Colómbia.

No continente europeu ele tam-

bém estudou o meio ambiente, sua 

maior preocupação após a justiça 

social. Em suas memórias, ressalta 

que não dirige um carro há 30 anos 

por causa do impacto climático.

Petro não esconde a alta estima que 

tem por si mesmo. “Os ventos do 

povo me levaram de um lugar para 

outro, fizeram de mim um gigan-

te”, escreve no seu livro.

Por essas e outras ele é chamado de 

“vaidoso”, além de “alpinista social” 

e “messiânico” porque “acredita ser 

o salvador do povo”.

A esquerda critica características 

como arrogância intelectual, des-

potismo gerencial, teimosia concei-

tual e discurso polarizador. A direi-

ta lamenta sua visão económica do 

país, sua proximidade com perso-

nagens como Chávez e seu passado 

guerrilheiro.

Um político anti-establishment

Em 1998, Petro voltou à Colómbia 

para ser eleito, novamente, como 

representante da Cundinamarca 

[um departamento da Colômbia, 

o qual está a cidade de Bogotá, ca-

pital colombiana. Além de Bogotá, 

Cundinamarca também possui ou-

tros 115 municípios, os quais são 

divididos em 15 províncias].

“Foi assim que a carreira de alguém 

que é considerado um dos mais 

brilhantes congressistas da Colóm-

bia realmente decolou”, escreve o 

site La Silla Vacía.

Petro e sua equipa parlamentar 

denunciaram alguns dos escânda-

los mais graves durante o governo 

de Álvaro Uribe (2002-2010), in-

cluindo a ligação entre políticos e 

paramilitares e a violação dos direi-

tos humanos pelas Forças armadas. 

“Os debates se tornaram o trabalho 

da minha vida”, diz Petro em seu 

livro, onde fala do “regime mafioso” 

que governa a Colómbia.

Em 2011, ele venceu as eleições 

para presidente da câmara de Bo-

gotá, o segundo cargo mais im-

portante do país e plataforma para 

muitos candidatos à Presidência.

Seu período como presidente da 

câmara é usado como argumento 

por muitos adversários que ten-

tam desacreditá-lo. Petro con-

frontou-se com a mídia, com os 

órgãos reguladores, com a Presi-

dência, com vendedores ambulan-

tes e até com adeptos de futebol.

Mas sua maior disputa foi com os 

empresários que administravam 

uma estação de tratamento de lixo 

da cidade, já que Petro queria tirar 

o negócio deles e torná-lo público. 

A reforma resultou em dias sem re-

colha de lixo numa grande cidade e 

na sua queda.

Petro disse ter sido vítima de um 

golpe de Estado e saiu às ruas com 

um megafone na mão. E graças a 

uma decisão favorável da Corte 

Interamericana de Direitos Huma-

nos, conseguiu o cargo de volta 35 

dias depois.

“Sua estratégia foi virar a situação a 

seu favor”, diz La Silla Vacía. “Ele 

começou a forjar uma imagem de 

candidato perseguido por um siste-

ma que ele assustou com suas pro-

messas de derrubá-lo.”

Seu índice de aprovação na capi-

tal, de qualquer forma, é superior 

a 60%; venceu lá em 2018, quando 

acabou derrotado na eleição presi-

dencial para Iván Duque, e venceu 

agora novamente.

Seu tempo como edil teve con-

quistas: os homicídios e a pobreza 

diminuíram, milhões de pessoas 

passaram a ter acesso à água e os 

programas habitacionais e de assis-

tência médica foram fortalecidos. 

Ele se orgulha de ter criado planos 

para viciados em drogas, modelos 

de expansão de cidades com foco 

ambiental, escolas e moradias para 

os pobres.

Mas muitos lembram seu tempo 

como edil como um caos político 

que ele aproveitou para lançar seu 

perfil nacional. Parte da população 

afirma que o trânsito e o desenvol-

vimento urbano da cidade só pio-

raram, além do facto de que muitas 

de suas promessas, como construir 

escolas e creches não foram cum-

pridas.

Petro deixou a autarquia com deze-

nas de processos e multas que, se-

gundo ele, quase o levaram à falência.

“Ele é uma figura que inspira e 

atrai as pessoas porque é corajoso 

e quase suicida em suas iniciativas”, 

diz Carlos Vicente de Roux, um 

político próximo a ele durante sua 

gestão como edil.

“Mas isso afecta sua capacidade 

de gerenciar, porque ele está mais 

preocupado em romper sistemas e 

convenções e fazer as coisas de for-

ma diferente do que com a execu-

ção em si de um projecto.”

De Roux afirma ainda que Petro é 

“um megalomaníaco, porque sen-

te que tudo em que toca, seja um 

criminoso condenado ou uma má 

ideia, é redimido apenas pelo facto 

de estar envolvido”.

Desde a sua saída da presidência 

municipal, em 2015, Petro tem se 

dedicado a se tornar presidente.

Foi candidato pela primeira vez em 

2010, mas em 2018 e 2022 conso-

lidou sua posição como a antítese 

daqueles que governam o país há 

décadas, ocupado o cargo de sena-

dor — destinado a quem fica em 

segundo lugar na disputa presiden-

cial colombiana.

Construção de um 
“estadista”
Em 2018, a Colómbia acabava de 

sair de um complexo processo de 

paz com os combatentes de esquer-

da das FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colómbia) que 

dividiram a sociedade e reviveram a 

indignação contra os guerrilheiros.

Com o agravamento da crise hu-

manitária na vizinha Venezue-

la, que levou 2 milhões pessoas 

a migrarem para a Colômbia, a 

ideia de ter um ex-guerrilhei-

ro amigo de Hugo Chávez como 

presidente não conquistou se-

guidores suficientes naquele ano. 

Iván Duque então venceu Petro 

por uma diferença de dez pontos 

percentuais na segunda volta de 

2018. Mas nos últimos quatro anos 

o país mudou, e o Petro também.

A Colómbia testemunhou recente-

mente convulsões sociais que reve-

laram uma profunda necessidade de 

mudança, e a pandemia exacerbou 

a pobreza e a desigualdade do país.

Ao longo desse tempo, Petro dedi-

cou-se a construir pontes, aliou-se 

a políticos tradicionais, jurou que 

não ia confiscar bens, prometeu 

não aumentar a inflação nem o dé-

ficit público (quando se gasta mais 

do que se arrecada), além de dizer 

que no seu governo, a oposição não 

seria perseguida. Dessa forma, pro-

curou distanciar-se da imagem de 

um esquerdista que poderia trans-

formar a Colómbia na próxima Ve-

nezuela.

Nos seus discursos e posições, o ex-

guerrilheiro famoso pelo confronto 

tornou-se mais calmo, conciliador 

e estadista.

Sua ideia de um Pacto Histórico, 

nome da coligação que o levou ao 

poder, mantém exactamente o tom 

de seu encontro com Castaño: criar 

um consenso entre os diferentes 

partidos para tentar alcançar a paz 

que todos sonham.

Algumas de suas propostas podem 

mexer com a ordem neoliberal tra-

dicional do país, como uma reforma 

tributária que muitos especialistas 

consideram essencial de uma for-

ma ou de outra; ou a transição para 

o fim do extrativismo de petróleo, 

principal fonte de arrecadação do 

Estado por meio das exportações.

Mas o que vem a seguir, com todo o 

poder do sistema contra ele e uma 

personalidade dada ao confronto, 

será um desafio ainda maior.

Gustavo Petro vence eleições na Colómbia e torna-se no o primeiro presidente de esquerda

Presidente eleito, Gustavo Petro, e a vice-presidente eleita, Francia Márquez. 

G
et

ty
 Im

ag
es

Gustavo Petro rompe 

com a História da 

Colómbia ao se tornar o 

primeiro presidente da 

esquerda pura e dura. O projecto 

de paz e reconciliação superou, 

desta vez, o de pragmatismo e 

crescimento económico. Foram 

necessários 40 anos de carreira 

política.

Quatro razões pelas quais ele ga-

nhou:

Primeiro, sua trajetória. Come-

çou como guerrilheiro. Depois, 

como deputado, denunciou o 

pior da corrupção e das violações 

aos direitos humanos. Em segui-

da, usou o município de Bogotá 

como plataforma para a presi-

dência. Na sua terceira candida-

tura, ganhou.

Em segundo lugar, a conjuntura. 

Um processo de paz que abriu 

janelas para um futuro diferen-

te, duas convulsões sociais, uma 

pandemia que aprofundou a po-

breza e um governo impopular 

de Iván Duque geraram o mo-

mento certo para uma presidên-

cia do Petro.

Terceiro, a crise da classe polí-

tica. Como nunca antes, os co-

lombianos concordaram em tirar 

“os mesmos de sempre” do poder, 

actualmente nas mãos do impo-

pular Iván Duque. Com Álvaro 

Uribe legalmente questionado, 

a centro-direita ficou dividida e 

desacreditada.

E quarto, o país de 60 anos de 

guerra elegeu um ex-guerrilhei-

ro. E isso se deve a uma mudança 

geracional que deixou para trás a 

dicotomia da Guerra Fria e pas-

sou a falar de desigualdade, meio 

ambiente e direitos sociais. Petro 

soube representar essa nova Co-

lômbia.

Quatro pontos que 
explicam a vitória de Petro

(BBC Brasil e Redacção/ SAVANA)
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Cartoon
EDITORIAL
Moçambique independente: 
Como colocar-se entre os 
melhores do mundo

É 
tentador questionar o que seria de Moçambique hoje, 47 anos 

depois da independência, se depois de 25 de Junho de 1975 as 

coisas tivessem corrido de outra maneira. Outros tentam vaticinar 

que trajectória o país teria tomado se Eduardo Mondlane não 

tivesse sido assassinado, em Fevereiro de 1969.

Há muitas questões hipotéticas, como por exemplo, o que teria 

acontecido se o pensamento de Urias Simango e seus seguidores tivesse 

prevalecido sobre os demais. 

Há vários ângulos a partir de onde olhar para Moçambique hoje e imaginar 

o que seria o país em determinadas circunstâncias, mas o mais óbvio é 

que ninguém é capaz de dar uma resposta conclusiva, tendo em conta que 

circunstâncias que nunca existiram nunca podem ser consideradas para 

determinar situações reais que se obtêm num determinado momento.

Jovens que nunca conheceram Samora Machel, a não ser pelas fotos, 

escutam com entusiasmo os seus discursos, nos chapas ou em outros 

lugares, plenamente convencidos de que se ele estivesse ainda vivo, 

resolveria os seus inúmeros problemas de ausência de oportunidades, e 

como tal sem quaisquer perspectivas na vida.  

O que todos estes questionamentos trazem à superfície é um 

sentimento de desespero perante a situação que se vive, e o facto de 

que a independência, sendo ela própria um processo em que um povo 

se liberta do domínio colonial, não significa necessariamente o alcance 

da liberdade e das oportunidades de desenvolvimento que se anunciam. 

Moçambique hoje não é o lugar ideal onde muitos dos seus cidadãos, 

incluindo aqueles que lutaram para o libertar do colonialismo, alguma 

vez sonharam que seria. Com uma guerra civil que durante 16 anos 

dilacerou todo o seu tecido económico e social, e hoje nas garras da 

forma mais cruel de terrorismo, não será muito difícil de perceber 

algumas das razões pelas quais um país com tanto potencial natural para 

dar certo, continua, em larga medida, numa trajectória cada vez mais 

errante, figurando entre os dez países mais pobres do mundo. 

Não há uma condenação divina para que um país continue a ser conhecido 

no mundo pelas piores razões. Moçambique pode sair da situação em 

que actualmente se encontra, mas é preciso, primeiro, que a sua liderança 

política reconheça que o país não está no lugar onde bem merece estar.

O passo seguinte é proceder a um diagnóstico objectivo e honesto 

sobre quais os elementos que o país necessita para dar o salto para um 

verdadeiro futuro melhor. Infelizmente em Moçambique, quanto mais 

se fala de unidade nacional e de paz, estes dois valores quanto mais 

distantes da acção dos dirigentes políticos se posicionam.

Longe de ser um acto de emitir slogans, dar ordens e ser temido pelas 

massas, a governação é um acto criativo de procurar englobar todas as 

sensibilidades políticas, sociais, étnicas e culturais, numa acção conjunta 

e partilhada visando a construção de uma sociedade que apesar da sua 

heterogeneidade, reconhece a inevitabilidade de um destino comum.

