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Ataques em Cabo Delgado

Pode ser o maior de género 
desde a chegada, há um 
ano, de tropas estrangei-
ras, em Cabo Delgado. 

Numa verdadeira demonstração 

de força, os insurgentes atacaram, 

na semana passada, uma posição 

das Forças de Defesa e Seguran-

ça (FDS), no distrito de Palma, 

obrigando a fuga de cerca de 100 

soldados.

O ataque aconteceu a 9 de Julho, 

último sábado, no Posto Admi-

nistrativo de Pundanhar, cerca de 

60 km a sudoeste da vila sede de 

Palma. O ataque foi direcciona-

do a uma posição da Unidade de 

Intervenção Rápida (UIR), uma 

força de elite da Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM). 

Estima-se entre 80 a 100 elemen-

tos da UIR que tiveram de aban-

donar a posição devido ao ataque 

dos “al-shabaab”, como são local-

mente conhecidos os atacantes. 

Soldados citados pelo portal 

Pinnacle News referem ter sido 

esmagados por forças superiores 

após intensos confrontos. A 11 

de Julho, o Estado Islâmico rei-

vindicou o ataque, reclamando ter 

apreendido armas e incendiado 

o quartel. O Daesh também pu-

blicou fotos de armas, munições, 

explosivos, telemóveis e outros 

equipamentos, alegando ter os 

capturado em Pundanhar.

Pundanhar foi uma das impor-

tantes áreas sob domínio do ini-

migo, pouco depois do início dos 

Insurgentes desalojam cerca de 
100 militares em Palma

ataques, em 2017. Com Mo-

címboa da Praia sob controlo do 

inimigo, desde 12 de Agosto de 

2020, Pundanhar passou a ser a 

via alternativa para se chegar a 

Palma por terra, a partir do sul 

de Cabo Delgado. O percurso era 

Pemba-Montepuez-Mueda [pas-

sando por Namawa, terra natal 

do presidente Nyusi]-Nangade

-Pundanhar-Palma.

Em finais de 2020, quando 

abriam caminho para o grande 

ataque contra a vila de Palma, que 

viria a acontecer a 24 de Março do 

ano seguinte, 2021, os insurgentes 

protagonizaram uma série de ata-

ques sobre Pundanhar, obrigando 

a população a abandonar a região. 

As FDS tiveram de introduzir es-

coltas militares para garantir a cir-

culação de viaturas transportando 

pessoas e bens. Contudo, porque 

o inimigo não parava de intensifi-

car os ataques, as próprias escoltas 

militares tiveram de ser suspensas. 

Aliás, até ao início deste ano, 

Pundanhar continuava nas mãos 

dos insurgentes, cerca de seis me-

ses depois da chegada das tropas 

ruandesas, em Julho do ano pas-

sado. Em Fevereiro, as FDS e as 

tropas ruandesas anunciaram te-

rem recuperado Pundanhar, quase 

ao mesmo tempo que lançaram 

ofensiva em Nhica do Rovu-

ma, mais a norte da vila de Pal-

ma. Mas, tal como reportamos, 

na altura, as tropas combinadas 

não encontraram o núcleo dos 

“al-shababb” que, com acesso à 

informação classificada, recuaram 

pouco antes da investida.

O ataque do dia nove de Julho 

corrente, em Pundanhar, confirma 

o que o SAVANA vem reportan-

do, nos últimos tempos, nomea-

damente que os insurgentes se es-

tão a reabastecer com armamento 

e mantimentos recolhidos nas ba-

ses das FDS.

Há cerca de duas semanas, lem-

bre-se, eles capturaram diverso 

material bélico e mantimentos 

do Estado, num ataque na aldeia 

Mandimba, a cerca de 30 km da 

sede do distrito de Nangade. O 

ataque a Mandimba aconteceu 

pouco depois de, no dia 18, os in-

surgentes terem, também, atacado 

a aldeia Namwembe, no mesmo 

distrito de Nangade. Nos dois 

ataques, que voltaram a levantar 

suspeitas sobre infiltração inimiga 

no seio das FDS, os insurgentes 

apoderaram-se de diverso mate-

rial bélico e produtos alimenta-

res que acabavam de abastecer as 

duas posições.

Na aldeia Chitolo, do lado de 

Mocímboa da Praia, também 

houve confrontos entre as FDS 

e os insurgentes, tal como em 

Meluco, com dois ataques confir-

mados. Aliás, no caso de Meluco, 

o Estado Islâmico reivindicou ter 

decapitado duas pessoas e incen-

diado 15 casas e uma escola cristã, 

na aldeia Mitepo.

Em Macomia, uma das principais 

zonas de influência inimiga, os 

“al-shabaab” também continuam a 

passear a classe. À hora do fecho 

desta edição, por exemplo, infor-

mações a partir do terreno indi-

cavam que os insurgentes haviam 

atacado, por volta das 21 desta 

terça-feira, a aldeia Nkoe, resul-

tando em três feridos e diversas 

casas incendiadas. Além de Nkoe, 

aldeias como Nova Zambézia, 

Quinto Congresso e grande parte 

do litoral do distrito de Macomia 

têm sofrido vários ataques dos in-

surgentes.

Material reivindicado pelo Daesh, como tendo capturado no ataque à posição da Unidade de 
Intervenção Rápida (UIR), em Pundanhar

Por Armando Nhantumbo

Os últimos ataques voltam 

a mostrar que, diferente-

mente da euforia gerada 

com o desdobramento 

das tropas estrangeiras, para Cabo 

Delgado, ainda há muita pedra 

que terá de ser partida para a esta-

bilização da província martirizada 

pelo jihadismo, desde Outubro de 

2017.

Foi a 9 de Julho de 2021 que, en-

quanto o país e o mundo se refa-

ziam do grande ataque à vila de 

Palma, que levou à paralisação do 

maior investimento privado em 

África, desembarcava o primeiro 

contingente de mil tropas ruande-

sas, em Cabo Delgado.

Sua responsabilidade primária era 

estabilizar os distritos de Palma e 

Mocímboa da Praia, desanuvian-

do a tensão e incertezas à volta dos 

projectos de oil & gas, em Afungi. 

Em menos de um mês, as tropas 

ruandesas, que passaram a ser vis-

tas como as salvadoras de Cabo 

Delgado, estabeleceram controlo 

da vila de Palma e arredores e re-

cuperaram a vila de Mocímboa da 

Praia, que esteve aproximadamen-

te um ano nas mãos dos “al-sha-

baab”, desde o grande assalto de 

12 de Agosto de 2021.

Ao longo de um ano de interven-

ção, em Cabo Delgado, o Ruanda 

logrou empurrar os insurgentes 

para áreas sob responsabilidades 

dos países da SADC, principal-

mente Macomia, com a África do 

Sul, e Nangade, com a Tanzânia e 

Lesotho. Mas, nos últimos meses, 

os insurgentes voltaram a prota-

gonizar ataques nas áreas sob do-

mínio dos ruandeses, como foram 

os casos de Olumbe, em Palma, e 

Maputo, em Mocímboa da Praia, 

resultando em mortes e destruição 

de várias infra-estruturas.

Os ataques coincidiram com o 

desdobramento das tropas ruan-

desas para Macomia, onde foram 

apoiar os sul-africanos a debelar 

o fogo inimigo. O desdobramen-

to ruandês, que incluiu ofensivas 

pontuais no distrito de Nangade, 

foi visto como tendo deixado por-

tas escancaradas em Mocímboa e 

Palma, levando o inimigo a pro-

tagonizar ataques que, entretanto, 

não tiveram grande impacto no 

nível de segurança dos dois dis-

tritos.

Nas últimas semanas, os ruandeses 

também tiveram de se desdobrar 

para o sul de Cabo Delgado, para 

acudir distritos como Ancuabe, 

atingidos na mais recente fren-

te dos “al-shabaab”, na província 

mais a norte de Moçambique. 

O avanço ruandês para Cabo 

Delgado, em Julho de 2021, pe-

rante as hesitações dos países da 

SADC, recorde-se, acabou por 

criar um “irritante” diplomático 

com a África do Sul, que se sentiu 

subalternizada por Maputo, ao ser 

apanhado de surpresa pelo anún-

cio do desdobramento do contin-

gente ruandês em Moçambique.

A então ministra da Defesa da 

África do Sul, Nosiviwe Nkaqula, 

foi quem manifestou o desconfor-

to daquele país vizinho de Mo-

çambique. “É infeliz que o Ruan-

da envie tropas para Moçambique 

antes da SADC”, assinalou Nosi-

viwe Nkaqula, visivelmente cha-

teada. Para a então ministra da 

Defesa da África do Sul, indepen-

dentemente da existência de um 

acordo bilateral, seria expectável 

que a intervenção do Ruanda para 

ajudar Moçambique acontecesse 

no âmbito do mandato regional 

decidido pelos chefes de Estado 

da SADC.

O certo é que a chegada das tro-

pas ruandesas em Cabo Delgado 

aconteceu cerca de três semanas 

depois de a SADC ter aprovado 

o desdobramento da sua força em 

estado de alerta para apoiar Mo-

çambique no combate à insurgên-

cia. 

Um ano de presença ruandesa

Ainda há muita pedra por partir
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Isálcio Mahanjane Salvador Nkamati

As empresas privadas mo-
çambicanas registaram um 
abrandamento do cresci-
mento de novos negócios 

a meio do ano em curso, devido ao 
agravamento dos custos dos com-
bustíveis e dos encargos com a pro-
dução, de acordo com os dados mais 
recentes do Purchasing Manage-
ment Índex (PMI), um instrumen-
to do Standard Bank que mede a 
actividade económica e empresarial.

O PMI baixou de 52,4 em Maio 

para 52,0 em Junho, indicando uma 

melhoria modesta, mas ligeiramente 

moderada na saúde da economia de 

Moçambique.

O índice permaneceu acima do valor 

neutro de 50,0 durante cinco meses 

consecutivos.

A queda do principal valor teve ori-

gem, principalmente, num aumento 

mais fraco das novas encomendas 

em Junho, com o crescimento a 

abrandar pela primeira vez em três 

meses.

A procura continuou a aumentar de 

um modo geral, com a ajuda da recu-

Standard Bank

Negócios das empresas privadas 
caiem em Moçambique 

peração das condições económicas, 

mas houve sinais de que as pressões 

sobre os preços começaram a dimi-

nuir as encomendas dos clientes.

Apesar dessa conjuntura desfavo-

rável, as empresas aumentaram os 

seus níveis de produção a um ritmo 

mais rápido desde Outubro de 2017 

e apostaram na actividade de con-

tratação, o que resultou numa maior 

diminuição das encomendas em 

atraso, desde o início do ano.

As pressões sobre os preços dos 

meios de produção foram novamen-

te acentuadas na economia moçam-

bicana em Junho, apesar de a taxa de 

inflação ter abrandado ligeiramente 

em relação ao valor máximo dos 

últimos quatro anos registado em 

Maio. Dados do Instituto Nacional 

de Estatísticas (INE) consultados 

pelo SAVANA indicam que a infla-

ção anual aumentou para 10,81% em 

Junho de 2022. Em Abril, a inflação 

anual acelerou para 7,9%, contra 

6,7% em Março, justificada pelo au-

mento dos preços de combustíveis e 

dos bens alimentares. O Banco de 

Moçambique considera que os riscos 

e incertezas associados às projecções 

de inflação continuam elevados.

A análise do Standard Bank assina-

la que tanto os preços de aquisição 

como os custos salariais continuam a 

aumentar significativamente, reflec-

tindo os preços mais elevados dos 

combustíveis e as pressões sobre os 

salários.

Por sua vez, as empresas aumenta-

ram os seus encargos com a produ-

ção, a um ritmo acentuado, devido 

aos esforços para transferir maiores 

custos para os clientes.

A actividade de aquisição refletiu 

um aumento modesto na procura 

em Junho e a aquisição de meios de 

produção um aumento consolidado, 

mas ao ritmo mais fraco registado 

desde Março, o que levou a uma re-

cuperação significativamente mais 

lenta dos inventários.

A análise refere que, evidências sub-

jectivas indicaram que, enquanto al-

gumas empresas acumularam meios 

de produção devido às preocupações 

com a inflação, as pressões sobre os 

preços levaram a uma redução dos 

gastos noutras empresas.

Prazos de entrega em 
queda
Os prazos de entrega dos fornece-

dores continuaram a diminuir acen-

tuadamente no final do trimestre, 

refletindo o alívio das restrições as-

sociadas à Covid-19 e o aumento da 

concorrência entre os fornecedores. 

O ritmo de melhoria foi o segundo 

mais forte registado desde Março de 

2019.

O Standard Bank observa que as 

empresas moçambicanas continua-

ram a assinalar uma previsão de 

actividade futura em Junho, com 

62% dos inquiridos a preverem uma 

expansão durante os próximos 12 

meses.

As empresas mostraram-se muitas 

vezes confiantes de que uma melho-

ria na capacidade da mão-de-obra, 

bases de clientes mais fortes e novos 

negócios iriam levar a um aumento 

do crescimento.

Por outro lado, assistiu-se a um 

outro aumento acentuado nos 

níveis de produção a meio do 

ano, prolongando o crescimen-

to que começou em Fevereiro.

Além disso, a recuperação acele-

rou ligeiramente e foi a mais for-

te registada desde Outubro de 

2017, devido aos aumentos nas 

empresas de comércio a grosso e 

a retalho e de serviços, bem como 

ao novo aumento na construção.

De um modo geral, as empresas que 

registaram uma maior actividade as-

sociaram este facto ao aumento das 

vendas.

Os volumes de novas encomendas 

aumentaram pelo quinto mês con-

secutivo em Junho, reflectindo o 

aumento dos níveis de procura e o 

fortalecimento das bases de clientes, 

de acordo com os membros do pai-

nel do inquérito.

Apesar de consolidado, o ritmo de 

crescimento abrandou desde o valor 

mais alto dos últimos 11 meses re-

gistado em Maio.

O abrandamento no crescimento de 

novos negócios ajudou as empresas 

a acompanhar as cargas de trabalho 

no segundo trimestre.   
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PR embolsa 464 mil meticais
Por Argunaldo Nhampossa

O 
governo começa, a par-
tir desta sexta-feira (15), 
com o pagamento de 
novos salários aos Fun-

cionários e Agentes do Estado, à 
luz da nova Tabela Salarial Úni-
ca (TSU), há muito aguarda na 
Função Pública.
 

Com a implementação da TSU, 

o salário mínimo na Função 

Pública passa dos actuais 4, 658 

meticais para 8,758 meticais, um 

incremento na ordem de 100%. 

Teoricamente, é o maior incre-

mento na tabela salarial da Fun-

ção Pública, mas, aparentemente, 

muito longe de satisfazer os fun-

cionários públicos.

No topo da pirâmide está o Pre-

sidente da República, que, segun-

do os números tornados públicos 

nesta quarta-feira, vai embolsar 

cerca de 464 mil meticais/mês. 

Mas para além do subsídio de 

representação, não estão claros 

outros emolumentos que o PR 

poderá levar para casa.   

O decreto 5/2022 de 14 de Fe-

vereiro assinala que o salário do 

Presidente da República serve 

como referência para a determi-

nação do vencimento de titulares 

ou membros de órgãos de sobera-

nia e órgãos públicos.  

Assim, tendo em consideração os 

critérios de remuneração dos ór-

gãos de soberania, o vencimento 

do  PR  está enquadrado no nível 

21A que é o mais elevado. A base 

do seu cálculo é 21 A + 100% +  

132.606,40 de subsídio de repre-

sentação, significando que auferi-

rá 464.122,4 meticais. 

Segundo alínea a) do artigo 17 

da lei 5/22 de 14 de Feverei-

ro, o PR aufere um vencimento 

mensal de mais 100% do nível 

salarial 21A, acrescido de um 

subsídio de representação equiva-

lente a 40% do respectivo salário.  

Já a alínea b) salienta que  o Presi-

dente da Assembleia da Repúbli-

ca aufere um vencimento mensal 

correspondente a 80% do ganho 

do PR, acrescido de subsídio de 

representação equivalente a 30% 

do respectivo vencimento.

Panos quentes
Visto por muitos como uma for-

ma de colocar panos quentes ao 

descontentamento público devi-

do ao alto custo de vida no país e 

de ameaças de realização de uma 

greve, que chegou a ser anunciada 

informalmente para esta quinta-

feira, o governo tornou público,  

esta quarta-feira, os quantitativos 

das diferentes categorias do TSU. 

O anúncio de uma iminente gre-

ve geral, por pessoas desconheci-

das, obrigou muitas instituições a 

cancelarem suas actividades pro-

gramadas para o dia 14 de Julho.

A decisão do governo sobre os 

quantitativos da TSU era aguar-

dada com muita apreensão, tendo 

em conta as  várias informações 

dissonantes em torno dos novos 

salários que circulavam através 

das redes sociais. 

Aliás, através de um folheto ex-

plicativo sobre o novo regime de 

salários, o Ministério da Eco-

nomia e Finanças (MEF), havia 

avançado que a TSU não vinha 

aumentar salários, mas que visava 

a eliminação de desequilíbrios sa-

lariais existentes actualmente na 

administração pública. 

Na tarde desta quarta-feira, o 

director Nacional Adjunto  de 

Contabilidade Pública no MEF, 

Abílio Sigaúque, que apresentou 

os novos valores inerentes à TSU, 

garantiu que não haverá funcio-

nários que irão auferir vencimen-

tos abaixo dos seus actuais níveis 

salariais, assinalando que o mais  

provável é ter funcionários com 

vencimentos acima dos actuais, 

tendo em conta os critérios esta-

belecidos, tais como o tempo de 

serviço, tempo de carreira e quali-

ficador académico.

Sigaúque explicou que o que se 

pretende é estabelecer critérios 

para que os funcionários e agen-

tes de Estado  estejam nas mes-

mas circunstâncias com outros de 

mesmas valências.         

Apesar de o salário mínimo ter 

conhecido um incremento de 

100%, ele é considerado como 

estando ainda longe de cobrir 

as despesas de uma cesta básica, 

actualmente estimada em 21 mil 

meticais. O Banco de Moçambi-

que (BdM) advertiu, semana fin-

da, que os preços de bens e servi-

ços vão continuar a subir  devido 

ao impacto negativo da invasão 

da Rússia  à Ucrânia, cujas reper-

cussões se reflectem nos preços 

de combustíveis  e dos cereais. A 

inflação anual disparou em Junho 

passado para 10,8%.      

A remuneração mais elevada, re-

ferente ao nível salarial 21 A, é 

de 165,758 meticais. Os restan-

tes níveis salarias (2 a 20) foram, 

segundo Sigaúque, determinados 

com base em incrementos pro-

gressivos em relação ao aumento 

de 100% que ocorreu no salário 

mínimo.

Apesar destas mudanças, preva-

lece ainda algum cepticismo no 

seio de certos funcionários públi-

cos, quanto ao seu salário líqui-

do, visto que dos dados até aqui 

apresentados, há pouca informa-

ção específica sobre os montantes 

dos diferentes níveis. Os salários 

devem ser legalmente sujeitos 

ao desconto do Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Singula-

res (IRPS), assistência médica e 

medicamentosa, bem como para 

aposentação. 

Há receios de que aqueles núme-

ros podem criar uma falsa ilusão 

enquanto na prática a coisa outra. 

Ademais, ninguém sabe como é 

que os suplementos (subsídios) 

vão funcionar. 

No entanto,  o que em certa me-

dida conforta alguns funcionários 

é que está acautelado o subsídio 

de ajustamento para que o salá-

rio não seja inferior ao auferido 

actualmente, significando que é 

possível que a introdução do TSU 

não traga mais-valia para o grosso 

dos funcionários.

Sigaúque disse que só depois do 

primeiro pagamento salarial é que 

será feito o balanço para saber, na 

verdade, quantos funcionários e 

agentes do Estado beneficiaram 

ou não do incremento, bem como 

os respectivos níveis. 

Até ao momento, 306 mil funcio-

nários estão cadastrados no âm-

bito do TSU, o que corresponde a 

76% de  um total de 382.728 fun-

cionários e agentes do Estado. É 

este grupo que a partir desta sex-

ta-feira poderá começar a auferir 

os respectivos salários.  

Quanto ao grupo que ainda não 

foi cadastrado, o director adjunto 

da Contabilidade Pública disse 

esperar que até sexta-feira todos 

estejam contemplados, mas caso 

isso não se verifique este mês, vão 

manter os actuais salários, e logo 

que forem cadastrados serão pa-

gos em função do enquadramen-

to com os respectivos retroactivos.  

Tabela Salarial Única

Abílio Sigaúque, director Nacional Adjunto  de Contabilidade Pública no MEF
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Três semanas depois da popula-
ção de Chicumbulane, Posto 
Administrativo de Maluana, 
distrito de Manhiça, provín-

cia de Maputo, linchar e sepultar 

sete indivíduos indiciados de roubo 

de gado bovino no vizinho distrito 

de Moamba, o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC) 

continua sem pistas para identificar 

os túmulos de dois cidadãos desapa-

recidos até ao momento.

Cinco dos sete corpos soterrados pela 

população furiosa foram exumados 

na tarde do dia 28 de Junho, nas ma-
tas do povoado de Macandzene, em 
Manhiça.       
O facto foi confirmado ao SAVA-
NA, pelo porta-voz do SERNIC, 
na província de Maputo, Henriques 
Mendes.
A fonte assegurou também que con-
tinuam em prisão preventiva os nove 
arguidos indiciados da prática deste 
crime, visto numa boa parte da popu-
lação de Moamba, com um misto de 
impunidade e justiça.  
Frisou que as diligências continuam 
com vista a recolha de elementos que 
possam sustentar a acusação.
“Infelizmente, quer os arguidos quer 
a comunidade não estão a ajudar nas 
investigações, mas, mesmo assim, o 
SERNIC está a fazer o seu trabalho, 
e acreditamos que até ao fim dos pra-
zos que a lei nos dá para conduzir-
mos a instrução preparatória, teremos 
mais dados, incluindo a localização 
do local onde foram enterrados os 
dois desaparecidos para lhes propor-

cionar um funeral digno”, disse. 

Henriques Mendes reconheceu que a 

falta de colaboração da população de-

riva do clima de medo, o que cria re-

ceio de trabalhar com as autoridades.

“Porquê é que a população receia co-

laborar com as autoridades”, pergun-

tou o SAVANA.    

Três semanas após os incidentes de Maluana 

SERNIC sem pistas dos desaparecidos
Por Raul Senda   

“Na verdade, essa percepção é nossa, 

mas ainda é cedo para tirar conclu-

sões. Deixemos as equipas de investi-

gação fazer o seu trabalho e com base 

nos elementos recolhidos teremos as 

devidas conclusões”, frisou.

Do porta-voz do SERNIC, o SA-
VANA soube que, três semanas 

depois da ocorrência dos factos, ne-

nhum familiar se apresentou às au-

toridades para reclamar os corpos 

desaparecidos.

“É estranho, mas é uma realidade, até 

ao momento ninguém apareceu a re-

clamar a ausência do seu ente”, disse 

Mendes.   

No entanto, sociólogos ouvidos pelo 
SAVANA explicam que a falta de 

colaboração da população é sinal cla-

ro de que a sociedade perdeu confian-

ça com as autoridades públicas.

Falando sob anonimato, a nossa fonte 

explicou que num cenário em que to-

dos os dias são difundidas notícias de 

crimes cujos cabecilhas são agentes 

da lei e ordem, é normal que a popu-

lação olhe para a polícia com descon-

fiança e entenda que a melhor forma 

de se proteger dos malfeitores é fazer 

justiça com as próprias mãos. 

Sublinha que se trata de uma práti-

ca altamente reprovável, mas num 

cenário em que a autoridade pública 

perdeu legitimidade perante seus go-

vernados não se pode esperar muito. 

A fonte entende como normal o facto 

de a população não colaborar com a 

polícia na identificação do local onde 

foram enterrados os primeiros dois 

suspeitos de roubo de gado, porque, 

após os factos, esta se dirigiu à comu-

nidade com violência e todos temem 

que se colaborarem, serão acusados 

de coniventes com o crime e também 

sofrerem as mesmas consequências 

que os outros suspeitos tiveram.  

Explicou que em Moçambique, a jus-

tiça popular está associada a um sis-

tema informal de justiça, em que os 

cidadãos, por conta própria, sentindo 

a ineficácia da polícia e das institui-

ções formais de justiça, procuram fa-

zer justiça com as próprias mãos. 

Diz que este sentimento deriva do 

facto de, por várias vezes, presumíveis 

criminosos, directamente acusados 

pela população, serem levados à po-

lícia, mas, dias depois, serem vistos 

andando livremente pelas ruas. 

Isso, continua o nosso entrevistado, 

foi criando um sentimento de revolta 

na população. Portanto, nesse caso, a 

justiça com as próprias mãos chega a 

ser o culminar de um conflito entre 

a sociedade e o Estado, a partir do 

momento em que a população sente 

que o Estado não se faz presente nos 

problemas do dia-a-dia das pessoas.

Termina a sua explanação afirman-

do que, para inverter este cenário, é 

preciso fazer trabalhos para repor a 

confiança da sociedade em relação às 

instituições formais e do Estado que 

tem a competência e o dever de ad-

ministrar o sistema de justiça. 

“A partir do momento em que os ci-

dadãos sentirem que podem confiar 

nas autoridades, a população não dei-

xará de canalizar as dificuldades para 

as respetivas instituições”, disse.

