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O 
Governo cedeu à pres-

são face às críticas em 

torno da implemen-

tação da nova Tabela 

Salarial Única (TSU) e decidiu, 

esta terça-feira, pela sua sus-

pensão, com excepção do nível 

1 que deverá receber os ordena-

dos a partir do presente mês de 

Julho. 

O Ministro da Economia e Fi-

nanças (MEF), Max Tonela, 

reconheceu as inconformidades 

existentes na TSU, muitas de-

las relacionadas à aplicação do 

critério de idade e de tempo de 

serviço na carreira, e que criam 

distorções, colocando em causa 

os objectivos da criação da tabela.

Ao que o SAVANA apurou, o 

que terá contribuído para as re-

feridas distorções, que resultaram 

no desconforto para muitos fun-

cionários públicos, tem a ver com 

o actual modelo de carreiras pro-

fissionais na Função Pública, que 

foi pontapeado, a favor de outros 

critérios que devem conjugar 

com a idade, tempo na carreira, 

tempo na Função Pública e habi-

litações académicas. 

Este modelo privilegia os mais 

novos, que passam a ganhar mais 

em relação aos mais velhos, como 

também os que estão há mais 

tempo sem altos níveis académi-

cos. 

Actualmente, os salários ao nível 

da Função Pública são definidos 

através de um regime de carreiras 

existentes que também deixa cla-

ro como devem ser os processos 

de progressão e reforma. 

Com vista a melhorar os salários 

dos Funcionários e Agentes do 

Estado (FAE), o executivo deci-

diu recorrer à TSU, um modelo 

que no passado terá sido objec-

to de estudo, mas que depois foi 

engavetado. Ao que o SAVANA 

apurou, a TSU começou a ser 

trabalhada na antiga UTRESP 

[Unidade Técnica da Reforma do 

Sector Público] nos anos 2005/6. 

Nas pesquisas atacou-se também 

a macro-estrutura do Governo, 

onde dos 32 ministérios reco-

mendavam-se reformas profun-

das, de modo a ficar entre 15 e 16 

ministérios. Na altura, o dossier 
TSU foi engavetado, mas agora 

foi resgatado, apressadamente, 

com fins eleitoralistas.

Em alguns sectores de opinião, 

argumenta-se que a questão de 

remuneração na Função Públi-

ca deveria ser tratada por uma 

agência ou comissão indepen-

dente que não tem interesse es-

pecífico na matéria, como se faz 

noutros países. Assim, a comissão 

faria recomendações e o Gover-

no escolheria a que julgar mais 

sustentável e adequada. Para es-

tes analistas, existe um conflito 

de interesses, quando é a própria 

Inconformidades colocam TSU em banho-maria
Por Argunaldo Nhampossa

Função Pública, que define os 

seus salários com base em crité-

rios criados pelos próprios, onde 

prevalece o interesse corporativo. 

Assinalam que a proliferação de 

tabelas era reflexo dessa realida-

de de diferentes interesses dentro 

do Estado a reivindicar estatuto 

especial na base de critérios ques-

tionáveis.

O modelo recentemente avan-

çado deixa de lado as carreiras 

profissionais e passa a privilegiar 

outros critérios que colocam a 

Administração Pública às aves-

sas, por falta de clareza no regime 

de progressão e tratamento das 

carreiras.  O SAVANA colheu 

informações segundo as quais o 

Ministério da Economia e Fi-

nanças (MEF) chamou para si 

todo o protagonismo da refor-

ma, ignorando o Ministério da 

Administração Estatal e Função 

Pública, responsável pela gestão 

do funcionalismo público.  Foi 

neste sentido que depois de aco-

lhidas algumas reclamações, o 

executivo terá aberto espaço para 

um melhor aprimoramento da 

reforma. O SAVANA sabe que 

o Governo também foi chamado 

a atenção pelo Conselho Consti-

tucional e Procuradoria Geral da 

República sobre as anomalias na 

lei, o que também concorreu para 

o recuo. 

As hesitações e o secretismo de-

monstrados pelo Governo desde 

o debate, aprovação e implemen-

tação da TSU eram um prenún-

cio de que algo imaturo e proble-

mático estava por vir.  

E a gota de água que fez trans-

bordar o copo caiu, na semana 

finda, quando foram anunciados 

os quantitativos da TSU, e pu-

blicado o referido Boletim da 

República, gerando um clima de 

insatisfação no seio dos funcio-

nários públicos. 

A pressa na implementação da 

TSU foi vista como uma for-

ma de amainar a tensão popular 

para não aderir às manifestações 

convocadas para a passada quin-

ta-feira, através das redes sociais 

por indivíduos desconhecidos, 

supostamente em protesto contra 

o alto custo de vida.

Suspensão 
No final de mais uma sessão do 

Conselho de Ministros, na últi-

ma terça-feira, dia 19 de Julho, 

o ministro da Economia e Fi-

nanças, Max Tonela, anunciou o 

congelamento do pagamento de 

salários na Função Pública, com 

base na TSU, com a excepção 

dos funcionários enquadrados no 

nível 1, que vão receber os seus 

ordenados a partir deste mês de 

Julho. Estes funcionários são os 

que recebem o salário mínimo na 

Função Pública, o qual foi dupli-

cado. 

Os funcionários enquadrados nos 

restantes escalões (de 2 a 21), se-

rão pagos com base na actual ta-

bela salarial, sendo que uma vez 

regularizada a situação, terão os 

seus salários com retroactivos. 

Tonela referiu que no conjunto 

das reclamações que têm estado 

a ser apresentadas, existem várias 

inconformidades e muitas delas 

relacionadas com a aplicação do 

critério de idade e de tempo de 

serviço na carreira, o que cria dis-

torções, colocando em causa os 

objectivos que levariam à aplica-

ção daqueles procedimentos. 

Tonela disse que existem tam-

bém casos que têm a ver com o 

tempo de serviço e presença na 

carreira, que criam situações que 

no entender do Governo têm de 

ser bem geridas para que nin-

guém saia prejudicado nesta re-

forma. 

Acrescentou que o processo pode 

voltar para uma reapreciação da 

Lei ao afirmar que algumas das 

questões podem ser resolvidas 

através da articulação entre o Go-

verno e outras instituições de so-

berania, caso isso seja requerido.

A nova folha salarial passa a 

ter um peso mensal de 13,5 mil 

milhões de meticais contra os 

actuais11,5 mil milhões de me-

ticais. Tendo em conta que a 

TSU tinha uma cobertura de seis 

meses no Orçamento do Estado 

do presente ano, o MEF diz que 

previa um impacto orçamental de 

9.6 mil milhões meticais. 

Insatisfação 
A Associação Médica de Mo-

çambique (AMM) diz que tinha 

muita expectativa com a entrada 

em vigor da TSU, pois esperava 

ver os profissionais desta classe 

valorizados, tendo em conta os 

riscos que correm.

O presidente da Agremiação, 

Milton Tatia, diz que está ins-

talado um sentimento de insa-

tisfação generalizada no seio da 

classe, esperando que a suspensão 

na implementação da TSU traga 

mais-valia. 

O pomo da insatisfação dos mé-

dicos tem que ver com os crité-

rios adoptados para definição dos 

salários, facto que fez com que 

redigissem uma missiva ao MI-

SAU para que sejam revistos. 

Falou do critério idade do fun-

cionário, cuja pontuação benefi-

cia os mais novos em detrimento 

dos mais velhos na determinação 

do salário. “Não faz sentido que 

alguém com 20 a 25 anos de ser-

viço tenha um salário inferior ao 

de quem tem 10 anos”, disse.

Outro critério são as habilitações 

literárias que, no seu entender, 

não são encorajadas, sublinhado 

que à luz dos novos critérios, o 

mais importante para o funcio-

nário é acumular tempo de servi-

ço e não a formação. 

Diz que não há estímulo para ní-

veis de mestrado ou doutoramen-

to, devido à sua baixa pontuação 

no classificador de remuneração.   

Segundo Tatia, há casos de fun-

cionários que só pelo tempo de 

serviço superam, em termos sa-

larias, aqueles que têm nível su-

perior. 

Criticou a falta de diferenciação 

no tratamento dado aos licen-

ciados, avançando que um licen-

ciado em Medicina e outro em 

Administração não devem ser 

tratados da mesma forma, tendo 

em conta que têm responsabili-

dades diferentes nas suas áreas de 

actuação. 

Aliado a isto, Tatia disse que é 

preciso olhar, também, com cer-

ta atenção para as especificidades 

existentes no seio da Medicina. 

Isto porque um médico espe-

cialista e um clínico geral não 

podem auferir o mesmo salário. 

A insatisfação da classe médica 

estende-se para os cargos de che-

fia. O Presidente da AMM diz 

ser absurdo colocar no mesmo 

patamar um director do Hospi-

tal Central de Maputo (HCM) 

e um director de uma Escola 

Secundária. Disse que não está 

a desprezar o trabalho do direc-

tor de uma Escola Secundária 

ou elevar a fasquia dos médicos, 

mas são indivíduos com níveis de 

responsabilidade extremamente 

diferentes que merecem um tra-

tamento diferenciado, em função 

da complexidade do trabalho que 

cada um realiza. 

Há subsídios que também não 

agradam os profissionais de bata 

branca. O corte no subsídio de 

localização é motivo de preocu-

pação, apontando que vai desin-

centivar muitos profissionais de 

irem trabalhar nos distritos devi-

do à extinção daquele subsídio. O 

referido subsídio, aponta, servia 

como estímulo para atrair jovens 

profissionais aos distritos. Se este 

subsídio foi extinto, os outros não 

serão alvo de actualização depois 

da sua fixação.  

Privilegia elites
A falta de reconhecimento mere-

cido do nível académico nos cri-

térios de estabelecimento de sa-

lários na TSU preocupa também 

os docentes Universitários. 

Na voz do Coordenador Executi-

vo da Liga dos Docentes Univer-

sitários, Hilário Chacate, a tabela 

tem um grande pecado no que 

diz respeito ao nível académico, e 

isso vai criar sérios problemas na 

academia. 

“Aplicação de critérios de idade e tempo de serviço na carreira criam distorções para o alcance dos objectivos “,Max Tonela.
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Isálcio Mahanjane Salvador Nkamati

Explica que o nível máximo na 

academia é de Professor Doutor 

e não pode ser nivelado com ou-

tros apenas pelo tempo de traba-

lho. Ou seja, há funcionários com 

um nível académico inferior ao 

Doutoramento a auferirem mais 

do que um Doutorado.

“Na academia, o que conta é o 

grau académico, colocamos o 

PhD como expoente máximo 

da academia e não temos como 

nivelar este indivíduo com outra 

instituição como a AT ou Medi-

cina, porque o que conta lá não 

são títulos académicos”, precisou. 

Vincou que para se medir o ran-

king das universidades toma-se 

em consideração o número de 

doutores existentes, participações 

em simpósios internacionais, pu-

blicações de artigos científicos e 

livros, entre outros.

É neste sentido que defende que 

os professores da academia não 

podem ser colocados no mesmo 

nível que outros funcionários de 

outras áreas onde os títulos aca-

démicos não têm este nível de 

peso. 

“Nós achamos que este é o gran-

de problema desta tabela e por 

isso deve continuar a ser debatida 

e melhorada porque assim como 

está pode trazer muitos proble-

mas”, disse.

Chacate considera que a introdu-

ção da tabela constitui um gran-

de passo porque a situação dos 

funcionários também não estava 

bem, assinalando que esta nova 

dinâmica tem seus méritos e de-

méritos. 

Apesar de falar da necessidade 

de melhorias, o representante da 

Liga dos Docentes Universitários 

diz que o princípio de retenção 

de quadros na TSU foi salvaguar-

dado, pois quanto mais novo for 

você ganha mais. 

“Colocando um jovem com 30 

anos e é PhD, com 10 anos na 

Função Pública e comparas  com 

um individuo de 50 anos man-

tendo todos elementos constante 

esse jovem ganha mais”, refere. 

A lógica disso, segundo Chacate, 

é que o Estado quer colocar esse 

jovem a ganhar bem e quanto 

mais tempo ele estiver vai ganhar 

mais e isso retêm o jovem. 

Para Chacate, a TSU veio aco-

modar os interesses das elites, 

bastando para o efeito ver os seus 

altos salários, acrescidos de subsí-

dios chorudos. 

Estamos preocupados 
Por sua vez  a Organização Na-

cional dos Professores (ONP) diz 

que os debates em torno da TSU 

criaram uma grande expectativa 

rumo à melhoria das condições 

de vida, mas as inconformidades 

que estão sendo relatadas geram 

alguma preocupação. 

Teodoro Muidumbe, Secretário-

Geral da ONP, diz que os mem-

bros da direcção da agremiação 

receberam, nos últimos dias, 

inúmeras mensagens e chamadas 

telefónicas dos associados a nível 

nacional, manifestando insatisfa-

ção e satisfação com a implemen-

tação do novo modelo salarial.

O grosso dos insatisfeitos recla-

mava o facto de passarem a au-

ferir menos em relação ao que 

auferiam antes, como também o 

facto do critério idade fazer com 

que os mais velhos ganhem me-

nos que os mais novos. 

Muidumbe diz que ao nível das 

representações provinciais da 

ONP, foram criadas comissões 

para tomar nota das reclamações 

dos associados de modo a que até 

a próxima semana seja redigido 

um documento oficial da ONP 

para ser submetido às entidades 

competentes. 

É seu entender que parte das 

reclamações terão o devido aco-

lhimento no âmbito dos ajusta-

mentos previstos na Lei, pois a 

mesma faz menção que nenhum 

FAE terá seu salário reduzido. 