Tudo isso é facilmente dito do que posto em prática. Mas o facto 

fundamental é que uma liderança política madura, e que se impõe pela 

via do consenso e do inclusivismo, estará muito melhor posicionada 

para trazer a bordo todas as sensibilidades que são necessárias para o 

progresso de qualquer nação. Isto significa que as desigualdades nunca 

devem ser explicadas pela capacidade de tão poucos de terem acesso 

privilegiado aos recursos nacionais em detrimento da maioria, de serem 

mais diferentes dos outros simplesmente pelas conexões que possuem. 

Por outras palavras, a necessidade de surgimento de uma burguesia 

nacional com capacidade de defender o Estado deve ser um processo 

orgânico e endógeno, resultante de uma luta incessante pela criação de 

riqueza e de condições para o desenvolvimento de toda a comunidade, 

e não o resultado da capacidade de assalto aos cofres ou aos recursos 

comuns. A par disso, uma governação partilhada, que busca a sua 

inspiração nas valências locais, e baseada em regras pré-estabelecidas 

consensualmente e executadas de forma independente, é uma das 

fórmulas mais importantes para o afastamento do potencial aos 

intermitentes e violentos conflitos que em nada contribuem para o 

desenvolvimento de qualquer país.

A caminho de meio século da sua independência, estes são os valores 

sobre os quais Moçambique deve reflectir, se quiser mudar o seu estado 

de coisas e colocar-se entre os melhores do mundo.  

,

Se quisermos compará-las 

através de um método de sí-

labas métricas, a literatura e a 

diplomacia têm o mesmo va-

lor e a mesma sensação de harmonia: 

recebem nota cinco! Ambas cultivam 

a beleza das palavras com arte e zelo 

para servir os seus objectivos e ambas 

também conquistam grandes elogios,  

escolhas e admiração de quem lhes 

gosta.  

Mas, quando somos confrontados 

com factos brutais, ou barreiras da 

vida social, iremos verificar que tudo  

“isso é poesia!”, como curiosamente 

disse um poeta angolano cujo cente-

nário também estamos a comemorar 

agora. De facto, a literatura ganha e 

coloca-se muito à frente, na frente da 

diplomacia.

Vale a pena comparar escritores, di-

plomatas, os livros e os discursos de 

ambos?

Defendi um dia, durante uma en-

trevista, que «a literatura não tem 

fronteiras e os livros não necessitam 

nem de passaportes nem de vistos de 

entrada...». Sem burocracias, o livro 

viaja à mão e na bagagem de qual-

quer um. É lido e traduzido em todas 

as línguas e momentos. Depois do 

seu “Acto de Nascimento”, leia-se, 

“Lançamento público”, o livro ganha 

autonomia e junta-se a várias familias 

sem distinção, nem discriminação. 

Abre-se e fecha-se sem protocolos. 

Além de ganhar pelo modo como 

cultiva a beleza e a sinceridade nas 

palavras que utiliza, o bom livro con-

quista milhares de leitores em todas 

as frentes e latitudes, tanto em caso 

de conflito como em tempos de paz. 

O livro é dinâmico, agradável  e con-

tagiante!

Vale à pena dar exemplos de livros e 

de autores neste frente à frente, entre 

literatura e diplomacia?

O método das sílabas métricas que 

mencionamos no início aconselha-

nos a dizer «Kota, num faz isso!», 

como tanto gostam de repetir os 

angolanos, por tudo e por nada. É 

verdade. Graças ao seu grande dina-

mismo e arte, os casos de sucesso,  os 

chamados  “best-sellers”, da literatura 

mundial, desde a era antes de Cristo, 

não cabem nesta página, contraria-

mente aos escassos  “Quem é quem?” 

na diplomacia.  E a conclusão é ater-

radora e, pior ainda, pode ser horrível 

em termos de score: a literatura é au-

tónoma, tem uma técnica e arte fa-

bulosas que resistem a crises e crises, 

enquanto a diplomacia é obediente, 

subalterna, e só é salva pelo poder de 

uns, pela imaginação de outros e pelo 

acesso aos orçamentos do Estado.

No início,   falei de um centenário e 

da máxima de um poeta angolano, 

curiosamente emprestado à política e 

também extremamente hábil e astu-

to na frente diplomática: Agostinho 

Neto, “o poeta maior!”, para Angola!  

Outra  prova eloquente de que a lite-

ratura é tão rica que empresta os seus 

melhores valores e conhecimentos a 

diversas áreas.

Neste ano de 2022, Moçambique 

tem estado a celebrar o centenário 

do seu poeta maior, José Craveirinha, 

com um impacto mundial que prova 

o quanto é grande e incontestável 

o sucesso da literatura. E, uma vez 

mais, a arte e a coisa literária estão 

duplamente presentes. Por um lado, 

representadas pelo célebre Noel Lan-

ga que fez questão de oferecer além 

fronteiras, à União dos Escritores 

Angolanos (UEA), um dos seus me-

lhores quadros a óleo, e, por outro 

lado,   com a apresentação do livro 

“Os Bantu na visão de Mafrano”, que 

duas netas deste escritor e etnólogo 

angolano apresentaram em Maputo, 

a convite da AEMO.

O quadro de Noel Langa chegou a 

Luanda rodeado de expectativas   e 

foi destaque na semana, onde animou  

debates e tertúlias  entre escritores e 

jornalistas. O livro sobre antropologia 

cultural angolana   “Os Bantu na vi-

são de Mafrano” nasceu há um mês, 

em Luanda,  e já circula pelo mundo 

de mão em mão, de chancelarias em 

chancelarias e entre famílias, sem vis-

tos e sem fronteiras. Outra prova elo-

quente do dinamismo literário neste 

eixo cultural entre Maputo e Luanda. 

Uma vez mais, ganhou a literatura e 

aprendeu a diplomacia que pode usar, 

doravante, estes factos históricos no 

seu discurso e na sua agenda.

O arcebispo emérito do Lubango, 

província da Huíla, em Angola, e 

prémio Sakharov 92, Dom Zacarias 

Kamuenho, tornou-se também o pai 

de uma célebre   expressão que pro-

mete fazer história no mundo da lite-

ratura, quando afirmou, no dia 14 de 

Maio, em Luanda: «Agostinho Neto 

o poeta maior; Mafrano o antropólo-

go maior!», e ganhou os corações dos 

que amam a literatura.

Este é um tema que fica a cargo de 

poetas, escritores, políticos, diploma-

tas, críticos e observadores, sem for-

malismos. Nós ficamos simplesmente 

por aqui, depois deste breve frente a 

frente entre a literatura e a diploma-

cia,  com os factos e realidades estric-

tamente mencionados.

*Jornalista e escritor angolano

A literatura na frente da diplomacia
Por Tazuary Nkeita*
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FILOSO  FEMAS
(MOÇA)

No princípio era o ver-

bo – moçambicanas, mo-
çambicanos (...) em vosso 
nome a Frelimo proclama 

a independência total e completa de 
Moçambique.  Porém, desde que, 

com o verbo (criador) Deus criou 

o mundo ideal (em que Moçam-

bique proclamou a independên-

cia), com o seu Fiat, o xiconhoca 

do Satanás desafiou-o (sabota-

gens, terrorismos) adulterando a 

sua criação e fazendo o mundo (e 

Moçambique) como o conhece-

mos; cheio de poderes de negação, 

depois de contradição (guerras, 

guebuzismos). Do anjo decaído 

veio a realidade transfigurada; a 

rebeldia foi o seu instrumento: 

Satanás ganhou discípulos, em 

número impressionante, impeli-

dos mais pelo espírito diabólico 

de fazer contra (contradição) do 

que pela libertação e arbítrio (que 

nunca souberam assumir respon-

savelmente).

Os primeiros foram as criaturas 

iniciais, os camaradas da primei-

ra hora, Adão e Eva. Apesar de 

prometidos a uma edénica   feli-

cidade eterna, diante do único se-

máforo amarelo – de prudência – 

responderam peremptoriamente 

com um petulante e imprudente 

‘non serviam’. Quando o diabo se 

aproximou dissimulado na pele 

de uma serpente, foi a uma ca-

marada Eva já afectada a quem 

a besta ofereceu a maçã, assim 

como ao seu OJM Adão, com-

panheiro também igualmente 

sedento de concupiscência. Des-

coberta a nudez pós-fruta (deso-

bediência), tratava-se então de se 

vestir – e alimentar e fazer leis.  A 

história estava doravante adulte-

rada e, em oposição a frater, aga-
peia, camaradagem e paz do Éden, 

começava a era solipsista do Eu 

Narcisístico e dolarcrático, com 

o seu relativismo moral e guer-

ras “justas”, de gemas e de claras, 

próprias do desenrascar humano.

Se por aventura tivessem obede-

cido e não se tivessem deixado 

tentar!... Mas como o diabo com 

a sua divisa (slogan) non serviam
só está ao serviço de si próprio, 

assim também o seu descendente 

humano baseia a sua causa so-

mente na propriedade, que pare-

ce não ter limites. Este imperati-

vo categórico de rebeldia serviu a 

diferentes categorias de descren-

tes: os libertinos negadores de 

Deus, dos deuses e dos dogmas 

humanos, os libertários adeptos 

de liberdades sem obrigações, 

os   revolucionários e utopistas 

sedentos de um mundo sem con-

tradições, sem sofrimentos, sem 

A Luta Continua...
dor, sem movimento (fixado na 

excelência da alegria eterna), os 

niilistas destruidores do poder 

dos pais e da autoridade, da tra-

dição e da razão, os ateus deici-

das e entusiastas anunciadores da 

morte de toda a transcendência, 

os anarquistas...e tutti quanti que 

se pretendem mais lúcidos e co-

nhecedores que todos os outros. 

Os homens deuses (Harari) que 

na esteira de Giordano Bruno se 

decretam demiurgos de um mo-

nogenismo biotecnológico, clas-

sificam o bem e o mal, decretam 

quem (raças, culturas, nações ) 

tem direito à vida e quem merece 

a morte. Os que se reclamam do 

povo (o povo é meu patrão) apli-

cam-se a conjurar e agir contra 

ele. De facto, nenhum deles ser-

viu outra coisa senão o próprio 

ego. Diante do terror que se-

meiam pelo mundo fora – Cabo 

Delgado, Palestina, Ucrânia (…), 

com bombas (todas saídas das 

mesmas fábricas nos EUA, na 

Rússia, na União Europeia, na 

China) – das corrupções, das 

dívidas ocultas, do tráfico políti-

co..., damo-nos conta quanto as 

democracias oligarcas e as oligar-

quias democráticas, da esquerda e 

da direita, são gémeas.

A revolução francesa não matou 

só o rei (e a moçambicana não só 

Mondlane e depois Machel) mas 

fez tábua rasa de toda a transcen-

dência. A rebeldia pode doravan-

te propor uma figura alternativa 

que releva do Deus negado e do 

rei decapitado. A morte de Deus, 

segundo a autópsia de Ludwig 

Feuerbach na “Essência do Cris-
tianismo”, torna possível a pro-

liferação de diferentes figuras: o 

único, o revolucionário, o niilista, 

o super-homem, o xiconhoca, o 

changuinista e outras variações 

trágicas sobre o tema do solipsis-

mo rebelde

A fórmula mais radical e actual 

encontra-se no “O Único...” de 

Max Stirner, onde o autor postu-

lando o contrário da moral kan-

tiana do dever, faz coincidir o seu 

direito com a força, nega o outro 

e anuncia o sucesso como o úni-

co princípio director. Maquiavel 

da ética pura, Stirner propõem 

um revolta radical que nada nem 

ninguém pode conter. Ao lado 

do Marquês de Sade,  o livro do 

filósofo alemão oferece as ideias 

da razão egoísta. As páginas de 

Stirner constituem uma contra-

crítica da razão prática e mais 

particularmente uma máquina de 

guerra lançada contra os avatares 

do kantismo no século XIX: o he-

gelianismo. Lá onde o autor dos 

“Princípios da Filosofia do Direito” 

convida o indivíduo a realizar-se 

na, pela e para a colectividade, 

Stirner (como certos frelimistas 

de hoje) opõe não os direitos do 

indivíduo ou do homem mas o 

seu poder que não quer conhecer 

nenhum limite.

A metafísica que sustenta uma tal 

mística é evidentemente solipsis-

ta. Como no Marquês de Sade, o 

outro (o povo, os moçambicanos) 

não existe, ele aparece como nihil
(nada). O mundo stirniano supõe 

um único ser, o seu, o resto do 

mundo deve suportar  a objecti-

vação que lhe é imposta. Leitor 

da “Fenomenologia do Espírito”, 

Stirner conhece a luta das opos-

tas “auto consciências de si” (selbst  
bewusst sein), não ignora que o 

desfecho do combate é o esta-

belecimento de um mestre e um 

escravo. Ele não quer ser servo e 

dá-se todos os meios para estar 

na maestria do mundo, ao lado 

dos boustanis da raça dos senho-

res; de maneira que ele se autori-

za tudo, absolutamente tudo (as 

dívidas ocultas são um epifono-

meno), o que  lhe permite  a exis-

tência na Guinness dos africanos 

mais ricos da revista Forbes. 