Outro sociólogo que igualmente 

falou ao SAVANA, também sob 

anonimato, disse que, para se evi-

tar situações similares, tem de haver 

um trabalho em que haja uma rela-

ção, um consenso entre o Estado e as 

comunidades. Também é necessário 

que os membros da polícia sejam po-

tenciados com meios suficientes para 

fazerem um bom trabalho, que a po-

lícia tenha uma forte educação cívica, 

que conheça os direitos humanos, 

que respeite os cidadãos e que tam-

bém conheça a sua função dentro da 

sociedade. 

Portanto, a polícia deve ser vista 

como amiga do cidadão, porque, caso 

contrário, a justiça pelas próprias 

mãos será a forma a que a população 

vai recorrer para punir os supostos in-

fractores da ordem social, ignorando 

desta forma a justiça formal.

Sublinha que a justiça privada é pro-

duto de uma insatisfação popular 

com todo o sistema de justiça for-

mal, e isso será usado para contestar 

o poder do Estado que não consegue 

evitar a ocorrência de crimes.

Finaliza a sua explicação aconselhan-

do as autoridades sobre a necessidade 

de o Estado criar mecanismos pró-

prios de cooperação em informações. 

Isto é, no caso de soltura ou absol-

vição de um detido, as autoridades 

deveriam criar canais de comunica-

ção com as comunidades que foram 

vítimas, visto que isto facilitaria a 

compreensão sobre os actos prati-

cados pelo sistema judiciário, como 

também melhoraria a confiança entre 

a comunidade e as autoridades.

Três semanas depois dos incidentes de Maluana, SERNIC sem pistas para localizar dois dos sete cidadãos soterrados pela 
população 

... e nenhum familiar dos cidadãos sumidos se apresentou às autoridades para reclamar a ausência dos seus entes 

O 
Instituto Nacional das 

Comunicações de Mo-

çambique (INCM) voltou 

a garantir, nesta quarta-

feira, que caso a  Tmcel demons-

tre sinais de dificuldades extremas 

que possam colocar em causa o seu 

funcionamento, o governo, através 

do Ministério dos Transportes e 

Comunicações, terá de encontrar 

mecanismos concretos e imediatos 

para assegurar que a empresa con-

tinue a garantir os serviços que se 

comprometeu a oferecer aos seus 

clientes. 
Falando numa conferência de im-

prensa que marcou a comemoração 

dos 30 anos do Instituto Nacional 

das Comunicações de Moçambi-

que, o Presidente do Conselho de 

Administração, Tuaha Mote, não 

especificou as acções a serem levadas 

a cabo para salvar a empresa, mas su-

geriu que tal passa por reformas que 

tenham como foco a necessidade de 

garantir eficiência e geração de lu-

cros. 

“Do lado do regulador vamos tomar 

medidas facilitadoras para que vol-

te a operar sem muitos custos. As 

autoridades competentes vão anun-

ciar, em momento oportuno, outras 

medidas concretas”, assinalou o di-

rigente do INCM, escusando-se a 

entrar em detalhes sobre as medidas 

concretas que serão tomadas para ti-

rar a empresa da profunda crise na 

qual se encontra mergulhada. 

Segundo se sabe, a necessidade de 

reformas urgentes há muito foi 

colocada à mesa e, aparentemen-

te démarches continuam, apesar de 

bastante lentas. Aliás, o que se tem 

ouvido em surdina é que o próprio 

governo é que está a atrasar as re-

feridas reformas, ao mesmo tempo 

que aparece como um dos maiores 

devedores da Tmcel. O dinheiro em 

dívida, caso fluísse regularmente no 

caixa, serviria para ajudar a empresa 

a refazer-se e a corrigir as dificulda-

des que, neste momento, enfrenta. 

São cerca de mil milhões de meticais 

que várias instituições do governo 

estão a dever à empresa, deixando o 

fluxo de caixa em situação negativa, 

o que impede qualquer criatividade 

de gestão sustentável. E a acumula-

ção de dívidas continua. Entidades 

como os Serviços de Informação e 

Segurança do Estado, a Autoridade 

Tributária de Moçambique, o Insti-

tuto Nacional do Governo Electró-

nico, aparecem na lista das entidades 

que mais devem à operadora pública 

de telefonia móvel. 

Os níveis de investimento necessá-

rios e que foram prometidos pelo 

próprio governo no sentido de rea-

nimar a empresa, ascendem os 500 

milhões de dólares. Antes da fusão, 

falava-se de 500 milhões de dólares 

só para a Telecomunicações de Mo-

çambique, e mais recentemente, a 
Tmcel falou de necessidades urgen-
tes de investimentos na ordem de 
350 milhões de dólares, valores que a 
empresa continua receber no âmbito 
das promessas governamentais. 
A necessidade de intervenciona-
mento na Tmcel é, na lógica do 
INCM, tão necessária tendo em 
conta que uma hipótese de a em-
presa parar de providenciar os seus 
serviços, criar-se-ia um cenário de 
grande turbulência a ponto de pôr 
em causa a estabilidade do sector. 
Falando aos órgãos de comunicação 
social, Tuaha Mote disse que caso a 
Tmcel venha a fechar as portas, será 
um mau sinal para o sector das te-
lecomunicações no geral e compro-

meteria a estabilidade na área das 

telecomunicações. Assim, garantiu, 

o Estado e o governo estavam a des-

dobrar-se numa série de acções para 

evitar uma real falência da Tmcel. 

A profunda crise na qual a empresa 
está mergulhada faz com que esteja 
inclusive a enfrentar dificuldades de 
pagar salários aos seus cerca de 1800 
trabalhadores, realidade que faz com 
que ocorra o que se considera “greve 
silenciosa” na empresa. 
A empresa tem uma folha salarial 
próxima 120 milhões de meticais/
mês, um número que o actual fluxo 
de caixa, caracterizado por muitas 
dívidas do Estado e do governo não 
consegue se equilibrar. 
O que se diz é que os problemas de 
fundo da empresa, que não se di-
ferem de outras empresas públicas 
bastante problemáticas, têm a ver 
com o facto de, por muito tempo, 
terem servido de saco azul da no-
menklatura partidária, assim como 

espaço privilegiado para acomodar 

incompetência sugerida à base par-

tidária. 

(Eduardo Conzo) 

Actualmente mergulhada numa profunda crise

Regulador garante trabalho para salvar a Tmcel
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Na sequência de uma mo-
bilização para manifes-
tações contra o elevado 
custo de vida, através de 

áudios anónimos, Maputo acor-
dou, esta quinta-feira, tenso e com 
a vida social e económica suspen-
sas.

Temendo acções de violência, tra-

balhadores formais e informais, 

estudantes e agentes económicos 

preferiram refugiar-se em casa, não 

arriscando sair a rua.

Os poucos munícipes e habitantes 

da região do Grande Maputo que 

tiveram coragem para sair de casa, 

enfrentaram enormes dificuldades 

para apanhar um transporte pú-

blico, para o caso dos que não têm 

carro próprio.

Por outro lado, os automobilistas 

encontraram nas estradas da ca-

pital um cenário inusitado para 

uma quinta-feira, escapando aos 

crónicos engarrafamentos típicos 

das principais artérias de Maputo 

e periferia.

As ameaças anónimas de manifes-

tações também obrigaram a uma 

forte mobilização da polícia, com 

a colocação de agentes e carros da 

corporação em pontos considera-

dos de maior potencial de distúr-

bios, como os terminais da Praça 

dos Combatentes, vulgo Xiquelene, 

Malhazine, Benfica, Zimpeto, en-

tre outros. Os carros privados eram 

escoltados pela Polícia para a atra-

vessarem a zona da Portagem de 

Maputo e da chamada “Drenagem” 

na Avenida Joaquim Chissano. Nas 

primeiras horas, a zona de Mandu-

ca, na Machava, esteve barricada, 

mas, a seguir a polícia conseguiu 

remover as barreiras e alguns pneus 

em chamas.  

No centro da cidade, até ao meio 

da manhã de quinta-feira, os ca-

fés e pastelarias ainda não estavam 

abertos, privando os utentes destes 

serviços de uma rotina matinal, que 

é passar a refeição da manhã fora de 

casa. Os bancos, que habitualmente 

andam cheios, estavam vazios.

Nos arredores de Maputo, os con-

tentores-lojas, maioritariamente 

pertencentes a nigerianos e burun-

deses não abriram.

Nas manifestações de 5 de Feve-

reiro de 2008 e Setembro de 2010, 

os contentores e pequenas lojas, na 

periferia de Maputo, foram os mais 

visados.

Qualquer que venha a ser o res-

caldo das autoridades, os autores 

anónimos da mobilização para a 

“manifstação” ganharam: semear 

o medo e provocar uma disrupção 

na vida social e económica, numa 

cidade que é o centro de todas as 

decisões sobre a vida de Moçam-

bique. À hora do fecho desta edi-

ção também chegavam indicações 

que outras principais urbes do país 

também “acordaram” tensos, te-

mendo violência nas ruas. 

Ameaça de manifestações

Maputo “acordou” com vida suspensa
-sector produtivo funcionou a meio-gás
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Em Moçambique, as mulhe-
res, à semelhança dos ho-
mens, gozam, perante a lei, 
do direito de posse da terra, 

mas a forte influência das normas 

tradicionais, fraco acesso à justiça 

formal, baixa escolaridade e lacu-

nas na legislação moçambicana 

fazem com que elas sejam lesadas.

Esse quadro leva pesquisadores a 

afirmar que é necessário que as en-

tidades estatais e lideranças comu-

nitárias trabalhem juntamente para 

a remoção das regras costumeiras, 

que impedem as mulheres do exer-

cício do direito de acesso à terra. 

Por outro lado, recomendam a 

melhoria da Política Nacional de 

Terras e da legislação, bem como o 

aumento do acesso à justiça formal 

nas comunidades.

A Lei de Terras (Lei nº 19/97 de 01 

de Outubro) reconhece a igualdade 

entre homens e mulheres no direito 

à posse de terra e preceitua, nos seus 

artigos nº 5 e 13, que homens, mu-

lheres e membros da comunidade 

podem requerer títulos individuais 

de Direitos de Uso e Aproveita-

Mulheres enfrentam barreiras no acesso à terra
mento de Terra (DUAT), contudo, 

as mulheres continuam desprivile-

giadas. 

A construção social relativa 

ao seu papel e direitos conti-

nua a perdurar, principalmen-

te nas comunidades rurais. 

De acordo com o manual “Direitos 

Costumeiros da Mulher à Terra em 

Moçambique”, divulgado em Maio 

de 2022, a posição da mulher na 

hierarquia da propriedade e uso de 

terra não é favorável às mulheres. 

No casamento e na herança, são 

muitas vezes relegadas para um 

plano marginal, na aquisição do 

DUAT. 

Apenas fazem o uso de terra através 

É onde as famílias tiram a sua fonte 

de sustento diária.

Melhorar conhecimento 
das mulheres
Segundo Custodio Duma, defensor 

dos direitos humanos e membro 

da ARISA, um programa que pro-

move e implementa os direitos dos 

mais vulneráveis em África, as or-

ganizações que trabalham com esta 

matéria de direito devem melhorar 

o conhecimento das mulheres e das 

comunidades, no geral, em relação 

aos seus direitos de uso e aproveita-

mento da terra. 

“É preciso empoderar estas mulhe-

res, dando a conhecer o princípio 

de igualdade, divulgação de boas 

práticas no seio das comunidades”, 

salienta. 

Duma defende a promoção de mais 

pesquisas nesta área, de modo a 

fortalecer os vários actores que tra-

balham nestas matérias, nomeada-

mente as organizações da sociedade 

civil, entidades de justiça, advoga-

dos, entre outros.

Para Luís Bitone, académico e pre-

sidente da Comissão Nacional dos 

Direitos Humanos (CNDH), o 

acesso abrangente à terra passa pela 

revisão legislativa.

Bitone deu o exemplo do artigo 4 

da Constituição da República, que 

reconhece os vários sistemas nor-

mativos para a resolução de confli-

tos, o que permite o uso dos direitos 

costumeiros, desde que não firam 

os princípios fundamentais da lei-

mãe.

É necessário, prosseguiu, que haja 

mais clareza neste artigo, sugerindo 

que haja uma selecção dos costu-

mes não discriminatórios e posi-

tivos de modo que constem da lei. 
Reforça, igualmente, a necessidade 
de empoderar as comunidades ru-
rais, através da divulgação das leis e 
boas práticas.
Por sua vez, o director do Centro 
para Democracia e Desenvolvi-
mento (CDD), Adriano Nuvunga, 
citou uma pesquisa realizada pela 
sua organização que refere que a 
poligamia prejudica a mulher.
Geralmente, assinala, as terras são 
registadas em nome do filho mais 
velho da primeira união de facto 
do homem, o que faz com que as 
segundas e terceiras esposas fiquem 
mais vulneráveis. 
A outra situação comum entre as 
mulheres é a baixa escolaridade, 
pois, nas zonas rurais, as famílias, 
culturalmente, apostam menos na 
edução da menina, tornando-a no 
futuro, numa mulher incapaz de 
aceder aos tribunais pela inferiori-
dade intelectual.
A mesma fragilidade estende-se 
aos casos em que ela deve nego-
ciar a sua porção de terra com as 
empresas de extracção de recursos 
naturais. 

Conclui que as mulheres são as pri-

meiras vítimas, quando são expos-

tas à violência baseada no género, 

devido ao acesso a terra, tornan-

do-as mais pobres, uma vez que as 

comunidades rurais estão bastante 

dependentes da agricultura de sub-

sistência.

Por Benedita Félix

de relações familiares e afectivas.

Em caso de conflitos, estão mais 

vulneráveis a perder a posse, situa-

ções que são mais comuns nas viú-

vas.

Aquela análise recomenda que as 

entidades estatais devem reeducar 

os líderes tradicionais (chefes e se-

cretários dos bairros), para terem 

maior contacto com a população, 

condenar as más práticas, promover 

e proteger os direitos da mulher.

 Actualmente, decorre no país a re-

visão da Política Nacional de Ter-

ras (PNT), que irá ditar em grande 

medida a aprovação de uma nova 

Lei de Terras, que se pretende que 

seja mais protectora dos direitos 

das mulheres, visto que a terra em 

Moçambique representa o maior 

recurso de riqueza económica nas 

zonas rurais. 

Este processo iniciou em 2018, 

depois da aprovação do Diploma 

Ministerial nº 56/2018, de 12 de 

Junho pelo então Ministério da 

Terra, Ambiente e Desenvolvimen-

to Rural, Celso Correia, dando aval 

para a criação da Comissão Nacio-

nal de Revisão da Política Nacional 

de Terras. 

É importante referir que um dos 

pilares que o governo estabeleceu 

para a revisão é “a promoção e ga-

rantia dos direitos das mulheres 

sobre a terra, necessários à sobrevi-

vência da economia familiar”.

Com este posicionamento, nota-se 

que o governo reconhece a insufi-

ciência do actual quadro legal na 

protecção das mulheres, em especial 

as rurais.

Segundo o Instituto Nacional de 

Estatística (INE), 72,2% da popu-

lação moçambicana habita em zo-

nas rurais e 23,2% das famílias são 

chefiadas por mulheres. 

Para estas comunidades, a terra re-

presenta um conjunto de recursos 

naturais do solo, ou seja, água pro-

dutiva, floresta e fauna.  
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A 
sociedade civil (SC) la-
menta a falta de responsa-
bilização dos gestores que 
não impediram o desvio 

de fundos destinados à prevenção 

e combate da pandemia de Co-

vid-19. 

Com a falta de sanções contra os 

infractores, passa-se, mais uma vez, 

uma mensagem de impunidade, o 

que não só afecta o povo, principal 

beneficiário destes fundos, mas, 

também, acentua a degradação da 

imagem do país perante o mundo, 

consideram os críticos. 

A preocupação surgiu depois de o 

Gabinete Central de Combate a 

Corrupção (GCCC) ter anunciado, 

na segunda-feira, a instauração de 

processos-crime contra dois fun-

cionários acusados de desvio de 

fundos públicos destinados à luta 

contra a Covid-19. 

Os casos referidos ocorreram na 

província de Nampula, onde os 

acusados subfacturaram e desvia-

ram fundos que eram para a com-

pra de máscaras e material de hi-

gienização. 

Para o director executivo do Ob-

servatório do Cidadão para Saúde, 

Jorge Matine, a responsabilização 

dos funcionários mencionados pelo 

GCCC é mais uma prova de que 

o processo de gestão de fundos da 

Covid-19 foi problemático. 

No entanto, os casos apresentados 

são insignificantes perante o volu-

me de denúncias reportadas pela 

sociedade civil, desde a eclosão da 

pandemia em Moçambique em 

Março de 2020, disse Matine. 

Recordou que houve uma escas-

sez de recursos, principalmente de 

equipamento médico, como másca-

ras, luvas.

Registaram-se também casos de 

profissionais de saúde que foram 

contratados para reforçar o Sistema 

Nacional de Saúde, mas que enfren-

taram atrasos no recebimento de 

salários, assinalou o director do Ob-

servatório do Cidadão para a Saúde. 

Fundos da Covid-19

SC critica falta de sanções 
Por Elias Nhaca

Jorge Matine referiu que o fun-

do em causa poderia ter evitado 

grande parte dos constrangimentos 

mencionados. 

Sublinhou que se pode concluir 

com segurança que o fundo des-

tinado à Covid-19 não chegou ao 

destino. 

Matine avançou que gostaria de 

ver a clarificação de casos de ad-

judicação directa de obras públicas 

realizadas no âmbito do combate à 

pandemia 

Fazendo uma avaliação, o activista 

nota que a gestão dos fundos da 

Covid-19 mancharam a reputação 

do país, o que que terá consequên-

cias. 

Explicou que o país tem uma gran-

de dependência em relação aos par-

ceiros externos para mobilização de 

equipamentos e fundos, e o incre-

mento de casos de gestão danosa 

compromete a confiança com os 

parceiros. 

Os casos apresentados 

O activista social Ben Hur Cavela-

ne referiu, por sua vez, que é preciso 

congratular o GCCC por apresen-

tar, pelo menos, um caso de busca 

de responsabilização pelo desvio de 

fundos destinados a Covid-19. 

No entanto, mais acções devem ser 
feitas, porque os casos apresentados 
não são expressivos, se comparados 
com os outros denunciados ao lon-
go dos últimos dois anos. 
Cavelane disse que ainda não foi 
esclarecido, por exemplo, como foi 
aplicado o valor na ordem de USD 
294 milhões desembolsado pelos 
parceiros, para fazer face à pande-
mia de Covid-19. 
Os casos que merecem esclareci-
mento são diversos, disse, como a 
solicitação do Instituto Nacional 
de Gestão e Redução de Riscos de 
Desastres (INGD) da verba para 
apoiar as pessoas mais carenciadas.
O montante não chegou a ser apli-
cado, observou. 
Bem Hur Cavelane assinalou 
que foram denunciados casos de 
subfacturação e falta de clareza na 
aplicação dos fundos. 
Houve empreitadas, continuou, 
que tinham previsão de serem ape-
trechadas, nomeadamente para a 
resolução de problemas de acesso 
à água para higienização, sobretu-
do, as escolas, mas tais intervenções 
não aconteceram, embora o dinhei-
ro tenha sido desembolsado. 
Apontou que há necessidade de 
haver esclarecimento sobre os cri-
térios de identificação das pessoas 
carenciadas, porque há dúvidas de 
que foram levantadas ao longo de 
todo o processo, porque diversos ci-
dadãos carenciados não foram con-
templados e alguns que não eram 
prioritários receberam os subsídios. 
Lembrou que a Covid-19 “trouxe 

desgraça às populações. Algumas 

empresas como as do ramo da ho-

telaria e turismo fecharam. Muitos 

foram atirados ao desemprego,  in-

crementando a pobreza”. 

No seu entendimento, o GCCC 

deve esclarecer esses casos. Acres-

centou que os elementos levanta-

dos pelo TA podem ajudar a escla-

recer mais casos. 

Necessidades questionadas
Aquando da eclosão da Covid-19 

em Moçambique, em Março de 

2020, o executivo disse que necessi-

tava de USD 700 milhões para fazer 

face à epidemia. Desta verba, USD 

100 milhões destinavam-se ao tra-

tamento e prevenção da Covid-19, 

USD 200 milhões para apoio ao 

Orçamento do Estado, USD 240 

milhões para transferência às fa-

mílias e USD 160 milhões para 

as pequenas e médias empresas. 

De acordo com o sexto e último 

relatório do Ministério da Econo-

mia e Finanças (MEF), de Julho 

de 2021, sobre o Uso de Fundos 

no âmbito da Covid-19, o Governo 

recebeu USD 668.744 mil equiva-

lente a 95% dos USD 700 milhões 

solicitados. 

Essa verba foi disponibilizada até 

31 de Janeiro de 2021, sendo que 

a mesma foi recebida em espécie e 

em numerário. 

No entanto, os relatórios apresen-

tados pelo MEF foram sempre 

alvo de contestações, porque não 

detalhavam as quantidades, por 

exemplo, dos materiais adquiridos, 

muito menos as especificações dos 

equipamentos, o que dificultou a 

monitoria. 

Por outro lado, ainda há relatos de 

famílias carenciadas registadas mas 

que ainda não receberam os subsí-

dios de apoio previsto para a fase 

mais crítica da pandemia em Mo-

çambique. 

Entende-se que as acções que cul-

minaram com o pronunciamento 

do Tribunal Administrativo sobre 

as irregularidades na gestão dos 

fundos da Covid-19, são em virtu-

de da pressão externa, que colocou 

a situação como condição para a 

retoma do financiamento do Fun-

do Monetário Internacional (FMI) 

para o país. 

Apenas dois casos
O porta-voz do GCCC, Romual-

do Jonas, disse, na segunda-feira, 

que estão em curso dois processos 

ligados à má gestão de fundos de 

Covid-19 no distrito de Angoche, 

província de Nampula. 

Sem avançar detalhes, referiu que 

houve subfacturação na compra de 

máscaras e outros materiais de hi-

gienização. 

Jonas disse que foram contabiliza-

dos produtos na ordem de 4,7 mi-

lhões de meticais, mas a auditoria 

detectou valores inferiores a este 

montante. 

O pronunciamento foi feito por 

ocasião do Dia Africano de Com-

bate à Corrupção, que, em Mo-

çambique, serviu para uma reflexão 

sobre as estratégias e mecanismos 

de gestão transparente de fundos 

destinados à Covi-19. 

O porta-voz fez saber que um dos 

processos está relacionado com a 

compra de material de higieniza-

ção, no valor de 169.596 meticais, 

e já avançou para a fase de acusação.

O outro ainda está em diligências e 

é relativo à compra de máscaras, no 

valor de 4.587.400 meticais. 

As medidas levadas a cabo pelo 

GCCC são resultado de um rela-

tório do TA. 

O relatório apontou que houve 

desvio de fundos e pagamentos in-

devidos. 

SC nota que o desvio dos fundos da Covid-19 colocou em causa a sobrevivência de milhares de moçambicanos

Jorge Matine – diretor-executivo do Observatório do Cidadão para a Saúde Ben Hur Cavelane – activista social
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Resumo do Observador Rural N° 126

DINÂMICAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PEQUENOS 
PRODUTORES AGRÍCOLAS EM MOÇAMBIQUE

 - O CASO DA PRODUÇÃO DE SOJA NO GURUÉ, ALTA 
ZAMBÉZIA

Rui Rosário, Yara Nova e Naldo Horta

12 de Julho de 2022
Para uma leitura do texto veja em: 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-126/

RESUMO

Alta Zambézia, em Moçambique. Foi observado o itinerário técnico 

relativamente à intensidade de uso capital. Cada um destes grupos 

num Indicador Global Tecnológico, e analisadas as características 
sociológicas dos produtores e os níveis de rendimento gerado. 
As relações entre capital e trabalho deixam antever o interesse na 

acesso a capital circulante que a generalidade dos produtores 

de serviços de máquinas em momentos-chave do cultivo é mais 

Resumo do Destaque Rural N° 179

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CARVÃO VEGETAL EM 
MOÇAMBIQUE: 

UM CONTRIBUTO AO ANTEPROJECTO DA LEI 
FLORESTAL

Jone Fernando Júnior, Natasha Ribeiro, Geoff Wells, Luís Artur, 
Casey Ryan, Aide Anselmo Farão, Peter Hargreaves, Sam Bowers, 

Janet Fisher

12 de Julho de 2022
Para uma leitura do texto veja em: 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-179/

RESUMO

O uso sustentável de recursos naturais, com particular realce para os 

-
rio, poderá perpetuar a ilegalidade no subsector. Isto pode resultar em 

-

se deve basear numa estratégia de longo prazo, assim como garantir a 

das comunidades/populações rurais.
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Para evitar a desonra e pou-
par as famílias do estigma 
associado à gravidez pre-
coce, pais e encarregados 

de educação forçam as raparigas 

a unirem-se maritalmente com 

os pais dos seus bebés, facto que, 

segundo especialistas, se traduz 

no abandono escolar, gravidezes 

sucessivas e vários outros proble-

mas que afectam o desenvolvi-

mento pessoal da rapariga.

Face a este cenário, especialistas 

alertam para a necessidade de 

fortalecer o diálogo nas famílias 

e comunidades visando conscien-

cializar a sociedade em relação aos 

malefícios desta prática, que ainda 

é encarada com normalidade em 

algumas regiões do país.

Em Moçambique, 130 raparigas 

entram numa união prematura, 

por dia, o correspondente a cinco, 

a cada hora. 

De acordo com o Inquérito De-

mográfico e de Saúde de Mo-

çambique, realizado em 2011, que 

inquiriu 13.745 mulheres entre 15 

e 49 anos, cerca de 48% das rapa-

rigas com idades entre os 20 e os 

24 anos, já estiveram numa união 

prematura, antes dos 18 anos e 

14% antes, dos 15 anos.