Diferentemente dos médicos, 

que olham para a extinção do 

subsídio de localização como um 

empecilho na afectação de jovens 

para os distritos nos próximos 

temos, a ONP diz que este é me-

nos preocupante. Isto porque há 

muitos jovens formados e que se 

encontram no desemprego, e o 

corte deste subsídio não terá um 

grande impacto nas novas afec-

tações. 

 TSU é nociva aos seus 
objectivos 
O Secretário-Geral do Sindica-

to Nacional da Função Pública 

(SINTIAFP), Eliazário Maússe, 

diz que se a intenção da criação 

da nova tabela era boa, a prática 

está a mostrar que ela é muito no-

civa ao que se pretendia alcançar. 

Hilário Chacate

Teodoro Muidumbe
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Argumenta que a TSU não está 

a trazer harmonia no seio dos 

FAE, porque há funcionários que 

passaram a ganhar menos em re-

lação aos seus subalternos, algo 

que no seu entender nunca deve-

ria ter acontecido.  

“Ninguém diminuiu salário na 

verdade, o que acontece é que no 

âmbito de enquadramento, a for-

ma como os critérios foram dese-

nhados prejudicam funcionários 

mais experientes. Temos técnicos 

médios que ganham mais que 

um licenciado. Em nenhum mo-

mento isso pode acontecer. Te-

mos situações de auxiliares, uma 

carreira elementar, que ganham 

mais que um técnico profissio-

nal”, referiu.

Da forma como foi concebida 

a questão da idade, prossegue 

Maússe, significa que ao invés de 

ser benéfica para os mais velhos 

que estão à porta de saída rumo à 

reforma os prejudica, favorecen-

do aos mais novos.

Desafiou o executivo a repensar 

este modelo de remuneração dos 

FAE, o que pressupõe a sua sus-

pensão para aprimoramento.

“Achamos que estão reunidas as 

condições para a suspensão da 

TSU, tendo em conta que há 

unanimidade dos FAE. Nunca se 

pensou que alguém que ganhava 

pouco e com um baixo nível aca-

démico pudesse ultrapassar um 

outro de nível superior “disse.

Maússe  diz que era de esperar 

esta confusão da TSU, porque 

durante a audição na Assembleia 

da República houve consenso 

que se devia privilegiar o critério 

de antiguidade na carreira, mas o 

Governo fez vincar o modelo de 

carreiras superiores, que mesmo 

assim não está bem alinhado  por 

dar o mesmo tratamento a todos 

os técnicos superiores, indepen-

dentemente da sua área de for-

mação e actuação. 

Segundo Maússe, o Governo de-

senhou critérios que afunilavam 

tudo no mesmo sítio. É seu enten-

der que para evitar esta confusão, 

o MAEFP deveria ter desenha-

do novas carreiras profissionais 

em substituição das vigentes. 

No entanto, sucedeu que o 

MAEFP deu essa função ao 

MEF que foi desenhar uma ta-

bela salarial com carreiras que 

não têm qualificadores. Só existe 

enquadramento segundo o tem-

po de serviço, idade, tempo na 

carreira e habilitações literárias. 

“Eu nunca vi uma carreira ser 

definida em função disso. Car-

reira profissional significa que 

você deve saber dos requisitos 

para estar nesse nível. No actual 

modelo não interessa o que você 

sabe para estar num determina-

do nível. O MAEFP viu o barco 

a passar deixando o MEF fazer 

tudo sozinho”, disse.

Maússe disse que durante os pre-

parativos para a aprovação da le-

gislação referente à TSU, e numa 

audiência parlamentar em que 

esteve presente, apresentara uma 

proposta para que a TSU não 

fosse aprovada, de modo a per-

mitir que primeiro se avançasse 

com a harmonização dos salários, 

pois não se podia aprovar uma 

tabela sem os respectivos quan-

titativos. 

Acrescenta que o normal num 

processo de reforma como este 

seria que ele fosse inicialmen-

te socializado ao nível dos fun-

cionários públicos, antes da sua 

aprovação final.
Outra preocupação que Maússe 

diz estar a ser levantada pelos 

seus associados está relacionada 

com o nível salarial a que os fun-

cionários estarão vinculados no 

momento de passarem à aposen-

tação, pois enquanto actualmente 

o funcionário passa à aposenta-

ção com base no seu nível sala-

rial, acrescido dos aumentos que 

foram sendo feitos ao longo do 

tempo, este processo não está cla-

ro com a implementação da TSU, 

uma vez que as carreiras estão a 

ser extintas.

O 
economista Thomas 
Selemane fala de 
erros matemáticos e 
técnicos crassos na 

adopção da TSU, pelo que 
considera que a sua suspen-
são não constitui surpresa.  
Selemane acrescentou que 
não há condições de o país 
sustentar aquela tabela de-
vido aos altos salários dos 
dirigentes, cujos aumentos 
rondam entre os 70 e 120%, 
e os respectivos subsídios. 
Sublinhou não saber onde 
é que o executivo iria bus-
car dinheiro para sustentar a 
TSU, numa altura em que se 
diz que não haverá dinheiro 
suficiente para as próximas 
eleições.  
Selemane considera que hou-
ve erros de sustentabilidade 
macroeconómica da propos-
ta, que depois se aliaram a 
outros tais como a definição 

de carreiras profissionais, em 

que o MEF se sobrepôs ao 

Erros crassos

MAEFP. O secretismo do Go-

verno para com os diferentes 

intervenientes da sociedade civil 

em relação a este processo não 

ajudou para que houvesse uma 

reflexão equilibrada.

Classificou esta acção como um 

autêntico descalabro, e que será 

usada nas aulas de Finanças Pú-

blicas com exemplo daquilo que 

não se deve fazer em processos 

de reformas. Daqui em dian-

te, apela para uma maior 

abertura do executivo para 

que possa acolher pareceres 

técnicos de especialistas em 

finanças, incluindo de agre-

miações da área, depois fazer 

a integração de carreiras com 

o apoio do MAEFP para que 

a reforma tenha os devidos 

efeitos. 

Maior controle - FMI
O 

Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) con-

sidera um passo positi-

vo a implementação da TSU. 

Avança que a simplificação 

da tabela salarial facilitará a 

mobilidade dos funcionários 

em todo o sector público. 

Isso dará ao Governo melhor 

controle sobre a folha salarial, 

equilibrando restrições finan-

ceiras   com a necessidade de 

atrair funcionários mais qua-

lificados, garantindo que o 

público seja bem servido.

A nível macroeconómico, 

o FMI espera que a médio 

e longo prazo, um melhor 

controlo da remuneração no 

sector público permitirá que 

o governo esteja em melhores 

condições de priorizar os gastos 

de forma mais eficaz, e controle 

melhor o défice fiscal. No curto 

prazo, a massa salarial aumenta-

rá– isso deveria ajudar a recupe-

ração da economia.

Em resposta a questões coloca-

das pelo SAVANA, um funcio-

nário do escritório do FMI em 

Maputo disse entender que a 

proporção dos salários da Função 

Pública em relação ao PIB au-

mentará a curto prazo, mas que 

em 2-3 anos deverá diminuir. 

Fez notar que Moçambique tem 

actualmente um dos rácios de 

massa salarial em relação ao PIB 

mais elevados da África Subsa-

riana.

Relativamente ao impacto da 

TSU na economia, numa altura 

de pressões inflacionárias, o 

FMI avançou que o programa 

do Governo apoiado por esta 

instituição incorpora os custos 

destas medidas a curto prazo – 

isso já está planeado há algum 

tempo – e o financiamento 

adequado está previsto no pa-

cote de financiamento geral do 

programa.
Confirmou que a TSU respon-

de às recomendações inerentes 

ao emagrecimento salarial, 

sublinhando que os planos do 

Governo encontram um equi-

líbrio entre ser justo com os 

funcionários públicos e uma 

ambiciosa, mas inevitável re-

forma que a longo prazo per-

mitirá um melhor controlo dos 

gastos públicos.

Eliazário Maússe

Thomas Selemane

A Mediacoop SA, proprietária dos jornais SAVANA, 

mediaFAX e da Rádio SAVANA100.2, decidiu reforçar 

a estrutura de coordenação das suas actividades editoriais, 

nomeando o jornalista Fernando Gonçalves para as fun-

ções de Director Editorial do Grupo.

A decisão, com efeitos a partir do dia 1 de Julho, foi anun-

ciada pela Presidente do Conselho de Administração da 

Mediacoop SA, Nídia Catarina Chiziane, num encontro 

com trabalhadores e membros do Conselho de Adminis-

tração da empresa. 

Nídia Chiziane disse que o objectivo fundamental é es-

tabelecer uma melhor coordenação ao nível da actividade 

editorial da empresa, reforçando, ainda mais, a relação 

entre este sector e a Administração. A medida visa igual-

mente contribuir para adequar a estrutura de coordena-

ção com vista a aperfeiçoar os conteúdos, e dar uma me-

lhor resposta às exigências actuais do mundo mediático.

Num contexto em que o sector da comunicação social en-

frenta desafios resultantes da digitalização, a Mediacoop 

procura posicionar-se para o desenvolvimento de novas 

iniciativas comerciais, que a breve contribuam para acres-

centar valor e tornar a empresa ainda mais competitiva 

no mercado.

Gonçalves, que há vários anos é Editor do semanário 

SAVANA, é um jornalista veterano com um prestigiado 

percurso profissional em Moçambique, no Zimbabwe e 

Estados Unidos da América. Até Abril último, desem-

penhou igualmente as funções de Presidente do MISA-

Moçambique. (Redacção)

Mediacoop reforça 
coordenação editorial
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À 
medida que a guerra se de-
senrola ao sul de Cabo Del-
gado, mais uma nuvem se 
abre à volta dos investimen-

tos da indústria extractiva. Depois 
dos projectos de oil & gas, na Bacia 
do Rovuma, desta vez os insurgen-
tes estão a levantar alarmes à volta 
de um dos mais significativos depó-
sitos mundiais de rubi. Trata-se dos 
investimentos da Montepuez Ruby 
Mining (MRM), uma empresa li-
gada à elite do partido Frelimo, que 
explora um dos mais valiosos mi-
nérios, no distrito de Montepuez. 
Diferentemente da TotalEnergies 
que declarou “força maior”, suspen-
dendo o projecto de gás na área 1 da 
bacia do Rovuma, a MRM activou 
“maior vigilância” e o Governo des-
pachou forças especiais para com-
bater o inimigo e proteger os recur-
sos naturais, no distrito.

Depois da série de ataques em Junho, 
em Ancuabe e Meluco, distritos que 
fazem limite com Montepuez, na se-
mana passada, concretamente no dia 
13, quarta-feira, os insurgentes deca-
pitaram duas pessoas, em Muaja, a 
última aldeia de Ancuabe a caminho 
de Montepuez. As vítimas foram sur-
preendidas enquanto exerciam activi-
dades agrícolas nas machambas.
Por estas alturas, as comunidades de 
Ancuabe e outros distritos do inte-
rior-sul de Cabo Delgado, que são 
maioritariamente camponesas [di-
ferentemente das comunidades cos-
teiras, que têm na pesca a sua prin-
cipal actividade], estão envolvidas em 
actividades de colheita de produtos 
agrícolas. À semelhança de Chiúre, 
Balama e Montepuez, Ancuabe é 
um dos distritos mais produtivos de 
Cabo Delgado, sobretudo em cereais 
como milho, mapira, e leguminosas, 
como ervilha.
Depois de decapitarem as duas pes-
soas, homens [algumas fontes refe-
rem-se entre 3 e 5 vítimas mortais], 
os insurgentes ordenaram a uma mu-
lher para levar as cabeças até ao cen-
tro da aldeia, como uma mensagem 
clara. “Estamos aqui”, devia ir infor-
mar a pobre mulher.
O SAVANA sabe que, depois do in-
cidente, há ordens para as comunida-
des abandonarem as suas machambas 
e regressarem ao centro da aldeia. Nas 
regiões centro e norte do país, onde 
as comunidades estão concentradas 
em aldeias comunais, um dos legados 
da imposição autoritária da Frelimo 
desde as zonas libertadas, nas épocas 
agrícolas, as comunidades abando-
nam suas zonas residenciais para se 
fixarem, sazonalmente, nas macham-
bas, na maioria delas nas zonas baixas 
e distantes das casas. Aliás, esse tem 
sido um dos maiores desafios na pro-
visão de serviços públicos nessas áreas 
com forte tradição de nomadismo.

À porta da indústria de rubi
Muaja, o palco das decapitações da 

semana passada, é a última aldeia de 

Mais uma chatice em Cabo Delgado

Insurgentes lançam alarmes sobre 
indústria de rubi

Por Armando Nhantumbo

Ancuabe em direcção ao distrito de 

Montepuez, que hospeda a indús-

tria de exploração de rubi. Cerca de 

três quilómetros depois de Muaja já 

se está no território do distrito de 

Montepuez. A primeira aldeia mais 

significativa é Nanhupo, cerca de 15 

km. Nanhupo é uma das portas de 

entrada para a concessão da Monte-

puez Ruby Mining. À esquerda, pela 

estrada Pemba-Montepuez, uma es-

treita picada leva a Nseue, uma aldeia 

satélite que serve como ponto de en-

trada dos garimpeiros para a mina da 

MRM. Em anteriores investigações 

sobre violação de direitos humanos 

e excessos de agentes de segurança a 

soldo da empresa com protecção po-

lítica, contra garimpeiros, palmilha-

mos as matas de Nanhupo a Nseue, 

à procura de histórias inéditas sobre 

os rubis de sangue de Namanhumbir.

De Nanhupo a Namanhumbir, onde 

está situada a moderna vila que hos-

peda o pessoal da MRM, situada no 

meio das palhotas de estaca e adobe 

da população, são cerca de 15 km. 