Dando primazia à força sobre o 

direito ou escrevendo ‘eu quero, 

por isso mesmo é justo’, ‘o que 

está em meu poder é meu’ ou 

‘o que tens a força de ser, tens o 

direito de sê-lo’ Stirner encabe-

ça uma filiação a que esclava-

gistas, colonialistas, opressores, 

ditadores, impostores, xiconho-

cas, pecuniocratas, guebuzistas, 

nhangumelos (...) se podem re-

comendar. Hitler e Mussolini 

mas também multinacionais, 

teocracias, democracias autori-

tárias e de predação, ditadores, 

oligarcas, terceiros mandatistas, 

(…) fizeram e continuam a fazer 

de “O Unico Indivíduo e a sua pro-
priedade”1 um breviário teórico e 

prático.

Se fizéssemos nossos os princí-

pios formulados por Trotsky em 

“A moral deles e a nossa” confir-

maríamos a distinção weberiana 

entre ética da convicção e ética 

da responsabilidade que desacre-

ditam os defensores de lógicas de 

poder totalitário (o nosso roubo é 

diferente do roubo deles, a nos-

sa opressão é libertária). Mas se 

não podemos julgar os actos de 

uns à luz dos princípios de ou-

tros, temos então que concluir, 

depois da morte de Deus, da im-

possibilidade de toda e qualquer 

moral?  Estamos na encruzilha-

da entre o amoralismo dos que 

– como Sade, Stirner e alguns 

infiltrados no Estado e na freli-

mo de hoje– subordinam as suas 

acções simplesmente ao sucesso 

do empreendimento – o fim jus-

tifica os meios – e à imoralidade  

dos nietzschianos – para além do 

bem e do mal – (o pouco que nos 

resta de reserva moral) que con-

sideram que uma via de acesso 

turva  não pode justificar um fim 

elegante recorrendo a quaisquer 

meios.

Depois de demiurgos, profetas e 

sacerdotes, hoje o verbum passou 

a ser apanágio de poetas, escrito-

res, filósofos. Nas “Areias do Im-
perador”, (símbolo da transmuta-

ção de um imperador absolutista 

ao absolutismo dos mais fortes 

que ele)  Mia Couto põe na boca 

de uma das suas personagens a 

lapidar sentença: os escritores in-
ventam palavras (Deleuze diria 

‘conceitos’) mas os soberanos com as 
palavras criam realidades (de res, 
coisas). No alvor da nossa reden-

ção, durante os Acordos de Lu-

saka, o nosso potencial soberano 

pronunciou o desverbo (diverbo) 

‘desconseguir’; o fiat desse pre

-anúncio de mau auguro é a lista 

dos nossos desconseguimentos. 

Desconseguimos o socialismo, a 

educação (...) estamos a a des-

conseguir a paz, a democracia, 

o desenvolvimento, a unidade, a 

independência...

Alguns revolucionários de ontem 

(bastantes!), obtido o poder tão 

ambicionado, são os reacionários 

de hoje. Perderam a  lucidez  de 

que a revolução não era um fim 

em si mesmo mas  um acto fina-

lizado com um objectivo, a felici-

dade dos nossos povos (Amílcar 

Cabral); não entenderam que a 

revolução não era para estar no 

topo e ter preferência sobre todo 

e qualquer indivíduo comum; 

antes, importava acreditar em 

ideias, defender ideais, sacrificar 

um certo número de valores, sem 

esquecer que eles existem encar-

nados noutras pessoas, existên-

cias que poderíamos ter poupado, 

que poderíamos, nas circunstân-

cias assustadoras para onde a his-

tória nos atirou, dialogar e even-

tualmente corrigir de maneira 

diferente sem as destruir. Mas 

sobretudo a falta de vigilância so-

bre eles (e nós próprios) levou-os 

(e a nós) a cair no  pecado adâmi-

co da concupiscência que se in-

sinuou, desde Eva, e leva alguns 

de nós a procurarem, em nome 

da liberdade de todos, a encher 

os seus bolsos com ‘coisas sujas 

e inconfessáveis’ ( Jorge Rebelo); 

a falta de consciência de que a 

sobrevivência pelo trabalho (so-

frer, penar) dos  descendentes de 

Eva, num mundo do desenrasca, 

humano, não se compadece com 

o repouso. É o antigo comba-

te entre Maquiavel e La Boétie, 

Sartre e Camus, ordem de Deus 

e desobediência de Satanás, lei da 

cidade e lei do coração, liberdade 

e escravidão

Porém ‘nós viemos de longe’ 

(Noémia de Sousa em Sangue 
Negro), da grande tribulação: 

escravatura do colonialismo, do 

chibalo. Uma canção icónica da 

nossa discografia revolucionária 

salmodiava a coragem dos afri-

canos pela sua independência 

total (o que era sem contar com 

a Total).  Nas nossas circunstân-

cias foi preciso  muita coragem 

para nos libertarmos das algemas 

e seria injusto não saudar nos 

protagonistas dessa epopeia sem 

precedentes, os heróis da nossa 

causa e nação. 

Mas é também preciso lembrar 

que o caminho que temos pela 

frente é maior do que o cami-

nho que fizemos. Por isso não há 

tempo nem para o descanso, nem 

para nos vangloriarmos pelo que 

foi feito. Também é preciso não 

transformar batalhas perdidas 

em fim da guerra; o testemunho 

tem que ser passado às gerações 

futuras para que, não obstante o 

“mar alto” ( J. Nyerere), a causa 

de todos possa continuar. Mais 

do que desconseguir, as palavras 

mais pronunciadas no nosso ver-
batim revolucionário foram, sem 

dúvida, a luta continua.

A luta continuou, porém desde 

o início da dolarcracia ela con-

siste na busca do Único e da Sua 

Propriedade (poder, dinheiro, 

influência, acumulação...) até a 

preço da instrumentalização das 

nossas diferenças raciais, étnicas, 

religiosas e regionais.  A serpente 

leva a lutar uns contra os outros: 

partido (sem ideias nem valo-

res), governo, ONGs na busca 

do Único e da sua Propriedade. 

A necessária luta pela liberdade e 

igualdade de todos parece não ter 

hoje muitos adeptos! ...

O principal problema de hoje é 

com quem contar para continuar 

a Luta. Quem está disposto a sair 

da cobardia, abandonar a como-

didade, a prosseguir a luta secular 

pela liberdade de todos; Quem? 

Na verdade, com quem verdadei-

ramente se pode contar? 

Pelos 30 milhões de Moçambi-

canos A Luta Tem Que Conti-

nuar!…

Por Severino Ngoenha e Carlos Carvalho
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Oestilo de vida defendido pelo 

Mestre pintor não apresentava 

novidade acima daquilo que era 

a pretensão média do cidadão 

comum. Queria o mínimo para viver. 

Viver com dignidade. No entanto, sabia, 

perfeitamente, que era um dos muitos 

combatentes pela dignidade do ser humano. 

Ao seu lado, sempre atento aos desafios da 

vida, o colaborador olhava para a estrada 

avaliando a velocidade do veículo. Mestre 

pintor parecia resmungar, de si para si, no 

interior do seu cérebro, enquanto mantinha 

a velocidade. Passaram por uma “bomba 

de combustível” e prosseguiram viagem 

com um polícia que lhes pediu boleia. O 

colaborador teve que ceder o seu lugar, indo 

parar na bagageira. Sabia que a conversa 

entre o Mestre pintor e aquele polícia 

de barriga extremamente avantajada não 

tardaria a acontecer. Como já não houvesse 

necessidade de continuar a resmungar de si 

para si, perguntou ao polícia: 

— Oiça-la… O que é isso de ”tsú” que se 

fala a torto e direito? Ouvi isso da boca do meu 

primo que ultimamente anda muito satisfeito 

da vida. Não se farta de falar daquilo que ele 

considera como real futuro melhor. Não entendi 

nada. Como não parava de falar não me deu 

oportunidade para lhe perguntar sobre essa 

coisa de “tsú”. É dialecto de onde?

— Devia ter-lhe explicado. Não é nenhum 

dialecto de Moçambique. São simplesmente 

as iniciais de Tabela Salarial Única. É mais 

fácil dizer “tsú”. É só isso. Mas, ele anda muito 

satisfeito, não é? Então acredita que com o “tsú” 

a vida estará resolvida…

— Disse-me até que agora vai avançar com a 

casa: vai comprar cimento, ferros, areia vermelha, 

estribos… Quer um bom pedreiro. Disse-me 

que estava farto daqueles pedreiros que sabem 

tudo. O carro do tipo está arrumado. Disse-

me que com o “tsú” vai levar o carro para um 

lugar sério, longe dos equívocos do canhoeiro. 

Quer ser um profissional com dignidade… 

sem dificuldades para tomar um copo ou 

pagar uns tantos copos aos amigos. Isso de 

apanhar “chapa” e misturar-se com a sovaqueira 

destilada pela pobreza vai deixar de ser com 

ele. Quando o “tsú” começar a entrar não vai 

continuar a aturar roupa da “xicalamidade” 

para a mulher e os filhos; não vai continuar a 

aceitar comer verdura anémica de um a trinta 

quando não há a sorte de participar num e 

outro seminário onde servem lanche melhorado 

ou mesmo almoços melhorados. O tipo estava 

eufórico. Estava mesmo maluco com essa 

coisa de “tsú”. Disse-me que se vai vingar das 

portagens, passando por elas, vezes sem conta, 

até cheirarem a “tsú”. Vocês na polícia, então, 

vão ser reis. Com o “tsú” a entrar no final do mês 

não vão querer extorquir-nos. Ou esse “noves 

fora” vai continuar? Quando vocês multam a 

malta qual é mesmo o vosso benefício? Dizem 

que têm uma percentagem indigna. Mas, isso 

de “tsú” não é mesmo verdade? Oiça-la, pão 

de trigo subiu, aliás, continua a subir; gasolina, 

gasóleo, óleo, tomate, peixe fresco, electricidade, 

água, tudo, …tudo continua a subir. Esse vosso 

“tsú” vai valer mesmo alguma coisa?

— É assim: o “tsú” vai aguentar os estragos 

do actual tsunami económico. As águas fazem 

estragos e depois retornam ao mar e tudo 

volta ao normal, não é? Aí o “tsú” vai ter 

uma conduta económica irrepreensível. 

Não está sair o gás do Rovuma? Não temos 

grafite? Areias pesadas… Então o “tsú” vai 

ter uma série de almofadas económicas. É 

preciso alimentar o cidadão com alguma 

esperança.

— Não será optimismo exagerado? 

Sabes o que é um País sério? Almofadas 

económicas sim, mas elas precisam de 

consistentes almofadas políticas, entendes. 

Começa a sonhar com a tua “tsú” numa 

almofada quando o Estado moçambicano 

começar a ser despartidarizado com 

convicção. Sem esta acção, levada a sério, 

a tua querida “tsú” não te vai dar nenhuma 

dignidade; vai-te trair com o baton dela até 

te conformares com ela. 

Pararam à entrada da esquadra onde o 

agente da autoridade, aliás, o polícia, 

desceu. Mecanicamente o colaborador 

tomou o seu lugar e continuaram a marcha.  

Boleia em modo TSÚ

Como sempre acontece com tudo, a guer-

ra na Ucrânia vai perdendo aos poucos o 

monopólio das atenções. Para tudo dizer 

em poucas e cruéis palavras, já estamos 

todos fartos da guerra na Ucrânia. Mas segura-

mente ninguém mais do que os ucranianos: mais 

de 4 milhões permanecem ainda exilados no es-

trangeiro e, embora muitos tenham já regressado, 

o que encontram em muitos casos e muitos lados 

é um país desfeito e cujo futuro próximo não pa-

rece ser outro senão o contínuo troar dos canhões 

e a destruição paulatina de qualquer hipótese de 

regresso a uma vida normal. Todas as noites as 

televisões repetem imagens de prédios, escolas, 

hospitais em ruínas, campos minados e cidades 

semidesertas, e servem-nos intermináveis entre-

vistas com habitantes que apenas pedem o fim 

da guerra e uma oportunidade para retomarem 

as suas vidas. Todavia, invocadas sondagens cuja 

origem é misteriosa garantem-nos o contrário: 

que a grande maioria dos ucranianos deseja que 

a guerra prossiga até à derrota total do invasor 

russo. E todas as noites Zelensky, o Presidente 

dos ucranianos, aparece-lhes na televisão, vestido 

com a sua eterna T-shirt verde-militar, a prome-

ter mais guerra e a pedir aos amigos da NATO 

novas e mais mortíferas armas para combater 

os russos. Fora isso, e das raras vezes que vai ao 

terreno, curiosamente só vemos Zelensky entre 

militares — discursando-lhes, condecorando-os, 

exortando-os a prosseguir o combate —, mas 

jamais o vemos entre os civis, prometendo-lhes 

mais sangue, suor e lágrimas e encorajando-os a 

sofrer mais morte e destruição sem fim à vista. 