Ana Machava (nome fictício), de 

36 anos de idade, faz parte destas 

estatísticas e foi forçada a ir ao lar, 

quando tinha 14 anos, depois que 

os pais descobriram a sua gravi-

dez, no terceiro mês de gestação. 

Contou, em entrevista ao SAVA-
NA, que foi expulsa de casa pelo 

pai por alegadamente ser uma 

vergonha para a família e um mau 

exemplo para as irmãs mais novas. 

 Lembra com tristeza a dureza 

que foi a sua vida numa família 

com sete membros, onde era obri-

gada a acordar muito cedo, por 

volta das 05:00 da manhã, para ir 

buscar água num local distante da 

sua casa.

De regresso da fonte, esperavam-

lhe outras actividades domésticas 

e, por conta disso, não lhe restava 

tempo para o descanso. 

“As minhas cunhadas acordavam 

à hora que bem entendessem e 

não faziam quase nada. Nos dias 

que lhes desse vontade, faziam 

aqueles trabalhos mais simples e 

deixavam o mais difícil para mim 

mesmo sabendo que eu estava 

grávida”, recorda.

Como era muito nova, não tinha 

para onde ir e teve de se sujeitar à 

carga de trabalhos domésticos.

Ana Machava narra que o desejo 

de voltar a escola era grande, por 

isso, quando o filho completou 

três meses de vida, matriculou-se 

numa escola próxima, mas, viu-se 

obrigada a desistir dos estudos 

antes mesmo de começarem as 

aulas, porque ninguém aceitava 

cuidar da criança. 

Enquanto isso, o seu parceiro 

continuava com os estudos.

 “Quando eu e o meu marido in-

formamos a minha sogra que pre-

tendia reiniciar os estudos, ela re-

voltou-se e, como se não bastasse, 

impediu a todos de ficarem com 

a criança, porque, para ela, aquele 

era um pretexto para eu brincar 

e deixar de cuidar da casa”, conta 

ainda.

A sogra dizia que já não queria sa-

ber de cuidar de crianças, porque 

os seus filhos já eram crescidos. A 

responsabilidade de tomar conta 

do pequeno era unicamente da 

nora. 

Hoje, com 36 anos de idade, é mãe 

de três filhos e dedica-se à venda 

de tomate e outros produtos ali-

mentares de onde tira dinheiro 

para incrementar o salário que o 

seu marido ganha como professor. 

Questionada sobre o impacto de 

se ter unido ainda muito nova, o 

seu posicionamento foi claro.

 “Se tivesse recebido o apoio que 

precisava naquela fase, se calhar, o 

meu destino teria sido diferente”, 

ressalva Ana Machava.

Expulsa de casa e abando-
nada pelo parceiro
Celina Macune (nome fictício), 

de 16 anos, é a terceira de um total 

de cinco filhos. 

Órfã de mãe, Celina vivia com o 

pai e três irmãos. Foi expulsa de 

casa por ter engravidado e, segun-

do contou, a gravidez resultou da 

primeira relação sexual que teve 

com o seu então namorado, na al-

tura com 25 anos, que depois de 

dois meses de convivência a aban-

donou numa casa arrendada.

 “Eu não tinha noção dos riscos 

que corria, não sabia que ia en-

gravidar na primeira relação se-

xual. Para piorar a minha situação, 

quando fui expulsa de casa, fui 

viver com o pai do meu filho que 

depois me abandonou”, conta

Quando saiu de casa, o marido 

disse que ia para a África do Sul à 

procura de emprego, mas não quis 

mais saber da parceira. 

Por não ter como se manter na 

casa, foi fazendo alguns trabalhos 

como diarista, mas a situação foi 

ficando insustentável, porque nem 

sempre conseguia trabalho. De-

sesperada, pediu à irmã mais velha 

para que convencesse o pai a acei-

tá-la de volta a casa e a resposta 

que recebeu era de que ela estava a 

colher o que havia plantado. 

“Foi quando tivemos a ideia de 

conversar com a nossa tia, irmã 

mais nova da minha mãe que me 

estendeu a mão”, recorda.

Não sabe o que será de si e do seu 

filho dadas as condições de vida 

que estão difíceis. O salário que 

a sua tia recebe como empregada 

doméstica não cobre todas as des-

pesas básicas e a solução que en-

controu para não cair na miséria 

foi a venda de refrigerantes e água 

mineral no terminal rodoviário da 

junta.

 
Os pais não podem fugir à 
sua responsabilidade
Para Berta de Nazareth, sociólo-

ga e assistente de Programas na 

Coligação para a Eliminação das 

Uniões Prematuras (CECAP), 

que falava em entrevista ao SA-
VANA, muitos pais, em casos de 

gravidez precoce, tendem a forçar 

uma união prematura por teme-

rem a desonra, o que se traduz na 

violação dos direitos da rapariga, 

como abandono escolar e gravide-

zes sucessivas.

É uma situação de pesadelo que 

compromete o futuro da rapariga, 

dos seus filhos e das futuras gera-

ções, nota Berta de Nazareth. 

Para a especialista, a gravidez pre-

coce não dá nenhuma legitimida-

de ao pai para forçar união marital 

e fala da necessidade de apoiar as 

raparigas na reparação do erro 

para que possa seguir com os seus 

sonhos e projectos. 

 Para além da pobreza, continua, 

as uniões prematuras perpetuam 

o ciclo de dominação e acentuam 

as desigualdades de género, vis-

to que no lar, as meninas sofrem 

com a intensificação do  trabalho 

doméstica e nos cuidados com a 

família, o que rouba a liberdade e 

a mobilidade. 

A socióloga alertou para a im-

portância dos pais e encarregados 

de educação e a sociedade no ge-

ral encararem a gravidez precoce 

como um erro e não uma escolha, 

dado o facto de algumas raparigas 

terem baixas perspectivas e pouca 

noção em relação a algumas atitu-

des que tomam. 

“Nota-se uma ausência no papel 

do progenitor em apoiar na repa-

ração deste mal e na reeducação 

destas raparigas, para que elas 

olhem aquele episódio como um 

aprendizado, encorajando a estu-

dar e a singrar na vida social”, de-

fendeu Berta de Nazareth.

Forçar a rapariga a ir ao lar não 

é, de longe, uma solução para este 

problema, frisou.

Considera que A Lei de Preven-

ção e Combate às Uniões Pre-

maturas, que penaliza todos os 

cidadãos que se envolvem ou que 

compactuam com a união mari-

tal de menores de 18 anos com 

o propósito de constituir família, 

é um grande avanço para a miti-

gação deste mal, entretanto, apela 

para o fortalecimento do diálogo 

entre pais e filhos sobre a saúde 

sexual e reprodutiva para prevenir 

a gravidez precoce.

Repensar padrões de 
comportamento
Para o activista social Adão Paia, 

os pais e encarregados de edu-

cação que forçam as raparigas a 

uniões prematuras ainda não têm 

consciência das responsabilidades 

que têm com as suas filhas meno-
res de idade.
Por isso, é urgente que se repense 
nos padrões de comportamen-
to para que, independentemente 
de qualquer situação, se priorize 
sempre o bem-estar das raparigas, 
assinala Paia.
“A nossa sociedade ainda carece 
de uma educação social que per-
mita que os pais compreendam o 
significado da paternidade, a sua 
importância na protecção e na de-
fesa dos direitos das raparigas e do 
seu papel na família”, avançou.
“A gravidez precoce não deve 
continuar a ser usada para justifi-
car uma união prematura”, frisou.
Um outro aspecto levantado pela 
fonte tem a ver com o facto de o 
diálogo sobre a sexualidade com 
as raparigas estar apenas relegada 
às mães e disse ser esta uma res-
ponsabilidade também dos pais. 
“Quebrar estas barreiras que exis-
tem entre pais e filhas em relação 
à sexualidade vai permitir que as 
meninas tenham todo o conhe-
cimento necessário e que tomem 
medidas acertadas cientes das 
consequências de se praticar uma 
relação sexual desprotegida”, fri-
sou.
Para Paia, os factores que propi-
ciam as uniões prematuras dife-
rem de acordo com o contexto 
social, sugerindo a compreensão 
dos elementos sociais que alimen-
tam a realização desta prática e, a 
partir daí, desenvolver estratégias 
de intervenção que incidem no 

problema para que se combata 

este mal.

Pais empurram raparigas grávidas 
para uniões prematuras
Por Eunice Chemane

Adão Paia- Activista social

Berta de Nazareth- Socióloga e assistente de Programas na Coligação para 
Eliminação das Uniões Prematuras (CECAP)
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3ª EDIÇÃO DO ÍNDICE DE 
TRANSPARÊNCIA DO SECTOR 

EXTRACTIVO

“Promovendo a transparência no sector 

extractivo”

O Centro de Integridade Pública (CIP), uma 

organização da sociedade civil cujos princípios 

fundamentais orientadores assentam na integridade, 

transparência, prevenção da corrupção e na boa 

governação, pretende apresentar a terceira edição 

do ranking de transparência das empresas do sector 

extractivo denominado, Índice de transparência 

do Sector Extractivo (ITSE-21/22).

Neste sentido, vem através deste anúncio 

convidar a todas as empresas do sector extractivo, 

instituições governamentais, organizações da 

sociedade civil e público em geral, a contribuir com 

informações para a análise sobre a disponibilização 

de informações por partes das empresas que serão 

analisadas, podendo contactar para mais detalhes o 

CIP, através dos seguintes emails: cip@cipmoz.org, 

rui.mate@cipmoz.org e gift.essinalo@cipmoz.org.

Importa recordar que na 2ª edição do ITSE (20/21) 

a classificação foi a seguinte:

1º Classificado - Empresa mais 

transparente - Kenmare Resources plc

2º Classificado – Vale

3º Classificado – Sasol 

Menção Honrosa – Haiyu Mozambique 

Mining, Lda 

Menos Transparente  - Highland African 

Mining Company Lda
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Os últimos dias de vida de 

José Eduardo dos Santos, 
já ligado à máquina, fica-
ram marcados pela guerra 

que parte da família moveu a João 

Lourenço. Episódios que relegaram 

para segundo plano a memória do 

antigo chefe de Estado.

Como gostaria de ser recordado na 

história? “Como um bom patriota” 

respondeu José Eduardo dos Santos, 

em Junho de 2013, numa entrevista 

ao correspondente da SIC em Israel, 

Henrique Cymerman.

Ainda é cedo para dizer se este desejo 

vai ser concretizado, mas as eleições 

gerais de 23 de Agosto de 2017, em 

Angola ficaram, na história por rep-

resentarem o adeus ao poder de José 

Eduardo dos Santos, que durante 38 

anos ocupou a presidência do país. 

José Eduardo dos Santos saiu do 

Palácio da Cidade Alta [residência 

oficial do chefe de Estado] mas man-

teve uma série de privilégios. Uma lei 

aprovada em Junho transforma-o em 

“Presidente da República emérito”, 

garantiu-lhe uma pensão vitalícia 

de 90% do salário, protecção pessoal 

(extensível à família] imunidade e 

um lugar no protocolo do Estado. A 

lei estabelecia ainda que os ex-pres-

identes apenas possam ser julgados 

por actos estranhos ao exercício das 

suas funções pelo Tribunal Supremo. 

É com este confronto que José Ed-

uardo dos Santos se prepara para vi-

rar de página na história de Angola.  

Reservado e discreto foram alguns 

dos clichés frequentemente utiliza-

dos para construir o perfil do homem 

que comandou os destinos de Angola 

de 21 de Setembro de 1979 até 2017. 

As suas aparições em actos públicos 

sempre foram escassas e as entrevis-

tas ainda mais raras. José Eduardo 

construiu o seu poder em cima de um 

pedestal de inacessibilidade e tornou-

se progressivamente mais forte graças 

a esta estratégia. Em paralelo foi con-

seguido que o país entrasse numa rota 

de estabilidade.

Em Dezembro de 2016, José Ed-

uardo dos Santos, já assumindo taci-

tamente a irreversibilidade do seu 

problema de saúde, oficializou sua 

sucessão, tendo o MPLA nomeado 

João Lourenço, actual ministro da 

Defesa, como cabeça de lista para as 

eleições de 2017, um lugar que lhe 

deu acesso ao Palácio da Cidade Alta, 

residência oficial do chefe de Estado, 

caso o partido saia vitorioso desta 

disputa.

“Não quero fazer prognósticos, mas 

quero acreditar que estas pessoas, ao 

começarem a ter poder, vão revelar 

um lado delas que não conhecemos. 

Espero que seja o melhor lado”, 

afirmou o activista Henrique Luaty 

Beirão, que esteve preso acusado de 

uma tentativa de golpe de Estado, em 

entrevista ao Negócios, em Dezem-

bro de 2016.

Este percurso de saída da presidên-

cia iniciou-se a 11 de Março de 2016, 

quando “Zedu” (alcunha que o acom-

panhou desde sempre) anunciou 

publicamente a sua retirada da vida 

política activa. Uma decisão apres-

sada pelo seu estado de saúde que o 

obrigava a deslocações cada vez mais 

frequentes a Barcelona, Espanha, 

para tratamento de um cancro da 

próstata.

À data, em reacção a este adeus, a sua 

filha primogénita, Isabel dos Santos 

publicou na sua conta do Instagram 

uma imagem de ambos, acompanha-

da de uma citação em inglês de Wil-

liam Shakespeare: “não tenhas medo 

da grandeza. Alguns nascem grandes, 

outros atingem a grandeza e outros 

têm o impulso da grandeza sobre 

eles”. Depois, em português, Isabel 

dos Santos retrata assim o pai: “Um 

homem excepcional e um grande af-

ricano. Em toda sua acção há digni-

dade e inteligência. Uma verdadeira 

fonte de inspiração. Para mim: um 

pai, um guia, uma referência, um pro-

fessor”.

Isabel dos Santos não esconde a ad-

miração pelo pai. A 28 de Agosto 

(data de nascimento do pai) de 2012 

deu uma entrevista à TPA (Televisão 

Popular de Angola) onde traçou as-

sim o carácter do progenitor. “Muito 

simples”, “muito inteligente” e “extre-

mamente calmo” foram alguns dos 

superlativos usados pela empresária 

para caracterizar o progenitor, que 

passa “o tempo livre que tiver” a brin-

car com os netos.

Isabel dos Santos revelou na ocasião 

que Eduardo dos Santos tocava gui-

tarra, gostava da cor azul (era adepto 

do Futebol Clube do Porto), de ler 

livros de história e política e que o 

seu prato preferido era o funge, um 

acompanhamento típico angolano 

que pode ser feito de farinha de mil-

ho ou de farinha de mandioca e que 

pode ser apresentado num prato de 

moamba de galinha ou de calulu, uma 

mistura de peixe fresco e seco.

A Angop, agência noticiosa angolana, 

num perfil laudatório de José Eduar-

do dos Santos publicado em Setem-

bro de 2015, dava mais informação: 

“Nos tempos livres pratica futebol, 

andebol e basquetebol, sabe tocar 

viola e tambor, prefere a música clás-

sica. Gosta de literatura, de preferên-

cia angolana”.

José Filomeno dos Santos, outro dos 

seus filhos, classificou-o, também em 

2012, como um homem de “pou-

cas palavras”. “Um pai muito atento, 

reservado, mas atencioso. Às vezes 

até dá impressão de que ele conhece 

os nossos problemas mesmo sem 

nós falarmos”, afirmou à TV Zimbo 

o presidente do Fundo Soberano de 

Angola.

 

Fama de “playboy”
José Eduardo dos Santos nasceu no 

bairro do Sambizanga, em Luanda, 

a 28 de Agosto de 1942. Filho de 

dois emigrantes são-tomenses, Ave-

lino Eduardo dos Santos, pedreiro, e 

Jacinta José Paulino, doméstica, que 

tiveram outros cinco filhos, Avelino, 

Isabel Luís Eduardo, Marta e Lucré-

cio.

Patrício Batsikama, autor do livro 

“José Eduardo dos Santos e a ideia de 

Nação Angolana”, diz que logo após 

o nascimento lhe foi dado “o nome 

de ‘Viajante’ pelo seu irmão mais 

velho, o nacionalista Avelino dos 

Santos [falecido a 15 de Novembro 

de 2016]. O verbo ‘viajar’ se diz ‘lem-

beka’ em Kimbundu. No dicionário 

de Óscar Ribas ‘Lêmba ou Dilêmba’ é 

o nome da divindade que se dá a uma 

criança que nasce nas condições de 

‘viajante’. Na antropologia, ‘Dilêmbe 

nou Lêmbe’ relaciona-se com espíri-

tos da terra devendo assegurar a paz 

e a fecundidade dos lares, a protecção 

dos guerreiros, etc”.

José Eduardo dos Santos estudou no 

antigo Liceu Salvador Correia, em 

Luanda, actualmente Escola Mutu 

Ya Kevela, nome do rei Kaluanda do 

Bailundo, que em 1902 se revoltou 

contra os portugueses. Fez o curso 

de engenharia com especialização 

em petróleo em Baku, hoje capital do 

Azerbaijão e que à data fazia parte da 

URSS (União das Repúblicas Social-

istas Soviéticas). Aderiu ao MPLA 

em 1958 e em Novembro de 1962 

partiu para o exílio na República do 

Congo.

Nesse ano integrou o Exército Popu-

lar de Libertação de Angola, braço 

armado do MPLA (Movimento 

Popular para a Libertação de Ango-

la) e em 1963 partiu para Baku, tendo 

concluído os estudos em 1969.

Durante a sua estada neste país foi 

jogador de futebol da equipa azeri 

Neftchi, que disputava a primeira liga 

da URSS. Segundo uns, alinhou mes-

mo pela equipa principal, de acordo 

com outros nunca passou das reser-

vas. E foi também aí que se casou 

pela primeira vez, com a xadrezista 

Tatiana Kukanova.

Desde aí foi sempre subindo na hi-

erarquia do partido. “De 1974 a 

meados de 1975, José Eduardo dos 

Santos voltou a desempenhar a fun-

ção de Representante do MPLA em 

Brazavile. Em Setembro de 1974, 

numa reunião realizada no Moxico, 

foi eleito membro do Comité Central 

e do Bureau Político do MPLA. Em 

Junho de 1975, passou a coordenar o 

Departamento de Relações Exteri-

ores do MPLA e, cumulativamente, 

também o Departamento de Saúde 

do MPLA”, relata-se na Wikipédia. 

Quando a independência de Angola 

foi declarada, a 11 de Novembro de 

1975, ocupou os cargos de ministro 

das Relações Exteriores, vice-primei-

ro e ministro do Plano, gozando da 

fama de ser um “playboy”.

Pelo caminho, o MPLA vive em mo-

mentos de brasa e, a 27 de Maio de 

1977, um grupo liderado por Nito 

Alves, então ministro da Adminis-

tração Interna, ensaia um golpe de 

Estado. O regime reage e Nito Alves, 

José Van-Dúnem e a sua mulher, Sita 

Valles são mortos. Segundo cálculos 

da Amnistia Internacional, a reação 

ao golpe de Estado e a perseguição a 

pessoas tidas como “nitistas” ou “frac-

cionistas” traduziu-se em 30 mil víti-

mas mortais.

O sucessor acidental
A 10 Setembro de 1979, Agostinho 

Neto, o primeiro presidente do país, 

morreu em Moscovo, vítima de um 

cancro hepático, circunstância que 

abriu caminho à sua sucessão. A es-

colha acabou por recair em José Ed-

uardo dos Santos, o qual terá sido 

visto como uma solução de transição 

para conciliar facções desavindas. 

No seu curto discurso de tomada de 

posse, 1,54 minutos, o então jovem 

presidente evocava o legado de Ago-

stinho Neto. “Não é uma substituição 

fácil, nem tampouco me parece uma 

substituição possível, é apenas uma 

substituição necessária”.

Justino Pinto de Andrade, que foi 

membro do MPLA e actualmente é 

líder do partido Bloco Democrático, 

pintou assim, em 2013, ao site es-

querda.net, o processo de substitu-

ição de Agostinho Neto. 

“Passado o transe começou então a 

falar-se insistentemente nas diversas 

hipóteses para ocupar o lugar deixado 

vago por Neto: Lúcio Lara? Ambró-

sio Lukoki? Pascoal Luvualu? José 

Eduardo dos Santos? José Eduardo 

dos Santos era demasiado enigmáti-

co. Pouco se lhe ouvia falar”, uma 

característica que o ajudou. “Todos 

pensaram que facilmente o poderiam 

influenciar. Os outros potenciais can-

didatos à sucessão de Agostinho Neto 

possuíam perfis polémicos, ou eram 

demasiado previsíveis”. Enganaram-

se. O transitório passou a definitivo e 

José Eduardo dos Santos acabou por 

se impor no intrincado tabuleiro es-

tratégico angolano.

 

Em 2002, “paz para sempre”
A liderança de José Eduardo dos San-

tos foi tudo menos tranquila, devido 

à longa guerra civil que Angola viveu 

entre 1975 (após a independência) e 

que só terminou definitivamente em 

22 de Fevereiro de 2002 com a morte 

de Jonas Savimbi, líder da UNITA 

(União Nacional para a Independ-

ência Total de Angola). Uma guerra 

alimentada também por uma outra, a 

chamada “guerra fria”, que colocava 

em campos opostos a então URSS 

e os Estados Unidos. A URSS apoi-

ando o MPLA e os EUA ao lado da 

UNITA. Esta guerra civil tirou a vida 

a 500 mil pessoas, e mais de um mil-

hão foi obrigada a procurar refúgio 

em zonas seguras, sobretudo na capi-

tal do país, Luanda.

Neste trajecto, Angola conheceu al-

guns períodos curtos de paz, sendo o 

mais importante aquele que resultou 

nas primeiras eleições livres no país 

realizadas em 1992. A 31 de Maio 

1991, José Eduardo dos Santos e Jo-

nas Savimbi tinham assinado, na Es-

cola Superior de Hotelaria e Turismo 

do Estoril, os chamados acordos de 

Bicesse, onde ficou consagrado a re-

alização de eleições livres em Angola 

a de Outubro do ano seguinte, super-

visionadas pelas Nações Unidas, uma 

aproximação patrocinada pelo então 

secretário de Estado dos Assuntos 

Externos e da Cooperação portu-

guês, Durão Barroso. “Em todo este 

processo houve uma bem-sucedida 

conjugação de esforços, a nível inter-

nacional, que ajudaram a atenuar as 

divergências e lançar as bases de uma 

convivência pacífica e aberta entre to-

dos os angolanos”, afirmou na altura 

José Eduardo dos Santos.

A assinatura dos acordos contou com 

as presenças do secretário-geral das 

Nações Unidas, Perez de Cuellar, do 

secretário de Estado norte-america-

no, James Baker e do ministro russo 

das Relações Exteriores, Edouard 

Chevarnadze. No final, o então 

Presidente da República português, 

ofereceu um banquete no Palácio 

de Queluz a todos os intervenientes 

neste processo.

Nas eleições de 1992, o MPLA 

obteve maioria absoluta, mas José 

Eduardo Santos (seu candidato a 

presidente) não, circunstância que 

obrigaria a uma segunda volta. Con-

tudo, a UNITA, cujo candidato presi-

dencial era Jonas Savimbi, contestou 

os resultados e o país voltou a mer-

gulhar na guerra.

Com o desaparecimento de Savimbi, 

o MPLA e a UNITA assinam a 4 de 

Abril de 2002 os chamados acordos 

de Luena e José Eduardo dos Santos 

faz uma declaração aos angolanos 

onde garante: “a paz chegou para 

sempre”.

É neste período que Angola ganha 

um novo aliado, a China. Com di-

ficuldade em aceder a financiamento 

internacional, o país asiático, que 

antes da independência de Angola 

tinha apoiado a UNITA, mostra-se 

disponível para ceder capital ao Gov-

erno de Luanda. É assim que nasce o 

China International Fund e Pequim 

passa a financiar os grandes projec-

tos de infra-estruturas, recebendo 

petróleo como contrapartida.   

José Eduardo dos Santos sempre foi 

defensor de uma relação privilegiada 

com Portugal e manteve boas relações 

com Cavaco Silva e Durão Barroso, 

que apoiaram incondicionalmente o 

MPLA.

Mais tarde, teve um bom relaciona-

mento com José Sócrates e Paulo 

Portas. Apesar disso, nunca passou 

férias em Portugal, prefere a Espan-

ha, nem são conhecidos investimen-

tos seus no país, ao contrário do que 

acontece com a esmagadora maioria 

da nomenclatura angolana.

A parceria que deixou de ser 
estratégica
A 15 de Outubro de 2013, no discur-

so do Estado da Nação, José Eduardo 

dos Santos marcou um território de 

distanciamento no relacionamento 

bilateral. “Só com Portugal, as coisas 

não estão bem. Têm surgido incom-

preensões ao nível da cúpula e o clima 

político actual, reinante nessa relação, 

não aconselha à construção da parce-

ria estratégica antes anunciada”. E a 

ligação tem vindo a deteriorar-se por 

força dos processos judiciais levanta-

dos em Portugal contra individuali-

dades angolanas. “As relações estão, 

de alguma forma, frias, apenas frias. 

Estamos obrigados, os dois governos, 

a encontrar soluções para a situação 

que nos foi criada”, reconheceu João 

Lourenço, candidato à sucessão de 

Eduardo dos Santos, em Março deste 

ano.

“Cada um é livre de fazer o seu ju-

lgamento sobre a minha pessoa. Eu 

não gosto de falar de mim”. Foi as-

sim que José Eduardo dos Santos 

respondeu a José Eduardo Moniz, 

numa entrevista concedida à RTP em 

Janeiro de 1990, questionado sobre o 

facto de ser mais um político com um 

perfil mais europeu do que africano. 