Não muito longe do acampamento 

da MRM, estava uma aldeia deno-

minada Ntoro, que ficou emblemáti-

ca quando, além de torturas, agentes 

de segurança da MRM incendiaram 

casas das comunidades para forçá-las 

a abandonarem suas terras ricas de 

rubi. Na altura, fomos a Ntoro e do-

cumentamos a triste sina desse povo 

amaldiçoado pelo rubi.

É sobre essas operações minerais de 

grande escala, que têm dado fabulo-

sos lucros à MRM, que começam a 

surgir alarmes devido às investidas 

dos insurgentes. Esta quarta-fei-

ra, 20, a Gemfields, que detém 75% 

de participação da MRM, emitiu, a 

partir de Londres, Reino Unido, um 

comunicado sobre os últimos desen-

volvimentos relativos à insurgência, 

em Cabo Delgado. 

No documento a que o SAVANA 

teve acesso, a empresa refere que um 

ataque atribuído à actividade insur-

gente, em 13 de Julho de 2022, ocor-

reu mais próximo das operações da 

MRM, do que incidentes anteriores. 

“O ataque teria ocorrido na área da 

aldeia de Muaja, que fica a cerca de 30 

km por estrada da MRM. Um grande 

número de pessoas está se mudando 

para Nanhupo e Namanhumbir, onde 

as operações de mineração estão lo-

calizadas”, refere a Gemfields.

No documento, a empresa diz que a 

Gemfields e a MRM mantêm a saú-

de e a segurança de seus funcionários 

e contratados como sua maior prio-

ridade e permanecem em contacto 

regular com as autoridades governa-

mentais, bem como monitorando de 

perto os desenvolvimentos. Contudo, 

o ataque da semana passada, mais 

próximo ainda, leva a empresa a rever 

a segurança para uma fase que des-

creve como de “maior vigilância”.

“Dados os desenvolvimentos recen-

tes e a revisão de segurança asso-

ciada, as operações continuam com 

maior vigilância”, diz a Gemfields. 

Não é a primeira vez que a empre-

sa emite sinais de preocupação pela 

aproximação do inimigo à sua área 

de operações. Quando os insurgentes 

lançaram os primeiros ataques, no sul 

da província, em princípios de Junho 

último, a Gemfields, emitiu um co-

municado assinalando a ocorrência 

de “vários ataques” atribuídos à acti-

vidade insurgente.

No documento de 13 de Junho, tam-

bém publicado a partir de Londres, a 

empresa assinalava que Ancuabe fica 

a aproximadamente 65 quilómetros 

a leste-nordeste da MRM. “Como 

tal, esses ataques estão consideravel-

mente mais próximos às operações da 

Montepuez Ruby Mining Limitada”, 

assinalava a Gemfields.

“A maior parte da actividade insur-

gente anterior ocorreu a mais de 150 

quilómetros a nordeste da MRM. Os 

incidentes são relatados como tendo 

ocorrido entre 15 quilómetros e 40 

quilómetros ao norte de as estradas 

N1 e N14, a principal rota utilizada 

pela MRM para viajar de e para a 

cidade costeira de Pemba, a capital 

da província”, referiu, acrescentando 

que, no momento da redação do arti-

go, escoltas militares estavam acom-

panhando veículos civis no troço de 

estrada mais próximo de Pemba.

A empresa também referia que os 

ataques de princípios de Junho te-

riam incluído o assassinato de dois 

funcionários da Ancuabe Graphite, 

projeto da propriedade da Grafex 

Limitada, subsidiária da empresa 

australiana, Triton Minerals Limited.

“Enquanto a MRM implementou 

certas restrições de viagem, suas ope-

rações de mineração e processamento 

permanecem não afectados”, escreveu 

a empresa. Entretanto, a crítica assi-

nala que a mineradora está a usar os 

incidentes para acções de propaganda 

em benefício próprio.

Com 75% controlados pela Gemfields, 

a MRM é uma joint venture detida 

em 25% pela Mwiriti, uma empresa 

do general Raimundo Pachinuapa, 

um dos mais influentes membros 

da ala makonde na Frelimo. Samora 

Machel Júnior, filho do primeiro pre-

sidente de Moçambique independen-

te, Samora Machel, é presidente do 

Conselho de Administração (PCA) 

da MRM, enquanto Raime Pachi-

nuapa, filho de Raimundo Pachinua-

pa, o influente combatente da luta de 

libertação nacional, é um dos prin-

cipais administradores da empresa. 

A MRM tem feito, em praças inter-

nacionais, leilões milionários que be-

neficiam o capital estrangeiro e a elite 

da Frelimo, enquanto as comunidades 

ficam ainda mais empobrecidas, num 

caso típico da economia política dos 

mega-projectos, em Moçambique

Além das operações de Namanhum-

bir, a Gemfields também detém par-

ticipações em várias outras licenças 

de mineração e prospecção de pedras 

preciosas em Moçambique, além da 

Zâmbia, Etiópia e Madagáscar.

Inimigo pode já estar em 

Como se não bastasse, relatos a partir 

do terreno dão conta de circulação de 

insurgentes no distrito que hospeda 

um dos mais significativos depósitos 

mundiais de rubi. Na semana passa-

da, eles terão decapitado pelo menos 

três garimpeiros que operavam numa 

mina artesanal de metais preciosos e 

semi-preciosos na aldeia de Nacaca, 

posto administrativo de Montepuez-

sede, a 12 quilómetros da cidade de 

Montepuez, a capital distrital. O ga-

rimpo é uma actividade secular e uma 

das principais fontes de renda sobre-

tudo para jovens desempregados, em 

Montepuez.

Consequentemente, no distrito, que 

já vinha albergando vários deslocados 

dos ataques no centro e norte de Cabo 

Delgado, há comunidades das aldeias 

do distrito, mas também de Ancuabe 

e Meluco, que estão a acorrer à sede 

distrital de Montepuez, à procura de 

segurança.

Coincidência ou não, no domingo, 

o comandante-geral da Polícia da 

República de Moçambique (PRM), 

Bernardino Rafael, procedeu à insta-

lação de uma “Companhia Indepen-

dente” da Polícia de Guarda Fronteira 

naquele distrito. Trata-se de uma 

companhia que, além da insurgência, 

deverá proteger os recursos naturais, 

num distrito com um dos recursos 

mais valiosos, o rubi, entre tantas 

outras pedras preciosas e semi-pre-

ciosas.

Aliás, de segundo Bernardino Ra-

fael, muitos estrangeiros entram em 

Moçambique, exploram os recursos e, 

depois, usam o dinheiro para finan-

ciar o terrorismo. 

“Têm estado aqui. Depois de conse-

guir vendem e alimentam o terroris-

mo”, disse o comandante. As “Com-

panhias Independentes”, recorde-se, 

são um desdobramento das FDS para 

a protecção do território e seus recur-

sos. Em finais do ano passado, foram 

colocadas, em fase piloto, nos distri-

tos de Palma, Nangade, Mocímboa, 

Muidunbe e Quissanga (em Cabo 

Delgado), Marrupa e Mecula (Nias-

sa), Memba e Moma (em Nampula), 

Pebane e Gurué (Zambézia) e Inhas-

soro (na província de Inhambane). 

As ameaças sobre as operações de 

rubi em Cabo Delgado complicam, 

ainda mais, a equação das forças de 

defesa e segurança nacionais e estran-

geiras envolvidas no combate à insur-

gência, em Cabo Delgado. A confir-

mar que ainda há muita pedra por 

partir para a estabilização da provín-

cia, conforme escrevemos, na semana 

passada, por ocasião da passagem de 

um ano da presença das tropas ruan-

desas, esta semana, a Missão Militar 

da Comunidade de Desenvolvimento 

da África Austral em Moçambique 

(SAMIM), decidiu renovar, ainda 

que provisoriamente, a sua presença 

em Moçambique, até Agosto, quando 

deverá ser tomada a decisão definiti-

va, na Cimeira dos Chefes de Estado 

e de Governo, a ter lugar de 17 e 18 

de Agosto, na República Democráti-

ca do Congo.

Na cimeira virtual da quinta-feira 

da semana passada, um dia antes do 

término do anterior mandato, a 15 

de Julho, participaram os Chefes de 

Estado e de Governo de quatro paí-

ses, nomeadamente Filipe Nyusi, de 

Moçambique, Félix Tshisekedi, da 

República Democrática do Congo, 

Lazarus, do Malawi, e Cyril Rama-

phosa, África do Sul. 

Além de pequenas incursões em al-

deias do centro e norte de Cabo Del-

gado, incluindo em Pundanhar, onde 

recentemente desalojaram cerca de 

100 soldados, a actualidade recente 

sobre a guerra também é marcada 

pelo anúncio do presidente Nyusi 

sobre o abate de um dos líderes do 

grupo, conhecido por Assane, no 

ataque contra a base de Kathupa, nas 

matas do distrito de Macomia. Poli-

ticamente correcto, o presidente, de 

visita à província de Cabo Delgado, 

voltou a dizer que os atacantes estão 

“fragilizados e encurralados”, estando 

a fazer ataques à procura de “água e 

comida”, além de conflitualidade na 

liderança interna.
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O 
Presidente Filipe Nyusi 

protagonizou um facto 

inédito na história políti-

ca do país, em mais de 47 

anos de independência, ao nomear 

uma figura destacada da oposição 

para o cargo de embaixador. Mas 

em círculos político-diplomáticos 

e de análise, a nomeação de Do-

mingos é vista como a “consolida-

ção da sua captura”, depois de an-

tes ter sido indicado para membro 

do Conselho de Estado.

Em comunicado distribuído na se-

gunda-feira, a Presidência da Repú-

blica anunciou a nomeação de Raul 

Domingos, antigo dirigente da Re-

namo e actual presidente do PDD 

[Partido para a Paz e Desenvolvi-

mento Democrático], para o posto 

de embaixador extraordinário e ple-

nipotenciário na Santa Sé.

Raul Domingos, um político que 

não faz muitas ondas e tem de-

monstrado assinalável maturidade 

política, vai substituir Sérgio Nathú 

Cabá, exonerado pelo Presidente da 

República do cargo de embaixador 

extraordinário e plenipotenciário 

de Moçambique na Santa Sé. Cabá 

é embaixador de Moçambique na 

Alemanha e respondia pela Santa 

Sé a partir de Berlim. Foi director 

adjunto dos Serviços de Informação 

e Segurança do Estado (SISE). 

Não está claro se Raul Domingos 

será embaixador com residência 

no Vaticano ou na Itália, pais com 

que Moçambique mantem excelen-

tes relações. Na Alemanha há uma 

componente importante da oposi-

ção moçambicana, maioritariamen-

te simpatizante da Renamo.  

Captura de opositor bem-compor-
tado?
Na ausência de uma fundamentação 

pública sobre os factores que pesa-

ram para a nomeação de Raul Do-

mingos, analistas apontam algumas 

razões que podem ter levado Filipe 

Nyusi a fazer uma escolha inusitada 

para o padrão seguido no preenchi-

mento de vagas na hierarquia das 

instituições do Estado moçambi-

cano, dominada por figuras fiéis à 

Frelimo.

Entre os critérios a favor daquele 

político da oposição, avulta a ligação 

com a Comunidade de Sant´ Egí-

dio, uma entidade associada à Igreja 

Católica e que teve um papel de re-

levo nas negociações que culmina-

ram com o Acordo Geral de Paz as-

sinado pelo Governo moçambicano 

e Renamo em 1992 em Roma. 

Raul Domingos chefiou a delegação 

da Renamo durante os dois anos de 

negociações do referido acordo, que 

encerrou 16 anos da brutal guerra 

civil moçambicana.

Pregador da resolução pacífica de 

conflitos, o ex-número dois da Re-

namo é considerado “bem-compor-

tado” por círculos da Frelimo, que 

vêm Raul Domingos como a antí-

tese do tom belicoso muitas vezes 

Nyusi joga carta Raul Domingos
Por Francisco Carmona

adoptado por outras figuras da opo-

sição, principalmente da Renamo.

Uma outra estratégia poder ser a 

“inoculação” de Raul Domingos face 

ao potencial latente de um regresso 

à Renamo, onde seria uma alterna-

tiva credível ante o estilo mais dócil 

seguido por Ossufo Momade, actual 

presidente do principal partido da 

oposição.

Os mesmos analistas argumen-

tam que a nomeação pode servir 

igualmente para manter a narrativa 

interna de inclusão com oferta de 

uma embaixada que é considerada 

simbólica, razão porque o cargo foi 

sempre ocupado por embaixadores 

acreditados algures na Europa. Po-

rém, há outros quadrantes que con-

sideram de vital importância uma 

relação de proximidade com a Santa 

Sé e a Igreja Católica.

Encostado no Vaticano, Raul Do-

mingos fica longe de poder de in-

fluência na Renamo e também mais 

afastado de uma eventual reconci-

liação com o partido que o expulsou, 

na sequência das eleições gerais de 

1999. Aliás, ultimamente Raul Do-

mingos vinha defendendo o regres-

so do PDD e o MDM (Movimento 

Democrático de Moçambique) às 

origens, ou seja, à Renamo.