Uma falha na meticulosa operação de imagem 

do Churchill dos tempos modernos.

Há um mês, os EUA, a Inglaterra e a NATO 

tinham convencido Zelensky de que a vitória era 

possível e estaria iminente: a Rússia ficaria de tal 

forma debilitada que tão cedo não se atreveria 

a ameaçar a Ucrânia ou quem quer que fosse. 

Era esse o objectivo final, conforme explicou 

em Kiev o secretário da Defesa americano. A 

imprensa ocidental ajudava a essa crença, des-

crevendo, com base sobretudo em informações 

dos serviços militares ingleses, uma força russa 

desmotivada, desorganizada, mal abastecida e 

mal comandada. Assim sendo, qualquer veleida-

de de retomar negociações de paz não só seria 

um favor feito a Putin, como soaria até a traição. 

Mas, entretanto, a situação mudou no terreno e 

mesmo os mísseis de longo alcance fornecidos 

por Londres e Washington não conseguiram 

evitar a inversão da situação militar a favor dos 

russos. Mariupol caiu e o Donbas está pratica-

mente todo nas mãos de Putin, o seu primeiro 

objectivo militar declarado. Neste momento, até 

“a necessidade de evitar a humilhação da Rússia”, 

a declaração de Macron que lhe valeu tantos in-

sultos em Kiev, parece ultrapassada pelos acon-

tecimentos no terreno. O que poderá aquele trio 

de falcões do lado de cá fazer a seguir? Fornecer 

armas nucleares tácticas à Ucrânia: dar o passo 

que falta em direcção à guerra total ou confor-

mar-se, não com a humilhação da Rússia, mas 

da NATO?

Entretanto, como vamos reparando todos os dias 

e como era de prever, a Europa, 600 milhões de 

europeus, mais uns milhões indeterminados de 

africanos e, entre eles, os pobres entre os pobres 

estão prisioneiros desta guerra que não começa-

ram, que não quiseram, mas que, segundo nos 

contaram, serviu para unir mais do que nunca 

a Europa e a NATO. Mas, arrostando outra vez 

com a fúria dos sapientes de olhos vendados, 

deixem-me recapitular a versão alternativa dos 

factos — que, dia após dia, vem emergindo à su-

perfície até ao dia em que, tal como sucedeu com 

o Iraque, saberemos a verdade toda, apenas uns 

milhares de mortos tarde demais.

Esta guerra podia e mais do que devia ter sido 

evitada e houve tempo suficiente para o fazer. 

Pessoalmente, comecei a escrever isso dois me-

ses antes do 24 de Fevereiro, impressionado com 

a estranha passividade com que toda a gente, 

ONU incluída, via rufar os tambores de guerra 

e nada fazia para a evitar, nomeadamente trazer 

as partes de volta aos Acordos Kiev-2, que Putin 

declarou aceitar como solução definitiva. Apesar 

disso, acreditei que Putin não invadiria a Ucrâ-

nia, de tal forma esse passo me parecia estúpi-

do e desproporcionado. Mas fê-lo, em força e à 

bruta, que é a maneira russa, sendo que também 

não há maneiras brandas nem limpas de fazer a 

guerra. No início, Zelensky deu sinais de estar 

disposto a negociar e houve várias tentativas de 

entendimento directo entre russos e ucranianos, 

mas sempre mediadas ou intermediadas por po-

tências “menores”, como a Turquia ou Israel, sem 

que os “grandes” se envolvessem — o que foi 

estranho. E quando os “grandes” finalmente en-

traram em cena, foi para apostarem abertamen-

te na guerra — o que me tornou as coisas mais 

claras. A guerra na Ucrânia convinha e convém 

à Grã-Bretanha cujo primeiro-ministro precisa 

desesperadamente de causas externas — a Ucrâ-

nia, a violação dos acordos do ‘Brexit’, a expulsão 

dos emigrantes negros para o Ruanda — para 

que o seu patético desempenho do cargo lhe 

permita ainda flutuar durante uns tempos mais 

à tona da sua mediocridade política. Biden pre-

cisa da Ucrânia para fazer esquecer a vergonha 

da retirada do Afeganistão, para substituir junto 

dos europeus os fornecimentos de gás e petróleo 

de Moscovo e para lhes vender armas, pois que, 

desgraçadamente, toda a política americana está 

cativa dos fabricantes de armas: quer a política 

interna quer a política externa. E a NATO, nas 

mãos desse sinistro Stoltenberg, tem tudo a ga-

nhar: importância acrescida depois de ter estado 

à beira da morte, novos membros e novas áreas 

de actuação, mais poder militar e mais poder po-

lítico, recuperando os EUA como líder indispen-

sável em troca de subscrever e acompanhar todos 

os seus interesses estratégicos, até aos mares da 

China, se necessário, e como Stoltenberg já foi 

avisando.

Parece-vos uma visão simplista das coisas? Pois, 

talvez. Mas não o é menos a visão oposta: a de 

que a Rússia, sem qualquer razão para ver na 

contínua expansão em direcção às suas fronteiras 

da NATO (uma organização puramente “defen-

siva”), sem nenhuma razão para se opor à ade-

são de mais um membro, a Ucrânia, lançou uma 

guerra que, se não for travada ali, irá pela Europa 

fora até ao Atlântico. Concedo que em Moscovo 

reina um louco, só não me convenço que do lado 

de cá reinem missionários da paz.

Mas, entretanto, aqui na Europa — cuja política 

se resume ao seguidismo em relação aos ame-

ricanos, à NATO e a Zelensky — os cidadãos 

comuns vão agora começando a perceber o preço 

que tem uma guerra que não foi evitada quan-

do o podia ter sido e que ninguém quer parar. 

A Rússia, que nos garantiram ser um ‘tigre de 

papel’ económico que se desmoronaria em três 

tempos com as sanções, está aparentemente bem 

melhor do que os europeus. 

Os brilhantes estrategos deveriam ter meditado 

nas lições da História e ter-se lembrado de que, 

enquanto César conquistava a Gália, a Helvécia, 

a Germânia e a Bretanha inglesa, alargando os 

limites ocidentais do Império Romano até às 

fronteiras atlânticas, Roma estava à beira de se 

desmoronar pela revolta popular motivada pela 

falta de trigo para o pão. Esqueceram-se os es-

trategos de que “o tigre de papel russo” tinha 

duas armas determinantes: energia e cereais, e 

a possibilidade de cortar as exportações dos ce-

reais da Ucrânia através do Mar Negro. E agora 

até há “analistas” que falam na “primeira guerra 

alimentar da História” — uma coisa tão velha e 

tão usual nas guerras como a própria História. 

Putin deve estar a rir-se contemplando o resulta-

do das sanções na Europa: energia a preços sem 

controlo e inflacionando tudo em cadeia, falta de 

cereais, recessão ao virar da esquina e combate 
às alterações climáticas chutado para o caixote 
do lixo.
Mas não só: os próprios fundamentos da Europa 
e da União Europeia como referência do pri-
mado da lei e dos direitos humanos estão a ser 
afastados pela necessidade de se submeterem aos 
novos interesses dominantes. 
Só o Parlamento Europeu impediu (para já…) 
Ursula von der Leyen de fazer tábua-rasa da 
recusa da Polónia em obedecer à legislação eu-
ropeia em matéria de independência judicial e 
direitos individuais, dando-lhe €36 mil milhões 
como prémio de ser dos maiores apoiantes da 
NATO e da Ucrânia. Mas a mesma Von der Le-
yen foi a Kiev declarar que a Ucrânia, um dos 
Estados mais corruptos da Europa, “já antes da 
guerra cumpria os critérios de adesão à UE” e 
que o país, onde Zelensky acaba de ilegalizar 
oito partidos políticos, “é uma democracia par-
lamentar sólida”. E o já citado secretário-geral 
da NATO, Jens Stoltenberg, que agora também 
já se imiscui na política interna dos países, decla-
rou-se “muito feliz” porque a Suécia “está a levar 
muito a sério as preocupações da Turquia com a 
sua segurança e já começou a mudar a sua legis-
lação antiterrorista”. Ou seja, para ultrapassar o 
veto da Turquia à adesão da Suécia e Finlândia à 
NATO, os suecos estarão a preparar-se para de-
clarar o PKK curdo como organização terrorista, 
como pretende a Turquia, acabando com o asilo 
político que davam aos seus militantes persegui-
dos por Ancara. Os mesmos que na Síria foram 
aliados preciosos de europeus e americanos no 
combate contra os verdadeiros terroristas do 

Daesh. Para tudo isto, li algures uma extraor-

dinária explicação “democrática”: estamos em 

guerra e em guerra funciona o estado de excep-

ção — até para os direitos humanos.

Eis para onde caminha a Europa dos valores e da 

prosperidade. Eis o preço a pagar por esta guerra 

da qual somos todos prisioneiros.

*in Expresso editado em Lisboa

Prisioneiros de guerra
Por Miguel Sousa Tavares*
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Os maus resultados conti-
nuam a perseguir o Mat-
chedje de Mocuba [Zam-
bézia] na presente edição do 

Moçambola 2022. A equipa treinada 
por Nacir Armando, um médio de 
eleição que brilhou no Matchedje 
de Maputo, ainda não conseguiu 
pontuar na maior prova do futebol 
nacional, somando zero pontos em 
quatro jornadas disputadas. 

A agravar, a equipa está a ser assolada 

por uma crise financeira que a im-

pede de pôr as contas em dia como, 

por exemplo, pagar o salário de joga-

dores e da equipa técnica. Esta crise 

que se verifica, inclusive, na falta de 

material desportivo para a realização 

de treinos, está a deixar insatisfeitos 

os adeptos e coloca o clube sob forte 

pressão.

De fontes muito bem posicionadas, 

explica-se que a crise que enferma o 

clube é derivada da guerra em Cabo 

Delgado, que está a obrigar que as 

verbas antes direccionadas para o clu-

be sejam cortadas, para alimentar os 

esforços da luta contra grupos arma-

dos que aterrorizam aquela província 

do Norte de Moçambique, rica em 

gás.  O Matchedje pertence ao Mi-

nistério da Defesa. 

Aliás, uma das soluções propostas 

pela direcção do clube é que os joga-

dores que fazem parte do plantel se-

jam militares, o que possibilitaria que 

os mesmos auferissem os salários por 

via do Ministério da Defesa. 

Porque se entende que a falta de or-

denados que impera, há sensivelmen-

te três meses, e a precariedade das 

condições de trabalho é que estão por 

detrás dos maus resultados que perse-

guem a equipa. 

Pese embora o treinador da equipa, 

Nacir Armando, tenha apresentado 

um discurso de contenção de chamas 

depois da última derrota, ao referir 

que o balneário está unido, o certo 

é que verifica-se um movimento in-

terno de jogadores que pretendem 

abandonar o barco e buscar por  no-

vos balneários. 

O Matchedje de Mocuba é a única 

equipa do Moçambola que ainda não 

pontuou, encontrando-se isolada no 

último lugar da tabela classificativa. 

No último jogo, marcado por vá-

rios protestos dos militares contra a 

prestação da arbitragem de António 

Munguambe, a equipa oriunda da 

província da Zambézia, perdeu dian-

te do Ferroviário de Lichinga por 

(1-2). 

Na primeira jornada, a equipa perdeu 

por (3-0) diante da Liga Desporti-

va de Maputo; na segunda jornada 

voltou a perder por (1-3) diante do 

Ferroviário de Nacala; na terceira jor-

nada, foi derrotada pelo Ferroviário 

de Nampula (1-0). 

Deste modo, a equipa ainda não con-

seguiu resultados positivos que a aju-

dem a se aproximar do objectivo de 

garantir a manutenção no principal 

campeonato do país. 