E não vacilou quando o jornalista o 

confrontou com a seguinte descrição: 

“um estadista completo, florentino, 

mas também maquiavélico”. As ima-

gens mostram José Eduardo dos San-

tos a rir e a responder candidamente: 

“não sei, não acho”.

A realidade é que José Eduardo dos 

Santos se foi perpetuando no poder, 

por uma razão ou outra. Não terá 

sido tempo a mais? A pergunta foi-

lhe formulada em Novembro de 2013 

por um jornalista brasileiro, numa en-

trevista para à brasileira TV Band, e 

José Eduardo dos Santos respondeu 

assim: “Eu acho que é muito tempo, 

até demasiado, mas também temos 

que ver as razões de natureza conjun-

tural que nos levaram a esta situação. 

O País esteve em guerra cerca de 40 

anos desde que começou o processo 

de libertação nacional, mas, depois 

da independência, acho que foram 

trinta e tal anos de guerra, em que o 

país ficou adiado, portanto não pôde 

consolidar essas instituições do Es-

tado, nem sequer pôde tornar regu-

lar o funcionamento do processo de 

democratização, por isso muitas vezes 

as eleições tiveram que ser adiadas”.

Embora reservado, o que poderia in-

diciar timidez, José Eduardo dos San-

tos gozou a fama de ser um homem 

sedutor. O seu primeiro casamento 

foi com a azeri Tatiana Kukanova, no 

início da década de 70 e dele resultou 

o nascimento de Isabel dos Santos, 

em 1973. Já depois da independên-

cia de Angola, quando Eduardo dos 

Santos chegou à presidência, veio 

também a separação de Tatiana. E 

aqui há rumores para todos os gos-

tos, desde o que aponta o mau rela-

cionamento da azeri com a sogra, ao 

que indica que o divórcio aconteceu 

porque não era politicamente correc-

to um líder africano ser casado com 

uma ocidental. O certo é que no final 

da década Tatiana partiu com a filha 

Isabel para Londres, onde a primogé-

nita continuou os seus estudos.

O general russo Valentin Varennikov, 

falecido em 2009, que esteve diversas 

vezes em Angola para dar assistência 

técnica ao MPLA na luta contra a 

UNITA, sustenta esta segunda versão 

ao jornalista José Milhazes no blogue 

“darussia.blogspot.com”. A sua vida 

pessoal desenvolveu-se de forma 

bastante dramática. Sob pressão das 

tradições nacionais, ele teve de deixar 

a esposa branca e a filha, construir 

uma nova família, porque a esposa do 

presidente devia ser negra. Dos San-

tos sujeitou-se aos costumes do seu 

povo. Varenikov destaca a atitude de 

José Eduardo dos Santos neste pro-

cesso de separação. “Comportou-se 

de forma bastante nobre em relação 

à sua família anterior, deu-lhe uma 

‘villa’, concedeu à antiga esposa uma 

pensão e um subsídio à filha”.

Este general, que recebeu, entre out-

ras, a condecoração de herói da União 

Soviética, enquanto estudante no 

Azerbaijão, já se destacava pelas suas 

“capacidades invulgares” e um “in-

telecto tenaz e vivo”.

Margarida Paredes, uma investiga-

dora social portuguesa que foi guer-

rilheira do MPLA e conheceu José 

Eduardo dos Santos em Brazaville, 

recordou esses tempos numa entre-

vista ao Público, em Janeiro de 2016. 

“São duas pessoas diferentes. O que 

está no poder e o de 1974”.

“Conheci-o pobre, com ajuda de um 

dicionário de russo-francês ensinei 

a primeira mulher, a Tatiana, a falar 

português”. E a história prossegue em 

Luanda, já depois da independência.

“Os pais do José Eduardo moravam 

num casebre no musseque do Rangel, 

em Luanda. A Tatiana queria ir levar 

comida, cobertores, dinheiro, porque 

eles viviam em grandes dificuldades 

e a maneira de lá chegar era comigo. 

Por Celso Filipe* 

Íamos no meu carro. Os pais dele 

moravam num dos casebres mais 

pobres. Foi logo a seguir à independ-

ência e, apesar do filho ser ministro 

das Relações Exteriores, na altura 

ninguém tinha acesso a bens. Com a 

guerra às portas de Luanda e após os 

brancos da comunidade portuguesa 

terem saído, não havia comida. De 

uma maneira geral, todos passámos 

mal. Eu nem por isso. A minha mãe 

mandava um caixote de comida to-

das as semanas para Angola através 

de um indivíduo da TAP. Mandava-

me tudo, queijo, bacalhau, sempre 

duas garrafas de vinho. Eu era uma 

privilegiada e distribuía o que recebia 

pelos amigos. A Tatiana sabia sempre 

quando o meu caixote tinha chegado 

e pedia-me as garrafas de vinho. Tro-

caram-nas por um carro. Veja a iro-

nia, o primeiro carro que eles tiveram 

foi comprado com as minhas garrafas 

de vinho. Ensinei-a a conduzir nesse 

carro”, relatou Margarida Paredes 

nessa conversa com a jornalista Isabel 

Lucas.

Depois de Tatiana Kukanova, José 

Eduardo dos Santos teve um caso 

com Filomena Sousa, do qual nasceu 

José Filomeno  dos Santos (Zenu). 

Depois disso iniciou um relaciona-

mento com Maria Luísa Abrantes. 

Esta gestora, ex-presidente da ANIP 

(Agência Nacional do Investimento 

Privado), deu-lhe dois filhos:   Wel-

witschia (Tchizé) dos Santos e José 

Eduardo Paulino dos Santos (Coréon 

Dú). Em 1991, José Eduardo dos 

Santos contraiu matrimónio, pela 

segunda vez, com Ana Paula dos 

Santos, antiga hospedeira do avião 

presidencial. Desta relação nasceram 

quatro filhos: Eduane Danilo Le-

mos dos Santos, Joseana Lemos dos 

Santos, Eduardo Breno Lemos dos 

Santos e Houston Lulendo Lemos 

dos Santos. Pelo meio, José Eduardo 

dos Santos assumiu também a pater-

nidade de José Avelino Gourgel dos 

Santos, resultante de um relaciona-

mento com Maria Bernarda Gourgel.

 

Um “mágico” que satisfaz 
interesses diversos
Como foi possível a José Eduardo 

dos Santos manter-se tanto tempo 

no poder? Ricardo Soares de Olivei-

ra, no livro “Magnífica e Miserável – 

Angola desde a Guerra Civil” ensaia 

uma resposta. “A longevidade de José 

Eduardo dos Santos relaciona-se, em 

parte, com a capacidade de nunca 

esquecer os interesses de diferentes 

bases de apoio da elite e de os satis-

fazer, sem haver espaço para dúvida 

sobre quem detém o controlo”. Con-

tudo, existe a possibilidade de este 

edifício sofrer um abalo estrutural 

com a sua saída, apesar da mestria 

de Eduardo dos Santos em manter a 

coesão partidária.

“O MPLA, porém, é intrinsecamente 

fissíparo e as fricções podem rea-

cender-se, sobretudo se a parada for 

inusitadamente alta e existir o receio 

de tudo perder. No fundo, muito de-

pende das decisões complexas de um 

grupo de angolanos poderosos que, 

devido aos seus percursos, paixões e 

limitações pessoais, podem não rev-

elar o sangue-frio que deles se espera 

na defesa dos seus próprios inter-

esses”, salienta o académico, professor 

associado de Política Comparada na 

Universidade de Oxford.

Daniel Metcalfe, jornalista, autor de 

“Dália Azul, Ouro Negro – Viagem a 

Angola” escreve que em certos meios 

José Eduardo dos Santos é conhecido 

como “o mágico”. Porquê? “Em vir-

tude do seu talento místico para tirar 

da cartola dinheiro, concessões ou 

oportunidades de negócios e redis-

tribuí-los”, o que explica, em parte, e 

estabilidade existente em Angola.

A avaliação do legado de José Eduar-

do dos Santos está longe de ser con-

sensual. Patrício Batsikama gaba-lhe 

a visão de “estadista”, caracterizada 

pela “permanente celebração da paz 

para garantir a integridade simbólica 

do Estado nacional com segurança”. 

E acrescenta: “esta estrutura-se na 

concorrência dialógica entre difer-

entes capitais humanos que almejam 

o compromisso económico de pro-

duzir riquezas, em busca da pros-

peridade interna e na gestão de boa-

vizinhança”.

O jornalista Mfonobong Nsehe, num 

artigo publicado na Forbes em Fever-

eiro de 2012, elegeu-o como um dos 

cinco piores líderes de África. “Em 

vez de transformar o boom económi-

co de Angola em alívio social para 

o seu povo, canalizou as suas ener-

gias para intimidar os media locais e 

desviar os fundos do Estado para suas 

contas pessoais e familiares. A família 

de Dos Santos controla uma grande 

parte da economia angolana. Sua 

filha, Isabel dos Santos, acumulou 

uma das maiores fortunas pessoais de 

Angola usando o produto da alegada 

corrupção de seu pai para adquirir 

participações substanciais em empre-

sas como a Zon Multimédia [agora a 

Nos] e em bancos portugueses”.

Nicolau Santos, em Fevereiro de 

2017, logo após ser conhecida a saí-

da de José Eduardo dos Santos da 

presidência interrogava: “Como é que 

a História julgará José Eduardo dos 

Santos”. O actual presidente da RTP 

retorquia  assim. “Essa é a pergunta 

que só terá resposta daqui a quatro 

ou cinco décadas, quando a distância 

permitir perceber as múltiplas nuanc-

es do seu longo reinado. Mas todos 

os aspectos positivos serão valoriza-

dos se Angola fizer uma transição 

suave e se for aprofundada a frágil 

democracia que se vive no país – e 

toda a análise lhe será desfavorável se 

Angola mergulhar numa convulsão 

política, económica e social. O tempo 

se encarregará de dar a resposta”.

*Jornal de Negócios

José Eduardo dos Santos: 

José Eduardo dos Santos:
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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
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Nr. Nome Província Número
da Licença

1 Ar Service Moçambique 
Sociedade Unipessoal Lda Nampula 19/SP/INCM/2011

2 Baskeni Express – Sociedade 
Unipessoal, Lda Maputo 40/SP/INCM/2015

3 Business Mediators Service, 
Sociedade Unipessoal, Lda Sofala 56/SP/INCM/2017

4 Cats, Lda Maputo 30/SP/INCM/2011

5 Correio 24 Expresso Limitada Maputo 64/SP/
ARECOM/2019

6 Correio Expresso de 
Moçambique, S.A Maputo 23/SP/INCM/2018

7 Courier And Logistics Services Lda Maputo 33/SP/INCM/2015

8 CTM Transporte, Logística e 
Serviços Lda. Maputo 52 /SP/INCM/2016

9 CUTUMA Express Maputo 71/SP/INCM/2021
10 DHL Moçambique, Lda Maputo 03/SP/INCM/2017
11 ELOG, Serviços de Logística, S.A. Maputo 15/SP/INCM/2017

12 Emmanuel Company, Sociedade 
Unipessoal Limitada Sofala 66/SP/INCM/2020

13 Expresso Carga e Serviços Maputo 20/SP/INCM/2017
14 Expresso Estafetas e Serviços Lda. Maputo 55/SP/INCM/2016
15 Fast Mail, Limitada Nampula 02/SP/INCM/2018
16 Fedex Express Mozambique Maputo 36/SP/INCM/2017
17 Fly & Service Express Lda Maputo 27/SP/INCM/2015
18 Global Visa Protocolos, Lda., Sofala 29/SP/INCM/2016

19 Good Delivers - Sociedade 
Unipessoal, Limitada Maputo 68/SP/INC/2020

20 Grupo We Change Maputo 46/SP/INCM/2015

21 GTTS-Gorongosa Turismo, 
Transporte e Serviço Limitada Sofala 43/SP/INCM/2015

22 Halane Services, Lda Manica 73/SP/INCM/2021
23 Helicopter Express, E.I Tete 35/SP/INCM/2015
24 J.J.L. AT. Service, Limitada Sofala 21/SP/INCM/2010
25 Johel TransExpress, Lda Maputo 05/SP/INCM/2017
26 JVI Carga & Service, Lda Maputo 44/SP/INCM/2017

27 K.F.M – Katsana Fast Mail - 
NAMPULA Nampula 39/SP/INCM/2014

28 KaPri Consulting, Lda Maputo 53/SP/INCM/2016

29 Link Delivery Maputo 11/SP/INCM/2017
30 Matsinhe Serviços Nampula 42/SP/INCM/2016

31
Mbasisane Service - Consultoria, 
Agenciamento e Serviços, 
Sociedade Unipessoal, Limitada.

Tete 72/SP/INCM/2021

32 Monarca e Prestação de Serviços Maputo 06/SP/INCM/2022

33 Moz Cargo Express, Limitada Maputo 65/SP/
ARECOM/2019

34 Moz Correios & Serviços, Lda Maputo 63/SP/
ARECOM/2019

35 Mozambiqyue Courier Service Maputo 25/SP/INCM/2017

36 Mozcargo Express, Sociedade 
Unipessoal, Limitada Nampula 28/SP/INCM/2021

37 MZ Express, S.A Maputo 70/SP/INCM/2021

38
Ndeyane Technology - 
Sociedade Unipessoal, Lda 
(POSSITA)

Inhambane 60/SP/INCM/2019

39 O Karteiro Sofala 24/SP/INCM/2011
40 Panthera Expresso, Lda Maputo 14/SP/INCM/2018
41 PRESSA - Moçambique, Lda Tete 69/SP/INCM/2020

42 RANGEL Moçambique - Logística 
e Trânsitos, Lda Maputo 10/SP/INCM/2017

43 RapidEX Limitada Nampula 37/SP/INCM/2016
44 SACON, Lda Maputo 12/SP/INCM/2016
45 SB2 Logistics, Limitada Maputo 38/SP/INCM/2017

46 SCL- Serviços de Carga e 
Logistica, Lda. Maputo 62/SP/INCM/2019

47 SEREPREL – Serviços de Estafetas e 
Representação, Lda Maputo 13/SP/INCM/2016

48 Shelton Computers & Services Sofala 41/SP/INCM/2014
49 Smart Suppoa, Lda Maputo 50/SP/INCM/2016

50
SOMODIL - Sociedade 
Moçambicana de Produção 
e Distribuição de Conteúdos e 
Encomengas, Limitada

Nampula 06/SP/INCM/2021

51 Televinte Investimentos, SA Maputo 51/SP/INCM/2016
52 Tuva Express Tete 22/SP/INCM/2011
53 Yauwale Invvestimentos Maputo 31/SP/INCM/2012

Maputo, 11 de Julho de 2022
Autoridade Reguladora das Comunicações- INCM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Cartoon
EDITORIAL
Elites africanas: O protótipo mais 
consumado do ocidentalismo

Em 1982, o recém falecido Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos ( JES), era um jovem de 40 
anos de idade, que na segunda metade de 1979 assumira as altas funções de direcção do Estado, na 
sequência da morte de António Agostinho Neto, o primeiro Presidente de Angola.
Nesse ano, e por ocasião do seu aniversário, um grupo de colaboradores muito próximos no governo e 

no partido governamental, o Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), do qual também era 

líder, foram o saudar no seu gabinete de trabalho, tendo lhe oferecido um quadro de pintura. 

Era um gesto muito simples, uma singela homenagem e demonstração de lealdade absoluta a um novo líder 

que assumira funções em circunstâncias inesperadas, e que muito provavelmente não se sentia ainda muito 

bem preparado para os desafios que se lhe colocavam pela frente. No meio de confrontações violentas com a 

África do Sul, que se batia tenazmente para impedir a independência da Namíbia, para além de uma guerra 

fria que se jogava no seu território, Angola estava no meio de uma grande encruzilhada cujo fim ditaria se as 

novas nações na região sul do continente africano continuariam ou não como entidades independentes.

O novo Presidente de Angola, para muitos observadores escolhido de fora do círculo dos “óbvios sucessores” 

de Agostinho Neto, por todos estes e outros motivos tinha de ser uma figura forte, não só à altura das suas no-

vas responsabilidades nacionais, mas também alguém que no contexto das pretensões geopolíticas de Angola 

como potência regional, pudesse projectar essa imagem.

Por vezes aparentemente muito tímido, e de uma voz extremamente branda, Dos Santos não era o homem de 

carisma para tal gigantesca missão. Mas tinha de o ser, e foi o que eventualmente aconteceu. Hoje, é impossível 

dissociar o nome de JES dos esforços empreendidos para a modernização de Angola; com uma pujança eco-

nómica e poder bélico que se ombreiam apenas com os da África do Sul.

Mas voltando para a história do quadro. Como é habitual em regimes fechados como era Angola na altura, o 

surgimento de um novo líder atrai sempre novos candidatos a membros do círculo mais próximo do poder. Isso 

faz-se muitas vezes recorrendo a métodos pouco ortodoxos, que podem incluir a calúnia, a mentira e tentativas 

de afastamento de potenciais rivais. 

Neste caso, terá chegado aos ouvidos do jovem Presidente que a oferta do quadro poderia ter, por detrás, uma 

mensagem lúdica, visando o próprio Presidente. Em tempos da sua juventude e até mesmo muito adentro da 

sua vida adulta, JES terá tido uma sucessão de relações de intimidade, qualidades sugestivamente censuráveis 

para um Chefe de Estado. O homem rodeado de todas as mulheres representadas naquele quadro era o próprio 

JES, lhe fizeram saber os que geralmente mais sofrem em nome do líder. 

As clivagens que resultaram desse incidente tiveram grandes repercussões para a carreira de alguns quadros 

dentro do MPLA e do governo angolano. Alguns perderam de vez o seu lustro. O 27 de Maio só não se re-

petiu porque teria sido demasiado grotesco, mesmo pelos padrões de uma sociedade não tão mal habituada à 

crueldade. 

Teria sido, talvez, o incidente que marcou o surgimento do que veio a chamar-se de Eduardismo, uma escola 

de governação que se desenvolveu muito à imagem de JES. 

As clivagens não pararam por aí, e ganharam um novo ímpeto à medida que os ouvidos do Presidente se tor-

navam cada vez mais apetitosos para alguns apparitchiks com ambições para as suas carreiras. E foi assim que 

quando em 1989, o então Ministro do Interior, Manuel Alexandre “Kito” Rodrigues, decidiu formar uma nova 

unidade especial da polícia com características pára-militares, a mensagem que chegou às paredes do Palácio 

do Futungo de Belas foi de que se tratava de um plano para um eventual golpe de Estado. As investigações 

vieram provar que se tratava de uma inverdade, mas nestas coisas há sempre danos pessoais antes de se apurar 

a verdade dos factos. De segundo homem mais forte do regime, “Kito” só viria a ser recuperado quando em 

1994 a África do Sul se tornou livre, e Angola tinha de nomear o seu primeiro embaixador para aquele país.

Talvez tenha sido para compensar a sua alegada fraca influência dentro do MPLA, que JES viu-se obrigado 

a exercer o seu poder com alguma generosidade para os que se mostravam lhe ser leais, ao mesmo tempo que 

recorria a uma notável e sintética brutalidade perante presumíveis ou verdadeiros opositores que desfiavam a 

legitimidade do seu poder político.

As recompensas obedeciam a uma vasta teia de clientelismo que encontrava financiamento com base nas 

receitas dos infindáveis recursos naturais de que Angola é bafejado, os quais vão desde petróleo e gás nas 

profundezas do mar na província setentrional de Cabinda, às extensas reservas de diamantes nas províncias 

de Lunda-Norte e Lunda-Sul, no nordeste, e imensos recursos florestais no interior, e pesqueiros ao longo de 

toda a sua costa atlântica. 

Fruto da guerra com a UNITA, que duraria todo o período pós-independência até 2002, JES teve de manter 

o seu poder e ascendência sobre o establishment político e militar angolano através de um sistema de equilíbrio 

em que todo o seu generalato beneficiou de oportunidades de enriquecimento à custa dos recursos do Estado. 

Com generais fantasticamente ricos e cada vez mais ocupados na gestão de negócios, do que em matérias 

castrenses, ninguém tem tempo ou disposição para orquestrar os típicos golpes de Estado que já se tornaram 

lendários em África. 

À família, talvez em compensação à sua longa ausência entre a extensa linhagem de filhos resultantes de pelo 

menos cinco relações, JES não foi menos pródigo. Isabel dos Santos, a única filha do primeiro casamento, as-

sumiu o papel de presidente do Conselho de Administração da estratégica petrolífera do Estado, a Sonangol, 

enquanto que a José Filomeno dos Santos “Zenu”, coube a importante missão de gerir os 5 biliões de dólares 

do Fundo Soberano. Welwitschia José dos Santos “Tchizé” ganhou o concurso para a gestão da televisão pú-

blica, a TPA. 

Estes são cargos de tão importância estratégica que em qualquer país funcionando com regras muito rígidas 

sobre conflito de interesses nunca teria sido permitido que fossem ocupados por filhos do Presidente, por mais 

competentes que fossem. 

Que JES tenha conseguido impor a sua vontade sobre a poderosa máquina do MPLA, mostra de forma ine-
quívoca o poder que ele tinha sobre tudo quanto era de importância estratégica e vital em Angola, num 
contraste marcante à imagem de uma figura potencialmente maleável que se tinha dele quando chegou 
ao poder, e que poderá ter sido, de facto, o factor determinante para a sua indicação para aquele lugar.
A sua morte, no dia 8 de Julho, numa clínica privada de Barcelona, Espanha, e o subsequente feudo entre 
o governo angolano e parte da família quanto ao seu local de enterro, atesta ao quão colorida foi a sua 
vida. E traz ao de cima, a mesma tragédia africana de sempre; de elites que se batem publicamente pela 
sua retórica anti-ocidental, mas que são, no fundo, os protótipos mais consumados do ocidentalismo. 

,

“Antigamente, para comprar um 

montinho de tomate, era preciso uma 

nota. Agora, para comprar um toma-

te é preciso um montinho de notas” 

– Nwanpfundla, citado pelo “Sacana”.

Foi uma feliz coincidência. O feriado do 

dia 25, para além de ser final de mês, calhou 

domingo, o que prolongava o fim-de-sema-

na até segunda-feira. Tínhamos recebido os 

nossos salários e estávamos, portanto, com 

todo o tempo do mundo na noite daquela 

sexta-feira para deitar contas à vida e fazer 

o nosso orçamento doméstico para os 30 

dias seguintes.

Cumprimos o ritual em todos os aspectos: 

fechámos as portas e as janelas, corremos 

as cortinas, apagámos as luzes, colocámos 

vendas nos olhos. Cada um de nós pegou 

na sua folha de papel A4, ela colocou o seu 

salário ao lado do meu por inteiro em cima 

da mesa e dissemos à nossa filha, a mais 

nova dos três que temos, para que nos aju-

dasse a proceder à operação.

A divisão de tarefas seria a seguinte: ela 

diria, ponto por ponto, a lista das neces-

sidades a cobrir, e eu conferiria o valor de 

cada item, e a nossa filha retiraria dos dois 

montinhos de notas o correspondente ao 

valor solicitado.

Começámos pela cesta básica, com os seus 

incontornáveis 25 quilos de arroz, outros 

tantos de farinha de milho, uma caixa de 

peixe, meia de frango, feijão em quantida-

des mais racionadas, óleo alimentar, açúcar, 

produtos de limpeza e higiene pessoal, ou-

tros que tais, numa listagem o mais austera 

possível.

Quando chegámos ao fim da lista, a nos-

sa filha informou-nos que já tinha retirado 

dos nossos salários o correspondente a dois 

terços.

Fomos à área das facturas de energia e água, 

o transporte diário nos semicolectivos, qua-

se sempre com as inevitáveis ligações para 

ir e vir aos nossos postos de trabalho, a me-

sada da propina escolar e o transporte para 

a nossa filha e aquilo que, podendo parecer, 

não era um capricho e que dizia respeito à 

necessidade de termos o crédito em dia nos 

nossos telemóveis.

Neste ponto, a nossa filha informou-nos 

que, dos nossos dois salários, não restavam 

mais do que duas notas de 500, ou seja, 

tudo já tinha sido consumido.

O aluguer do sinal privado da televisão fi-

cava definitivamente de fora. Nesse espaço, 

dissemos à nossa filha para abrir um buraco. 

Abrimos um buraco também para possíveis 

idas ao teatro ou ao cinema, uma tarde na 

praia, uma visita ou duas aos meus e aos 

pais dela em Manjacaze, jornais ou revistas, 

que já há a muito, aliás, constituíam para 

nós um pouco mais que um luxo, tal como 

era luxo pensar em comprar livros. 

Quando tirámos as vendas dos olhos, ve-

rificámos que a soma dos buracos abertos 

nas necessidades que, embora básicas, eram 

insatisfazíveis, correspondia a um vazio só 

comparável ao de uma mente esvaziada por 

um violento processo de limpeza cerebral. 

Sem recurso. 

O coronel Sérgio Vieira que, para além 

de ser coronel, foi ministro da Segurança, 

ministro-residente em Niassa, deputado e, 

mesmo assim, teve tempo de versejar, disse, 

uma vez, em público, e já lá vão trinta anos, 

que “a classe média esta a ser laminada”.

Se há os que duvidaram disso na altura, é 

tempo de reconhecer que o coronel sabia do 

que falava. 

Não se trata de apertar o cinto. O moçam-

bicano já há anos que não usa cinto. 

Estamos a construir e consolidar uma so-

ciedade em que o chá é servido muito 

quente, num copo de vidro, sem pega e sem 

pires. 