Domingos argumentava que o re-

torno destes dois partidos, a Re-

namo pode apresentar-se como 

“alternativa credível” ao partido go-

vernamental e abrir-se espaço para 

uma “paz efectiva e verdadeira re-

conciliação nacional”.

opositores
Tradicionalmente, as embaixadas 

têm sido usadas pelo partido gover-

namental para neutralizar oposito-

res internos e acomodar figuras con-

troversas na Frelimo ou em fim de 

carreira política. A título ilustrativo, 

Aires Ali, um antigo Primeiro-Mi-

nistro na administração Guebuza e 

candidato nas internas da Frelimo 

de 2014, que elegeu Nyusi como 

candidato presidencial, foi nomea-

do, em Junho de 2016, embaixador 
na China, uma forma encontrada 
de o colocar longe das lutas inter-
nas.
Mas Ali, que continua a sonhar 
com voos mais altos, conseguiu 
eleger-se para membro da pode-
rosa Comissão Política da Frelimo 
no congresso de 2017, o que o fez 
regressar a Maputo, continuando a 
fazer os seus corredores para candi-
dato do partido à Ponta Vermelha, 
eleição que poderá ocorrer nos pri-
meiros meses de 2024.
Margarida Talapa, uma “guebuzista 
de gema”, mas agora com aproxi-
mações tácticas ao campo de Filipe 
Nyusi e José Pacheco, um antigo 
Ministro dos Negócios Estran-
geiros e candidato nas internas do 
partido em 2014, terão recusado 
postos de embaixadores, preferindo 
continuar em Maputo. 
Luísa Diogo, que disputou, em 
2014, com Filipe Nyusi uma se-
gunda volta nas internas para 
candidato presidencial às eleições 
gerais daquele ano, também terá 
sido sugerida para se candidatar em 
instituições financeiras internacio-
nais, mas ela terá preferido ficar em 

Maputo.

Alô Vaticano
Ao indicar Raul Domingos, obser-
vadores entendem que Nyusi tam-
bém sinaliza a outros quadros da 
oposição que compensa ser bem-
comportado.
A título pessoal, Filipe Nyusi fica 
com o troféu inédito de ter escolhi-
do um conhecido opositor para em-
baixador e concretiza a sua bandeira 
de inclusão à revelia de uma posição 
mais inflexível dos frelimistas tradi-
cionais.
Acrescentam que para a igreja ca-
tólica, o chefe de Estado dá uma 
mensagem de distensão nas relações 
com o Vaticano, que nunca escon-
deu o incómodo com a hostilidade 
com que o antigo bispo de Pemba 
Luiz Fernando foi tratado, pelos 
seus constantes alertas em relação 
ao drama humanitário enfrentado 
pelas vítimas da violência armada na 
província de Cabo Delgado, norte 
de Moçambique. 
Não sendo um radical, há o entendi-
mento de que Raul Domingos pode 
fazer bem esse papel que “sarar fe-
ridas” da saída tempestuosa do bis-
po de Pemba, para além das feridas 

acumuladas desde a independência.

O enviado pessoal do secretário-ge-
ral da ONU para o processo de paz 
em Moçambique, Mirko Manzoni, 
considerou “histórica” e “compro-
misso com a paz e reconciliação” a 
nomeação de Raul Domingos para 
embaixador na Santa Sé. 
“É um momento histórico para o 
país, pois marca a primeira vez que 
um membro da oposição é nomeado 
embaixador. Um cenário inimaginá-
vel, há poucos anos atrás”, diz Mirko 
Manzoni, em comunicado distri-
buído, um dia depois da nomeação 
de Raul Domingos.
Manzoni refere que a indicação de 
Raul Domingos “é mais uma evi-
dência dos avanços que têm sido fei-
tos pelo Governo para construir um 
Moçambique mais inclusivo e é um 
exemplo do compromisso contínuo 
com o processo de paz e reconcilia-
ção nacional”.
Para o enviado pessoal de António 
Guterres em Moçambique, a no-
meação traduz a importância que o 
chefe de Estado, Filipe Nyusi, atri-
bui à inclusão no país, notando que 
esse empenho tem sido demonstra-
do na implementação do Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacional 
assinado pelo Governo e a Renamo, 
principal partido da oposição, em 
2019.
Após as primeiras eleições multi-
partidárias na história de Moçam-
bique, em 1994, Raúl Domingos 
chefiou a bancada da Renamo na 
Assembleia da República, mas aca-
bou sendo expulso do maior partido 
da oposição, após desentendimentos 
com o então líder do movimento 
Afonso Dhlakama, na sequência das 
eleições gerais de 1999.
Após a sua saída da Renamo, Do-
mingos fundou o PDD, uma força 
política extraparlamentar que nun-
ca conseguiu eleger representantes 
para órgãos electivos nacionais.
Antes da sua indicação para Santa 
Sé, Raul Domingos era conselheiro 
de Estado por nomeação do actual 
chefe de Estado.

Raul Domingos qualificou de “mu-

dança de paradigma” a sua nomea-

ção para embaixador na Santa Sé, 

assinalando a “coragem” do Pre-

sidente da República, ao escolher 

uma figura que não pertence ao 

partido no poder.

“Significa mudança de paradigma 

em relação a quem pode ocupar 

cargos de representação do Estado 

em Moçambique”, disse Domingos, 

em declarações aos jornalistas, na 

cidade da Beira, capital da provin-

cial de Sofala.

A decisão do Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, representa um 

corte na tradição de apenas mem-

bros da Frelimo ocuparem altos 

cargos na hierarquia do Estado mo-

çambicano.

“Foi preciso coragem da parte do 

Presidente da República”, porque, 

habitualmente, “só pessoas perten-

centes ao partido no poder, o parti-

do ganhador de eleições, é que eram 

indicadas para esse tipo de cargos”, 

acrescentou.

Raul Domingos salientou que a sua 

indicação para o posto de embaixa-

dor de Moçambique na Santa Sé 

concretiza o discurso de inclusão 

que tem sido reiterado por Filipe 

Nyusi.

“Ele [o chefe de Estado] partiu 

agora para demonstrar, na prática, 

o que é que isso significa, portanto, 

trazendo alguém da oposição para 

representar o Estado na qualida-

de de embaixador”, enfatizou Raul 

Domingos.

Sobre as expectativas em relação à 

sua missão no Vaticano, Raul Do-

mingos avançou que vai fazer con-

sultas a diversas entidades sobre o 

papel que vai desempenhar.

Filipe Nyusi foi corajoso
-Raul Domingos

Filipe Nyusi Raul Domingos
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Ana Sheila Marrengula 
foi, recentemente, pro-
movida à categoria de 
Subprocuradora-geral 

da República afecta ao Tribunal 
Superior de Recurso.
Marrengula é a procuradora que 
representa o Ministério Público 
(MP) no Processo 18/2019-C, 
atinente às dívidas ocultas que 
lesaram o país em mais de USD 
2.2 mil milhões. A promoção da 
magistrada do MP verifica-se 
dois meses depois de Efigénio 
Baptista, juiz da causa das dívi-
das ocultas, ser promovido à ca-
tegoria de Juiz de Direito B, num 
processo controverso.
 
Num processo classificado por 
Adriano Nuvunga, director execu-
tivo do Centro para Democracia e 
Desenvolvimento (CDD), como 
forma de limitar o espaço de ac-
ção da magistrada no processo das 
dívidas ocultas, no dia 01 de Feve-
reiro de 2022, durante a cerimónia 
de abertura do ano judicial, Ana 
Sheila Marrengula recebeu por via 
do PR, um certificado de mérito 
pelo trabalho no julgamento das 
dívidas ocultas. Embora a atribui-
ção de certificados de mérito aos 
magistrados que mais se destaca-
ram nas suas actividades seja uma 
iniciativa da magistratura, que 
acontece anualmente, a condeco-
ração de Ana Sheila Marrengula, 
numa altura em que o julgamento 
das dívidas ocultas estava em cur-
so, criou algum mal-estar na so-
ciedade, uma vez que, Filipe Nyusi 
foi uma das figuras mais citadas no 
julgamento, mas que, quer a pro-
curadora, assim como o juiz fize-
ram tudo para não ser ouvido.
Cinco meses após a condecoração, 
Ana Sheila Marrengula foi selec-
cionada, num concurso do Conse-
lho Superior da Magistratura do 
Ministério Público, para ocupar 
a vaga de Subprocuradora-geral 
da República. Com a promoção, a 
magistrada deixa de ser procura-
dora de categoria provincial e pas-
sa para o nível regional, isto é, sai 
da Procuradoria da Província para 
representar o MP junto ao Tribu-
nal Superior de Recurso (TSR).
Adriano Nuvunga, que falava nes-
ta quarta-feira, num webinar sobre 
a recuperação de activos no âmbi-
to das dívidas ocultas, um evento 
organizado pelo Fórum de Moni-
toria e Orçamento (FMO)l, disse, 
sem colocar em causa o mérito da 
magistrada, que o timing em que 
se materializa a promoção abre es-
paço para questionamentos.
Sublinha que Ana Sheila Marren-
gula esteve à frente da acusação de 
um processo que, movido com in-
dependência e dentro dos ditames 

A vez de Ana Sheila Marrengula
-FMO interpreta o facto como prémio pelo papel desempenhado no processo das dívidas ocultas

da lei, podia arrastar quase todo 
núcleo duro da Frelimo, incluindo 
o actual Presidente da República, 
porque são as figuras que, de forma 
directa, orquestraram e se benefi-
ciaram do dinheiro do calote.

Contudo, avança Nuvunga, os 

arranjos da procuradora Sheila 

Marrengula, com o apoio do juiz 

Efigénio Baptista, permitiram que 

essas figuras fossem afastadas sem 

assumir as suas responsabilidades.

“Foi o juiz Efigénio Baptista que, 

durante o julgamento, esgrimiu ar-

gumentos para ilibar Filipe Nyu-

si e evitar que fosse ouvido pelo 

Tribunal, apesar do seu nome ter 

sido citado, com frequência, por 

outras partes processuais, incluin-

do os seus antigos colegas no Co-

mando Operativo. Foi Ana Sheila 

Marrengula que recusou analisar a 

questão dos USD 10 milhões que 

a Frelimo recebeu da Privinvest, 

alegando que a matéria não cons-

tava do processo, para além de que 

Moçambique não possui legislação 

que penaliza organizações políti-

cas por receber financiamentos ou 

apoios. Agora, aí está o resultado. 

Ontem foram prendas e hoje são 

promoções”, disse o académico.

 Nuvunga sublinha que, na reali-

dade, quer o juiz Efigénio Baptis-

ta, quer a procuradora Ana Sheila 

Marrengula não foram para o jul-

gamento das dívidas ocultas com 

vista a busca da verdade material 

e, por via disso, fazer a justiça, mas 

para responder alguns expedientes 

políticos.

“A justiça é a responsabilização de 

todos envolvidos num crime, caso 

se prove a sua implicação. No pro-

cesso das dívidas ocultas ficou cla-

ro que Armando Guebuza, Filipe 

Nyusi e a Frelimo tiveram benefí-

cios. Mas, a justiça não teve cora-

gem de responsabilizá-los, porque 

este processo foi organizado para 

produzir resultados políticos. Foi 

um julgamento político”, frisou.          

Antes da magistrada Ana Sheila 

Marrengula, mais concretamen-

te no mês de Maio, Efigénio José 

Baptista, num processo polémico, 

foi promovido, definitivamente, à 

categoria de juiz de Direito B.

Efigénio Baptista, que tem sob sua 

direcção o processo das dívidas 

ocultas, vinha assumindo, interna-

mente, as funções de juiz do nível 

provincial desde o ano 2020, altura 

em que foi transferido da cidade 

de Tete para o Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo.

No total foram 26 juízes do nível 

C que concorreram à categoria D e 

Efigénio Baptista não terá conse-

guido a pontuação suficiente para 

ser aprovado.

Consta que o magistrado reprovou 

por duas vezes aos exames de pro-

moção à categoria de juiz do nível 

D. Contudo, um cunho político al-

terou a classificação e o juiz Efigé-

nio Baptista foi repescado, tendo 

aparecido na lista dos candidatos 

seleccionados em última posição.

Recordar que não é a primeira vez 

que a promoção de magistrados 

acontece depois de dirigir proces-

sos mediáticos. Augusto Paulino 

viu a sua carreira na magistratura a 

crescer de forma meteórica, depois 

de dirigir o julgamento do “Caso 

Cardoso Cardoso”. 

Nalguns círculos, Augusto Pau-

lino, que se relacionava com um 

processo de índole criminal pela 

primeira vez, foi acusado de pro-

teger algumas figuras sonantes no 

crime, como é o caso do falecido 

Nyimpine Chissano, filho do en-

tão presidente da República, Joa-

quim Chissano.

Após a leitura da sentença, Au-

gusto Paulino foi promovido a 

presidente do Tribunal Judicial 

da Província de Maputo e, depois, 

questão de recuperação de activos 

no âmbito das dívidas ocultas. 

João Nhampossa, advogado e ac-

tivista dos direitos humanos, en-

tende que muito mais do que con-

denar os presumíveis culpados, a 

parte mais importante do presente 

julgamento seria a recuperação dos 

activos resultantes desses crimes.

E nessa empreitada, o MP público 

tem um papel fundamental, contu-

do, a realidade parece mostrar um 

cenário completamente diferente 

e a morosidade do MP permitiu a 

dissimulação de muitos bens.

Nhampossa frisa que sob ponto 

de vista legal, Moçambique avan-

çou bastante quanto à questão da 

recuperação de activos resultantes 

de actos de corrupção. O que falta, 

segundo o jurista, é vontade polí-

tica e coragem para a implemen-

tação da lei.

Isso faz com que as pessoas envol-

vidas em actos corruptas sintam-se 

à vontade e com garantia de que 

nada vai acontecer.

“A lei de recuperação de activos 

prevê a figura de arresto preventivo 

quando se está perante vantagens 

de actividade criminosa e teme-se 

a sua dissimulação. Isto é, o arresto 

preventivo é para garantia do pa-

gamento do valor determinado no 

âmbito da perda de bens”, disse.

João Nhampossa sublinhou que, 

pela sua natureza, no estágio em 

que se encontra o processo das 

dívidas ocultas, a sociedade mo-

çambicana já devia saber o que o 

gabinete de recuperação de activos 

fez até ao momento, mas como fal-

ta vontade política e coragem, até 

hoje, nada se sabe.

Sublinhou que a questão das dívi-

das ocultas não se resume e nem 

cabe no julgamento da B.O. Pelo 

contrário, foi a ínfima parte de um 

megaprocesso que ainda tem mui-

to por desvendar.