Matchedje de Mocuba 
afunda-se no Moçambola 

Por Elias Nhaca

Eu

  

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

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

“Ventos de 2021”
Na verdade, os maus resultados apre-

sentados pela equipa de Nacir Ar-

mando não são uma novidade. Se 

tivessem sido realizados os campeo-

natos provinciais que, em regra geral, 

apuram três equipas para o Moçam-

bola, para também ditar a descida de 

também três equipas mal posiciona-

das na tabela classificativa do Mo-

çambola, o Matchedje de Mocuba 

teria descido de divisão. 

A equipa beneficiou-se do facto de 

a Federação Moçambicana de Fute-

bol (FMF) ter determinado, contra 

a vontade da Liga Moçambicana de 

Futebol e dos clubes, a redução de 

equipas participantes do Moçambo-

la 2022, de 14 para 12. Na altura, a 

FMF referiu que os três últimos clu-

bes daquela edição deveriam partici-

par de uma liguilha, que ditaria o 12ª 

participante da prova. Mas, porque o 

Desportivo de Maputo e o Textáfrica 

de Chimoio, as equipas que também 

estavam destinadas a descer de divi-

são, recusaram participar da liguilha, 

a FMF colocou automaticamente os 

militares na presente edição do Mo-

çambola. 

Mas, o certo é que os treinados de 

Nacir Armando não conseguiram 

fazer o suficiente para participar no 

Moçambola 2022. 

O Matchedje de Mocuba terminou 

a última edição do Moçambola no 

lugar de despromoção, 12ª posição, 

com 22 pontos em 26 jogos. A equipa 

teve um saldo de cinco vitórias, sete 

empates, 14 derrotas, 20 golos mar-

cados e 34 sofridos. 

Naquela temporada, o renomado 

treinador moçambicano, Nacir Ar-

mando, assumiu o comando técnico 

do Matchedje de Mocuba em finais 

de 2021 quando a equipa tinha ape-

nas três pontos.

“Zambézia preocupada”
Aquando da apresentação formal do 

novo presidente do clube Matched-

je de Mocuba, em Fevereiro do cor-

rente ano, o governador da província 

da Zambézia, Pio Matos, endereçou 

uma mensagem à direcção do clube 

na qual referiu que o mesmo não 

interessava apenas aos seus simpati-

zantes, adeptos e sócios, mas a toda 

a província. 

Explicou que há necessidade de o 

atleta do Matchedje de Mocuba ser 

psicologicamente bem equilibrado, 

e fisicamente bem formado. Adver-

tiu, porém, que para o alcance desses 

níveis a direcção do clube deve co-

mungar factores extracampo, como 

o repouso, uma boa alimentação para 

que os atletas tenham as condições 

reunidas para desempenhar as suas 

funções. 

Sublinhou ainda que não se deve 

cobrar dos atletas aquilo que não se 

providencia enquanto clube. 

Na mesma ocasião, Guilherme Al-

berto Mathlombe, novo presidente 

do clube, referiu que “eu farei aqui-

lo que os outros vinham fazendo e 

acrescendo cada vez mais aquilo que 

me for possível. Porque encontrei o 

Matchedje que estava muito bem. 

Aquilo que foi bom é isso que vou 

aproveitar, e aquilo que for necessário 

também [com] a experiência que tra-

go, contando com toda a colaboração, 

[para] manter o Matchedje [onde] 

nós ansiamos que [esteja]”.

Os problemas financeiros que afec-

tam os militares de Mocuba foram 

evidenciados em 2020, quando se 

apelou para a necessidade de se con-

verter os jogadores civis em militares 

para resolver os problemas de paga-

mento de salário via Ministério da 

Defesa. 

A nova administração do Matchedje 

de Mocuba foi eleita a 25 de Feverei-

ro do corrente ano, numa Assembleia 

geral do clube que foi orientada pelo 

ministro da defesa, Cristóvão Chu-

me. 

O Matchedje de Mocuba ascendeu 

ao Moçambola em 2020, depois de 

ter garantido o apuramento em finais 

de 2019. 

Ao fim de quatro jornadas, a União 

Desportiva do Songo lidera a prova 

com 12 pontos, mais dois do que o 

Costa do Sol, que ocupa a segunda 

posição, juntamente com o Ferroviá-

rio de Nampula que também soma 

dez pontos. 

O nativo deste dia é audacioso, progressista, independente, prestativo, 

amigo, atraente fisicamente, cativante e sempre pronto a ajudar 

àqueles que lhe pedem auxílio.

Pelo seu lado atraente e de certa forma arrogante, normalmente 

desperta inveja e antipatias. É também de certa forma possessivo com 

suas coisas, amigos, sócios e cônjuge.

Para ter sucesso profissionalmente, deve desenvolver a espiritualidade, 

pois caso contrário pode ser envolvido por pessoas inescrupulosas 

que tudo farão para o arruinar, e caso não possua esta característica, 

dificilmente terá competência para solucionar seus problemas. 

Sendo líder por natureza, ou trabalha só, ou em cargos de chefia, de 

preferência no ramo da engenharia, metalurgia, comércio, vendas ou 

diretamente com o público, pois é muito convincente. 

DIA 11= Dia da harmonia
Apesar de ter como lema a harmonia, a inspiração está sempre 

presente em sua vida. É um diplomata por excelência.

Delicado nos termos, acções, possuindo tacto e discernimento para 

qualquer problema ou ocasião. É um número mestre, e os seus 

possuidores quase sempre são carinhosos, sentimentais e necessitam 

tremendamente de um lar para se sentirem seguros, protegidos, pois 

não gostam de viver sozinhos. Normalmente é exagerado em seus 

amores, pois é altamente emocional e por vezes se sente frustrado em 

tentar impor aos outros seus pontos de vista e padrões morais e não 

ser atendido. 

DIA 12= Dia da auto-expressão
É comunicador nato; pela sua expressão, persuasão e argumentação, 

consegue convencer todos os oponentes. Tem gosto artístico, 

habilidade manual, é idealista, quase sempre está de bom humor e 

dificilmente desiste dos seus ideais. A sua praticidade e agilidade 

em fazer as coisas, leva-o a assumir mais compromissos do que pode 

cumprir e, dessa maneira, está sempre atarefado, cheio de trabalho, 

necessitando aprender a dosar suas energias, pois com certeza vai 

precisar delas em casos especiais. 

O nativo deste dia é íntegro em seus propósitos, justo, de caráter leal, 

franco, liberal, de natureza ativa, qualidades comerciais, diplomacia, 

aptidão para o comando e gosta de ajudar o próximo. É muito 

respeitador da fé e das crenças, suas e alheias.

Gosta de ser popular, tendo mesmo tendência para se tornar 

político ou trabalhar em atividades de interesses sociais. É bondoso 

por natureza, e por vezes em vista dessa característica, tende a ser 

explorado pelas pessoas mais chegadas a ele.

ACREDITEM QUE É VERDADE!

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

o vê

Os adeptos começam a mostrar-se impacientes perante a falta de resultados 
positivos do Matchedje de Mocuba
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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 2021

Pelo menos uma em cada 

três mulheres sofreu 

violência física ou se-

xual alguma vez na vida, 

geralmente perpetrada por um 

membro próximo da família 

ou parceiro íntimo, deixando 

marcas profundas na vida de 

mulheres e raparigas vítimas, 

indicam dados do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). 

De acordo com uma pesquisa fei-

ta pela ONU-Mulheres em 2018, 

há estatísticas nacionais que in-

dicam que 70% das mulheres já 

sofreram algum tipo de violência 

alguma vez na vida. 

Em Moçambique, a violência 

doméstica é um crime puni-

do pela lei n° 29/2009 de 29 de 

Setembro, contudo, devido às 

normas sociais, muitas mulheres 

ainda sofrem em silêncio no país. 

O SAVANA conversou com 

mulheres que fizeram diferente, 

conseguiram quebrar o ciclo de 

violência física e psicológica que 

sofriam dos seus maridos e hoje 

ajudam outras mulheres a dizer 

não à violência doméstica.

Madalena Cidália é presidente 

da Associação das Mulheres Ví-

timas de Violência Doméstica, 

uma entidade criada em 1999, 

com o apoio do Fundação para o 

Desenvolvimento da Comunida-

de (FDC). 

Ainda na sua juventude, viven-

ciou um episódio de violência 

contra a mulher que a impulsio-

nou a lutar pela causa. 

“Uma vizinha de 17 anos esteve 

numa união prematura com um 

senhor, o casal era da província 

de Tete, mas tinha se mudado 

para a cidade de Maputo. Depois 

de alguns desentendimentos en-

tre o casal, o marido decidiu ti-

rar a vida da própria esposa em 

1999”, conta Cidália.

“Como forma de vingar aquela 

morte, eu e outras mulheres nos 

juntamos e criamos a Associação 

das Mulheres Vítimas de Violên-

cia Doméstica”, narra.

Antes de fundar a associação, 

sofria o mesmo mal em casa. O 

marido a violentava de forma fí-

sica e psicológica. “Fiquei nessa 

relação durante 18 anos, sempre 

era espancada, puxava-me os ca-

belos e humilhava-me constante-

mente”, recorda.

As agressões aconteciam sempre 

que o companheiro estivesse bê-

bado e Madalena Cidália acredi-

tava que a situação iria mudar. 

O facto de ter quatro filhos tam-

bém desencorajava a ideia de 

abandonar o casamento.

 “Fui me apercebendo, depois da 

morte daquela moça, que a vio-

Violência doméstica

Sobreviventes ajudam outras vítimas
Por: Benedita Félix

lência doméstica pode terminar 

em assassinato e que o agressor 

pode nunca mudar de postura e 

decidi separar-me”, diz. 

Revela que as consequências da 

violência afectaram também os 

seus filhos, pois presenciavam 

tudo. Um dos filhos foi diagnosti-

cado com problemas psicológicos.

Apesar de ter posto fim ao seu 

longo relacionamento, Madalena 

Cidália defende que a separação 

deve ser o último recurso, pois 

é possível vencer a violência do-

méstica através do diálogo e mu-

dança de comportamento.

Cidália explicou que muitas mu-

lheres que levam os seus casos ao 

tribunal têm desfechos desfavo-

ráveis por não reunirem provas 

suficientes. 

“Na nossa associação, atendemos 

as vítimas de violência, e para os 

casos que terminam em tribunal 

prestamos acompanhamento até 

ao último dia do julgamento”, 

avança Madalena Cidália

“Uma vez acompanhei o caso de 

uma mulher que lhe foi retirada a 

orelha pelo parceiro, porém, por 

não ter um documento compro-

vativo da medicina legal, (um re-

latório médico válido na justiça) 

que comprovasse que tal facto 

sucedeu durante um episódio de 

violência doméstica, estava a per-

der o caso”, lembra, com tristeza.

Segundo o informe anual das 

Nações Unidas para o Desen-

volvimento (PNUD) de 2018, as 

questões sociais ainda imperam 

para as desigualdades socioeco-

nómicas entre homens e mulhe-

res. A mulher é a mais dependen-

te economicamente e com níveis 

educacionais mais baixos. 

O índice de raparigas mães entre 

15-19 anos é de 46,4%, enquanto 

as que se encontram casadas na 

faixa dos 20-24 estiveram unidas 

prematuramente. A taxa de pes-

soas alfabetizadas com mais de 

15 anos é de 50,6, sendo a média 

de 3,5 anos de escolaridade, em-

bora para mulheres seja 2,5 anos 

e para os homens 4,6 anos.

A pesquisa publicada pelo Ins-

tituto Nacional de Estatística 

(INE) indica que 21% das mu-

lheres admitiram ser tolerável o 

esposo bater na esposa por uma 

série de situações, como em caso 

de discussão.

Aurora Nhacule é membro da 

Associação das Mulheres Víti-

mas de Violência Doméstica e 

líder comunitária. Sofreu violên-

cia física nas mãos do marido na 

sua juventude, suportou tudo em 

silêncio e só se viu livre do drama 

depois da separação. 

“Eu não queria criar uma situação 

de mais conflitos, por isso não re-

corri a nenhuma instância legal, 

preferi entregar tudo nas mãos de 

Deus. Quem está a sofrer agora 

é ele [o meu ex-marido]”, refere

Dessa relação, a fonte teve uma 

filha que actualmente está com 

40 anos de idade. Para o seu azar, 

a sua filha, ao crescer e atingir a 

juventude, também começou a 

sofrer violência física e econó-

mica por parte do seu conjugue 

e o apoio de Nhacule foi crucial 

para que ela quebrasse o ciclo de 

violência. 

A filha teve de recorrer a um ga-

binete que atende mulheres víti-

mas de violência juntamente com 

a sua mãe, conseguindo, desta 

forma, parar com a violência.  