Quando dois e dois são cinco
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As evasões de reclusos nas 
prisões têm sido um tópico 
recorrente na comunicação 
social, incluindo através de 

programas de televisão fictícios e a 
divulgação de filmes famosos como 
Os Fugitivos de Alcatraz (1979). As 
fugas são, na maior parte dos casos, 
retratadas como impulsionadas por 
um sistema de justiça injusto. A fuga 
é assim reproduzida como algo admi-
rável, mesmo contando apenas com a 
capacidade técnica e a perseverança 
dos fugitivos. Apesar da popularidade 
mediática, entretanto, pesquisas acadé-
micas sobre evasões sempre receberam, 
a nível internacional, uma atenção efé-
mera. 
Contudo, as pesquisas existentes pro-
curam responder a três questões prin-
cipais: 1. quem evade das prisões; 2. de 
quais prisões os reclusos evadem e 3. 
quais são as circunstâncias em que se 
evade. Existem diferenças demográfi-
cas e historiais criminais entre reclusos 
que evadem e quem não evade? Os 
reclusos que devem cumprir sentenças 
de prisão mais longa têm mais proba-
bilidades de evadir do que outros com 
penas mais curtas? Existe uma proba-
bilidade maior de que sejam os jovens 
reclusos a evadir em detrimento dos 
mais velhos? 
Pesquisadores e administradores pri-
sionais procuraram também entender 
as características das instalações físicas 
que tornam as prisões mais susceptí-
veis às evasões. Cercas bem seguras e 
a presença de tecnologias, por exem-
plo, podem dissuadir psicologicamen-
te um recluso que pretenda evadir. A 
forma em que os funcionários avaliam 
a situação de forma contínua, fazem 
mudanças e agem preventivamente 
(medidas dinâmicas) são também im-
portantes considerando que uma cerca 
será tão segura quanto os funcionários 
que implementarem ordens e protoco-
los de segurança, conforme necessário. 
Existem também outros riscos que 
devem ser considerados, ou seja: os re-
clusos podem conseguir evadir 1. pelos 
meios de transporte a caminho, por 
exemplo, do hospital ou do tribunal; 2. 
quando estiverem em licença autoriza-
da ou se estiverem trabalhando numa 
brigada, sob a supervisão de um guarda 
prisional e 3. recebendo algum tipo de 
assistência durante a evasão, quer de 
um membro interno da administra-
ção prisional, quer de um guarda ou, 
ainda, a partir da assistência externa de 
um amigo ou membro da família, que 
ajuda o recluso a escapar da instalação 
ou a evitar a recaptura. Um outro in-
dicador que é citado como factor pre-
ponderante para as evasões é a super-
lotação, existindo uma relação entre a 
falta de tratamento digno de reclusão 
e as fugas. Sobre os métodos usados 
para evadir, pesquisas mostraram que 
alguns métodos envolvem: trepar, ca-
var túneis ou destruir o perímetro de 
uma instalação, falsificar documenta-
ção para enganar a equipa da prisão, e, 
assim, libertar um preso que não de-
veria ser libertado, ou, ainda, disfarçar-
se de mulher em visita à uma prisão 
masculina, por exemplo, como mostra 
o documentário Detained in Kinshasa: 
Antoine’s Journey from Hell.   
Não conhecemos estudos académicos 
sobre evasões dos estabelecimentos 
penitenciários em Moçambique. En-
tretanto, as reportagens da comuni-

Fugas de reclusos das prisões moçambicanas: 
uma breve análise

cação social podem ajudar a entender 
as componentes qualitativas das eva-
sões que ocorreram até agora. Uma 
breve análise das notícias publicadas 
por vários jornais ao longo dos últi-
mos dez anos mostra que evasões de 
reclusos dos estabelecimentos peni-
tenciários não constituem novidade 
em Moçambique. Passamos a elencar 
dez (10) notícias encontradas, descre-
vendo exactamente quanto reportado 
pelos jornalistas. (Caso I) Em Abril de 
2011, de acordo com o jornal eletróni-
co Visão, as autoridades noticiaram um 
caso de evasão na Penitenciária Indus-
trial de Nampula num domingo, pelas 
18 horas. Um recluso morreu e dois 
ficaram feridos. O Director da insti-
tuição disse que os guardas prisionais 
se viram forçados a disparar, quando 
vários reclusos escalaram a rede que 
cerca o recinto da penitenciária, ma-
tando um deles e ferindo outros dois. 
(Caso II) Em Abril de 2012, o jornal 
@Verdade noticiou a evasão de nove 
reclusos, entre preventivos e condena-
dos, da Cadeia Central da Beira, numa 
altura em que chovia torrencialmente, 
aproveitando-se de um vão numa das 
janelas da cela onde se encontravam 
encarcerados. O Director afirmou que 
houve negligência dos guardas prisio-
nais que, consequentemente, vieram a 
ser encarcerados. (Caso III) Volvidos 
alguns meses, em Julho, o Moçambique 
para Todos publicou o caso de um re-
cluso que morreu durante a evasão de 
70 presos na Cadeia de Mieze, na Pro-
víncia de Cabo Delgado. A vítima foi 
baleada pelo guarda prisional quando 
o grupo se pôs em fuga da peniten-
ciária. Na altura da evasão, o estabe-
lecimento albergava 247 reclusos (ao 
invés de 100) e dados do Ministério 
da Justiça indicavam que as cadeias 
moçambicanas, na altura, albergavam 
cerca de 17 mil reclusos, o dobro da 
sua capacidade nacional.   
No mesmo ano encontramos duas 
notícias que relataram protestos pri-
sionais. São consideradas “protestos 
de reclusos em meios penitenciários” 
as ocorrências que têm o objectivo de 
comunicar descontentamento e insa-
tisfação sobre algo que aconteceu ou 
que não está a acontecer, por exem-
plo ligado à situação processual, e/ou 
ao tratamento dentro da prisão, como 
mostram as notícias a seguir. Em Mar-
ço de 2012, por exemplo, o jornal @
Verdade divulgou que na Penitenciá-
ria Industrial de Nampula os reclusos 
protestavam contra a má alimentação 
e a escassez da higiene, exigindo uma 
dieta mais variada e a possibilidade de 
poder sair das suas celas ao ar livre por 
mais do que uma hora por dia. Em Se-
tembro, de acordo com o jornal eletró-
nico Moçambique Media Online, mais 
de 200 reclusos da Cadeia Central da 
Beira revoltaram-se em protesto con-
tra as más condições de alimentação e 
saúde. Quando as notícias publicadas 
não mostram uma ligação directa en-
tre os protestos e as evasões, é também 
curioso notar como em Nampula, por 
exemplo, os tumultos tenham ocorrido 
exactamente um mês antes da evasão. 
Quando as reclamações não são trata-
das de forma eficaz, eficiente e justa, 
os protestos podem transformar-se em 
fugas.
Continuando a análise: (Caso IV) 
Em Junho de 2013, da Cadeia Pro-
vincial de Inhambane evadiram-se 63 

reclusos, noticiou o jornal @Verdade. 
Na tentativa de fuga, durante a troca 
de tiros entre os fugitivos e a polícia, 
um dos reclusos e um funcionário da 
Procuradoria Provincial perderam a 
vida. Para lograr os seus intentos, os 
amotinados neutralizam um agente de 
segurança da penitenciária e arranca-
ram três armas de fogo de tipo AK-
47. (Caso V) Em Fevereiro de 2015, 
segundo o Moçambique Media Online, 
três reclusos evadiram-se da Cadeia 
Civil de Maputo numa madrugada, 
arrancando a arma do tipo AK-47 ao 
agente penitenciário de guarda e cau-
sando-lhe ferimentos graves na zona 
do abdómen. Aproveitando certas fra-
gilidades no sistema de segurança, os 
três reclusos saltaram o muro que cir-
cunda o Estabelecimento Penitenciá-
rio. (Caso VI) Em Janeiro de 2017, o 
jornal O País noticiou que 18 reclusos 
evadiram-se da Cadeia Civil de Na-
cala-Porto. (Caso VII) Em Agosto de 
2017, 17 reclusos evadiram-se do Es-
tabelecimento Penitenciário Provin-
cial da Beira, referiu o jornal O País. O 
jornalista reportou que “[…] o agente 
de permanência de serviço dispen-
sou, uma hora antes do sucedido, dois 
guardas penitenciários que estavam de 
serviço. O agente de permanência teria 
aberto as celas do estabelecimento e, 
sem guarnição suficiente naquele perí-
metro, deslocou-se ao portão principal 
que dá acesso ao exterior do estabele-
cimento prisional, por onde fugiram 
os citados reclusos”. (Caso VIII) Em 
Janeiro de 2019, o jornal eletrónico 
Carta de Moz, revelou que um recluso 
fugiu do Estabelecimento de Máxi-
ma Segurança (vulgarmente BO) de 
Maputo, escondendo-se no camião da 
recolha do lixo do Conselho Munici-
pal da Matola; quando a viatura parou 
junto do portão de saída da cadeia, os 
procedimentos que obrigatoriamente 
tinham que ser seguidos foram to-
talmente ignorados, supostamente 
por ordens de um comandante e dos 
guardas penitenciários que tinham 
sido escalados para trabalhar nesse dia. 
Ainda no mesmo ano, no mês de Ou-
tubro, um total de 20 reclusos da BO 
estavam em greve de fome em protesto 
contra a recusa da direcção do estabe-
lecimento em deixar sair dois presos 
que o juiz mandou libertar. Não é pos-
sível conhecer detalhes desta notícia, 
entretanto o descontentamento ligado 
às incertezas sobre as situações proces-
suais é outro factor que causa protestos 
por parte de reclusos. Estas, na maior 
parte dos casos, não são causadas pela 
administração penitenciária, mas pelo 
sistema judiciário no seu geral. A de-
mora no atendimento dos interesses 
dos reclusos contribuiu para que os 
mesmos optassem por se fazer ouvir 
de outras formas. 
(Caso IX) Em Agosto de 2019, três 
reclusos morreram baleados após tu-
multos na Cadeia Industrial de Nam-
pula. De acordo com o jornal O País, o 
Director-Geral dos Serviços Peniten-
ciários, disse que “essa situação decor-
reu na sequência de uma informação 
segundo a qual um grupo de detidos 
estava a preparar uma evasão em mas-
sa”. Além dos três reclusos que foram 
baleados mortalmente, sete pessoas 
ficaram gravemente feridas. (Caso X) 
No dia 14 de Julho de 2022, a Rádio 
Moçambique deu a conhecer o caso 
de cinco reclusos que foram alve-

jados mortalmente por um guarda 
prisional, quando tentavam fugir da 
penitenciária do distrito de Milan-
ge. Numa altura em que se servia o 
jantar, quando um grupo numeroso de 
reclusos tentava fugir, alguns reclusos 
protagonizaram uma evasão maci-
ça, e, na tentativa de conter a evasão, 
o agente disparou para o ar, mas não 
tendo recebido, por parte dos reclusos, 
a obediência esperada, acabou atingin-
do entre cinco e sete reclusos. Destes 
sete, dois foram óbitos no terreno, e 
cinco deles, transportados para o hos-
pital, viriam a falecer horas depois. O 
Director do Estabelecimento explicou 
que o uso da arma de fogo foi em le-
gítima defesa e para evitar o pior. A 
Penitenciária Distrital da Província da 
Zambézia tem capacidade para 150 re-
clusos, mas, à data dos factos, estavam 
naquele estabelecimento prisional cer-
ca de 300 pessoas, sob a vigilância de 
dois guardas prisionais (outras notícias 
falam apenas de um guarda). Outras 
informações indicam que o estabe-
lecimento se encontrava sem energia 
eléctrica desde Novembro.  
As notícias mostram que evasões 
aconteceram em todo o país. No Sul, 
o destaque vai para as Províncias de 
Maputo e Gaza e no Centro para 
as Províncias de Sofala e Zambézia. 
Como também mostram pesquisas 
internacionais, as evasões acontece-
ram com mais probabilidade de noite 
e de madrugada, talvez em correspon-
dência de níveis de seguranças mais 
fracos. As fugas foram quase sempre 
de grupo, podendo entender-se que 
quanto maior for o número de reclu-
sos a participarem das evasões, maiores 
são as probabilidades de haver suces-
so. As notícias mostraram também as 
fragilidades das instalações, com casos 
de reclusos a fugir de vão de janelas 
e outros escalando redes sem protec-
ção suficiente. Duas notícias fazem 
referência à superlotação, problema 
constante nos estabelecimentos, com 
uma superlotação nacional de mais de 
100% e com alguns estabelecimentos a 
atingir até 400% da capacidade oficial. 
Durante as evasões ocorreram mortes 
de reclusos como consequência do uso 
de armas de fogo por parte de agentes 
penitenciários. Enquanto não é possí-
vel, a partir destas notícias, conhecer 
outros pormenores sobre as dinâmicas 
dos incidentes, o artigo 16 da Lei nº 

3/2013 declara que “o uso de meios 
coercivos pelos guardas penitenciários 
deve ser conformado pelos princípios 
da justiça, proporcionalidade e neces-
sidade”. Em alguns casos, as evasões 
aconteceram com a participação dos 
guardas penitenciários, elemento que 
abre espaço para questionar os mo-
tivos que levam um agente, que deve 
garantir a permanência dos reclusos no 
recinto prisional, a compactuar com as 
fugas. A qualidade da formação inicial 
da guarda penitenciaria; a observância, 
como guarda, de comportamentos éti-
cos e responsáveis (segundo a Procura-
doria-Geral da República, no período 
de 2011 à 2021 o número de processos 
instaurados contra agentes penitenciá-
rios variou de 20 a 30 processos dis-
ciplinares, dos quais resultaram des-
pedimentos, despromoções, multas e 
processos-crime); e o tratamento dos 
guardas penitenciários como cidadãos 
(olhando, por exemplo, para os salários 
e às condições e meios adequados de 

trabalho) são algumas das questões 

que deveriam ser debatidas e melho-

radas. Sobre este último ponto, em 

Março de 2019, a Rádio Observador 
tornou público que, no Estabeleci-

mento Penitenciário Agrícola de Ma-

nica, agentes penitenciários vedaram 

o acesso à cadeia, em protesto contra 

sobrecarga horária. “Fazemos 24 horas 

de trabalho e em poucas horas somos 

obrigados a voltar ao trabalho, ao invés 

das anteriores 48 horas de repouso”, 

contou um guarda. Um outro guarda 

prisional disse que aquela sobrecarga 

horária provocava “fadiga nos guar-

das”, reduzindo a sua capacidade de 

controlo, “o que podia propiciar a fuga 

de reclusos”. A tensão só viria a ser ul-

trapassada cerca de cinco horas depois 

após negociações com o Director da-

quele estabelecimento prisional, o qual 

informou que a medida da extensão da 

carga deveu-se ao “reforço de vigilân-

cia” do estabelecimento, para evitar a 

fuga de reclusos, após a queda de uma 

parte do muro de vedação. Uma parte 

do muro da cadeia terá desabado na 

sequência de chuvas que se fizeram 

sentir na cidade de Chimoio. O escas-

so número de agentes penitenciários 

no activo representa igualmente um 

grave problema, pois é necessário um 

efectivo à altura para manter a ordem 

e assim diminuir as possibilidades de 

evasão. 

A breve análise das notícias mostrou as 

circunstâncias em que os reclusos fu-

giram e/ou tentaram fugir. É, em pri-

meiro lugar, necessário responsabilizar 

os guardas penitenciários pelas mortes 

que poderiam ter sido evitadas sem 

exceder o uso da força e indemnizar 

as famílias enlutadas. O direito à vida 

deve sempre ser salvaguardado tam-

bém em detrimento da fuga de um ou 

mais reclusos. É necessário investir na 

melhoria das infra-estruturas e num 

tratamento penitenciário digno para 

todos os reclusos. Não podemos subes-

timar o papel do guarda penitenciário 

e quão importante é, não apenas a sua 

formação inicial na Escola de Pessene 

(Moamba), mas também o seu trata-

mento como cidadão e como profissio-

nal que precisa de condições e meios 

adequados de trabalho. As evasões de 

reclusos das penitenciárias moçambi-

canas devem representar um alarme 

para todos os actores envolvidos na 

administração da Justiça, magistrados 

incluídos. É necessário ter em conta 

que a superlotação, por exemplo, é um 

problema gerido, mas não criado, pelo 

Serviço Nacional Penitenciário, assim 

como outros problemas relacionados 

com a incerteza da situação processual 

de cada recluso como, por exemplo, o 

dos prazos expirados das prisões pre-

ventivas. As evasões podem ser sin-

tomáticas de condições precárias de 

reclusão, mas podem também estar a 

desafiar a decisão de um tribunal. As 

queixas de reclusos deveriam ser sem-

pre tratadas de forma eficaz, eficiente 

e justa para que estas não se transfor-

mem em protestos e evasões. E se as 

evasões têm tido mais popularidade 

mediática, as pesquisas acadêmicas po-

dem ajudar a formular reflexões cons-

trutivas sobre como prevenir futuras 

fugas dos estabelecimentos prisionais.

*REFORMAR – Research for 
Mozambique

Por Tina Lorizzo*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Os dois apreciavam o movimento 

de carros e transeuntes. Perto 

do semáforo o Mestre pintor 

insurgiu-se contra a atitude de 

uns adolescentes que se apressaram em 

limpar o vidro da frente do seu veículo. 

Um deles destacou-se. Pela rapidez com 

que desempenhava a tarefa, o Mestre 

foi obrigado a aceitar aquela “ajuda”. De 

resto, o vidro apresentava-se com uma 

visibilidade a denunciar poucos cuidados 

e muito desleixo. Quando o tipo termi-

nou a limpeza, voltou mecanicamente ao 

passeio, juntando-se aos outros. O Mes-

tre pintor buzinou. Percebeu que aquela 

limpeza havia sido feita roboticamente, 

havia sido accionada pela quantidade 

de poeira incrustrada no vidro do carro 

e não propriamente pelo desejo de um 

valor monetário. Do outro lado, o adoles-

cente manteve-se numa atitude de quem 

o ignora por completo. Estava satisfeito 

com a qualidade de limpeza feita ao vi-

dro da frente. O Mestre pintor saiu do 

carro. Foi ter com o tipo e ofereceu-lhe uma 

nota de vinte Meticais. Quando finalmente o 

adolescente aceitou o valor, o Mestre pintor 

voltou ao volante. Outros automobilistas, de 

tanto buzinar, sentiram-se nesse momento 

aliviados. 

Perto da estátua de Eduardo Mondlane, o 

Mestre pintor foi obrigado a parar por im-

posição do semáforo. Uns jovens aproxima-

ram-se dele com frutas. Outros com bolachas, 

chips, água em garrafinhas de meio litro. Ac-

cionou o para-brisas quando percebeu que 

um dos jovens corria para limpar o vidro da 

frente. Buzinou. Deu a entender ao jovem 

que o vidro estava limpo. Convencido, o mes-

mo virou-se para um outro carro que atacou 

de imediato com a oferta dos seus serviços. 

Enquanto isso, apareceu-lhe um tipo a procu-

rá-lo convencer a comprar o despropositado 

filme da “meia-noite” ou a raquete - a rede 

mosqueteira. Exigia que fizesse uma escolha. 

O Mestre pintor amarrou a cara ao ponto de 

fazer brilhar o “verde” do semáforo. O tipo do 

filme da “meia-noite” não se abalou. Simples-

mente voltou ao passeio para permitir a flui-

dez do tráfego automóvel. Aceitando o pedi-

do do seu colaborador, o Mestre pintor passou 

agora a prestar mais atenção aos revendedo-

res de recargas. A estatística produzida pelo 

seu cérebro permitia-lhe perceber que eram 

muitos os jovens vestidos a revendedores de 

recargas. Na primeira oportunidade estacio-

nou o carro, fazendo pirilampar a emergência. 

Apareceram-lhe pela frente os das recargas, 

os (re)vendedores de máscaras pretas e azuis, 

os dos acessórios de telemóveis (celulares), in-

cluindo duas raparigas que aparentavam não 

ter nada para vender. O colaborador fez uma 

rápida filtragem de todos eles e, finalmente, 

comprou a pretendida recarga.

Estacionado o veículo, algures no Alto-Maé, 

prepararam-se para transportar os materiais 

para o trabalho de pintura. À entrada do pré-

dio foram obrigados a emagrecer para que 

com alguma facilidade passassem entre os 

vários vendedores informais que ofuscavam 

a tabacaria rodeada de alunos uniformizados. 

Aquele aglomerado humano, à entrada do 

prédio, de certeza que espantava qualquer 

possibilidade de reprodução da Covid-19. 

Fugindo àquele calor apertado por corpos 

agasalhados em sua plenitude, passaram 

pelo local de entrada do elevador, agora du-

plicadamente gradeado, e puseram-se a su-

bir as escadas. Degrau a degrau o Mestre ia 

pensando na importância da inclusão como 

modismo e como activo de relativização 

política. Gostaria de se beneficiar da qua-

lidade de antigo combatente. O quê que o 

dinheiro não compra? Nessa qualidade ar-

ranjaria emprego para todos aqueles jovens, 

seus filhos, sobrinhos, netos, afilhados, com 

os quais se cruzara naquele dia. Arranjaria 

acomodação e chorudas bolsas para estu-

darem no estrangeiro, longe das verduras 

anémicas colocadas invariavelmente à mesa 

para reforçar e relembrar a moçambicani-

dade. Chegaram ao andar pretendido e, às 

escuras, sentaram-se nas escadas para uma 

rápida sessão de descanso. Arfavam pro-

fissionalmente incluídos na escuridão que 

impunha o seu racismo.

Inclusão ao vivo

Aquem interessa que Moçambique 

seja um país falhado? Sim, um país 

falhado, só não vê quem não quer. E 

se continuar assim, não estamos lon-

ge de ser uma Sri Lanka. Que isso não nos 

aconteça!

Esta semana, acompanhei com muito inte-

resse um debate televisivo no qual o decano 

do jornalismo, Fernando Lima, defendia que 

Moçambique precisa de uma espécie de co-

missão científica para analisar e propor solu-

ções para a crise que o país vive, na sequência 

da alta dos preços dos combustíveis, que estão 

próximos da faixa dos 100 meticais/litro e o 

gás doméstico de 11kgs já a roçar os 1200 

meticais, pelo menos em Maputo. Note-se 

que quanto mais nos afastamos da capital, os 

preços aumentam.

Concordo com a proposta de Fernando Lima. 

No entanto, gostaria de colocar da seguinte 

forma: precisamos de criar um Conselho Na-

cional para reflectir o país, projectar o país. 

Precisamos de pensar com seriedade e com-

promisso o progresso do país que não se faz 

com discursos, mas acções concretas e que 

impactam na vida do país. A crise dos com-

bustíveis é a ponta do iceberg de um problema 

que tem barbas brancas e que o governo teima 

em recorrer a medidas paliativas, que mais ali-

mentam o clientelismo e o cabritismo.

Ora, em 2008, a 5 de Fevereiro, o país regis-

tou uma onda de manifestações violentas pela 

carestia de vida gerada pela alta dos combus-

tíveis. Em Setembro de 2010, uma nova onda 

eclodiu. Instituíram-se subsídios que não ti-

veram muito impacto na melhoria de vida do 

país, pelo contrário, camuflaram uma bolha 

que agora teima em avisar-se.

É curioso que o Governo anuncie, num even-

to testemunhado pelo representante do FMI 

em África novos subsídios aos combustíveis, 

dispondo de cerca de USD 150 milhões. E o 

FMI sempre foi contra os subsídios! O que 

mudou? Porque Moçambique não negoceia 

com o FMI uma solução definitiva para o 

problema? Depois dos combustíveis, haverá 

subsídios ao pão? Ao óleo? Ao arroz? Ao gás 

doméstico? Ao carvão vegetal? 

Um país que tem o Vale do Zambeze, do 

Nguri, do Lúrio, do Limpopo, a explorar gás 

natural há 18 anos, não pode sofrer ciclica-

mente este tipo de crises.  Afinal qual é o pro-

blema do nosso país? A quem interessa que os 

recursos de que somos abençoados em quase 

nada nos ajudem a ter melhores condições de 

vida? Será que precisamos mesmo importar 

arroz da Tailândia? Ou é importante manter 

os grandes importadores, que geram muitos 

poucos empregos e, consequentemente menos 

impostos, que eventualmente o país teria se 

produzisse, para assegurar as comissões!

O problema dos combustíveis, mais do que 

estar ligado aos preços internacionais, tem a 

ver com esquemas de enriquecimento ilícito 

que envolve um relacionamento conflituoso 

entre as gasolineiras, a elite dirigista da Fre-

limo e o Governo. O modelo de importação 

de combustível para Moçambique é proble-

mático e isso já está pode demais denunciado 

por vários estudos. Entretanto, quem deveria 

ser árbitro, assobia para o lado, e a Procura-

doria Geral da República, ignora este negócio 

que claramente tem nuances criminosas e que 

penalizam os moçambicanos que não bene-

ficiam de senhas ilimitadas de combustíveis. 

Aliás, as recentes investidas contra a GALP 

vêm expor isso.

Em 2007, o Governo anunciou a construção 

de uma refinaria em Nacala-a-Velha, avaliada 

em USD 5 mil milhões. Na altura, o Minis-

tro da Energia, Salvador Namburete disse: 

Um país tão vasto como Moçambique, sem uma 

capacidade de refinação de produtos petrolíferos, 

fica extremamente dependente. Este projecto 

morreu! Nunca ninguém se interessou em 

ressuscitá-lo. Foi mais fácil ir buscar 2.0 mil 

milhões para projectos obscuros, do que para 

uma infra-estrutura instrumental para o país. 