O jurista recordou que para além 

do mediático processo 18/2019-C, 

brotaram tantos outros autóno-

mos, dos quais, até ao momento, 

ninguém fala.

Finalizou a sua explanação afir-

mando que os moçambicanos têm 

o dever de ajudar o Estado, fazen-

do um inventário de casos de cor-

rupção em Moçambique e mandar 

para a Procuradoria Geral da Re-

pública para investigar e monitorar 

a própria justiça na investigação 

desses mesmos casos. 

Por seu turno, Borges Nhamirre, 

pesquisador do Centro de Integri-

dade Pública (CIP), enaltece que 

o julgamento do caso das dívidas 

para o cargo de Procurador-geral 

da República.        

-

A pedido do MP, o juiz Efigénio 

Baptista está, desde o passado mês 

de Abril, a dirigir o processo de 

arresto preventivo de bens adqui-

ridos com o dinheiro do calote.

Para tal, o MP arrolou 107 imó-

veis, cinco viaturas de luxo e deze-

nas de contas bancárias com ape-

nas 61 milhões de meticais.

Nesta quarta-feira, o FMO orga-

nizou um webinar para analisar a 

Depois da condecoração, Ana Sheila Marrengula sobe para a categoria de 
Subprocuradora-geral da República  
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Resumo do Destaque Rural N° 180

TITULAÇÃO DA TERRA E FALTA DE INVESTIMENTO: 

ARMADILHA PARA OS MAIS DESFAVORECIDOS
Nelson Capaina

18 de Julho de 2022
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/

publicacoes/dr-180/

RESUMO
A titulação da terra tem sido vista como meio de garantia da 
posse segura deste recurso por parte dos indivíduos, nomeada-
mente dos camponeses. Nessa linha, a maioria das reformas en-
fatizam a necessidade de se ter cidadãos com terra legalizada.
Este texto mostra que, se por um lado, a não titulação é uma 
ameaça à posse segura, por outro, a própria titulação pode ser 
um risco para os mais carenciados se observados, à letra, outros 
preceitos que a lei consagra.ocultas não resulta da proatividade 

das instituições de administração 

da justiça, mas da pressão exerci-

Num despacho datado de 13 de 

Julho de 2022, o juiz Efigénio 

Baptista anunciou o adiamento 

da leitura da sentença do pro-

cesso das dívidas ocultas de 01 

de Agosto para 30 de Novem-

bro.

No seu despacho de cinco pá-

ginas, Efigénio Baptista argu-

menta que o adiamento se deve 

à especial complexidade da cau-

sa, uma vez que o processo pas-

sou de cerca de 20 mil para 30 

mil páginas.

O magistrado argumenta ainda 

que este volume do processo é 

sobrecarregado pelo trabalho 

com os arrestos, embargos e 

agravos.

Sobre o assunto, Adriano Nu-

vunga diz que não acredita na 

justificação do juiz e aponta 

como presumível causa a ques-

tão política. 

Para Nuvunga, a leitura da sen-

tença, antes do Congresso da 

Frelimo, teria enormes conse-

quências políticas para o grupo 

que está na liderança, e a melhor 

opção foi adiar para Novembro, 

uma altura em que ninguém es-

tará atento ao assunto. 

Sem minimizar a questão do 

congresso, algumas fontes 

fazem notar que com o re-

gresso do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e impor-

tantes parceiros de cooperação 

o dossier “dívidas ocultas” faz 

parte do passado para aquela 

instituição da Brettons Woods. 
Lembram que em Setembro de 

2016, Filipe Nyusi visitou Wa-

shington, onde fez uma série de 

esforços para convencer os par-

ceiros internacionais da capaci-

dade e vontade para ultrapassar 

a crise da dívida, que passava 

pela aceitação de uma auditoria 

internacional, uma exigência do 

FMI.

Estava em jogo o resgate da cre-

dibilidade internacional de Mo-

çambique atirada para a sarjeta 

após a descoberta das chamadas 

dívidas escondidas contraídas 

pela administração de Armando 

Guebuza. 

Foi seleccionada a firma inter-

nacional de investigação Kroll, 

cujo relatório de 63 páginas foi 

determinante para a acusação 

contra 19 arguidos do caso dí-

vidas ocultas, julgados na Tenda 

da BO. 

O próximo passo, apurámos, é 

a resolução das diferenças dos 

campos Guebuza e Nyusi, que 

pode acontecer antes do con-

gresso para que a reunião magna 

aconteça “unidos e coesos”.

Contudo, outras esferas dos 

meandros jurídicos e próximas 

ao processo são da opinião de 

que o adiamento da leitura da 

sentença do maior escândalo 

de corrupção em Moçambique 

pode estar relacionada com a 

necessidade de se encontrar uma 

saída airosa para o problema da 

aplicação processual no tempo 

criado pelo juiz Efigénio Bap-

tista.

Realçar que na primeira edição 

da Revista “O Embondeiro”, pu-

blicação dos Tribunais, publicada 

em Maio de 2022, o Presidente 

do Tribunal Superior de Recur-

so, Manuel Bucuane, assinou um 

artigo onde assume uma posição 

contrária à assumida pelo juiz 

Efigénio Baptista, quando op-

tou por conduzir a discussão e 

julgamento dos autos com base 

no Código de Processo Penal de 

1929, e não o aprovado em 2019. 

Bucuane, que inclusivamente já 

decidiu questões ligadas a este 

processo com base nas normas 

no novo Código, portanto, o de 

2019, como foi o caso da sus-

peição levantada contra do juiz 

Efigénio Baptista pela defesa 

do arguido Renato Matusse, as-

sume no seu artigo que “a pro-

blemática da aplicação da lei 

processual penal no tempo exige 

do aplicador da lei a realização 

de um exercício no sentido de 

colocar em acção os princípios, 

as excepções e saber distinguir as 

normas penais puras, processuais 

puras e mistas quando se procede 

à tramitação de processos iniciados 

na vigência do Código de Processo 

Penal (CPP), de 1929, em confronto 

com o novo regime que entrou em 

vigor através da Lei no 25/2019, de 

26 de Dezembro”. 

O desembargador vai mais longe, 

dizendo que “os tribunais têm es-

tado a decidir pela aplicação da lei 

processual penal de 1929, com re-

lação aos processos que foram ob-

jecto de pronúncia na vigência da 

lei anterior, com o fundamento de 

que em todos os actos de instrução 

preparatória até à pronúncia, tendo 

decorrido no âmbito da lei antiga, 

justifica-se que o julgamento tam-

bém seja à sombra da mesma lei e 

não só. Justificam ainda o recurso à 

lei processual revogada com o fun-

damento na necessidade de evitar-

-se a quebra de harmonia e unidade 

dos vários actos do processo prati-

cados”. 

Contudo, assume Bucuane, que “a 

lei processual penal é de aplicação 

imediata, ou seja, regula os actos 

processuais a serem praticados para 

o futuro, ou seja, nos termos deste 

princípio, a lei aplicável é a vigente 

no momento em que o acto proces-

sual foi ou é praticado, resultando 

que se um processo terminou no 

domínio de uma lei revogada, o 

mesmo mantém pleno valor. Se o 

processo não se iniciou ainda, em-

bora o facto que constitua o seu 

objecto tenha sido cometido no 

domínio da anterior lei, é-lhe 

inteiramente aplicável a nova 

legislação; e, se a lei nova surge 

durante a marcha do processo, 

são válidos todos os actos pro-

cessuais realizados de harmonia 

com a lei anterior, sendo subme-

tidos à nova lei todos os ulte-

riormente praticados. 

Nos termos da lei, explica que 

à excepção da aplicação da lei 

nova, apenas ocorre nos casos 

de agravamento sensível e ain-

da evitável da situação proces-

sual do arguido e da quebra de 

harmonia e unidade dos vários 

actos do processo. 

Conclui Bucuane, afirmando 

que a problemática da sucessão 

da lei processual penal no tempo 

deve ser entendida a partir da 

análise e aprofundamento dos 

princípios de aplicação imediata 

da lei processual penal e deixa 

pistas claras de que no julga-

mento do maior escândalo de 

corrupção de que Moçambique 

tem memória, a lei processual 

penal foi mal empregue.

Esta situação, se confirmada nos 

recursos que serão impetrados, 

causará a nulidade de todo o 

processo, deitando abaixo um 

suposto esforço para a respon-

sabilização dos infractores e re-

paração dos danos causados ao 

erário público. 

da pelas organizações da sociedade 

civil e que ganhou eco com a pri-

são de Manuel Chang, no aeropor-

to de Joanesburgo, a pedido dos 

Estados Unidos da América.

Para o pesquisador do CIP, a falta 

de acordo entre as facções dentro 

da Frelimo também precipitou o 

julgamento da tenda da B.O. 

Segundo Nhamirre, o Estado mo-

çambicano nunca teve interesse 

em dar seguimento a este processo 

porque entraria em choque com 

os interesses dos grupos dentro do 

partido Frelimo, que são os princi-

pais beneficiários do calote.

Lamentou o facto de a Procurado-

ria-geral da República continuar a 

gastar milhões de meticais do erá-

rio público para defender Manuel 

Chang de uma possível extradição 

para EUA, e frisa que a actual Pro-

curadora-geral da República devia 

ser responsabilizada por esse des-

pesismo.

Alegando complexidade processual, o juiz do caso das dívidas ocultas adia leitura 
da sentença para 30 Novembro

Segundo a sociedade civil, a 

permitiu a dissimulação de grande 
parte dos bens adquiridos com o 

dinheiro do calote

SOCIEDADE
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Cooperativismo moderno: Solução para a 
formalização e alargamento da base tributária?
Por Gabriel Manguele*

AAutoridade Tributária 

de Moçambique (AT) 

procedeu, recentemen-

te, em parceria com 

Associação Moçambicana para 

Promoção do Cooperativismo 

Moderno (AMPCM), ao lança-

mento do ciclo de formações no 

âmbito do Programa Nacional 

de Desenvolvimento Cooperati-

vo – PNDC. 

O programa tem como objectivo 

principal “impulsionar uma or-

ganização económica envolven-

te, onde o modelo cooperativo é 

a base para a transformação do 

sector informal e integração eco-

nómica nacional”. Fundamental-

mente, está em causa uma orga-

nização e estruturação do sector 

informal nacional que, segundo a 

Presidente da AT, citada pelo jor-

nal O País, edição de 7 de Julho de 

2022, tem sido um factor de dis-

torção macroeconómica e terreno 

fértil para a proliferação da con-

corrência desleal e estímulo à fuga 

ao fisco, incluindo o desenvolvi-

mento de crimes fiscais e econó-

micos, tais como a contrafacção, 

o contrabando, o descaminho e a 

elisão fiscal nas operações internas 

e nos fluxos resultantes do comér-

cio externo.

Porque o programa em causa visa, 

entre outros, um sector que tem 

servido de fonte de subsistência 

para milhões de moçambicanos 

em situação de vulnerabilidade, o 

presente Desenvolvimento Review 
passa em revista alguns méritos e 

deméritos do referido programa, 

expectativas existentes e o seu po-

tencial contributo na transforma-

ção do País numa “economia de 

rendimento médio até 2035”. 

Cooperativismo para alar-
gamento da base tributá-
ria: começando a casa pelo 
telhado?
À semelhança do que ocorre na 

maioria dos países em desenvol-

vimento, a economia moçambica-

na está assente na informalidade, 

sendo que 90% da população se 

encontra a exercer a sua actividade 

no sector informal.

Abstraindo da falta de consensos 

sobre se a formalização deste sec-

tor deveria, de facto, ser uma gran-

de prioridade para o Governo, a 

realidade é que, devido aos altos 

custos de cobrança, a AT vem se 

deparando com importantes desa-

fios na tributação do mesmo. 

Tentativas para tributação deste 

sector pelas administrações fiscais 

dos países em desenvolvimento 

esbaram-se recorrentemente com 

custos administrativos extrema-

mente altos em relação à receita 

potencial a ser colectada. É neste 

contexto que as estratégias para 

formalização do sector têm privi-

legiado abordagens que não só re-

duzem os custos de cobrança, mas 

também de compliance fiscal pelos 

agentes económicos. Pela sua na-

tureza “aglutinadora”, reunindo 

diversos agentes individuais numa 

só entidade formal, as coopera-

tivas têm sido uma opção viável 

nesse sentido. 

O modelo cooperativista não é 

um conceito novo na realidade 

económica nacional. O modelo 

vem desde o período pós-inde-

pendência, tendo apenas mudado 

de configuração, assumindo a de-

signação “cooperativas modernas”, 

para diferenciar os modelos mais 

actuais no contexto da economia 

moderna mais concorrencial da-

queles do período da economia 

socialista. Actualmente, existem 

no País 201 cooperativas moder-

nas em actividade.

E neste contexto que, capitali-

zando o trabalho que vem sendo 

desenvolvido há pouco mais de 

uma década de pela AMPCM, o 

Governo, através PNDC, vê neste 

modelo um elemento para ultra-

passar os elevados custos que in-

correria na cobrança directa dos 

impostos aos diferentes agentes 

económicos/pequenas empresas 

do sector informal, passando a 

cobrar a uma entidade represen-

tativa e, assim, alargar a sua base 

tributária. 

Sem tirar mérito à iniciativa, é 

preciso reconhecer que ainda não 

estão criadas as condições para 

que, mais do que um alargamen-

to da base tributária, o coopera-

tivismo promova de forma mais 

consistente e eficiente possível a 

transformação do sector informal. 

A verdade é que o modelo que 

agora surge como o trunfo da AT 

para a formalização e alargamento 

da base tributária permaneceu por 

muito tempo com quadro legal 

incompleto. Aliás, esta é uma si-

tuação que ainda subsiste nos dias 

que correm. 