A activista defende que nenhuma 

sobrevivente de violência deve 

continuar a partilhar o lar com 

um marido que se recusa a mudar 

de comportamento. “Quando co-

meçamos a resolver o problema 

lá na Maria Sopinho [do Gabi-

nete de Atendimento à Família 

e Menores Vítimas de Violência 

na Cidade de Maputo], o meu 

genro acabou se distanciando da 

família e eu acabei acolhendo mi-

nha filha e netos em minha casa”, 

lembra.

De acordo com Ndzira de Deus, 

directora- executiva do Fórum 

Mulher, nos últimos tempos, 

nota-se que há um aumento de 

consciência das mulheres sobre 

a violência doméstica. O Fórum 

Mulher é uma rede de organiza-

ções não governamentais que luta 

pelos direitos da mulher.

“Mesmo aquelas vítimas de clas-

se alta, que habitualmente fica-

vam em silêncio, têm ganhado 

coragem para denunciar. Elas 

já começaram a perceber que a 

violência é um mal a combater 

e têm quebrado o silêncio. Têm 

procurado os postos policiais”, 

declarou. 
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O 
livro, N’tsai Tchassassa 
a virgem de missangas, 
de Carlos Paradona 
Rufino Roque, acaba 

de ganhar a proeza de uma tra-
dução em Espanhol, um feito 
que acontece dois meses de-
pois que o seu autor foi recon-
duzido ao cargo de Secretá-
rio-Geral (SG) da Associação 
dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO), na sequência de um 
pleito eleitoral bastante con-
turbado em que o seu oponen-
te, Lucílio Manjate, acabou 
por retirar a sua candidatura, 
à boca das eleições, abrindo 
espaço para a sua esmagadora 
vitória com 100%, números 
comparáveis a pleitos norte-
coreanos. 

A este pretexto, o SAVANA en-
tabulou uma conversa em torno 
de algumas questões candentes 
que marcam a actualidade da 
agremiação, mormente a do dis-
tanciamento dos membros da 
agremiação, que até foi colocada 
no seu manifesto eleitoral como 
um dos problemas bicudos que 
o seu elenco se propunha resol-
ver caso ganhasse as eleições. 
E Paradona lá estava no seu 
gabinete, armado de múltiplas 
competências, a do escritor (30 
anos de carreira, quatro livros 
publicados), a do militar (di-
plomado em altos estudos mili-
tares, qualificado como melhor 
combatente das FPLM) e, outra 
menos conhecida, de procustes, 
e bom procustes. Quando por 
vezes as suas respostas lhe saiam 
pela culatra, ou invertia a po-
sição do revolver ou submetia 
o conceito de distanciamento 
à sua cama, amputando-lhe ou 
esticando-lhe as pernas. 
Resumidamente, o jornal quis 
saber como o novo secretário  
espera resolver este problema 
do distanciamento dos escrito-
res, sobretudo agora que se diz 
em tom baixo nos corredores 
da AEMO que a situação se 
agudizou, com uma nova vaga 
de abandono de membros mais 
importantes, como é o caso dos 
anteriores secretários, em vir-
tude, como ficou dito, da sua 
contestada recondução ao cargo, 
apontando-se a título de exem-
plo, Ungulani Ba Ka Khosa e 
Armando Artur como os que já 
não se fazem presentes nos ac-
tuais brindes no centro social da 
AEMO 
Verdade ou não, o facto é que, o 
próprio Paradona  deixa cair por 

Carlos Paradona

“Há membros que só aparecem em 
corridas eleitorais”

entre os dentes uma resposta 
positiva, quando diz: “sobre isso 
não tenho nada a comentar. Mas 
eu tenho estado com o Arman-
do, o Ungulani, incluindo o Lu-
cílio em outras ocasiões, em que 
trocamos impressões em torno 
do futuro da literatura moçam-
bicana. O estar na AEMO não 
significa estar no espaço físico 
da agremiação”. Pois bem, ou-
tro argumento bom não haveria 
para o escritor. Mas em alguns 
momentos da entrevista, este ar-
gumento, mostrar-se-ia inviável 
e o bom escritor ver-se-ia então  
obrigado a recorrer aos truques 
militares que bem os conhece, e, 
na pior das hipóteses, ao jogo de 
procustes, mesmo com correndo 
o risco de violentar os seus pró-
prios argumentos. 
Pois, ele oscilou entre duas po-
sições quanto a esta questão de 
distanciamento dos membros 
da agremiação, defendendo, por 
um lado, conforme o disse no 
seu manifesto, ser um problema 
incómodo em relação ao qual, 
o seu potencial secretariado 
precisaria que mexesse alguns 
pauzinhos para superá-lo, e, por 
outro, tratar-se de uma situação 
completamente normal, irrele-
vante e que na verdade poderia 
ser ignorada, sem impedir que a 
caravana, que é o seu secretaria-
do, avance, o que dá a impressão 
de que tudo resume-se a uma 

questão de critérios. 

Presença física
Segundo explicou, o que actual-

mente se vive na AEMO é uma 

situação que sempre se viveu e 

que os membros que sempre 

frequentaram de forma assídua 

continuam a se fazerem presen-

tes nos habituais brindes. En-

tende que a AEMO sempre foi 

composta por duas categorias 
de membros, sendo a primeira 
a dos que se candidatam para a 
condição de membros por mera 
vontade ostentacionista. 
“É lógico que esta categoria, 
logo que consegue [admissão], 
considera que chegou à meta 
e não tem razões de vir à casa 
que lhe viu nascer”. Existe – diz 
mais adiante – uma segunda 
categoria de membros, a daque-
les que se entregam de corpo e 
alma, porque se identificam com 

a casa, que não se sentem peixe 

na água estando fora dela. Estes 

“podem ficar fora [distanciar-

se] desde que se mantenham 

actuantes”. Num outro mo-

mento, disse que a AEMO, que 

segundo ele, saiu das últimas 

mais revigorada do que antes, 

devem basear-se na máxima do 

comunista, Mao Tse Tung se-

gundo a qual “a literatura avan-

ça como se fosse uma corrente 

de rio que vai afastando para as 

margens as partes que não se 
juntam ao caudal principal”. E 
aqui vemo-nos perante as duas 
camas de procustes, e Paradona, 
muito calmamente dispensa um 
sorriso e volta à carga e coloca 
uma outra questão. “Nas últimas 
eleições havia muitos concor-
rentes para os cargos de direc-
ção da AEMO que havia mais 
de dez anos que não punham os 
pés na agremiação”. A pergunta 
que pairou no ar, contudo, e que 
o SAVANA colocou, mesmo 
para evitar que o leitor se sinta 
em cima do muro, é de saber a 
que lista pertenciam tais mem-
bros oportunistas, e Paradona 
relegou a resposta a esta per-
gunta ao critério da intuição do 
leitor e tudo ficou claro como 
água. Só que, eventualmente, há 
quem entenderia que a sua pró-
pria lista continha este tipo de 
candidatos, e que alguém mal 
intencionado poderia rebatê-lo 
apontando exemplos concretos. 
E, Paradona, em jeito de respos-
ta, volta ao seu argumento refe-
rido de que o estar na AEMO 
não se resume à presença física, 
mas no facto de o membro con-
tinuar actuante mesmo quando 
distante.

Falando do seu livro 

N’Tchassassa a 

virgem de missangas, 

que, na sequência da 

sua tradução, tem vindo a 

granjear, segundo o seu autor, 

um sucesso em venda em dez 

livrarias da Espanha e em 

outros países da América 

Latina, diz que o processo 

de tradução começa com 

o contacto que a editora 

universitária espanhola 

Alicante, estabeleceu consigo, 

manifestando interesse de 

traduzir o livro. Trata-se, 

segundo Paradona, de um 

acontecimento gratificante 

tanto para a sua literatura 

quanto para a literatura de 

todo o país.  “Significa que 

a literatura moçambicana 

está de parabéns, está 

sendo reconhecida noutros 

países”. Questionado se a 

sua literatura tem merecido 

reconhecimento por parte 

dos estudiosos dentro e 

fora do país, Paradona 

disse: “sinto que tenho tido 

N’Tchassassa..., entre o Conto e o Romance
reconhecimento a nível nacional 

por parte dos leitores, recebo 

felicitações através de cartas 

que estes me endereçam e sei 

também que há estudos que tem 

vindo a ser feito na Universidade 

Eduardo Mondlane, sobretudo 

em torno do presente livro, que 

já foi editado em Portugal”. 

Quanto ao próprio livro, trata-se 

de uma escrita que oscila entre o 

conto tradicional e o Romance, 

uma característica fundamental 

da literatura da sua geração. No 

seu caso particular, observa-se 

um certo predomínio do conto, 

mormente na busca excessiva 

pelo mito e pelo fascinante. 

Esse é um livro que procura 

diluir as fronteiras entre o 

mundo impírico e o mundo 

virtual, em que os animais e as 

pessoas se misturam, convivem 

e se comunicam. Para Paradona, 

esta fusão no seu livro não foi 

uma escolha, nem tem a ver 

com um projecto geracional, 

mas resulta de ter nascido num 

ambiente rural, marcado pela 

convivência entre o mito e a 

realidade enquanto formas de 

compreensão dos fenómenos 

da vida e do mundo em 

geral. “Eu não diria que se 

trata de uma insatisfação 

em relação ao conto e 

uma certa apetência pelo 

romance, pelos seus atrativos 

comerciais ou de prestígio, 

seria insatisfação se tivesse 

tentado escrever sobre uma 

realidade que não é minha 

e depois sentir-me obrigado 

a voltar à minha realidade”. 

Será, sem pretendermos ser 

preconceituosos, olhando 

para este aspecto que 

encontraremos a razão da 

eleição deste livro para 

tradução e do sucesso em 

venda conforme refere o 

autor, pois que toda a obra 

de arte e a literatura em 

particular vende por aquilo 

que tem de insólito, de 

particular e de surpreendente. 

E a literatura moçambicana, 

regra geral, tem sido tomada 

além fronteiras, em certa 

medida, pelo seu exotismo.

Carlos Paradona

Américo Pacule
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Pedro Madruga (Texto)

Pátria de Arroz ou 
bairro da Independência?

Ilec Vilanculos (Fotos)

-Desportivoohh, o povo lutará. Todo o povo unido...

*

Já era tarde quando a Zefa apercebeu-se da presença da irmã mais velha, a Fernanda 

Caetano. Zefa cantava o antigo hino nacional, a plenos plumões como se estive num 

comício improvisado.

- Não tapes cara e a boca, Zefa. As tuas mãos vadias não têm culpa!

-......hhhhhhhhhh

- Vale a pena ter a ti, minha irmã, que ainda tens vergonha. Muita gente, maningue 

mesmo, como se diz por aí, já esqueceu há muito tempooôôô, o que isso de vergonha é!

- Mas mana Nanda não podias bater a porta ou assobiar?

- Não queria atrapalhar. Esse hino era daqueles...Adoro!

- Vais me dizer que não gostas do Pátria Amada?

- Claro que gosto, mas devias saber, que num dos ensaios do novo hino na Assembleia 

da República houve alguém que trocou um dos versos e disse pátria de arroz. E não foi 

hoje no tempo do projecto Sustenta...

- Pátria de quê, mana Nanda? Estás maluca! É possível um deputado trocar a pátria 

por arroz?

-  Tens razão. Ainda cheiras a leite. Se tivesses sido jornalista no meu tempo, hoje em 

dia podias até mudar de endereço... Mia Couto que estava lá no grupo, com Calane, 

Albino Magaia, Yana, Salomão Manhiça foi a tempo de alertar o grupo. 

- Como assim?

- Eu mesma, nesta idade ainda queimo arroz. Imagina naqueles tempos da vara curta 

e do martelo... Corrias o risco de ter esse verso no hino: pátria de arroz. Até que seria 

um sinal de luta contra a fome...

- Mas mana Nanda, não faz isso...

- Sabias que um dos meus sonhos de garota, era te dar um cunhado das gloriosas forças 

populares..., por exemplo?

- E agora diga-me para onde foi esse sonho. Desculpa-lá mana, mas às vezes, vocês, 

muito muito a tua malta, aqueles do antigamente, que até parece que viram Jesus nas 

matas, afinal esconderam aonde o sonho pela pátria? Toda hora estão a queimar. E se 

não é arroz é que falta sal. Come on...

- Ei, eu também não sei, irmã. Aquela dedicação, disciplina, aquela entrega total parece 

que foram com o Marechal. Juro!

- Mana Nanda... Tu que ainda falas com o papá Chissano, Mamã Graça, Marina, o 

casal Guebuza, olha só para eles, sempre inseparáveis, como os Pachinuapas resgatem 

lá o país! Please! «Tou a pidir»...

- É verdade, tens razão, Zefinha.