Porque será? As comissões são muito podero-

sas! Pelos vistos é mais fácil lesar o país tendo 

algum no bolso, do que organizar o país e ter 

muito e limpo no bolso. 

Precisamos de ter um diálogo nacional sobre 

o que queremos como país. Como cidadã e 

acionista deste Estado, eu quero o progresso, 

como disse o FMI em 2014, que Moçambi-

que se transforme no Qatar de África. Poten-

cial para tal, existe. O que falta, efectivamente, 

são duas coisas importantíssimas: liderança 

(comprometida com o progresso do país e dis-

posta a dar sangue para romper com o status 

quo) e cidadãos conscientes dos seus direitos 

e obrigações e que participam de forma activa 

e comprometida para o desenvolvimento do 

país. Mas sem cidadãos, dificilmente emergirá 

um líder em Moçambique. É mais fácil emer-

gir um “absoluto”. Precisamos trazer de vol-

ta os cidadãos, porque é ridículo, como diz o 

Prof. Lumumba, deixar os cabritos ao cuidado 

dos lobos e depois perguntar o que aconteceu 

aos cabritos quando desaparecem!

A comissão, que deve incluir os melhores 

quadros deste país – que existem, que sejam 

capazes de esquecer as suas cores partidárias 

e abandonem o medo de “sujar” o CV por se-

rem fiéis à ciência, e olhar para o país que é de 

todos nós, pode ajudar a conduzir esse debate. 

O diagnóstico dos problemas já está feito. O 

que deve ser feito já se sabe. Precisamos é de 

fazer o plano e definir as prioridades viáveis, 

longe de orientações políticas. Podemos ser 

donos da solução dos nossos próprios pro-

blemas, fazendo as reformas necessárias, que 

podem ser dolorosas no início, mas frutíferas 

à longo prazo. Não podemos continuar a viver 

na indignidade, na imundice colectiva.

É uma vergonha, em 2022 estarmos a “men-

digar” dinheiro no FMI para reabilitar a EN1. 

Eu cresci, entre a década 80 e 90, viajando de 

Maputo para Gaza, terra natal do meu amado 

pai. A EN1 no troço Marracuene- Incolua-

ne estava em constantes obras. Mas hoje, não 

se anda bem de Marracuene até Xinavane. É 

um calvário. Não é por falta de dinheiro que 

a nossa EN1 é uma miséria. Nesta altura de-

veríamos estrar a negociar financiamento para 

construir uma estrada alternativa a EN1, qui-

çá uma ligação ferro-portuária ligando todo 

o país. O problema da EN1 pode ser perce-

bido com o que aconteceu com o compacto 
do Millenium Challenge Corporation, em que 
foram selecionados uns empreiteiros fajutos 
em processos poucos transparentes, pegaram 
o dinheiro, sem concluir as obras, sumiram. 
No fim, teve de se recorrer ao Orçamento do 
Estado para fechar o buraco. Ou seja, retira-
mos dinheiro que poderia ir para colocar mais 
crianças na escola, comprar medicamentos, 
etc. para pagar a burlões. E não houve respon-
sabilização. Isso diz muito da nossa organiza-
ção como país!
Não será o Banco Mundial, o FMI ou qual-
quer outra pessoa externa a este Estado que 
vai resolver os nossos problemas, ainda que 
nos deem dinheiro. Se assim fosse, todos 
moçambicanos teriam acesso à água potável 
e muitos deixariam de disputar os rios com 
animais, de beber a mesma água que usam 
para lavar roupa e banhar-se; o fecalismo a 
céu  aberto teria acabado; a malária seria erra-
dicada; a mortalidade materno-infantil seria 
baixíssima, a subnutrição não seria um pro-
blema de saúde pública; todas as casas teriam 
energia elétrica, a EN1 já estaria um tapete, 
a nossa educação seria de altíssima qualidade 
com consequente competitivo capital huma-
no; o país seria autossuficiente em alimentos, 
etc.
Deus não nos abandonou, como sói dizer. Nós 
é que nos abandonamos e precisamos reen-
contrar-nos. Nenhum milagre ocorre se ele 
não for profundamente desejado, sem acredi-
tar que ele é possível e sem trabalhar para que 
seja real. 
Enquanto os jovens estiverem confortáveis 
nas barracas, bares, no lutar de estarem nas 
bibliotecas, ou nas ruas discutindo a solução 
dos problemas do país alegadamente porque 
a vida é urgente, não haverá futuro para este 
país. Os jovens devem estar zangados com 
a indigência e desejar que isso mude, aí está 
motor para a revolução, a mesma que levou 
a geração de “ouro” a exigir a independência. 
É urgente levantarmo-nos para reconstruir 

este país. Será uma tarefa árdua, mas gratifi-

cante pelo legado que podemos deixar.

A quem interessa que Moçambique seja um país falhado?
Por Fátima Mimbire
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A MultiChoice Moçambique conta a partir de 15 de Julho com um novo canal para contar 
histórias inspiradas no vasto mosaico que é Moçambique, aumentando desta forma o 
conteúdo nacional na sua já vasta oferta. Chama-se Tua TV (TTV) e estará disponível nas 
plataformas DStv e GOtv, a partir dos pacotes DStv Base (posição 704) e GOtv Lite (posição 97). 

Com o lançamento do novo canal a MultiChoice Moçambique segue a sua aposta de 
investir em conteúdos nacionais, contribuindo deste modo para o crescimento das 
indústrias culturais e criativas bem como marcar-se como um actor sempre presente no 
desenvolvimento de Moçambique.

A TTV é um canal televisivo de conteúdo generalista fundado em 2020 com enfoque para 
informação, entretenimento, educação e saúde. Inovação, criatividade e ousadia são pilares 

apaixonado pela sua grelha de programas rica em notícias e programas de entretenimento.

A entrada da TTV para os pacotes da DStv e da GOtv acontece num contexto que as indústrias 

reality shows, programas musicais, lifestyle e de sociedade 

A MultiChoice Moçambique é uma empresa estabelecida em 1995 e é pioneira na televisão 

crescente e exigente.

entretenimento, oferecem, para além da TTV, nove (9) canais moçambicanos, 

designadamente: TVM, TVM Internacional, TV Sucesso, TOP TV, Stv, Media Mais TV, 

StrongLive, Mega TV e TV Miramar.
Para mais informações visite: 

 ou https://web.facebook.com/
 

Principais programas da TTV:
Show do Fred:
direccionado a todas faixas etárias e exclusivamente dedicado à música moçambicana, 
videoclips, entrevistas, debates, conversa em estúdio e reportagens no mundo do 
showbiz. 

Duração: 120 minutos 

Periodicidade: de segunda a sexta-feira

Horas: 16:00h às 18:00h

Género: Entretenimento
Show da Tânia:
e cultural, apresentado por Tânia Matsinhe. Este programa visa educar economicamente 
o povo, apoiar os mais necessitados, entreter e ensinar como tornar-se empreendedor 
de sucesso em Moçambique. 
Duração: 120 minutos 

Periodicidade: domingo

Horas: 18:00h às 20:00h

Género: Edu-entretenimento
Cozinha com Chef Rogério:
pelos moçambicanos, o mestre oferece dicas superinteressantes de culinárias com um 
toque à moda moçambicana.
Duração: 60 minutos

Periodicidade: de segunda à sexta-feira

Horas: 10:00h às 11:00h

Género: Lifestyle
Programa da criança:
para entreter o público infantil com jogos didáticos, conteúdos sobre nutrição e muito 
mais.

Duração: 120 minutos

Periodicidade: sábado

Horas: 9:00h às 11:00h

Género: infantil

CONTEÚDO NACIONAL GANHA MAIS DESTAQUE COM A ENTRADA DA TUA TV PARA AS PLATAFORMAS DA 
DSTV E GOTV MOÇAMBIQUE  
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Eu

  Troféu DTM

Na senda da subida ao pódium do Ruca Almeida, na última 

prova do Troféu DTM, realizada na Alemanha, gostaria de 

acrescentar o seguinte: o Ruca teve alguma sorte. É a cha-

mada Estrelinha dos campeões, durante a prova! Porque no 

meio dos acidentes que houve, entradas do safety car, soube fisgar-se 

ou não lhe baterem durante os incidentes na corrida.

 Aqui vai um conselho de uma pessoa que vê corridas há 64 

anos: Tal e qual os guarda-redes de qualquer modalidade, 

têm que ter uma pancadinha, leia-se coragem e destreza aci-

ma do Q.B , também os pilotos além de tudo  precisam, se 

quiserem vencer e muitas vezes, terão que ter essa pancada!!!

Quanto aos pais, se os pilotos forem menores, terão que ter coragem 

em largar de mão o seu filho piloto, sentido de obediência e confiança 

na organização das provas! Não têm que ter nenhuma pancada, mas, 

sim, estarem maningue atentos, não inventarem nada , manterem-se 

sempre calmos; lembrando-se sempre, que estão inseridos no meio 

Associativo e Desportivo e como tal, seguirem com rigor o : “by the 

book”.

Já agora, as organizações das provas e das entidades relacionadas, 

nunca se devem esquecer que a razão da sua existência são os Pilotos, 

sobretudo quando estão em representação do País!

90+2=92% de Verdade (Cont.)
DIA 14 = DIA DA COMPREENSÃO
O nativo deste dia têm como meta a compreensão das coisas, das 

pessoas e dos factos. A investigação, persuasão e selecção de valores 

são as armas que usa para atingir esse objetivo. Quase sempre vive no 

presente, pouco se preocupando com o futuro, sendo normalmente 

líder em qualquer situação ou grupo. É negociante nato, não supor-

tando ficar parado e sempre encontra algo para fazer, para ganhar 

dinheiro, pouco se importa com os riscos do negócio. Um dos seus 

pontos mais fortes é trabalhar com muita movimentação de capitais, 

seja como especulador financeiro, agente imobiliário ou negociador. 

Não se deve prender a bem algum por mais de 5 anos. Depois dessa 

data, deve vender esse bem e adquirir outro, em local superior, pois 

a união dos números 1 e 4 = 5, faz com que deseje estar sempre em 

movimento, e quando isso não acontece, pode perder dinheiro ou ver 

os seus lucros diminuírem.

Para ser feliz no casamento, o cônjuge deve gostar de vida agitada, 

deve gostar de viajar, de conhecer novos lugares e jamais prender-

se a um único local, pois caso contrário, a união não terá final feliz. 

Por ser naturalmente bondoso e emotivo, normalmente é presa fácil 

dos inescrupulosos, principalmente quando querem seus favores. Por 

vezes (quando desenvolvido espiritualmente) é profético, com ten-

dências construtivas e destrutivas. Quando o contrariam ou frustram 

seus ideais, pode ter problemas respiratórios, algumas alergias e até 

desenvolver doenças imaginárias. Caso consiga controlar a impulsivi-

dade e adquira prudência, pode-se tornar muito bem sucedido finan-

ceiramente e também socialmente.

DIA 15 = DIA DO MAGNETISMO PESSOAL
Normalmente esse magnetismo é levado às últimas consequências, 

pois tanto homens como mulheres lhe acham simpático, agradável, 

afetuoso e delicado. No comércio ou num escritório, normalmente é o 

alvo das atenções, mais, é claro, do sexo oposto, sendo dessa maneira, 

invejado por todos. Não tem grandes problemas financeiros (rara-

mente fica pobre), pois é esperto, inteligente, perseverante e sempre 

encontra uma maneira de ganhar dinheiro. Não tem veia de avarento, 

mas é de certa forma apegado ao dinheiro, preferindo gastá-lo com 

o companheiro (a), na casa ou em algo proveitoso para si. Tem gran-

de calor humano, adora reuniões sociais, ama a vida e as pessoas e 

não se importa em gastar, principalmente quando está em companhia 

da pessoa amada. Deve-se casar (ou unir-se) com pessoa que tenha 

afinidade com seus propósitos e gostos; caso contrário, a união não 

dará certo e qualquer separação o faz sofrer em demasia, levando-o 

inclusive ao isolamento. Têm a capacidade de atrair oportunidades e 

condições harmônicas. Entre outros, pode assumir cargos comunitá-

rios, direção de espaços esotéricos ou outros que exijam compreensão 

e mão firme para manter a ordem e a disciplina em grupos, isto pela 

sua capacidade, responsabilidade e habilidade natural de compreen-

der, unir e harmonizar. Mesmo em idade avançada, parecerá sempre 

jovem. É honesto, digno de confiança, amável e bondoso. Têm incli-

nações artísticas, podendo se destacar na oratória, as artes plásticas, 

música ou representação.

Queixa da FMAM ao Tribunal Internacional do Desporto, na Suíça

Sentença poderá ser 
conhecida este mês 

Falando, esta segunda- feira, à 
margem da tomada de posse 
dos dirigentes de quatro co-
lectividades ligadas ao moto-

ciclismo e automobilismo, o presi-

dente da respectiva federação, Bruno  

Campos, diz estar esperançado para 

que, num  que breve espaço de  tem-

po, seja conhecido o veredicto final 

relativamente  à queixa feita pelo or-

ganismo que dirige , ao Tribunal In-

ternacional do Desporto,  na Suíça. 

“Penso que a sentença poderá sair 

ainda este mês, tendo em conta que 

esse  tribunal cumpre com os prazos 

estabelecidos”, explicou, para depois 

acrescentar que , porquanto não há 

motivos para alaridos, uma vez que 

ainda está-se dentro dos prazos.

 “Vamos esperar pacientemente pelo 

desfecho, mas estamos convictos de 

que a justiça será feita.   O proces-

so entrou naquele tribunal há pouco 

mais de dois meses e a informação 

de que dispomos é que não poderão 

passar três meses, pelo que a qualquer 

momento poderá sair a decisão”.

Num outro desenvolvimento, Cam-

pos observou que o facto de a federa-

ção ter novas adesões, concretamente, 

novos clubes e novas instituições,   fi-

liados , é sinal inequívoco de que “es-

tamos a cumprir com aquilo que é o 

nosso dever, que  passa por promover 

ao máximo o desporto motorizado,  

e fazer com que esses novos actores 

possam  produzir mais pilotos e pro-

vas nas diversas áreas”. 

Ajuntou que até ao presente momen-

to estão inscritos junto da FMAM, 

um total de 11 clubes, sendo que as 

portas continuam abertas para todos 

os que quiserem fazer parte da famí-

lia do desporto motorizado, desde 

que reúnam as condições necessárias 

para a sua filiação.

Entretanto...
Relativamente à massificação da mo-

dalidade,  Bruno Campos esclareceu 

que as províncias de Cabo Delgado, 

Niassa e Nampula não estão a mo-

vimentar este desporto, ainda que 

existam vários avanços neste capítulo.

 “Estamos a desenvolver muitos es-

forços praticamente em todo o país, e 

devo dizer , por exemplo, que há um 

forte movimento que está a  aconte-

cer em  Quelimane e Inhambane”.

 Ajuntou que a pandemia da Co-

vid-19 contribuiu, em parte, para que 

as coisas não ganhassem o ritmo que 

se impunha. 

Questionado se em face aos proble-

mas retro-mencionados, o desporto 

motorizado estaria bem encaminha-

do, a fonte replicou:

“A federação está a fazer de tudo para 

que a modalidade  esteja de boa saú-

de,  mas infelizmente continuamos  a 

notar a usurpação de competências, 

o que não  nos deixa satisfeitos. Fo-

ram situações  como essas que nos 

levaram a fazer queixa ao tribunal 

internacional, porque não se pode 

permitir que tenhamos instituições 

que continuem a fazer o que bem lhes 

apetece sem observância da lei,  com 

o agravante de a própria Secretaria de 

Estado do Desporto não estar a fazer 

o que devia fazer”.

Relativamente às obras em Marra-

cuene, observou que as mesmas já 

foram iniciadas, mas  infelizmente 

foram cometidos alguns erros, so-

bretudo na compactação. Assim, 

algumas zonas não foram compacta-

das, situação que se agravou com as 

chuvas que caíram, as quais acabaram 

danificando o que tinha sido feito.

“De qualquer das formas, vamos 

voltar a trabalhar nos próximos dias, 

naquele local, porque perspectivamos 

a realização de provas em Marracue-

ne”, afiançou .

Campos observou, ainda, que a insti-

tuição que dirige guia-se pela trans-

parência e estrito cumprimento da 

lei, até porque luta para que haja uma 

harmonia no desporto motorizado.

 Em seguida, referiu que o artigo 19, 

da lei do desporto, explica no ponto 

relativo às competências, que os clu-

bes devem promover a modalidade, e 

é “isso que deviam fazer, mas com a 

observância estrita da lei de desporto. 

Esta deve, sim, ser cumprida por to-

das as instituições”, rematou 

Grito de satisfação
Os novos  clubes que se filiaram na 

FMAM não conseguiram esconder a 

sua satisfação e ao SAVANA expli-

caram ser um momento de viragem, 

uma vez que já terão mais capacidade 

de procurar patrocinadores ou de se 

aproximarem ao empresariado nacio-

nal.

O presidente do Clube Txapitas 

Biker, Xavier Mondlane, afirmou 

que “temos mais responsabilidades 

perante a classe desportiva,  porque 

vínhamos funcionando de forma in-

formal”. 

“O desafio é pôr em prática os nossos 

projectos, tendo em conta a vitória 

que acabamos de alcançar”, afirmou. 

 E acrescentou: “a federação ajudou-

-nos muito a chegarmos onde esta-

mos, por isso que estamos felizes” .

Já Rui Xavier, presidente  do  Defen-

der de Moçambique, explicou que a 

filiação foi o culminar de muito es-

forço do grupo Defender, em poder 

legalizar o clube.

E abriu um parênteses para explicar 

que, mais do que filiar-se, daqui em 

diante “teremos mais frentes para de-

sencadear”.

“Não queremos que o clube Defen-

der permaneça numa garagem,  que-

remos renascer das cinzas e darmos 

esperança àqueles que não pensavam 

que chegaríamos onde estamos”.  

Por conseguinte, prossegue, “este acto 

significa mais responsabilidade para 

nós, é um hobby  para nós , mas atra-

vés deste desporto  cimentamos mais 

a irmandade. A nossa expectativa é 

criar um grupo Defender além-fron-

teiras”, destacou.

De salientar que o Clube Defender 

tem cerca de 100 membros, sendo 

que o movimento ganhou corpo atra-

vés das redes sociais.

 Por Paulo Mubalo

Os Mambas conseguiram, na 

última quarta-feira, garan-

tir o apuramento para as 

meias-finais da Taça-Co-

safa (Conselho das Associações de 

Futebol da África Austral), ao afas-

tar a selecção sénior da África do 

Sul na conversão de grandes pena-

lidades. Os treinados de Chiquinho 

Conde conseguiram, assim, repetir 

o feito da anterior edição (2021) ao 

marcar presença nas meias-finais 

daquele torneio regional. 

Moçambique conseguiu vencer a 

“sempre dura” selecção da África 

do Sul na conversação de grandes 

penalidades por (5-4) depois do 

nulo no marcador no tempo regu-

lamentar. 

O destaque vai para o guarda-

-redes moçambicano, Ernani, que 

defendeu três penalidades dos sul-

-africanos tornando-se assim num 

dos grandes, senão o principal, res-

ponsável na obtenção do resultado. 

Tratou-se do primeiro jogo da 

selecção na corrente edição. Os 

Mambas estrearam na segunda 

fase, nos quartos-de-final, ficando, 

deste modo, isentos da fase de gru-

pos, em virtude da prestação que 

apresentaram na anterior edição na 

qual terminaram a prova na quarta 

posição. 

A próxima partida dos Mambas 

será disputada hoje, sexta-feira, 

diante da Namíbia, que derrotou 

Madagáscar por 2 a 0.  Zâmbia 

eliminou o Botswana (5:4) e o Se-

negal venceu o Eswatini por (10:9) 

estes últimos nas grandes penalida-

des.

A final será disputada no próximo 

domingo. 

A anterior edição da Taça Cosa-

fa decorreu na África do Sul em 

Port Elizabeth. Naquela que foi a 

vigésima edição do torneio Cosafa 

os “Mambas” não foram além do 

quarto lugar, depois de perderem 

o jogo das meias-finais diante da 

África do Sul e o jogo para o ter-

ceiro lugar diante do Eswatine. 

Taça Cosafa
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Secção A.  Descrição do Programa da Oportunidade de Financiamento 

Tipo de Instrumento de Assistência:   Subvenção 

Título da Oportunidade de Financiamento: Monitoria Liderada Pela Comunidade -PEPFAR Moçambique 

Número da Oportunidade de Financiamento:   MAPUTO-PCO-FY23-01

Número de Assistência Federal: 19.029 – Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. Para o Alívio da SIDA

Tipo de Financiamento:               Subvenção

Valor total do financiamento:     $600,000 USD (AF2023 PEPFAR)

Fluxo de financiamento:     (Valor mais baixo: $50,000)

Limites de Financiamento:    (Valor mais alto: $100,000)

Número antecipado de prémios:        Até 12 

Período de implementação:     Até 24 meses 

Tipo de Solicitação:      Concurso Aberto 

Categoria de Elegibilidade: Organizações Comunitárias de Base (OCBs) Moçambicanas sem fins lucrativos que in-
cluem: Organizações Baseadas na Fé (OBFs), grupo de pessoas vivendo com HIV/SIDA 
(PVHIV) ou Afectadas pelo HIV e redes de Populações-Chave (PC) + pessoas com deficiên-
cias

Prazo para perguntas: 23h59min 07 de Agosto de 2022

Prazo de candidatura:   23h59min 14 de Agosto de 2022

Data prevista para assinatura da subvenção:   Outubro de 2022

Este aviso está sujeito à disponibilidade de financiamento.

A. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A Embaixada dos E.U.A. em Moçambique/Escritório dos Assuntos Afri-
canos do Departamento de Estado dos EUA (DOS) anuncia este concur-
so aberto para organizações interessadas em apresentar candidaturas 
para os projectos que apoiam a Monitoria Liderada Pela Comunidade.

Região Geográfica:

Os projectos que podem ser financiados abrangerão as seguintes re-
giões geográficas:

Locais em que são prestados serviços do HIV apoiados pelo PEPFAR (unidades 
sanitárias AJUDA) nas Províncias de Maputo, Inhambane, Gaza, Nampula, Ma-
nica, Sofala e Tete. 

Nota: Os projectos terão lugar nestas províncias com distritos e unida-
des sanitárias determinadas pelo candidato durante a fase de candida-
tura. A lista completa das unidades sanitárias elegíveis pode ser encon-
trada no website da Embaixada dos EUA em: h�ps://mz.usembassy.gov/
pt/our-relationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids
-relief-pt/pepfar-community-grants-pt/

As organizações podem concorrer para apoiar até 4 unidades sanitárias. 
Uma proposta para 4 unidades sanitárias é elegível para 50,000 USD por 
ano e para 2 unidades sanitárias é elegível para 25,000 USD por ano. O 
financiador garantirá que os locais não se sobreponham aos locais em 

que já contam com organizações que apoiam actividades de Monitoria 
Liderada pela Comunidade na mesma unidade sanitária ou nas mes-
mas comunidades.

O comité de selecção se esforçará para financiar organizações de to-
das as províncias seleccionadas.

Caso não haja proposta apresentada em todas as províncias listadas 
acima, caberá ao Gabinete de Coordenação do PEPFAR determinar 
quais organizações adicionais financiar.

A.1. Contexto

A guião do Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. Para o Alívio 
da SIDA (PEPFAR) para o Plano Operacional do País (COP) para o Ano 
Fiscal 2023 (AF23) estabelece que é um requisito mínimo do programa 
que as populações afectadas pelo HIV recebam serviços contínuos, de 
qualidade e centrados no paciente, e que serviços independentes, roti-
neiros, e os esforços nacionais de monitoria liderada pela comunidade 
para melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços façam parte 
da resposta ao HIV. Para este efeito, o Gabinete de Coordenação do PEP-
FAR pretende financiar Organizações Comunitárias de Base moçambi-
canas (OCBs) sem fins lucrativos, incluindo Organizações Baseadas na 
Fé (OBFs) e grupos de pessoas vivendo com HIV/SIDA ou afectadas pelo 
HIV/SIDA e redes de Populações-Chave + indivíduos com deficiência 
para iniciar, liderar e implementar a Monitoria Liderada pela Comuni-
dade (MLC).

A monitoria do HIV liderada pela comunidade é um mecanismo de res-

DEPARTAMENTO DO ESTADO DO GOVERNO DOS EUA
Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique

Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. para o Alívio da SIDA (PEPFAR)
Programa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR

Aviso de Oportunidade de Financiamento
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ponsabilização para respostas ao HIV em diferentes níveis, liderado e 
implementado por organizações lideradas pelas comunidades locais de 
pessoas vivendo com HIV, redes de populações-chave, outros grupos 
afectados ou outras entidades comunitárias.

A monitoria liderada pela comunidade é um processo iniciado, lidera-
do e implementado por organizações comunitárias locais e outros gru-
pos da sociedade civil, redes de populações-chave, pessoas vivendo com 
HIV e outros grupos afectados ou outras entidades comunitárias que 
reúnem dados quantitativos e qualitativos sobre os serviços de HIV, de-
senvolvem e defendem soluções para as lacunas identificadas durante a 
colecta de dados. O foco está em obter informações de beneficiários de 
serviços de HIV, especialmente populações-chave e grupos vulneráveis, 
de maneira rotineira e sistemática que se traduzirá em acção e mudança. 
A MLC é central para a abordagem do PEPFAR centrada na pessoa por-
que coloca as comunidades, suas necessidades e suas vozes no centro da 
resposta ao HIV.