O País deu um passo importante 

com a aprovação da Lei da Coo-

perativas, Lei 23/2009, de 8 Se-

tembro, ajustando-a ao novo qua-

dro constitucional marcado por 

uma realidade cada vez mais con-

correncial. Entretanto, e demons-

trando alguma falta de interesse 

do Governo no assunto, passados 

pouco mais de 13 anos após a sua 

aprovação, a mesma ainda não foi 

regulamentada. Um processo que, 

de acordo com o artigo 98 da re-

ferida Lei, devia ter sido resolvido 

no prazo de 180 dias da sua pu-

blicação.  

A resolução desta omissão por 

parte do Governo vem sendo re-

correntemente exigida pelas coo-

perativas em operações no País, 

mais particularmente pela AMP-

CM, entretanto sem sucesso. À 

falta de regulamentação, junta-

-se a ausência de um quadro fis-

cal especial para as cooperativas, 

sendo tributadas normalmente no 

quadro da legislação vigente, uma 

situação sempre vista como desin-

centivadora, pois boa parte delas 

opera próximo ao seu limiar de 

sustentabilidade. 

Mas porquê esses factores 
deviam ser encarados com 
mais seriedade?
Do ponto de vista teórico, a fraca 

adesão dos informais às coopera-

tivas pode ser explicada por dois 

principais motivos que remetem 

a duas abordagens diferentes de 

análise. A primeira é a abordagem 

de empoderamento. Nessa visão, 

a não formalização das empresas 

através do modelo de cooperativas 

seria justificada por factores como 

a falta de informação e analfabe-

tismo. Neste caso, o ciclo de for-

mação ora lançado à escala nacio-

nal seria suficiente para formalizar 

boa parte dos informais. 

Na segunda, a formalização é vista 

como uma escolha racional resul-

tante de uma análise custo-benefí-

cio em que o respeito pelas normas 

permite aceder a um conjunto de 

benefícios, mas acarreta custos. Os 

benefícios geralmente assumem 

a forma de acesso a mercados de 

crédito e de capitais, contratos de 

compras governamentais, outros 

mercados externos, serviços e ins-

talações fornecidos pelo Estado. E 

no caso particular do mercado na-

cional, este conjunto de benefícios 

também inclui evitar os custos 

frequentes da informalidade, in-

cluindo o pagamento de subornos 

e a necessidade de fornecer servi-

ços gratuitos, realocar ou fechar 

negócios para evitar impostos.

Nesta perspectiva, o estabeleci-

mento de um quadro regulatório 

claro, a facilitação do processo de 

legalização das cooperativas (re-

dução da burocracia e custos) e a 

criação de um regime fiscal ade-

quado à realidade das cooperati-

vas, acompanhado das acções de 

formação/capacitação, teria um 

impacto relativamente mais cata-

lisador na formalização do sector. 

Estes mecanismos de redução dos 

custos percebidos para formali-

zação tornam-se particularmente 

relevantes tomando em considera-

ção o caracter não homogéneo do 

sector informal. Com efeito, além 

de incluir um segmento relativa-

mente mais robusto financeira-

mente das pequenas e médias em-

presas, este sector também integra 

empreendimentos de subsistência 

operando com baixas margens de 

lucro onde a incidência tributária 

provavelmente seria mais regres-

siva. 

Esta heterogeneidade coloca 

numa perspectiva diferente os cer-

ca de USD 10 milhões que, segun-

do a AT, foram perdidos no pri-

meiro trimestre do ano em curso 

devido ao sector informal. Porque 

mais do que recursos que o fisco 

não conseguiu “captar”, boa par-

te dos mesmos representam uma 

parcela imprescindível do baixo 

rendimento das famílias que têm 

no sector informal a sua base de 

subsistência. 

Mais do que tributar, é 
preciso assegurar que 
os recursos mobilizados 

desenvolvimento 
A expectativa do Governo é que, 

com a organização destes sectores 

produtivos, a economia nacional 

seja catapultada, passando da eco-

nomia de subsistência para uma 

economia de “rendimento médio 

até 2035”, em linha com a Es-

tratégia Nacional de Desenvolvi-

mento 2015-2035. 

À primeira vista, este parece ser 

um objectivo facilmente exequível, 

mas quando analisada a tendên-

cia mais recente da economia na 

matéria, facilmente nota-se que 

a mesma não passa de uma “as-

piração”, mera retórica, e que as 

expectativas sobre o programa são, 

até certo ponto, irrealistas. Com 

efeito, no lugar de uma conver-

gência para a meta de desenvol-

vimento de um PIB per capita de 

USD 2.957,4 até 2035, no geral, 

e devido à crise das dívidas não 

declaradas, a tendência mais re-

cente foi de reversão dos ganhos 

alcançados no período anterior à 

aprovação da estratégia. Partindo 

de um PIB per capita de aproxima-

damente USD 600, sete anos após 

a aprovação da estratégia, o valor 

reduziu para perto de USD 500, 

apenas 17% da meta fixada. 

per capita na última déca-

Fonte: Banco Mundial (https://
data.worldbank.org/indicator/

NY.GDP.PCAP.CD?locations=MZ) 

Os desafios serão particularmente 

mais acrescidos considerando que 

os ganhos resultarão, fundamen-

talmente, de uma melhor organi-

zação económica do sector infor-

mal com a sua estruturação em 

cooperativas, sendo expectáveis 

poucos resultados com a alocação 

dos recursos adicionais que serão 

coletados com o alargamento da 

base tributária. A razão é simples 

e reside na forma como o Governo 

aplica os recursos de forma a pro-

mover o desenvolvimento. 

Idealmente, o investimento pú-

blico deveria jogar um papel pre-

ponderante como dinamizador da 

economia e criação de condições 

para a realização do investimento 

privado. Entretanto, a actuação do 

Governo causa dois efeitos ambí-

guos sobre o crescimento e desen-

volvimento económico: Por um 

lado, através das externalidades 

positivas sobre o capital privado 

(gastos produtivos) e, por outro, 

pelo facto de implicarem neces-

sariamente um aumento de carga 

tributária, reduzindo os recursos 

disponíveis ao sector privado e ao 

crescimento da economia. 

No caso vertente da economia na-

cional, a análise da composição da 

despesa no período mais recente 

revela que os recursos mobilizados 

têm sido maioritariamente cana-

lizados para gastos improdutivos 

(despesas de funcionamento e 

serviço da dívida), que não afec-

tam o crescimento de longo prazo, 

em detrimento de despesas que se 

relacionam positivamente com o 

crescimento económico de longo 

prazo, como as despesas de inves-

timento, com um peso de menos 

de 10% do total.  

despesas públicas na últi-

Fonte: Conta Geral do Estado 
(vários anos) 

Este Desenvolvimento Review
analisou os méritos e deméritos do 

Programa Nacional de Desenvol-

vimento Cooperativo, as expecta-

tivas existentes e o seu potencial 

contributo na transformação do 

País numa “economia de rendi-

mento médio até 2035”. Os resul-

tados da análise estudo apontam 

para o seguinte:

Apesar dos seus méritos – aber-

tura de espaço para maior capi-

talização das oportunidades da 

transformação do sector informal 

em cooperativas, o sucesso do pro-

grama, e sobretudo no que se refe-

re à protecção do segmento mais 

vulnerável da economia informal, 

está condicionado à criação de um 

ambiente regulatório e fiscal que 

realmente maximize os benefícios 

líquidos da formalização. 

O programa terá um papel relati-

vamente limitado na transforma-

ção do País em uma “economia 

de rendimento médio”. A política 

de mobilização de receitas deve 

ser complementa por um investi-

mento público em actividades de 

aumento da capacidade produtiva 

e geração de ligações e externali-

dades para actuação dos demais 

sectores da economia.

*Economista
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O 
acentuado custo de vida 

acompanhado pelo in-

cremento do índice de 

desemprego, fraco poder 

de compra e aumento do número 

de pobres está cada vez mais a ge-

rar descontentamento e saturação 

nos moçambicanos, consideram 

cidadãos e analistas. Em Junho, 

a inflação anual disparou para 

10,81%, justificado com a subida 

de preços de combustíveis e produ-

tos alimentares. A luta do Banco de 

Moçambique (BdM) é não deixar a 

inflação ir aos dois dígitos.

Esta situação, observam, agudiza-se 

devido à falta de uma resposta sólida 

por parte do Governo e das constan-

tes tentativas de reprimir qualquer 

tentativa de manifestação, conside-

radas um desabafo social.

A reacção hostil das autoridades às 

manifestações é entendida como 

uma apatia do executivo perante a 

insatisfação do povo, sobretudo, na 

cada vez mais ofuscada capacidade 

de aquisição de produtos de primeira 

necessidade. 

A ameaça no poder de compra de 

alimentos, observam, é que vai de-

sencadear mais situações de revoltas 

e manifestações públicas, caso a res-

posta continue a não ser sentida.

Os especialistas notam que o país 

está numa situação crítica, que se 

arrasta há largos anos e que tende a 

agravar-se, havendo necessidade de 

se realizar reformas profundas, que 

respondam às preocupações dos mo-

çambicanos e tracem um novo rumo 

para o país. 

Estas constatações foram feitas 

numa altura em que a capital do país 

ficou, na última semana, paralisada 

por conta de uma greve promovi-

da por cidadãos anónimos contra o 

elevado custo de vida. A tentativa 

de manifestação, como de praxe, foi 

reprimida pela polícia, pelo que não 

chegou a ocorrer, como havia sido 

projectada, através de mensagens nas 

redes sociais, mas, ainda assim, não 

deixou de paralisar a vida socioe-

conómica, cujos danos económicos 

ainda estão por apurar. 

Houve bloqueios de vias de acesso 

em alguns bairros de Maputo, como 

Machava, Malhazine e Luís Cabral. 

As inquietações surgem num con-

texto em que ocorrem mexidas nos 

salários dos funcionários e agentes 

do Estado, através da implementa-

ção da Tabela Salarial Única (TSU), 

um processo, no entanto, congelado 

devido a várias incongruências. 

As queixas surgem porque estes re-

ajustes vão incluir apenas 382.728 

cidadãos, num contexto em que a 

população que não está incluída não 

beneficia de nenhuma protecção face 

à subida dos principais produtos de 

primeira necessidade. 

“O país está doente”
Para cidadãos entrevistados pelo 

jornal, o custo de vida é totalmente 

asfixiante e revoltante. 

Ao contrário do que seria normal, a 

procura de melhoria do nível de vida, 

o objectivo agora é garantir o pão de 

cada dia para conseguir a sobrevi-

vência, porque as demais pretensões 

foram aniquiladas pela incapacidade 

financeira. 

O pensamento é partilhado pelo 

cidadão José Marquez, que obser-

va que, comparativamente aos anos 

transactos, a situação actual é mais 

lastimável e desagrada a qualquer 

pessoa. 

Assinala que hoje as condições de 

vida são totalmente deprimentes. 

O exemplo encontra-se no “poder 

de compra que baixou, o gás a 1.200 

meticais, o desemprego, o preço do 

combustível. As coisas estão piores”, 

lamentou. 

“Tenho carro, mas estou a andar a 

pé. Não tem como”, acrescentou, 

para depois referir que é uma situa-

ção que aprofunda a sua insatisfação 

considerando as potencialidades que 

o país possui que o poderiam colocar 

noutros patamares, gerando outro 

tipo de condições para os seus cida-

dãos. 

Por sua vez, Sérgio António, de 38 

anos, refere que, tendo em conta as 

condições de vida de que dispõe, só 

pode concluir que “o país está doen-

te”, porque não é normal o nível de 

vida que leva. 

“Eu sou um jovem frustrado. Nem 

quero falar muito. Eu não estou a 

conseguir viver, imagina o meu filho, 

que educação vou dar”, lamentou, 

para depois explicar que se depara 

com uma situação em que está há 

mais de três meses sem salário e to-

dos  os dias deve reiventar-se para 

ter, pelo menos, uma refeição. 

Sérgio António trabalha como vi-

gilante há quatro anos, mas, ainda 

assim, garantir a alimentação é um 

dilema. 

Na mesma esteira, Atália Sitoe la-

menta que a situação no país seja crí-

tica. “O custo de vida é global, mas 

aqui é a dobrar. Nos outros países há 

crise, mas há emprego. Os jovens an-

dam frustrados por isso andam nas 

barracas”, disse. 

Critica a falta de resolução do pro-

blema do custo de vida. Diz não 

perceber, por exemplo, por que se 

fala de subsidiar os transportadores 

de passageiros, excluindo os de car-

ga, que tem um grande impacto no 

preço dos produtos, sobretudo, os de 

primeira necessidade.

Pergunta o que será dos reformados, 

dos desempregados e pobres que 

devem suportar o elevado custo dos 

produtos de primeira necessidade 

sem auxílio. 

Com 60 anos de idade e, recen-

temente, reformada na já extinta 

empresa Correios de Moçambique, 

Atália Sitoe assinala que só não ade-

riu à “greve” por falta de força e vi-

Insatisfação da população agrava-se

gor, mas a vontade de se manifestar e 

continua acesa. 

“As pessoas precisam 
desabafar”
O sociólogo Hélder Jauana explicou 

que a paralisação ocorrida na quinta-

feira da semana passada pode ser en-

tendida de duas formas. 

Por um lado, as pessoas podem não 

se ter posicionado nas ruas com o 

objectivo de se protegerem de actos 

de vandalismo, mas, por outro lado, 

a escolha de permanecer em casa, ao 

invés de se deslocarem aos seus pos-

tos de trabalho, pode ser vista como 

um acto de envolvimento e protesto 

contra o elevado custo de vida. 

No entanto, o sociólogo explica que 

estas não são as questões de fundo, 

mas, sim, a resposta e avaliação da-

das por quem é direito perante um 

cenário de crise e insatisfação social. 