- «Como o sonho ondulando na bandeira. Nenhum tirano nos irá escravizar!».

- Xissá. Hoje estás quente! Não me digas que...

- Que o quê, já?

- Não, nada, mana. Nada disso. Acho até que em cada bairro devia haver um lugar onde 

todos aprendemos a ser mais moçambicanos. Não é só barracas e igrejas, montinhos 

de lenha e carvão, pão com badjia nas esquinas... Somos ricos nós! A nossa bandeira 

merece!

- Não posso mentir, Zefa. Estou realmente orgulhosa de ti, filha. És o meu Sol de 

Junho neste inverno. Dá um abraço à tua mana querida!
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Ilec Vilanculos

OConselho Constitucio-

nal (CC) moçambicano 

decidiu declarar incons-

titucional a alínea b), do 

número 1 do artigo 72 do Código 

do Processo Penal por violar a 

norma contida no nº 2 do artigo 

62 da Constituição da Repúbli-

ca.

Em sentido contrário e numa 

deliberação com a referência de 

ferem a lei fundamental do país os 

-

-

-

foi chamado a deliberar em res-

posta a um pedido de declaração 

de inconstitucionalidade das refe-

ridas normas submetido por dois 

-

-

-

-

São direitos, defendiam os peti-

-

essa fundamentação, declarando 

no pedido de inconstitucionali-

-

-

à decisão final, ofendem a pro-

-

-

tenção de coação e de obtenção de 

de forma directa, o número 2 do 

mesmo se refere à “criminalidade 

-

-

-

reitos humanos, manifestamente 

trata de uma atipicidade e, como 

obediência ao comando constitu-

-

mesmo entendimento em relação 

-

ram pela sua conformidade com 

-

-

-

ceram o consenso dos sete conse-

força dos jihadistas 

Em voz baixa
bang bang

da concorrência do rapper

Constitucional rejeita uma norma 
e valida outras

Código do Processo Penal
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Feira da Escola Portuguesa em Maputo

Por ocasião da celebração 
do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas, o Standard 

Bank colocou os seus serviços, par-

ticularmente os canais digitais, que 

permitem realizar todas as tran-

sacções de forma rápida, segura e 

remota, à disposição do público 

que afluiu à feira, ocorrida, no pas-

sado sábado, 18 de Junho, nas ins-

talações da Escola Portuguesa, em 

Maputo.

O banco, um dos big fives do siste-

ma financeiro moçambicano, pro-

cedeu à abertura de novas contas, 

tendo, igualmente, activado os ca-

nais digitais, nomeadamente Quiq 

e Netplus, proporcionando, deste 

modo, um diversificado leque de 

serviços e vantagens aos clientes, 

num ambiente de lazer.

No concorrido stand, foram ainda 

Oprojecto Coral Sul, 
liderado pela Eni e o 
Governo moçambica-
no, anunciaram, esta 

semana, a introdução de hidro-

carbonetos na planta FLNG, 

atracada ao largo da Bacia do 

Rovuma, província de Cabo 

Delgado, norte de Moçambi-

que.

O processo tem lugar após a 

conclusão segura das actividades 

de comissionamento, no mar, 

nomeadamente ancoragem e 

conexão da instalação aos seis 

poços de produção submarinos, 

finalizadas em Março e Maio de 

2022, respectivamente.

Carlos Zacarias, ministro dos 

Recursos Minerais e Energia, 

assinalou que o alcance deste 

Coral Sul introduz hidrocarbonetos na Planta FLNG 
marco coloca Moçambique no mapa  

do grupo de países produtores de 

Gás Natural Liquefeito.

“Este facto terá impacto signifi-

cativo nas receitas e contribuição 

para a segurança energética global 

e demonstra que as condições cria-

das pelo Governo para o desenvol-

vimento deste projecto, permitiram 

a execução do mesmo dentro dos 

prazos”.

Com a introdução de gás na ins-

talação Coral Sul FLNG estarão 

criadas as condições para que o 

primeiro carregamento de Gás Na-

tural Liquefeito seja efectuado no 

segundo semestre do presente ano. 

A instalação Coral Sul FLNG foi 

construída no âmbito do desenvol-

vimento do Projecto Coral South 

FLNG, aprovado pelo Governo de 

Moçambique. 

As atividades de construção da ins-

talação FLNG iniciaram em Setem-

bro de 2018 com o corte da primeira 

peça de aço para o casco e foram 

concluídas em 38 meses, de acordo 

com o plano, tendo o FLNG parti-

do da Coreia para Moçambique em 

Novembro de 2021.

A instalação Coral Sul FLNG che-

gou a Moçambique em Janeiro de 

2022 e tem capacidade de liquefação 

de 3,4 milhões de toneladas de gás 

por ano (MTPA) e colocará em 

produção 450 biliões de metros 

cúbicos de gás do reservatório 

Coral, localizado no mar, na Ba-

cia do Rovuma.

O Coral-Sul FLNG tem 432 

metros de comprimento, 66 me-

tros de largura, pesa cerca de 220 

mil toneladas e tem capacidade 

para acomodar até 350 pessoas 

dentro do módulo residencial 

de oito andares. A FLNG está 

instalada numa profundidade de 

cerca de 2.000 metros de água e 

mantém-se em posição através 

de 20 linhas de ancoragem que 

pesam no total 9.000 toneladas.

A Eni é a Operadora Delegada 

do Projeto Coral South da Área 

4 em parceria com   ExxonMo-

bil, ENH,   CNPC, GALP e 

KOGAS.

promovidas várias actividades de 

entretenimento como roleta, jogos 

de PlayStation, Photo Booth (mol-

dura fotográfica) e oferta de brin-

des aos participantes.

Bernardo Aparício, administrador 

delegado do banco, assinalou o 

facto de o Standard Bank ser uma 

marca histórica em Moçambique, 

onde está implantado há mais de 

120 anos, durante os quais sempre 

esteve associado a grandes eventos 

socioeconómicos.

“Hoje viemos fazer uma activação, 

ajudar os nossos clientes a aderir 

aos canais digitais e outros serviços 

do banco. Temos marcado presença 

em vários eventos sociais para mos-

trar que o banco está comprometi-

do com o desenvolvimento do País 

e, ao mesmo tempo, está aberto aos 

seus clientes”, precisou.

Aparício salientou que o Standard 

Bank é um banco universal, que 

serve a todo o tipo de clientes, pelo 

que “gostamos de receber visitantes, 

aqui, para terem uma nova expe-

riência e, assim, perceberem a exce-

lência de serviços que oferecemos”.

Após abrir a conta no stand do 

banco na feira, Vera Safrão con-

tou ter sido atraída pela facilidade 

e rapidez do processo: “Abri uma 

conta aqui no Standard Bank, por-

que achei que o método que usam 

é mais fácil, quando comparado 

com outros bancos onde há muita 

burocracia. Estou aqui na feira a re-

presentar a minha empresa e apro-

veitei a ocasião para unir o útil ao 

agradável”, sublinhou.

Por sua vez, Inocência Chongo ex-

pressou-se nos seguintes termos: 

“Aproveitei, hoje, a oportunidade 

que o banco proporciona, aqui na 

feira, para abrir uma conta porque é 

fácil, rápido e muito seguro”.

Após jogar à roleta e ganhar um 

brinde, Alberto Lírio referiu que 

já tinha muito boa impressão do 

Standard Bank: “O stand do banco 

está muito atractivo e as pessoas são 

simpáticas. O atendimento é espec-

tacular. Eu tenho muito prazer em 

visitá-lo. Tive direito a um brinde, 

que vou guardá-lo como lembran-

ça. É uma bela acção de marketing”, 

concluiu.

Standard Bank atrai visitantes 
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Cornelder promove 
4ª edição da Légua da Beira

A 
Cornelder de Moçambi-

que, SA (CdM) promove, 

no próximo dia 16 de Ju-

lho, na cidade da Beira, a 

4ª edição da “Légua da Beira”, uma 

competição popular aberta, que 

contempla um percurso de 7.2 qui-

lómetros.

Depois de dois anos de interrupção, 

devido às restrições impostas pela 

pandemia da Covid-19, o evento 

volta com toda a pompa e circuns-

tância, prometendo ser memorável.

A iniciativa, que visa fomentar e 

massificar a actividade desportiva 

como forma primordial de promo-

ção da saúde e bem-estar, deverá 

envolver cerca de três mil concor-

rentes, entre locais e estrangeiros.

Segundo os organizadores, as ins-

crições para participar na prova 

iniciam no dia 24 de Junho e ter-

minam no dia 12 de Julho. Para as 

categorias de federados, populares, 

estudantes e veteranos, as inscrições 

terão lugar no edifício do Pavilhão 

dos Desportos da Beira, nas insta-

lações da Associação Provincial de 

Atletismo de Sofala (APAS).

Para as categorias de Trabalhadores 

da CdM e Comunidade Portuária, 

os interessados poder-se-ão inscre-

ver nas instalações da Cornelder.

A competição, propriamente dita, 

terá como ponto de partida e che-

gada o Largo dos CFM e irá mo-

vimentar atletas distribuídos em 

várias categorias. Tal como já vem 

sendo habitual, estão em jogo pré-

mios monetários avaliados em mais 

de um milhão de meticais.

Esta prova, que conta com assesso-

ria técnica da APAS, segue regula-

mentos em vigor na modalidade e o 

apuramento dos resultados será fei-

to por cronometragem electrónica 

processada por uma entidade espe-

cializada e com ampla experiência 

em eventos desta modalidade.

No mesmo local – Largo dos CFM 

- serão promovidas em simultâneo 

actividades tais como: Feira de Saú-

de no quadro do tradicional progra-

ma “Porto Saudável”, que integra 

uma série de abordagens no campo 

da saúde e bem-estar (testagem em 

HIV/SIDA, medição de pressão 

arterial, consultas de saúde oral e 

oftalmologia, testagem de glicemia, 

medição de colesterol, rastreio do 

cancro da mama e do colo do útero, 

etc) e outras actividades comple-

mentares que incluem sessões de 

aeróbica, feira gastronómica, mú-

sica, teatro, onde estarão também, 

disponíveis serviços de identifica-

ção civil e de atribuição de NUIT 

oferecidos pelo Departamento de 

Identificação Civil (DIC) e pela 

Autoridade Tributária de Moçam-

bique-(AT), respectivamente.

A 
Vodacom lançou, nes-
ta segunda-feira, um 
Programa de Bolsas 
de Estudo para jovens 

mulheres moçambicanas, inte-

ressadas numa carreira na área 

das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Esta iniciativa, segundo uma 

nota daquela operadora móvel, 

está no quadro do compromisso 

de continuidade na sua política 

de empoderamento da mulher, 

oferecendo ferramentas para o 

desenvolvimento de competên-

cias e a sua integração no mer-

cado laboral. 

Enquadrada na estratégia de in-

vestimento social da telefonia, 

a iniciativa será desenvolvida 

em parceria com um provedor 

global especializado, garantido 

assim os mais elevados padrões 

de qualidade e as oportunidades 

de reconhecimento futuro desta 

formação. 

“Este programa insere-se no 

quadro da iniciativa Vodacom 

Faz Crescer – que pretende con-

tribuir para a melhoria do aces-

so à informação e da qualidade 

da educação no país – e é mais 

uma forma que encontrámos de 

promover a inclusão digital e re-

forçar as competências digitais e 

tecnológicas da nossa juventude, 

aumentando as suas oportunida-

des de emprego ou de criação de 

auto-emprego. Acima de tudo, é 

um programa que vem responder, 

especificamente, ao nosso objec-

tivo de contribuir para o aumen-

to da participação feminina nas 

áreas de STEM”, sublinhou Lara 

Narcy, Directora Executiva de 

Relações Externas da Vodacom.

Numa primeira fase, serão atri-

buídas 60 bolsas de estudo a igual 

número de mulheres, nas áreas de 

Analítica Empresarial (Business 

Analytics) e Marketing Digital. 

Para acederem a esta oportuni-

dade, as candidatas devem ter 

nacionalidade moçambicana, 

idade compreendida entre 20 e 

35 anos, e ter conhecimentos da 

língua inglesa, uma condição es-

sencial para uma carreira tecno-

lógica ou digital na actualidade. 

As candidaturas irão decorrer de 

20 de Junho a 20 de Julho pró-

ximo, através dos canais a serem 

disponibilizados pela operadora, 

nas suas plataformas electrónicas.

Os cursos terão a duração de 

quatro meses, com o início da 

formação marcado para Agosto 

do presente ano. No final do cur-

so, as participantes irão receber o 

respectivo certificado.   