Essas organizações documentarão as experiências dos beneficiários dos 
serviços de HIV de maneira rotineira e sistemática, usando dados colec-
tados rotineiramente de usuários das unidades sanitárias. Esses dados 
se concentrarão na acessibilidade e qualidade dos serviços de HIV. Os 
mesmos serão analisados   pelas comunidades e usados   para desenvolver 
intervenções lideradas pela comunidade a nível da unidade sanitária, 
distrito, província e nacional, para corrigir os problemas descobertos 
pela monitoria liderada pela comunidade, levando a melhores resulta-
dos na resposta ao HIV.

Assistência técnica, incluindo treinamento sobre métodos e ferramentas, bem 
como outro suporte necessário, será fornecida a todas as organizações benefi-
ciárias.

A.2. Metas 

Objectivos e Resultados Esperados: O Beneficiário concorda em reali-
zar o programa e cumprir os objectivos específicos abaixo:

1. Educação sobre direitos e deveres relacionados à saúde para PVHIV e 
PC; 

2. Escutar e monitorar as barreiras e preocupações no acesso aos serviços 
de saúde identificadas pelos pacientes; 

3. Melhorar a literacia dos pacientes sobre estigma e discriminação;

4. Advocacia independente baseada em evidências assentes nas desco-
bertas da monitoria liderada pela comunidade.

A.3. Resultados Esperados 

Os resultados esperados incluem o seguinte:

Melhorar a qualidade dos serviços prestados na unidade sanitária;

Criar demanda por serviços de saúde humanizados;

Reduzir o estigma e a discriminação nas comunidades afectadas;

Aumentar a proporção de PVHIV em tratamento que se mantém em 
Tratamento Antirretroviral na unidade sanitária.

A.4. Principais Actividades

Para atingir os objectivos e resultados esperados, o programa deve in-
cluir o seguinte:

Implementar 5 ciclos de MLC, incluindo colecta de dados quantitativos 
e qualitativos (entrevistas com pacientes, entrevistas com profissionais 
de saúde e observações das unidades sanitárias):

1. Colecta de dados: Colectar informações a nível das uni-
dades sanitárias e comunidade

2. Análise e tradução: Traduzir os dados colectados em ac-
ções

3. Engajamento e Disseminação: Levar as informações ao 
conhecimento dos tomadores de decisão a nível das uni-
dades sanitárias, a nível nacional e a nível do financiador

4. Advocacia: Advogar por mudanças, políticas e práticas

5. Monitoria: Monitorar a implementação das mudanças 
prometidas

Conduzir sessões educativas na comunidade sobre os direitos à saúde 
para as PVHIV, incluindo população-chave;

Convocar grupos menores para ouvir preocupações/reclamações em 
relação às barreiras de acesso ao cuidado e tratamento;

Participar dos comités de saúde (comunidade) e co-gestão (unidade 
sanitária) para discutir sobre as queixas identificadas para fins de advo-
cacia e acompanhamento;

Colaborar com a equipa da unidade sanitária para garantir a apresen-
tação/discussão das queixas relatadas pelos pacientes e buscar a reso-
lução de queixas que atendam às necessidades dos pacientes e PVHIV;

A.5. Indicadores de Desempenho 

A seguir são apresentados os indicadores necessários.

Resultado 1: Alcance os pacientes nas unidades sanitárias e comunida-
des (números de pacientes únicos alcançados nas sessões)

Resultado 2: Número de barreiras/reclamações identificadas durante 
as sessões educativas, observações de unidades sanitárias e entrevistas 
com profissionais de saúde

Resultado 3: Número de acções tomadas e os resultados obtidos com 
base nas queixas identificadas

Outros indicadores serão desenvolvidos de acordo com a orientação do progra-
ma nacional de MLC, que está sendo finalizado.

Secção B.  Informações da Concessão Federal

As organizações só podem enviar um pedido em resposta ao NOFO. Se 
mais de uma candidatura for enviada por uma organização, apenas a 
primeira candidatura recebida será analisada quanto à elegibilidade e 
ao financiamento.

O governo dos EUA pode: (a) rejeitar qualquer ou todos os pedidos, (b) aceitar 
um pedido e (c) renunciar a irregularidades nos pedidos recebidos.

O governo dos EUA pode conceder a subvenção com base nas solicitações ini-
ciais recebidas, sem discussões ou negociações. Portanto, cada candidatura ini-
cial deve conter as melhores condições do candidato do ponto de vista técnico 
e de custo. O governo dos EUA reserva-se o direito de iniciar discussões com um 
ou mais candidatos para obter esclarecimentos, detalhes adicionais ou sugerir 
refinamentos na descrição do projecto, orçamento ou outros aspectos de uma 
solicitação.

Para maximizar o impacto e a sustentabilidade da(s) subvenção(s) resul-
tante(s) deste NOFO, a Embaixada dos EUA em Maputo retém o direito 
de executar emenda(s) de continuação não competitiva(s). A duração 
total de qualquer subvenção, incluindo possíveis alterações de conti-
nuação não competitivas, não deve exceder 54 meses ou quatro anos e 
meio. Qualquer continuação não competitiva depende do desempenho 
e da pendente disponibilidade de fundos. A continuação não competiti-
va não é garantida, e o Departamento de Estado se reserva o direito de 
exercer ou não essa opção.

Secção C. Informações de Elegibilidade 

C.1. Candidatos Elegíveis 

O Escritório de Subvenções Comunitários do PEPFAR recebe candida-
turas de organizações independentes da sociedade civil locais/comuni-
tárias:

Organizações Comunitárias de Base (OCBs) Moçambicanas sem fins 
lucrativos registadas, incluindo Organizações Baseadas na Fé (OBFs) e 
grupos de pessoas vivendo com HIV/SIDA ou Afectadas pelo HIV e re-
des de Populações-Chave + pessoas com deficiência.

As populações-chave incluem homens que fazem sexo com homens, 
pessoa transgénero, profissionais de sexo, pessoas que usam drogas in-
jectáveis   e pessoas em prisões e outros ambientes fechados.

Os seguintes NÃO são elegíveis para se inscrever em resposta a este NOFO:

Indivíduos;

Empresas com fins lucrativos e comerciais;

Instituições governamentais ou organismos multilaterais.

Organizações da Sociedade Civil, que não são baseadas na co-
munidade ou não são representativas de uma comunidade ou 
segmentos significativos de uma comunidade. Por exemplo: sin-
dicatos, associações profissionais, organizações afiliadas inter-
nacionalmente com filiais em vários países, etc.

Parceiros de Implementação do PEPFAR (incluindo aqueles que 
podem ser as próprias organizações da sociedade civil) actual-
mente a trabalhar na prestação de serviços a nível das unidades 
sanitárias, isso inclui parceiros de implementação que subcon-
tratam/subconcedem a organizações locais da sociedade civil.
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Secção D. Informações sobre Candidatura 

As candidaturas devem ser enviadas até as 23h59min do dia 14 de Agosto 
de 2022 via SoCaPX usando o seguinte link: h�ps://communitygrants-
moz.com/

Consulte o manual sobre como enviar candidatura pela plataforma So-
CapX em h�ps://mz.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/pepfar-us
-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-community-grant-
s-pt/

Consulte a Guião NOFO em h�ps://mz.usembassy.gov/pt/our-rela-
tionship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/
pepfar-community-grants-pt/

D.1. Conteúdo e forma de submissão de candidatura

Qualquer potencial candidato que tenha dúvidas sobre o conteúdo deste 
NOFO deve enviá-las por e-mail para maputopepfarcommunitygrants@
state.gov ou via chat SoCaPX ao vivo usando o seguinte link: h�ps://
communitygrantsmoz.com/ até as 23h59min de 31 de julho de 2022.

As propostas que não atenderem aos requisitos deste aviso ou falharem 
atenderem aos requisitos declarados serão inelegíveis.

A candidatura deve ter o seguinte formato:

A proposta aborda claramente as metas e objectivos desta opor-
tunidade de financiamento;

Todos os documentos estão em inglês;

Todos os orçamentos estão em dólares americanos;

Todas as páginas são enumeradas;

Todos os documentos são formatados em papel A4; e

Todos os documentos do Microso� Word são fonte Times New 
Roman e tamanho 12, espaçamento simples, com margens míni-
mas de 1 polegada.

As candidaturas completas devem incluir os seguintes documentos 
obrigatórios listados abaixo e as propostas devem ser enviadas usando o 
modelo anexo. Pode também acessar o formulário em h�ps://mz.usem-
bassy.gov/pt/our-relationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-
for-aids-relief-pt/pepfar-community-grants-pt/

D.1.1 Requisitos da Candidatura

As candidaturas completas devem incluir o seguinte:

1. Proposta Narrativa

2. Formulários SF-424 e SF-424A concluídos e assinados

3. Âmbito do Trabalho

4. Narrativa e Plano de Monitoria e Avaliação de Desempenho e Crono-
grama

5. Guião e formulário de orçamento detalhado

6. Resumo do Pessoal-Chave

7. Plano de Contingência COVID: 

Como os custos de contingência da COVID serão incorporados 
ao orçamento? Por exemplo: quanto pretende pagar por equi-
pamentos de protecção?

Quais precauções da COVID serão necessárias para actividades 
presenciais? Por exemplo: pessoas usando máscaras, Limite o 
número de pessoas a participar de reuniões presenciais

Além das considerações acima, todas as medidas tomadas de-
vem seguir rigorosamente as Medidas indicadas pelo Regula-
mento do Ministério da Saúde do País

8. Anexos Adicionais:

a. Cartas de recomendação dos parceiros do programa (CPCS 
– Conselho Provincial de Combate ao SIDA e/ou doadores 
anteriores)

b. Cartas oficiais de autorização (SDSMAS – Serviço Distrital de 
Saúde da Mulher e Acção Social)

c. Memorando de consórcio assinado (se aplicável).

Para obter mais detalhes sobre a proposta narrativa, consulte o docu-
mento de orientação em h�ps://mz.usembassy.gov/pt/our-relationshi-
p-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-
community-grants-pt/

D.2. Inscrições Necessárias:

Todas as organizações que solicitam subvenções (excepto indivíduos) 
devem obter esses registos. São todos gratuitos:

Código NCAGE/CAGE

registo no www.SAM.gov, incluindo identificador único de entidade 
(UEI)

Passo 1: solicitar um número NCAGE

Candidatura NCAGE: Página de candidatura aqui: h�ps://eportal.nspa.
nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 

Instruções para o processo de inscrição do NCAGE:

h�ps://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20
for%20NSPA%20NCAGE.pdf 

Para obter ajuda do NCAGE nos EUA, ligue para 1-888-227-2423
Para obter ajuda do NCAGE fora dos EUA, ligue para 1-269-961-7766
Envie um e-mail para NCAGE@dlis.dla.mil para quaisquer pro-
blemas em obter um código NCAGE.

Passo 2: Após receber o Código NCAGE, prossiga para se registar no 
SAM.gov acessando: h�ps://www.sam.gov. O registo SAM deve ser reno-
vado anualmente. O registo no SAM.gov gerará um identificador único 
de entidade (UEI). 

D.3. Restrições de financiamento

As seguintes actividades e custos não são cobertos por este anún-
cio. Por favor consulte este link h�ps://mz.usembassy.gov/pt/our-re-
lationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/
pepfar-community-grants-pt/ para obter uma lista completa de activi-
dades que não são financiadas sob este aviso de financiamento.

Apoio directo ou a aparência de apoio directo a qualquer organização 
religiosa, para reparação ou construção de estruturas utilizadas para 
fins religiosos;

Duplicação de serviços imediatamente disponíveis através do governo 
municipal, provincial ou nacional;

Despesas feitas antes da aprovação de uma proposta ou despesas não 
razoáveis   não serão reembolsadas;

Actividades beneficentes ou de desenvolvimento;

Influência para legislação ou projectos específicos;

Projectos destinados principalmente ao crescimento ou desenvolvi-
mento institucional da organização;

Projectos que buscam fundos para uso pessoal;

Projectos que exigem uma taxa de participação.

D.4. Outros Requisitos de Envio/Anexos: Faça o download dos anexos 
listados abaixo em h�ps://mz.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/
pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-commu-
nity-grants-pt/

Lista de Anexos:

Anexo 1: Documento de Orientação de Aplicação NOFO

Anexo 2: Guia de Aplicação SoCapX

Anexo 3: Âmbito de trabalho incluindo Plano de M&A de Desempenho e Mode-
lo de Cronograma

Anexo 4: Orientação e Modelo de Orçamento

Anexo 5: Resumo do Pessoal-Chave

Anexo 6: Plano de Contingência para COVID19

Anexo 7: SF424 e SF424A

Anexo 8: Lista de sites AJUDA para Tratamento de HIV apoiados pelo 
PEPFAR
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Era uma vez uma linda menina muito pequenina que de 

tão pequena ainda não falava, mas pronunciava palavras 

e sons bastante divertidos. E pedia tudo o que via, di-

zendo «Dá, dá, dá...,papá!», sem saber o que dizia.

 

Num belo dia, como era pequena, muito pequena mesmo, ape-

sar do peso e do tamanho, foi levada ao colo para apanhar uma 

vacina injectável…

Qual é a criança que não adora sair de casa, para se divertir e 

passear?

E a menina pequenina lá foi, muito feliz sem saber o que era 

uma injecção. Não falava e não podia saber que a injecção doía. 

E apesar de não  falar, também não parava de repetir a toda a 

gente:

«Papá…!, Eh...!, Dá, dá…», e a pequena inocente sorria ale-

gremente, deixando todos ver como estava vaidosa com os seus 

cinco dentinhos de leite.

«Papá…!, Eh….!, Dá ....», continuou a repetir ela até entrar 

no Posto de Vacinação Infantil! E todos se encantaram com 

aquelas palavras tão doces como o seu olhar de cristal.

A enfermeira foi quem mais ficou feliz quando a petiz gritou 

entusiasta e inocente ao ver a seringa nas suas mãos, dizendo:

«Dá…, dá!», como quem estivesse a exigir,em voz alta, que 

queria ter prioridade, mesmo havendo outros à frente!

«Espera que eu já te dou, minha querida!», respondeu a enfer-

meira, incapaz de resistir ao encanto daquela menina de olhar 

tão tenro e ingénuo …

As vacinas salvam vidas e todos sabem disso. Evitam e ajudam 

a prevenir tragédias e   ninguém deve ignorar. Ao longo dos 

séculos, a enfermagem e a saúde pública desenvolveram e aper-

feiçoaram técnicas de comunicação que abrem o apetite das 

crianças e entusiasmam os pais pelas vacinas. Canta-se, dança-

-se e brinca-se tanto que a criançada esquece a dor da injecção. 

E, ignora tudo porque a festa é grande à volta delas.

Mas naquele dia, foi a menina sem nome quem mais encantou 

e fez  os presentes vibrar de emoção e alegria.

E brilhou, ou melhor, tentou brilhar  até que o seu sorriso fe-

chou porque, infelizmente, ninguém brincou com ela para ali-

viar a dor da pica.

E, taus…!!! Implacável, a enfermeira aplicou-lhe a vacina in-

jectável...!

O espectáculo acabou.

A menina chorou e gritou tanto, tanto que parou de sorrir!

Na pequena sala cheia de gente todos se riram.

«Oh, não pediste…, não disseste dá, passando à frente de todo 

o mundo? Agora deram-te mesmo…!».

Coitadinha dela, só tinha nove meses e naquele quadro só sou-

be chorar.

*Jornalista e escritor angolano

Depois da primeira série de 
concertos, realizada nos 
dias 24 e 25 de Março do 
presente ano, vem a segun-

da série de concertos da Tempora-

da de Música Clássica – Xiquitsi 

a se realizar nos dias 15 e   16 do 

mês em curso. Denominado Noite 

Clássica, o primeiro concerto será 

realizado no Cine Teatro Scala, às 

19h de 15 de Julho. Já o segundo 

concerto está marcado para o 16 

de Julho, no Centro Cultural Mu-

nicipal  - Ntsindya e está reservado 

especialmente para pais e filhos.

Durante estes concertos, os pre-

sentes serão brindados com um 

rico repertório de composições de 

Música Clássica para além de uma 

série de canções, moçambicanas, 

napolitanas e espanholas.

A Orquestra e Coro Xiquitsi irá 

Xiquitsi
apresentar-se com dois dos alunos 

deste projecto, que, actualmente, 

cursam o ensino superior em mú-

sica, em Lisboa. São os casos de 

Inérzio Macome e Kleyd Alfainho, 
que vêm a Maputo exclusivamente 
para actuar.
Os concertos da 2ª série vão contar 
ainda com a participação da canto-
ra Xixel Langa (soprano), Déuscio 
Vembane (tenor) e com as presen-
ças de Mariana Carrilho (mezzo 
soprano), moçambicana residente 
em Espanha. José de Eça (tenor) 
virá de Portugal e Alena Bravo 
(piano) de Cuba.
Concerto de pais e filhos será um 
espaço aberto a todos, onde os pais 
e os encarregados de educação te-
rão a oportunidade de contemplar 

o resultado dos alunos do Xiquitsi, 

interagindo com os próprios alu-

nos, com os professores e com os 

mentores do projecto, num espaço 

descontraído de verdadeira apren-

dizagem.

Durante os nove anos de existência, 

o Xiquitsi serviu como um momen-

to importante de inserção social, 

aprendizagem e socialização, onde 

crianças, adolescentes e jovens rea-

lizam sonhos e iniciam o percurso 

no mundo da música. Este percur-

so tem sido possível com a colabo-

ração de artistas de vários países, 

como África do Sul, Alemanha, 

Argentina, Brasil, China, Espanha, 

Finlândia, França, Inglaterra, Israel, 

Japão, Noruega, Portugal, Suécia, 

Uruguai e Venezuela, que ajudam a 

tornar o projecto bastante versátil.

O Xiquitsi tem, neste momento, 

cerca de 200 alunos distribuídos 

entre os naipes (grupos) de violino, 

viola, violoncelo, contrabaixo, oboé, 

clarinete, percussão e canto.

A.P

O Governo moçambicano 

trabalha a todo gás no sen-

tido de tornar real o esta-

tuto do artista, anunciou 

Eldevina Materula, Ministra da 

Cultura e Turismo. 

A governante falava há dias, em 

Maputo, na cerimónia da inaugu-

ração do X-Hub, Incubadora de 

Negócios Criativos, iniciativa da 

Kuzula Investiments. 

Segundo indicou, a materializa-

ção do estatuto do artista faz parte 

dos desafios do Governo, no actual 

quinquénio, visando criar reconhe-

cimento e valorização dos fazedo-

res das artes nacionais. 

O desafio da instituição que dirige 

é mudar o pensamento de que os 

fazedores das artes e cultura são in-

capazes de fazer coisas por si e que 

está mais do que na hora de provar 

que a arte, tal como as outras áreas 

do saber e de criação, é séria. 

“O ministério vem trabalhando o 

draft do estatuto do artista e vai ser 

submetido em breve para aprecia-

ção e aprovação no conselho de mi-

nistros”, garantiu a governante que 

indica que este documento tem de 

ser discutido nesta casa, pelos faze-

dores e frequentadores desta casa. 

“Não deve ser instrumento só do 

ministério, deve ser sim dos artis-

tas”, disse.

Ainda na sua intervenção, a minis-

tra da Cultura e Turismo apelou à 

união dos profissionais do sector 

para que, em conjunto, emprestem 

o seu saber para enriquecer o esta-

tuto, afinal de contas, vai beneficiar 

a todos.  

“Tal como as outras áreas, o artista 

com toda a dignidade deve dizer 

que sustenta a sus família e paga 

as suas obrigações com a sua arte 

e o consumidor deve pagar a arte”, 

esclareceu.                               A.P

Depois de uma interrup-

ção de dois anos por con-

ta da Covid-19, o festival 

AZGO volta a preencher 

os espaços culturais do pais, a partir 

do próximo ano, anunciou, esta se-

mana, Paulo Chibanga, director da 

Khuzula Investiments, instituição 

que o organiza. 

Chibanga disse que os preparativos 

do mega evento, que habitualmen-

te acontece em Maio, deverão co-

meçar em Agosto/Setembro deste 

ano, com o processo de curadoria 

do festival que é a etapa mais im-

portante. Nesta estapa, segundo 

indicou Chibanga, far-se-á uma 

visita ao mercado com a finalida-

de de compreender as tendências e 

os artistas que estão na moda para 

convidá-los a actuar no que pode 

ser considerado um dos maiores 

festivais de música do país. 

De acordo com Chibanga, durante 

os dois anos de intervalo forçado de 

um dos mais conceituados festivais 

internacionais de artes em Mo-

çambique, por conta da pandemia, 

o mercado artístico nacional foi  

marcado pelo surgimento e con-

solidação de artistas de qualidade 

surpreendente, pelo que, entende, 

o trabalho de curadoria a ser leva-

do para a seleccção de artistas que 

deverão fazer parte do evento não 

será fácil. São muitos artistas que 

merecem destaque, considera.

Para Chibanga, que falava à mar-

gem da inauguração do X-Hub, que 

contou com a presença ministra da 

Cultura e Turismo, Edelvina Mate-

rula, mais do que nunca, o AZGO 

está vivo e deverá continuar impor 

como um dos principais atractivos 

turísticos e culturais do país.

O projecto tem em vista contribuir 

para a profissionalização no sector 

cultural e criativo através de uma 

plataforma para o desenvolvimento 

de competências, transferência de 

conhecimentos e de tecnologias, 

bem como para a conexão de con-

sumidores, provedores e investido-

res no global da economia criativa, 

bem como para a criação de merca-

dos nacionais e internacionais.

A X-Hub é um projecto financiado 

pelo Sound Connects Fund, uma 

iniciativa da Music In Africa Foun-

dation (MIAF) e do Goethe-Institut. 

O Sound Connects Fund é financiado 

pelo ACP-EU Culture Programme, 

um projecto implementado pelo Se-

cretariado do Grupo de Estados de 

África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e 

financiado pela União Europeia (UE). 

É cofinanciado pelo Goethe-Institut e 

pela Siemens Stiftung. As tintas CIN 

também são parceiras do projecto.

A.P

Por Tazuary Nkeita*

Orquestra Xiquitsi num dos sus momentos de atuação



27Savana 15-07-2022 INFORMAL

Pedro Madruga (Texto)

15ª inauguração de Julho 

- 
O meu amigo Júnior da capital do norte, pelos vistos está fora das modas 

daqui de Moçambique.

-Afinal ele não está em Nampula, Kota de Família?

- Está.

- E já, lá não é Moçambique também?

- Tanto faz...

- Como assim?

- Nanda, aqui quando lhes convém o povo não atravessa o Save, Zambeze, Lúrio, 

etc.

- Kota não te entendo.

- Essa coisa que andam por aí a falar, de greve não greve, nem o boi já tem sono...

- Uhhhmm. Não sejas maldoso, meu amigo!

-  Nós aqui sem ideias veja só uma mulher a levantar a nossa bandeira.

- Sim, senhor,  a Ivone Soares está a apostar bem. É um orgulho para o mais. De-

fendeu com distinção o seu mestrado, e obteve 17 valores, no Instituto Superior 

de Gestão, em Portugal.  

Está realmente de parabéns.

- O sacrifício das mulheres vem de longe. Umas percorrem quilómetros em busca 

da água.

- Não me recordes aquelas que aguentam o sol, a chuva e frio nos mercados pela 

família.

- A vida está muito difícil, meu amigo. Eu só sonho a pagar dívidas ou a ser cob-

rado. Até parece feitiço de pobre...

-  Vale a pena tu que ainda te lembras a quem ainda deves...

- Como assim?

-  Para mim já chega de não saber. Eu só como e durmo. Até muito muito só 

como a fome mesmo... Assim, servida quente no estômago. Fazer como?

- Estou a render-me a tudo. Se precisarem de mim, só me procurem em casa. Aí 

nos caminhos não vou.

- Maneira de aguentar dele é quali mesmo?

- Aguentar  é saber que a vida já não cabe numa mão cheia de nada... Até duas 

colheres de xima comemos três pessoas...

- Eu só espero que o Presidente ainda se lembre do juramento na praça...

- Samora ouviu bem, mesmo de costas, naquele pose a mandar recados de Maputo 

a Rovuma,  não é?

- Vale a pena tu que tens memória.

- Bem mesmo. Moçambique não  é Maputo!
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Transformar as organizações 
e os jovens em particular em 
actores capacitados e acti-
vos no processo de gestão 

de receitas de recursos naturais e 

gastos públicos em Moçambique é 

o objectivo da formação sobre tri-

butação justa e luta contra evasão 

fiscal promovida esta quarta-feira, 

pelo Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento (CDD) e seus 

parceiros.

Subordinado ao tema “tributação 

justa e luta contra evasão fiscal”, 

o evento enquadra-se no projec-

to Going Public, implementado 

pelo CDD, em parceria com a 

OXFAM, o Centro Internacio-

nal de Pesquisa em Corporações 

Multinacionais (SOMO, sigla em 

inglês) e a Tax Justice Network 

Africa (TJNA), com o apoio do 

Ministério dos Negócios Estran-

geiros da Finlândia. 

O objectivo da iniciativa é de 

apoiar Sociedade Civil (SC) mo-

çambicana a tornar-se participan-

te activa em debates críticos sobre 

políticas de governação e finanças 

públicas e processos de tomada de 

decisão relativos à gestão das recei-

tas dos recursos naturais e da des-

pesa pública.

Pretende-se com as acções quebrar 

a barreira de “falta de conhecimen-

to” que tem colocado a sociedade à 

margem do debate sobre a gestão 

das finanças públicas no país, mais 

particularmente no que se refere à 

gestão de recursos na indústria ex-

tractiva. 