Refere que é preciso destacar que 

quem opta por ir à rua para protestar 

é o cidadão marginalizado, “miseráv-

el”, que não tem nada para comer. 

Aquele que não se intimida perante 

o risco de ser baleado, porque quer 

aproveitar a oportunidade para deix-

ar o seu grito de socorro. 

“Greve não é problema. A OTM-

Central Sindical e todas outras as-

sociações podem convocar greves. 

Ela será um problema, porque 

vai paralisar o país, mas será uma 

solução, porque coloca à mesma 

mesa Governo e aqueles sindicatos 

que vão discutir sobre os problemas 

que lhes inquietam e preocupam o 

país. Quando nós fazemos de con-

ta que está tudo bem, o resultado é 

este. Quem sai verdadeiramente à 

rua e parte tudo é o indivíduo que 

não sabe o que comer”, explica o so-

ciólogo.

Quem sai à rua, prossegue, vê na 

manifestação uma oportunidade 

de destilar toda a sua raiva contra 

aquele cidadão que ele acha que é 

beneficiado. 

Observa que vários cenários forçam 

os cidadãos a recorrerem a greves 

para mostrarem o seu descontenta-

mento. 

A primeira dimensão envolve o facto 

de o país estar afectado por uma 

crise antiga que incide no gritante 

número de pobres e desemprega-

dos, que não está acompanhado de 

um debate sério e honesto sobre a 

questão do país. 

Segundo, porque as pessoas não têm 

confiança na intervenção dos sindi-

catos, uma vez que, explicou, os mes-

mos só servem para mitigar peque-

nos conflitos laborais e aparecem 

nas discussões do mísero reajuste 

salarial, não agindo no interesse dos 

trabalhadores, muito menos como 

contrapoder. 

E, por último, há a tendência de 

fragilização dos intelectuais e das 

soluções que são apresentadas. Estes 

três cenários cooperam, referiu, para 

que se opte por manifestações. 

“Devíamos ir aos distritos ver os 

pedidos de manifestações (mesmo 

não sendo de lei pedir autorização) 

e as causas e veremos quantos foram 

recusados e aceites. O protesto é 

terapêutico, não podemos negar a 

ninguém. Quando não se dá opor-

tunidade às pessoas de se manifes-

tarem legalmente, vão manifestar-se 

na ilegalidade”, disse. 

Refere ainda que uma das questões 

que cooperam para que não haja so-

luções dos problemas que apoquen-

tam o povo é a falta de empatia “pelo 

próximo”.

“Falta sensibilidade, empatia. Se não 

Por Elias Nhaca

compreendermos o que leva um in-

divíduo a vandalizar, queimar pneus, 

não vamos resolver o problema”, disse. 

“É preciso olhar para aquele acto 

e tentar perceber o que é que leva 

um indivíduo a sair à rua e ir par-

tir vidros de carros, ir destruir bens 

alheios, colocar pneus, incendiar e 

provocar o caos. Ainda que as au-

toridades consigam reprimir estes 

comportamentos com força, com ar-

mas, com blindados, mas, enquanto 

não perceberem, não vão fazer po-

líticas públicas que resolvam aquele 

problema e que acabem com aquela 

situação”, apontou. 

Os momentos de crise são os mel-

hores para dirigir e gestão do bem-

público para superar a crise. “Quan-

do temos uma situação em que parte 

da população vive na miséria, o mín-

imo encarecimento de custo de vida 

é uma oportunidade para protestar”, 

assinala. 

É neste prisma, explicou, que os gov-

ernantes devem se focar. Procurar 

compreender o que causa a revolta 

e a insatisfação dos cidadãos, o que 

os leva a pensarem em se colocar 

na rua para dizer basta e clamar por 

soluções. 

“O Povo está saturado”
O elevado custo de vida é crónico 

em Moçambique e tem-se agudiza-

do com o decorrer do tempo, o que 

está a fatigar as pessoas, observa Bal-

tazar Fael, pesquisador do Centro de 

Integridade Publica (CIP). 

Fael nota que o povo está saturado 

em virtude da incapacidade do Go-

verno de responder a uma situação 

que abala o tecido social e económi-

co.

Esta insatisfação social que se tem 

verificado, explicou, deriva da fal-

ta de políticas sérias e consistentes, 

que mudem a tendência instalada de 

“apagar fogo, subsidiar as gasolinei-

ras”, quando o caos estiver instalado. 

Acrescenta ainda que a falta de se-

riedade e vontade de mudar o rumo 

dos acontecimentos nota-se nos 

constantes discursos feitos para dar 

notoriedade e resultados internos ao 

sector da agricultura. 

Explica que por largos anos, tem ou-

vido discursos apelativos para este 

fim, mas os resultados são inexis-

tentes, mesmo que vários projectos 

sejam promovidos.

Fael sugere que sejam resolvidos os 

problemas do presente, os mesmos 

que tiram o sono de milhares de 

moçambicanos espalhados por todo 

o país. 

“Os produtos de primeira ne-
cessidade ainda vão subir”
O presidente da Associação dos 

Pequenos Importadores, vulgo 

“mukheristas”, Sudecar Novela, ex-

plicou que os preços dos principais 

produtos vão continuar a acentuar-

se, enquanto o combustível continu-

ar a ser adquirido a um custo elevado. 

Esta é uma situação preocupante, 

mas incontornável, refere a fonte. 

Desde a primeira subida dos com-

bustíveis este ano, o preço de dois 

litros de o óleo de cozinha subiu de 

200 meticais para quase 400 me-

ticais e 10 quilos de Batata de 320 

para entre 350 e 400 meticais, o que 

reduz o poder de compra dos mo-

çambicanos. 

Para Novela, é muito fácil entender 

as variáveis que cooperam para o in-

cremento dos produtos. Argumenta 

que com o constante incremento 

do preço dos combustíveis, o custo 

do escoamento de produtos foi re-

visto, o que, naturalmente, por sua 

vez, teve impacto no preço final dos 

produtos, considerando a necessida-

de de manter a sustentabilidade do 

negócio dos revendedores. 

Explicou que, no princípio do ano, 

para o transporte de produtos da 

vizinha África do Sul até Moçam-

bique, o preço médio cobrado eram 

17 mil meticais, no entanto, com a 

subida do combustível, o preço oscila 

entre 27 e 30 mil. 

Por outro lado, os pequenos impor-

tadores devem suportar o “pagamen-

to do IVA [Imposto sobre o Valor 

Acrescentado] e taxas aduaneiras”. 

Custo de vida

Analistas observam que as pessoas estão saturadas e clamam por mudanças urgentes

Baltazar Fael – Pesquisador do CIP Hélder Jauana – Sociólogo Sérgio António - cidadão

Sudecar Novela – Presidente da Associação dos Pequenos Importadores
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A Medicos Sem Fronteiras, tomou conhecimento 
sobre o facto de estar a circular urn a nuncio de 
vaga em nome da organização para recrutamento 
de 25 (vinte e cinco) Enfermeiros na vila de Mani-
ca- provincia de Manica atraves do website “Mais 
Emprego” como titulo Vagas para Técnicos de Me-
dicina (Enfermeiros) para Manica. Vimos por este 
meio comunicar que o anuncio e TOTALMENTE FAL-
SO, a MSF não tern qualquer tipo de actividades na 
Provincia de Manica, pelo que, apelamos ao Publico 
em geral para que não compactuem com esta fal-
sidade enviando os vossos dados e as autoridades 
competentes para que tom em as necessarias me-
didas. Mais alertamos que, nos processos de recru-
tamento da MSF, nenhuma transação monetaria, 
nem pedidos de favores em espécie, nem outros 
tipos de favoritismo sao tolerados. A Medicos Sem 

COMUNICADO
FALSO ANUNCIO DE VAGA

Fronteiras, reitera que todas as demandas il-
fcitas desse genero podem ser processadas 
por meio do sistema judiciario e nenhum or-
gão tern o direito de usar o nome, logotipo ou 
qualquer adaptação, sem o previo consenti-
mento por escrito da MSF cujo nome, logotipo 
e de uso exclusivo da organização.
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Cartoon
EDITORIAL
Entre o vazio dos sindicatos e 
a repressão policial, alojam-se 
as forças do oculto

Em qualquer sociedade que se considere democrática, faz parte das regras de jogo 

que os cidadãos se manifestem livremente perante os seus governantes, inde-

pendentemente de os motivos da sua indignação serem justos ou não.

De facto, a manifestação faz parte do jogo democrático, sendo invariavelmente 

incorporada na ordem constitucional como parte dos direitos, garantias e liberdades 

fundamentais. 

Em Moçambique, este direito tem o seu respaldo no artigo 51 da Constituição da 

República, que determina que “todos os cidadãos têm direito à liberdade de reunião e 

manifestação (...)”.

Só por si, este comando constitucional é o suficiente para dissuadir as autoridades do 

Governo de procurar impor obstáculos quando cidadãos devidamente identificados, e 

muitas vezes representando organizações bem conhecidas e legalmente reconhecidas, 

anunciam a intenção de manifestar publicamente o seu sentimento sobre um deter-

minado assunto.

Mas a cultura de repressão que prevalece no nosso país actua exactamente no sentido 

contrário, e muitas manifestações pacíficas de cidadãos com reivindicações legítimas 

têm sido violentamente reprimidas, resultando, em alguns casos, em agressões físicas 

e detenções arbitrárias. No pior dos casos, há manifestantes que pagam com as suas 

próprias vidas, sem que os autores dessas mortes sejam chamados à responsabilidade.

É por estas razões que chegamos ao ponto em que potenciais promotores de manifes-

tações têm de recorrer a métodos de puro terrorismo digital para fazerem valer direitos 

que em condições normais, e à luz da lei, são um dado adquirido.    

Os acontecimentos do dia 14 de Julho mostraram como estas tendências autocráticas, 

num quadro jurídico-constitucional de liberdades fundamentais, não só têm uma efi-

cácia limitada, como também representam alguns perigos para a sociedade.

Perante o chamamento de um áudio telefónico anónimo, muitos cidadãos, para não as-

sumirem riscos, simplesmente ficaram em casa, acabando, em parte, por se materializar 

aquilo que teria sido alcançado se o chamamento à greve tivesse sido de forma oficial.

É mais perigoso quando o Estado tem de lidar com ameaças protagonizadas por enti-

dades anónimas, do que se tiver que lidar com pessoas concretas, que no exercício dos 

seus direitos fazem-no respeitando os limites que lei impõe, e a quem por isso este 

mesmo Estado pode exigir responsabilidades.

A ineficácia do instinto repressivo do Governo esteve à vista no dia 14 de Julho, dado 

que mesmo sem se fazerem à rua, os promotores da manifestação conseguiram alcançar 

o seu objectivo de paralisar parcialmente o país, provocando danos económicos que 

só nunca serão do domínio público porque ninguém se quer dar ao trabalho de fazer 

contas. 

Mas qual teria sido o cenário se não tivesse sido necessário recorrer a meios ocultos 

para convocar a greve? O Governo teria tido a oportunidade de negociar com os pro-

motores da greve, e eventualmente convencê-los a desistir da mesma. Alternativamen-

te, a greve teria prosseguido, mas os seus organizadores teriam sido responsabilizados 

no sentido de garantir que a mesma não interferisse com os direitos de outros cidadãos 

que quisessem continuar com a sua rotina. A polícia teria feito o devido acompanha-

mento, para garantir que a greve decorresse num ambiente de segurança. E a sociedade 

não estaria a ser aterrorizada por desconhecidos, através de instrumentos (como o te-

lefone) que as pessoas usam normalmente para a sua vida diária. 

A Polícia da República de Moçambique (PRM) precisa de rever a pauta da sua ac-

tuação e reconhecer que ela nunca se deve deixar confundir com uma instituição que 

existe para dificultar o usufruto, pelos cidadãos, dos direitos, liberdades e garantias que 

lhes são conferidos pela Constituição da República. 

Esta actuação, até agora, longe de assegurar que os cidadãos vivam num ambiente livre 

de intimidação, tem sido facilitadora para que forças ocultas na sociedade se apro-

veitem da sua cultura de repressão gratuita para impor um sentimento de terrorismo 

digital que tem como resultado final impedir os cidadãos de fazerem escolhas livres. 

Para uma manifestação devidamente convocada e em respeito à lei, os cidadãos têm a 

opção de aderir ou não. De outro modo, como aconteceu no dia 14 de Julho, as pessoas 

foram obrigadas a aderir à manifestação, mesmo que o não quisessem fazer, e isto viola 

a liberdade dos indivíduos. 

A mensagem deve ser extensiva às organizações sindicais, que por abdicarem das suas 

responsabilidades como organizadoras da classe trabalhadora, abrem espaço para que 

oportunistas se aproveitem da sua ausência para implantarem as suas próprias agendas, 

supostamente em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo carenciado. 

,

Angola. Os últimos dez dias foram 

tumultuosos e também abalaram o 

mundo, apesar da aparente tranqui-

lidade na terra, no céu, nos ventos e 

no mar que nos circunda. Para tranquilizar o 

espírito, pensei em reunir pedaços de palavras 

em texto, descrevendo as emoções e pesadelos 

destes últimos dias sem cometer mais desli-

zes.

Ainda que por instantes,  quis escrever men-

sagens capazes de espairecer as nuvens que 

cobriam a lucidez dos humanos à medida que 

fosse vendo cenas completamente contradi-

tórias, uma e outras, mas reais como os dife-

rentes rostos. Confesso que desisti.

Não porque fosse incapaz de o fazer, mas úni-

ca e simplesmente porque tudo estava tão tu-

multuoso, como naqueles dias de John Reed 

que abalaram o seu mundo até aos extremos, 

que as minhas ideias também pareciam água 

a ferver, escaldante, e por isso mesmo impos-

síveis de reter e agarrar!