Através desta iniciativa, a Voda-

com quer, igualmente, perceber a 

demanda das pessoas, particular-

mente das mulheres e dos jovens 

adultos em geral, para este tipo 

de cursos e formações, o que irá 

permitir uma tomada de decisão 

sobre a continuidade deste tipo 

de iniciativas.

Vodacom lança 
Programa de Bolsas de 
Estudo para Mulheres
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RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

BCI na festa do Dia de Portugal 
em Maputo

O stand do BCI foi um dos principais pontos de atracção da feira alusiva às 
celebrações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades portuguesas, 
que teve lugar no sábado (18), no recinto da Escola Portuguesa, em Maputo.
No seu stand, o BCI desenvolveu condições mais adequadas de comodidade 
e conforto, para a interação com os clientes, criando e explorando oportuni-
dades de negócios em função das necessidades dos visitantes, contando com 
equipas técnicas e comerciais no suporte ao cliente.
Numa festa repleta de animação, som e cor, para além das facilidades de pa-
gamento, das mais modernas que o BCI oferece, os visitantes foram brindados 
com um dos momentos marcantes do evento, a actuacão, com o patrocínio do 
BCI, dos artistas moçambicanos Mr. Kuka e DJ Ardiles, e da Companhia Na-
cional de Canto e Dança.
Na feira, que deliciou ainda os participantes com artesanato, artes plásticas e 
gastronomia, adultos e crianças tiveram também direito a jogos e brincadeiras, 
proporcionados pelo Banco, com destaque para o karaoke e a roleta que os 
habilitavam a ganhar brindes e recordações diversas. Agenda Cultural

Cine-Teatro Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, Domingos e

Feriados a partir das 18h30
A Vida Dos Outros

Karamel Bar & Lounge
Todas quinta, a partir das 17h

Keisy Cristina, KARAOKE  & DJ Xwell

A m e d i a c o o p ,  S A   t e m  d i s p o n v e l  o  o r n a l  SAVANA  e  o  d i á r i o 
electrónico mediaFAX   no seu telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, 
aceda à nossa plataforma pelo lin  https:// . ornal.savana.co.mz.        
Os assinantes do ornal SAVANA  com contrato em dia, recebem 
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Am lcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737

Direcção Comercial

mediaFAX  e

A n u n c i e  a  s u a  m a r c a ,  p r o d u t o  e 
s e r v i ç o s ,  n a  S AVA N A  F M .  P r o p o r c i o -
n a m o s  p a r a  s i  p a c o t e s  p r o m o c i o n a i s , 
c o n t a c t e - n o s  a t r a v é s  d e : 8 4  1 4 4 0 0 4 8 , 
8 2  8 9 4 4 2 7 8  o u  a i n d a  a t r a v é s  d o                
e - m a i l :  r a d i o s a v a n a 1 0 0 . 2 @ m e d i a -
c o o p . c o . m z SAVANA 100.2 FM

Xima  Bar
Sextas e sabados, a partir das 18h

MUSICA AO VIVO

O 
administrador do Insti-
tuto Nacional de Segu-
rança Social (INSS), em 
representação dos Em-

pregadores, Adelino Buque, de-
safiou os gestores da instituição 
na província do Niassa, norte de 
Moçambique, a fazerem maior 
aproveitamento das infra-estru-
turas que possuem, em termos de 
rentabilização, com vista a arre-
cadação de mais receitas.

Buque esteve, na semana pas-

sada, no Niassa para uma visita 

de trabalho, cujo enfoque foi o 

acompanhamento das actividades 

que o sector está a realizar, bem 

como inteirar-se do decurso dos 

trabalhos de sensibilização de di-

ferentes extractos socioeconómi-

cos da província, a se inscrevem 

no sistema de segurança social 

obrigatória, para a salvaguarda do 

seu futuro social e dos seus de-

pendentes.

Para o administrador do INSS, 

que assiste aquela província se-

tentrional do país, os diferentes 

empreendimentos e instalações 

que o INSS possui no Niassa, en-

tre os que já estão em funciona-

mento e os em construção, podem 

fazer grande diferença na arreca-

dação de receitas da instituição 

nos próximos dias, uma vez que 

há condições para o efeito. 

Um dos exemplos apontados por 

Buque foi a rentabilização do 

Hotel Girassol, na cidade capital 

provincial, Lichinga, pertença do 

INSS. 
Para além de Lichinga, onde es-
tão em construção as futuras ins-
talações da Delegação provincial 
do Niassa, Adelino Buque esteve 
em Mandimba, onde igualmente 
decorrem obras da construção do 
futuro Posto de Atendimento do 
INSS, bem como em Cuamba, 
onde escalou a delegação distrital 
local. 
Em Lichinga, Buque reuniu-
se com o colectivo de direcção 
do INSS, em que se inteirou do 
plano de actividades realizadas 
até 31 de Maio do corrente ano, 
sublinhando a necessidade de se 
intensificar a inscrição de benefi-
ciários (trabalhadores), a poten-
ciação da exploração do edifício 
Girassol, de modo a permitir a 
arrecadação de mais receitas, para 
além de uma ligação permanente 
com as entidades empregadoras e 
os parceiros sociais. 
Em Mandimba, Buque ofereceu 
uma sexta básica de produtos de 
primeira necessidade à pensio-
nista de sobrevivência Maria Do-

mingos Pilote Amela, que carece 

de uma ajuda, por se encontrar 

socialmente a atravessar alguma 

dificuldade. 

No seu contacto com o sector 

produtivo, o dirigente visitou al-

gumas empresas, como foi o caso 

da exploração florestal KEMA, 

em Lichinga, que tem inscritos 

na segurança social 353 traba-

lhadores (beneficiários), assim 

como a empresa JFS, a Socieda-

de Algodoeira do Niassa (SAN), 

que conta com 131 trabalhadores 

inscritos.

Durante a sua estadia no Niassa, 

Adelino Buque manteve encon-

tros, para além do Secretário de 

Estado, com o Conselho Empre-

sarial Provincial (CEP), a Confe-

deração Nacional dos Sindicatos 

Independentes e Livres de Mo-

çambique (CONSILMO), bem 

como com os funcionários da 

Delegação provincial do INSS, 

a quem desafiou a pautarem por 

uma postura excelente perante 

os utilizadores do sistema, conti-

nuando sérios profissionalmente 

e acarinhando os pensionistas. 

A delegação provincial do INSS 

em Niassa planificou, para este 

ano, a inscrição de 462 contri-

buintes (empresas), sendo que 

até à data já foram inscritos 239, 

enquanto para os beneficiários já 

foram inscritos 2.128, dos 6.047 

previstos. Quanto aos trabalha-

dores por conta própria (TCP), a 

delegação do Niassa já inscreveu 

28 dos 72 planificados. 



Savana 24-06-20224

DIVULGAÇÃOEVENTOS

 Estendido prazo de candidatura 
ao fundo do Banco Mundial 

 O prazo para as candidaturas das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) afec-
tadas pelos ciclones Idai e Keneth foi  estendido para o dia 30 de Junho corrente. As 
empresas que não conseguiram candidatar-se no período inicial aberto a 9 de Maio, 
podem submeter suas candidaturas para o fundo de até máximo três milhões de me-
ticais.
Relembrar que estão habilitados a concorrer ao fundo comparticipado - subvenções 
equivalentes, empresas que estejam localizadas nos distritos das sete províncias afec-
tadas pelos ciclones.
O programa de Subvenções Equivalentes é um programa do governo moçambicano, 
Ministério das Obras Públicas e Habitação, coordenado pelo Gabinete de Reconstru-
ção Pós-Ciclone (GREPOC) através do consórcio Incomati-Ayani.
Esta extensão do prazo para 30 de Junho visa garantir maior abrangência e participa-
ção das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) das 7 províncias abrangidas, 
designadamente Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala e Inham-
bane.
Informa-se também que a candidatura é grátis, isto é, não se paga nada. As empresas, 
precisando de apoio para a preparação das candidaturas, deverão contactar o Consór-
cio Incomati-Ayani para assistência gratuita.
Recorde-se que os critérios de elegibilidade às Subvenções Equivalentes são:

Ser uma MPME, de acordo com o Decreto n.º 44/2011;

Ter iniciado as suas operações antes do mês de Dezembro de 2018;

Ter as suas operações nas Províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, 
Manica, Sofala e Inhambane.

O GREPOC e o Consórcio Incomati Ayani comunicam ainda que encerrou a primeira 
janela de candidaturas do programa das Subvenções Equivalentes, em regime de teste-
piloto que decorreu entre  11 de Março e  12 de Abríl de 2022, cobrindo os distritos da 
Beira, Búzi, Dondo e Nhamatanda, na província de Sofala.
A avaliação das candidaturas desta janela ainda está em curso e estima-se que os resul-
tados venham a ser divulgados na primeira quinzena de Julho de 2022. 

Havendo queixas, reclamações e/ou sugestões, por favor dirija-as ao:

Telefone Celular:  853471577 / 858249648
Email: atendimento@incomati.com
Website:  https://www.consorcioincomati.com/subvencao/

Caixas e livros de queixas e reclamações existentes nos Serviços Distritais de Activida-
des Económicas das Provincias acima referidas.
As empresas detidas e/ou dirigidas por mulheres são encorajadas a candidatar-se.

A 
Administração e Colabo-
radores do Millennium 
bim receberam na manhã 
desta quarta-feira, na sede 

do Banco, em Maputo, Donaldo 

Salvador, atleta moçambicano de 

patinagem em linha. 

Com o apoio daquela instituição 

bancária, Salvador ligou a cida-

de de Pemba, província de Cabo 

Delgado, e a cidade de Maputo, no 

estremo mais a sul do país, por via 

terrestre, percorrendo uma distân-

cia superior a três mil quilómetros. 

Nesta empreitada, denominada 

Maratona da Unidade, Donaldo 

Salvador partiu de Pemba a 1 de 

Maio para um périplo do Rovuma 

ao Maputo, durante o qual realizou 

palestras nas escolas visando di-

vulgar a modalidade e motivar os 

jovens para a prática desportiva e 

hábitos de vida saudáveis.

O banco assinala que decidiu apoiar 

Bim recebe Donaldo Salvador 
Donaldo Salvador em função da 

tripla dimensão representada pelo 

desafio do atleta – desportiva, pe-

dagógica e motivacional – e pelos 

valores de resiliência e superação 

que comporta.

“Donaldo Salvador representa, ao 

mais alto nível, um dos valores do 

Banco, que é a capacidade de supe-

ração dos desafios, e também mate-

rializa o compromisso do Banco em 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de Moçambique e dos 

moçambicanos, desta feita através 

da prática desportiva e do fomen-

to de hábitos saudáveis. Tanto num 

como em outro caso, este feito de 

Donaldo Salvador é um exemplo 

inspirador para todos nós e para a 

juventude moçambicana em parti-

cular”, frisou Albino Andrade, 

administrador do Millennium bim.

Donaldo Salvador, uma referência 

nacional da modalidade, é filiado 

na Federação Moçambicana de Pa-

tinagem através da Associação de 

Patinagem da cidade de Maputo, e 

tem contribuído para a dinamiza-

ção, gestão desportiva e formação 

em patinagem dos jovens do nosso 

país. Da sua vasta experiência, des-

tacam-se a participação em grandes 

provas internacionais, como nas 45ª 

e 46.ª edições da maratona BMW 

Berlin “Marathon in Line Skate”, 

em 2019 e 2021, respectivamen-

te, além da participação em vários 

campeonatos e provas nacionais.

A 
Associação Machel Fidus apoiou, no passado dia 16 de 

Junho, o lançamento do livro infantil “As Aventuras da 

Mimi”, escrito por Tânia Pereira e ilustrado por Cleide 

Conga. 

A obra, lançada na cidade da Beira, província de Sofala, centro 

de Moçambique, retrata sete histórias educativas, nas quais se 

podem extrair lições de vida sobre a noção de higiene na infância, 

a valorização das profissões, a importância da nutrição (o valor da 

dieta alimentar), os cuidados a ter com os animais, a igualdade de 

direito, e a não discriminação da pessoa com deficiência.

A cerimónia do lançamento contou com apresentações de dança e 

canto dos mais novos, que abrilhantaram o evento. A data escolhida 

para este lançamento insere-se no âmbito das celebrações do dia da 

criança africana.

“Para a Associação este apoio é de extrema importância para a 

promoção da literatura infanto-juvenil em Moçambique e representa 

mais um esforço na melhoria do processo de aprendizagem das 

crianças e adolescentes no nosso vasto país”, assinala uma nota da 

Associação Machel Fidus enviada a nossa Redacção.

Machel Fidus 
apoia livro infantil