Para a sociedade civil, as acções 

de treinamento são importantes 

na medida em que poderão do-

tar a sociedade de conhecimentos 

necessários para influenciar o Go-

verno no sentido de aumentar a 

mobilização de receitas domésticas 

das indústrias extractivas e garantir 

que essas receitas contribuam para 

a melhoria do acesso aos serviços 

públicos essenciais.

“Só na posse de conhecimento, a 

sociedade estará preparada para 

fazer as perguntas certas e com in-

centivos para um desenvolvimento 

sustentável e partilhado”, destacou 

Adriano Nuvunga, Director exe-

cutivo do CDD, na abertura do 

evento.

Os fluxos financeiros ilícitos, a 

fuga ao fisco, o abuso de tratados 

fiscais e a falta de justiça fiscal na 

indústria extractiva estão no topo 

da agenda da série de treinamentos 

que deverão ser levados a cabo em 

todo o país nos próximos meses, 

envolvendo a sociedade em acti-

vidades de capacitação e advocacia 

para que possa, efectivamente, par-

ticipar do processo de gestão de re-

ceitas de recursos naturais e gastos 

públicos no país. 

Com as acções de capacitação, a 

sociedade civil pretende criar con-

dições para colocar fim aos princi-

pais desafios que contribuem para 

a geração de ineficiências do siste-

ma tributário nacional, com desta-

que para os abusos generalizados 

de tratados fiscais e a injustiça na 

concessão de incentivos fiscais às 

multinacionais do sector extractivo 

e os fluxos financeiros ilícitos.

Fair Tax Monitor
Como parte deste projecto, em 

paralelo, está a ser realizada uma 

pesquisa usando a metodologia 

Fair Tax Monitor (FTM). Esta é 

uma metodologia que permite que 

a sociedade civil julgue de forma 

holística a progressividade dos re-

gimes tributários dos Estados e use 

as suas descobertas para defender 

uma tributação cada vez mais pro-

gressiva e equitativa.

As indústrias extractivas e sua tri-

butação foram identificadas como 

um ponto de interesse particular. 

O objectivo geral é produzir um 

relatório FTM focado no sector 

extractivo de Moçambique visando 

avaliar a robustez do sistema fiscal 

nacional, produzir um relatório 

com foco no sector extractivo de 

acordo com a estrutura de pesquisa 

comum. 

• Os protestos dos chapas deixaram a descoberto um verdadeiro lock 

out patronal. E enquanto os bosses discutiam a situação no terreno 

era caótica. Afinal os “ilegais” conseguiram estar no topo da situação 

porque não tem nada a perder. Eles só conseguem cobrir os seus 

pacotes com um aumento em dinheiro vivo. Os subsídios só funcio-

nam para quem é licenciado e paga impostos. O governo e a polícia 

são as instituições mais embaraçadas com esta situação. 

• Comemorou-se o dia Africano de Luta Contra a Corrupção, o que 

demonstra uma cada vez maior consciência sobre os malefícios do 

fenómeno sobre o desenvolvimento dos países do continente. Houve 

vários encontros de alto nível para a reflexão. Só que um dos maio-

res incentivos para a corrupção é quando funcionários superiores do 

governo, num tal à vontade se envolvem em negócios com o mesmo 

governo de que fazem parte. Se a luta contra a corrupção é honesta 

e genuína, isto deveria ser simplesmente proibido. 

• A morte de JES levanta de novo a questão da originalidade das elites 

africanas. É que o discurso anti-ocidental é apenas de conveniência, 

não de convicção. Por dentro, e na sua essência, as suas vidas, hábitos 

e práticas são mais ocidentais do que dos próprios ocidentais. A luta 

pela descolonização mental é a mais dura. 

• O direito à liberdade de reunião e de manifestação é coberto pelo 

artigo 51 da Constituição da República de Moçambique. Contu-

do, a ignorância e incompetência instaladas no seio dos azulinhos 

tornam esses direitos praticamente inexequíveis, pelo que qualquer 

intenção para se manifestar sobre seja o que for deve ser feita clan-

destinamente, o que é mais perigoso do que se os organizadores de 

manifestações forem pessoas conhecidas publicamente. 

• Foi o que aconteceu esta semana. Supostamente para se manifestar 

contra o elevado custo de vida, os organizadores lançaram o aviso 

através das redes sociais, mas nunca chegaram a dar cara. Os azuli-

nhos não controlam as redes sociais, mas como o seguro morreu de 

velho, as indicações são para todo o mundo estar na rua para o que 

der e vier.

• E embora não se saiba o que vai acontecer, muitos por precaução 

vão ficar em casa, porque a instabilidade pode dar a confusão que 

ninguém quer. A começar pelas crianças que vão aos jardins escola e 

outros estabelecimentos de ensino transportados por chapa.

• Começou a baixar o preço dos combustíveis, particularmente o 

gasóleo, provavelmente fruto de um acordo para a Arábia Saudita 

bombear mais crude para o mercado. Para os outros produtores e 

exportadores de petróleo, é sempre uma má notícia quando o reino 

do deserto decide intervir para travar a especulação de preços. Por 

esta altura, os burocratas do ministério da energia torcem para que 

os sauditas resolvam o caos internacional. 

• Por agora, com a ajuda do FMI, o governo parece ter encontrado 

uma solução imediata para apaziguar os chapeiros. Mas é mesmo 

para o curto prazo; é como adiar uma catástrofe. E o FMI sabe que 

países quase na bancarrota, com regimes altamente corruptos não 

têm opções; são bons devedores e não discutem condições.  

• A regulação significa que o Estado intervém para a imposição de 

regras iguais para todos os intervenientes numa determinada área 

de actividade. Mas o que é que acontece quando o Estado também 

actua como provedor? Será que pode regular com isenção, objec-

tividade e equidistância? Não parece humanamente possível, e é o 

que acontece no sector das telecomunicações, sobretudo na telefonia 

móvel. 

• Em escalada está a inflação. Dados do INE indicam que a inflação 

anual aumentou para 10,81% em Junho passado. Em Abril, a in-

flação anual acelerou para 7,9%, contra 6,7% em Março, justificado 

pelo aumento dos preços de combustíveis e dos bens alimentares. 

Uma dor de cabeça para o inefável xerife que luta para não deixar ir 

a inflação aos dois dígitos. 

Em voz baixa
• Os vários xerifes da guerra em Cabo Delgado parecem estar deso-

rientados com o novo folgo demonstrado pelos jihadistas. Não só a 

violência alastrou para o sul, como se assistem aqueles cenários que 

não ficam nos registos das forças em combate, como aconteceu esta 

semana em Pundanhar… 

SC exige participação na 
gestão de receitas 

Indústria extractiva
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Omais recente relatório de 
monitoria à gestão da faci-
lidade financeira apoiada 
pelo Governo da Dina-

marca, em parceria com a Gapi, 
considera que os beneficiários do 
Fundo de Emergência para a Re-
cuperação e Expansão de Negócios 
(FEREN) estão a cumprir com os 
pagamentos dos créditos que re-
ceberam poucas semanas após os 
ciclones Idai e Kenneth, que em 
2019 fustigaram algumas provín-
cias das regiões Centro e Norte. A 
taxa de reembolso do capital está 
em cerca de 92%. 

O desempenho desta facilidade 

financeira concebida pela Gapi 

para acudir a pequenos negócios 

e recuperar postos de trabalho 

afectados por calamidades está a 

inspirar a criação de instrumen-

tos para melhorar a resiliência de 

pequenas empresas.

“É pena que este FEREN tenha 

sido apenas de um milhão de 

dólares e, em contraste, é muito 

triste e revoltante que os cerca 

de USD 15 milhões doados pelo 

Banco Mundial ao Governo para 

o mesmo fim tenham ficado pa-

rados num banco comercial e sem 

qualquer aplicação”, comentou 

um empresário da região centro, 

no âmbito de um debate organi-

zado pelo Conselho Empresarial 

de Sofala.

“Através dos nossos oito escritó-

rios, localizados nas áreas afecta-

das, foram prontamente identifi-

cados nove mercados periurbanos 

onde operam quase 10 mil ven-

dedores, bem como um total de 

cerca de 100 pequenas empresas”, 

explicou Amiro Abdula, director 

na Gapi.

Abdula acrescentou que “no ca-

çando pelas devastadoras cheias 

de 2000 e ao longo dos anos em 

vários outros ciclones, incluindo o 

Idai e Kenneth de 2019. 

“Temos lições destas experiências. 

Aprendemos que nestas situações 

é importante saber identificar os 

empresários e os negócios que, 

de facto, têm capacidade e con-

dições para serem recuperados e, 

de seguida, nós próprios, termos 

capacidade para monitorar a re-

cuperação dessas empresas”, es-

clareceu Adolfo Muholove, PCE 

da Gapi. 

pítulo de financiamento, criámos 

três linhas, uma de Expansão, ou-

tra de Recuperação e uma outra 

para a Juventude, com taxas de 

juros que não excediam os 10%. 

Com os cerca de um milhão de 

dólares conseguimos servir, pron-

tamente, alguns mercados periur-

banos numa base de donativo e as 

primeiras 22 empresas num siste-

ma de crédito bonificado”.

O primeiro dos mercados benefi-

ciados e parcialmente reconstruí-

do, em parceria com a Fundação 

Fernando Leite Couto, foi o Ma-

quinino na Beira, o que foi descri-

to na altura pelo então Presidente 

do Município como “um gesto de 

grande humanismo e compreen-

são pelo sofrimento dos afectados 

e sem meios próprios para reco-

meçarem as suas vidas”

“Reconhecemos o papel desem-

penhado pela Gapi, mas lamen-

tamos a exiguidade dos fundos. 

Fez-se publicidade do FEREN, 

mas quando nos aproximámos, já 

não dispunham de mais dinhei-

ro”, lamentou o representante do 

Conselho Empresarial de Sofala, 

uma agremiação que vem lamen-

tando a exiguidade ou gestão du-

vidosa dos fundos prometidos às 

vítimas dos ciclones. 

“Depois ouvimos falar de fundos 

do Banco Mundial e outras or-

ganizações internacionais, mas, 

infelizmente, não beneficiámos 

deles, nem vimos o seu impacto”, 

rematou.

A Direcção da Gapi fez recente-

mente uma reflexão sobre as ex-

periências que desenvolveu com 

as intervenções feitas em várias 

situações de emergência, come-

Daviz Simango, antigo edil da Beira, e António Soto (ex PCE do Gapi) no Mercado de Maquinino na Beira. Após o ciclone Idai, foi o primeiro a ser reconstruído, em parce-
ria com a Fundação Fernando Amado Couto, o que foi descrito na altura pelo então edil como “um gesto de grande humanismo”
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OBanco Comercial e de In-
vestimento (BCI) promo-
veu, no domingo passado, 
a entrega de produtos ali-

mentares e alguns presentes para as 

crianças e jovens do Lar Madre Ma-

ria Clara de Marracuene, da Con-

gregação das Irmãs Franciscanas 

Hospitaleiras da Imaculada Concei-

ção, uma acção enquadrada na sua 

política de Responsabilidade Social.

Assinalando um compromisso reite-

rado com o País, com as instituições 

públicas, privadas, com as organiza-

ções humanitárias e da sociedade civil, 

assim como as diversas comunidades, 

o evento contou com a presença do 

CEO do BPI, João Pedro Oliveira e 

Costa, administrador Pedro Barreto, 

e os administradores do BCI, Pedro 

Reis e Luís Aguiar. O BPI é um dos 

accionistas do BCI.

A directora da Congregação, Rita 

Veloso da Rocha, disse que o senti-

mento que brota “é de muita alegria, 

assinalando que “estamos muito fe-

lizes pela presença do BCI, que nos 

consolida. Por mais que não trouxes-

sem nada de material, o facto de tra-

zerem alegria é muito satisfatório”. 

“O BCI nos tem ajudado muito. Nós 

nos sentimos filhos do BCI. Porque 

quando aparecem aqui, as crianças 

veem neles um coração dador, um co-

ração que se oferece para ajudar, que 

se entrega ao serviço dos mais neces-

sitados. Nós, na verdade, fazemos as 

coisas, mas fazemo-las, porque temos 

alguém que nos ajuda. Nós simples-

mente somos uma ponte”, referiu. 

O Lar existe desde 2006 e é respon-

sável por um universo de aproxima-

damente 300 crianças, com idades 

compreendidas entre os 2 e 22 anos, 

oriundas das províncias da Zam-

bézia, Nampula e Niassa. Algumas 

das crianças são órfãs ou terão sido 

abandonadas pelos pais.

Oaumento do nível de produção 
agrícola no país passa, neces-
sariamente, pela melhoria do 
acesso à semente certificada 

por parte dos produtores, defende Elsa 

Timana, chefe do departamento de se-

mentes no Ministério de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (MADER). 

Timana falava, esta quarta-feira, na 

apresentação do Índice Africano de 

Acesso a Sementes (TASAI), que 

juntou em Maputo diferentes interve-

nientes do sector.   

Segundo Timana, cerca de 90 % de 

produtores acede a semente através de 

sistemas informais. Ou seja, utiliza a 

semente conservada na época anterior, 

o que tem colocado inúmeros desafios 

nos níveis de produção. Os restantes 

10% é que recorrem a compras formais 

de sementes melhoradas através de em-

presas existentes no país. 

Apesar destes baixos níveis de acesso à 

semente, a dirigente fez notar que há 

um progresso paulatino no sector de se-

mentes certificadas no país, destacando 

culturas como arroz, milho, feijão e soja, 

que estão em consolidação.

O relatório aponta que o ambiente de 

negócio de semente em Moçambique 

está a registar melhorias consideráveis. 

Destaca a abertura do mercado de se-

mentes para mais intervenientes quer 

na produção quer na comercialização. 

A comercialização das quatro culturas, 

acima referidas, foram, segundo o TA-

SAI, impulsionadas pelo aumento da 

procura de culturas básicas que foram 

promovidas pelo Sustenta, um Progra-

ma Nacional de Integração da Agricul-

tura Familiar em Cadeias de Valor. 

 Os programas de criação de sementes 

foram, no entanto, restringidos devido 

à falta de recursos financeiros e instala-

ções de produção.  

O documento aponta como principal 

desafio a necessidade de garantir a qua-

lidade da semente por parte da Auto-

ridade Nacional de Sementes (ANS) 

aos produtores, devido à proliferação de 

semente falsa, sublinhando dificuldades 

de monitoria desse mercado.   

 Para Timana, o programa Sustenta 

constituiu uma resposta para a melho-

ria dos níveis de produção através da 

alocação da semente certificada e de 

qualidade, esperando-se que contribuía 

para eliminação de focos de semente 

falsa e de baixa qualidade. É que através 

daquele programa aloca-se a semente 

melhorada aos camponeses para que 

aumentem os níveis de produção, ha-

vendo para o efeito extensionistas para 

fazerem o devido acompanhamento e 

garantir a qualidade de produção. 

Enquanto isso, Marcelino Botão, presi-

dente de Associação para Promoção do 

Sector de Sementes (APROSE), fala 

da necessidade de uma maior fiscali-

zação da entrada de sementes falsa que 

chega ao país, sobretudo, como ajuda 

na sequência de calamidades naturais, 

como cheias e secas. 

Botão avançou que o nosso país é de-

ficitário em termos de sementes e a 

qualidade de semente produzida a ní-

vel nacional continua longe de cobrir 

as necessidades das sementes por parte 

dos agricultores. Esta situação faz com 

que o país continue dependente de im-

portações apesar de algumas melhorias 

no processo de produção.

-Elsa Timana, MADER

Elsa Timana, MADER



Savana 15-07-2022 3

DIVULGAÇÃOEVENTOS

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

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

A Vida Dos Outros
Karamel Bar & Lounge
Sexta, 15 de Julho a partir das 18h

Celebracao da Estrela dos KK Angel  o  Kiss Key-
Sabado, 16 de Julho a partir das 17h

O Sunset  &  DJ Xwell

Xima  Bar
Sextas, 19h30 Wazimbo & Banda

sabados, 19h30 Legend Friends

los que tivemos que superar, o forte 
apoio de doadores e parceiros, e as 
recentes revisões legislativas do 
governo moçambicano, bem como a 
nova lei de energia e os incentivos 
fiscais preconizados no novo regu-
lamento, ambos são críticos para 
atrair mais investimento no sector e 

africanos, da confiança e do inves-
timento da ENGIE e tivemos a bên-
ção de construir uma equipa forte 
e comprometida desde o primeiro 
dia. O nosso crescimento não seria 
possível sem as parcerias chaves 
que fizemos no mercado. O FUNAE 
nos ajudou a entender o mercado e 

ver a intenção e o trabalho do gover-
no para ajudar esta indústria, a GIZ 
com o programa FASER RBF e a SNV 
com o programa BRILHO RBF nos aju-
daram a tornar os nossos produtos 
acessíveis para 45% da população 
rural, sem eles nós não poderíamos 
ter atingido nem 22,5%, e a Vodafone 
M-Pesa que se comprometeu a aju-
dar essas comunidades com acesso 
à energia, garantindo que os nossos 
clientes tenham a melhor educação 
financeira e experiência de atendi-
mento, tendo subsidiado SMS, USSD 
e Chamadas grátis por parte da linha 
do Cliente. Esperamos continuar a 
construir essas parcerias e criar ain-
da mais impacto nos próximos anos” . 
A electrificação universal é um dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas que a 
comunidade global se comprometeu 
a alcançar até 2030. Com a África (e 
por extensão, Moçambique) respon-
dendo por grande parte da população 
de pessoas sem acesso à energia, 
Amadebai está confiante no papel 
que a ENGIE Energy Access (nome 
corporativo)  e a  MySol (marca do 

produto)  irão desempenhar na 
mudança das estatísticas em 
Moçambique.
O Vice-Ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, António Saí-
de, disse que a empresa opera 
nas suas dimensões e a taxa 
de acesso é para além do que 
estão a ter. “Acreditamos que a 
contrubuição que o sector pri-
vado tem estado a dar, se vocês 
repararem, é notável. Especifi-
camente a Engie, em três anos 
alcançou cem mil clientes, o 
que significa que cada vez mais 
o ambiente se torna propício 
para este tipo de intervenção. 
Esta marco representa o com-
promisso desta empresa em 
contribuir para o alcance de 
acesso à energia em resposta 
ao programa de energia para 
todos lançado em 2018, pelo 
presidente Filipe Nyusi. Esta-
belece duas abordagens, uma 
dentro da rede eléctrica e outra 
fora da rede eléctrina nacional 
apostando nos sistemas solares 
residenciais para a provisão de 
energia para as famílias”.

Engie energy celebra aniversário anunciando novos produtos

Beneficiamos da nossa experiência 
e histórico em 8 outros mercados 

A ENGIE Energy Access Mozambi-
que, líder na indústria de energia 
solar Pay-As-You-Go (PAYGo) de 
Moçambique, anunciou recente-
mente, em Maputo,   a conquista 
do marco de 100.000 clientes 
- impactando 500.000 vidas ao 
comemorar seu aniversário de 3 
anos. 
A empresa anunciou a sua mais 
recente conquista , no evento de 
lançamento da sua nova oferta de 
produtos MySol-um sistema so-
lar doméstico com maior capaci-
dade para acomodar geleiras, TVs 
de 42” e até 15 lâmpadas para ge-
rar uma melhor vida aos clientes. 
O evento contou com a presença 
de dignitários locais, incluindo o 
Vice-Ministro da Energia, Dr. An-
tonio Saide, o Director Geral da 
Vodafone M-Pesa, o Presidente 
do Conselho de Administração da 
ARENE - Autoridade Reguladora 
de Energia, Paulo da Graça, e vá-
rios outros convidados.
A  ENGIE Energy Access Moçam-
bique iniciou as suas operações 
em Moçambique em 2019 como 
parte da ambição da ENGIE de 
expandir a sua presença em Áfri-
ca. A ENGIE Energy Access, está 
activa em nove países da África 
Subsaariana, e ganhou recente-
mente o Prémio AFSIA 2022 como 
Empresa do Ano de Sistema Solar 
Doméstico por conta da sua mar-
ca MySol.
O Diretor Geral da ENGIE Ener-
gy Access Moçambique, Emidio 
Amadebai disse: “É com gran-
de satisfação que anunciamos 
hoje os nossos primeiros 100.000 
clientes em Moçambique. Este 
é definitivamente um momento 
decisivo para nós, e para a in-
dústria off-grid, especialmente 
depois de alguns dos obstácu-

Com operações em nove provín-
cias (Cidade de Maputo, Província 
de Maputo, Gaza, Inhambane, Ma-
nica, Tete, Zambézia e Nampula), 
Amadebai destaca o importante 
papel da  parceria com organiza-
ções como a Vodafone M-Pesa, 
FUNAE, FAZER/GIZ, BRILHO/SNV, 
e muitos mais, que  têm ajudado 
no  sucesso da empresa em Mo-
çambique até o momento.
O Diretor Geral, Emidio Ama-
debai, acrescentou igualmente 
que  “conseguimos atingir esse 
marco de 100.000 mais rápido 
do que qualquer outro player do 
sector, embora tenhamos chega-
do exatamente três anos atrás e 
encontrado alguns no mercado. 

acelerar o acesso à energia a todas 
as famílias moçambicanas até 2030.”
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que foi uma das vencedoras do 

concurso “Acelere o Seu Negócio”, 

promovido pelo Standard Bank, 

em 2021.

Na sua intervenção, Heleen Hen-

riques deixou ficar alguns pontos 

que, na sua opinião, são essenciais 

para qualquer empreendedor: “De-

vemos ser minuciosas no planea-

mento e rigorosas na execução, es-

tarmos preparadas para trabalhar e 

enfrentar desafios, sermos curiosas, 

não termos receios de pedir conse-

lhos, termos autoconfiança e acre-

ditarmos que somos capazes”.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

 
gerente do Centro de Ne-
gócios do Standard Bank, 
Kátia Monteiro, considera 
que as mulheres da actual 

geração têm uma grande responsa-

bilidade, pois devem dar continui-

dade a anos de luta que as outras 

travaram para conquistar um espa-

ço na esfera política, económica e 

social.

A posição de Monteiro foi defen-

dida na segunda edição virtual do 

Lioness Lean In Live Webinar 

deste ano, um evento de partilha de 

experiências e estabelecimento de 

parcerias entre mulheres, promo-

vido pela Lionesses of Africa, em 

parceria com o banco e a Embaixa-

da do Reino dos Países Baixos em 

Moçambique.

Para Kátia Monteiro, as mulheres 

devem empoderar-se a si mesmas 

para lograrem conquistar e conso-

lidar o seu espaço, em particular no 

ramo dos negócios e, por via disso, 

alcançar a almejada independência 

financeira.

“Muitas já o fazem sem se aperce-

ber. Umas por necessidade e outras 

porque buscam um sonho espe-

cífico. Por isso, é importante que 

tenhamos esta aproximação [refe-

rindo-se ao Lioness Lean In Live 

Webinar], para falarmos com pes-

soas que tenham o mesmo sonho. 

Não podemos ter medo de lutar ou 

de mudar. Devemos, acima de tudo, 

conhecer os nossos pontos fortes 

e fracos para estarmos em melhor 

posição para dar os passos necessá-

rios para o sucesso”, sublinhou.

Kátia Monteiro foi secundada 

pela fundadora e directora exe-

cutiva da Lionesses of Africa, 

Melanie Hawken, que refere que 

as mulheres podem desempe-

nhar um papel importante na 

actual crise que o mundo atra-

vessa, concretamente nos secto-

res alimentar e de combustíveis. 

“Esta crise está a ter um impac-

to negativo nas nossas empresas e 

comunidades, principalmente por-

que estamos a sair de uma pande-

mia. Entretanto, se juntarmos um 

grupo de mulheres empreende-

doras, é mais provável que encon-

tremos uma solução. As mulheres 

têm uma incrível capacidade de 

se ajudar mutuamente nos negó-

cios”, frisou Melanie Hawken.

A propósito, foi por acreditar na ca-

pacidade das mulheres que a Em-

baixada do Reino dos Países Baixos 

em Moçambique se associou a esta 

iniciativa, através da qual espera 

contribuir para a promoção da in-

teracção entre empreendedoras e 

permitir a expansão das redes de 

clientes e fornecedores.

“Ao juntarmo-nos ao Lioness Lean 

In Live Webinar, pretendemos rei-

terar o nosso cometimento na causa 

do empreendedorismo feminino no 

País. Acreditamos e apoiamos a ini-

ciativa, porque tem o diferencial de 

impulsionar as mulheres a fazerem 

mais e melhor pelos seus negócios”, 

disse Marteen Rusch, responsável 

da Área de Cooperação na Embai-

xada do Reino dos Países Baixos.

O evento teve como oradoras He-

leen Henriques (co-fundadora da 

Mobi Lda), Eliana Silva (funda-

dora da Marcas por Escrever), Lu-

tea Magaia Alberto (fundadora da 

Mentes Sustentáveis), para além 

Jéssica Lairs (fundadora da D’laires 

Encantos), Mércia Bomba (funda-

dora da Nsky Arte da Felicidade) e 

Webera Jacy (fundadora da Webe-

ra), que, na qualidade de exposito-

ras, falaram sobre os seus produtos 

e serviços. 

Formada em Arquitectura, Heleen 

Henriques fundou, em 2011, com o 

marido, a Mobi Lda, uma empresa 

retalhista e de projectos de mobi-

liário para residências e escritórios, 

- Kátia Monteiro, Gerente do Centro de Negócios do Standard Bank

Kátia Monteiro, gerente do Centro de Negócios do Standard Bank