O leitor já deve ter pressa em saber onde isto 

vai chegar... Também eu!

Estou em Luanda, Angola, onde já muito 

se falou e disse sobre o que se passou. Aqui, 

estou agora no rescaldo. E oiço músicas que 

estão “a bater” como a de Carlos Lamartine e 

Man Ré, ao mesmo tempo que vejo as ima-

gens da TV com o som propositadamente 

desligado. Em Kiev, os correspondentes de 

guerra de todo o mundo só falavam da Ucrâ-

nia e nós estamos cansados da guerra. Só 

queremos viver em paz!

A solução e a melhor receita para me espai-

recer foi procurar um mestre mudo, quero 

dizer, ler um bom livro. Mas não foi “Os Dez 

Dias…” de John Reed, não!   Foi um livro 

sobre a nossa resistência anti-colonial que 

narrava brilhantemente o percurso de um na-

cionalista. E a descrição do “mestre mudo” es-

tava a ser tão perfeita  que reconheci o retrato 

inconfundível de um guerrilheiro, felizmente 

ainda vivo, mais de 50 anos depois. Não he-

sitei. Bastante entusiasmado, liguei para ele.

«És tu...? Estás na página 320 do livro...!», 

não contive a emoção.

Mas, o meu velho guerrilheiro apenas aceitou 

o seu empenho e dedicação, mas não sentiu 

emoção nenhuma por estar a ser mencionado 

com tanta alegria minha. Também ele sentia 

os efeitos e as agruras dos “Dez dias que nos 

abalaram tristemente”, agora sim, a exemplo 

do brilhante título do do norte americano 

John Reed e do seu testemunho vivo sobre os 

distantes acontecimentos de 1917, na Rússia!

Hoje, estamos em Julho de 2022. Ainda pedi 

a ele para não ficar triste; ainda insisti para 

não se lamentar, e implorei: «O importante 

foi teres cumprido a tua missão com sucesso 

desde os anos 60’s e ter feito o teu trabalho 

com elevado mérito, colocando uma pedra 

neste Grande Edifício em que vivemos... O 

reconhecimento moral vai chegar. Um abra-

ço».

E, sinceramente, ficamos por aqui. Ele estava 

profundamente triste e abalado com a po-

lémica que se seguiu à morte do inigualável 

José Eduardo dos Santos. Em Angola, o mo-

mento era de luto e de profunda reflexão.

*Jornalista e escritor angolano

Os dez dias que nos 
abalaram
Por Tazuary Nkeita*
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FILOSO  FEMAS
(MOÇA)

Apenas chegado aqui, pensei 
dever em primeiro lugar 
certificar-me se verdadeira-
mente Dionísio era possuído 

pelo ardor filosófico como por um fogo 
ou se então as notícias que nos chega-
vam a Atenas eram falsas. Nesse sen-
tido, falei com ele, não para lhe expli-
car fosse o que fosse, aliás, ele também 
não me perguntou nada porque presu-
mia saber e ter conhecimentos suficien-
tes (Platão, Carta VII).

Dionísio I de Siracusa (Sicília) 

não era o Rei-Filósofo nem o Fi-

lósofo-Rei que Platão procurava. 

Confrontado com o fausto e a cor-

rupção do reino, o monarca não su-

portou a ousadia e confrontação do 

filósofo e vendeu-o como escravo.  

Em 2004, a BBC convidou os seus 

auditores a designar o maior filó-

sofo de todos os tempos. Por uma 

intuição quase divina, os membros 

da International Plato Society, sen-

tindo o vento do Olimpo a mudar 

de direcção, convidaram todos os 

seus seguidores a votarem: era ne-

cessário que Platão continuasse a 

reinar sobre o mundo das ideias.  

Escândalo! Marx ganhou com 27, 

93 por cento  de votos e Platão fi-

cou em quinto lugar, com 5,65% de 

votos, muito atrás de David Hume, 

Ludwing Wittgenstein e Friedrich 

Nietzsche. Esta derrota é anedóti-

ca porque ninguém abandonara os 

diálogos socráticos. Há séculos que 
notre cher Platon (como lhe chama 

carinhosamente Alain Badiou) go-

verna a filosofia, que todos pensa-

mos com ele ou contra ele. Aliás, 

o primado popular de Marx (e a 

grande influência que ele teve sobre 

os maiores pensadores do Sec. XX), 

deve-se, provavelmente, ao facto de 

ser percebido como a encarnação 

intelectual moderna do ideal plató-

nico da justiça.

Todo o filósofo ou académico (da 

Academia fundada por Platão de-

pois dos dissabores com Dionísio 

I) deve ousar (audi) tomar a palavra 

em público (é o que Kant chama 

de Iluminismo), e quando o faz 

realiza, por sua vez, a sua viagem a 

Siracusa melhor, a Moça-cusa  ou 

às afro-cusas do nosso mundo, cada 

vez mais pequeno e grande ao mes-

mo tempo.

Esta metáfora platónica é inscrita 

no coração mesmo da pátria filo-

sófica e da intelectualidade (desde 

Voltaire) que se percebe e é per-

cebida como a única vanguarda. 

Desde sempre, a busca do saber é 

uma viagem, um caminho perigoso 

em Direcção a si próprios, caminho 

que atravessa as cidades com as 

suas leis, assimetrias – luxos, lixeira, 

esgotos – e as suas mais ou menos 

confortáveis espinhosas e insalu-

bres cavernas.

Porém, recordemo-nos sempre que 

a sabedoria não é a Kultur (cultu-

ra) de Cícero, o enciclopedismo de 

Navegadores – Precisam-se
Por Severino Ngoenha e Carlos Carvalho

Diderot, ou a erudição de Pico da 

Mirandola (tudo o que aos olhos 

de Platão era actividade dos sofis-

tas). A filosofia é um compromisso 

existencial com a Aleteya (verdade) 

e com a Justiça, que está sempre 

diante de nós (Derrida).

A sabedoria não é acumulação de 

fórmulas, não se faz com etique-

tas, nem com esquemas baratos. 

A sabedoria não tem nada que 

ver com a lógica da comunicação, 

aquela cultura que se pode resol-

ver por meio de sistemas semió-

ticos, de códigos, de locuções ou 

de horizontes hermenêuticos, di-

ferentemente compreendidos. A 

sabedoria não é um método, mas 

uma via. É verdade o filósofo é um 

dialético, mas não é só isso, ele não 

é um especialista ou técnico da de-

finição. A diferença não é só entre 

dialéctica e retórica. A dialética de 

quem busca o saber não é dirigida 

a si próprio ou a qualquer activi-

dade particular; o seu saber não é 

um discurso (não é uma narração), 

não é uma demonstração definiti-

va, é essencialmente um ethos que 

podemos chamar político, bem sa-

bendo o que significa esta palavra 

para Platão e que está na origem 

da sua viagem a Siracusa. 

A busca da sabedoria é assim 

‘ciência’ e ‘não-ciência’. É ciência 

enquanto está na raiz de todas as 

ciências e das suas escritas mais 

autênticas; não o é porque se a sa-

bedoria se torna uma ciência no 

sentido da ciência, perde-se no 

naturalismo, no dogmatismo e na 

superstição. A busca da sabedoria 

apresenta-se como uma ciência 

inactual, como uma ideia e uma 

meta impossível; essa não possui 

nenhum pascaliano porto-seguro, 

nenhum cartesiano método garan-

tido, mas é via e procura infinita da 

nova Atlântida, nossa Moça-cusa 

que ainda não existe (Craveiri-

nha) e espera ser construída pedra 
a pedra por cada um de nós.  Por 

isso, a busca da sabedoria (como a 

filosofia), pergunta-se continua-

mente o que ela é sem nunca po-

der responder, porque a sabedoria

é (como a moça-cusidade) uma 

ideia que não se pode encarnar em 

nenhum discurso e em nenhuma 

definição. Essa está perenemente 

a caminho em direcção à equidade, 

sempre a construir. Porém, ela tem 

que ser sempre prudente para não 

confundir e não cair na tentação de 

qualquer Tebas terrestre (partidos, 

governos, ONG, igrejas, guetos, 

nomenclaturas) com a Siracusa ce-

leste e o ideal da nossa moçambi-

canidade.

Não obstante estas ambiguidades 

e paradoxos ou talvez exactamente 

por causa delas, a busca da sabedo-

ria apresenta-se como uma instân-

cia ou uma promessa de liberdade. 

Como dizia o jovem Heidegger, a 

filosofia, como a sabedoria, é ateia. 

Isso não significa que ela não tenha 

Deus ou que esteja contra Deus, 

mas que é para além de todo sa-

ber sacro ou sacralizado. Liberda-

de desesperada, se quisermos, mas 

liberdade inaudita; promessa de 

liberdade que encarna este ideal es-

pinoziano.

Ciência que não é ciência, palavra 

que não se pode dizer. Discurso 

que não se pode pronunciar e ainda 

menos escrever, pergunta que não 

se pode responder, ideia que não 

se pode activar, viagem sem meta, 

iniciação nunca terminada, ethos 

invisível: eis o efémero e claudi-

cante barco da busca filosófica da 

sabedoria, na sua encruzilhada de 

paradoxos e contradições...

Quem quer embarcar nele? Quem 

quer participar, com o risco de si 

próprio, na construção desse efé-

mero Moça-cusa? Porque esta nave 

de tolos (na qual embarcaram e 

sucumbiram mondlanes, macheis, 

simangos, kavandames...) desde há 

séculos abre itinerários, sugere rotas 

e orgulha-se de reivindicar para si 

essa responsabilidade (Diógenes).

É por isso que outros navegadores, 

Ba Ka Kosa, Chiziane, Mabunda, 

Ídasse, Azagaia, Vieira Mário (...) 

buscaram outras rotas, afastando-

-se do caminho traçado por  Platão, 

sem, contudo, nunca perderem de 

vista Siracusa.

Nos últimos anos embarcámos 

uma multitude de jovens (trouxe-

mos a filosofia e o ideal platónico 

para todos) que vai aprendendo

(esperamos), nas (também eféme-

ras) escolas (o que é possível) da 

arte da navegação: sentido crítico, 

domínio da linguagem e de concei-

tos, aprendizagem de uma relação 

cooperativa com a lei, negociação 

de regras necessárias ao desenvolvi-

mento de um debate democrático, 

adesão a uma ética comunicativa 

(Habernas) e cordial (Adela Cor-

tina), exigências intelectuais de 

questionamento de pseudo-certe-

zas, problematização de noções, de 

argumentação racional de teses e de 

objecções que garantam a filosofici-
dade dos debates, a preservação do 

debate democrático da demagogia, 

da doxologia e da sofística...

Esta preparação é necessária para 

evitar que os jovens embarquem em 

Ematuns (com estaleiros franceses, 

bancos suíços, aldrabões libaneses, 

corruptos moçambicanos...), barcos 

que não pescam e ficam atracados 

no porto porque não houve a ele-

mentar prudência (ou interesse) de 

verificar se a rota precisava de cabo-

tagem (…). Mas os jovens têm so-

bretudo que aprender que são eles 

que precisam do mar para navegar 

em direcção a Siracusa e não é o 

mar que precisa deles...

A nossa primeira viagem é nas 

encruzilhadas da memória, nos 

tempos que devem ser sempre lem-

brados (escravatura, colonialismo, 

chibalo, guerras orquestradas, e o 

Banco Mundial, não responsabili-

zável, que se engana – se é que se 

engana – nas suas receitas/imposi-

ções) que estão na origem ou favo-

receram as discrepâncias sociais, a 

corrupção e põem a causa as nossas 

vidas.

 O nosso livro de bordo compreen-

de três itinerários: a tradição filo-

sófica com as suas metamorfoses 

históricas, rupturas metodológi-

cas e epistemológicas – Vattimo 

pergunta-se o que a filosofia pode 

fazer da sua história – ; um pensa-

mento africano, livre da sua suposta 

(antropológica) génese tempelsiana 

e aliada à mais antiga, pertinente, 

constante e necessária determina-

ção de um Renascimento africano 

(Garvey, Dubois, Nkrumah, Lu-

mumba, Nyerere, Cabral, Mande-

la...), de gritar com Cesaire: E está 
de pé a negrada/  a negrada arriada/ 
inesperadamente de pé/ de pé no po-
rão/ de pé nas cabines/ de pé na ponte/ 
de pé ao vento/ de pé sob o sol/ de pé no 
sangue/ de pé e livre...
Por isso e para isso é imperioso 

confrontar-se com o(s) passado(s) 

como obra(s) humana(s) feita não 

pela natureza mas pela cultura 

(Vico); com a tradição, que  não é 

o passado mas presente e, sobretu-

do, futuro. Passado e tradição são o 

fundo a partir do qual as mudanças 

podem advir com sentido e dura-

bilidade.

Toda a tradição – do Sul que go-

vernou mal, do Norte que gover-

na pior e do centro que reivindica 

regionalisticamente a sua vez de 

sacar/saquear; e toda esta tradição 

tribalista que a Frelimo instaurou 

– é condenada a repensar-se e se 

renovar sob pena de desaparecer. 

Sem tradição, seríamos uma dessas 

sociedades frias descritas por Lé-

vis-Strauss, sociedades fossilizadas 

que evacuaram a história. Por isso, 

em Moçambique e África, é impe-

rativo frequentar as obras dos que 

nos precederam (Césaire, Cheik 

Anta Diop, Fanon), mas não para 

assimilá-los acriticamente mas para 

apreendê-los, o que de per se, é já 

um acto de fundação.

Desse passado, devemos ter uma 

visão crítica, tirar lições para nos 

prevenirmos e evitarmos falsas cer-

tezas. Por detrás desta crítica, está a 

necessidade de uma maior liberda-

de de opinião, de debate de ideias, 

e da necessidade de enveredarmos 

por um caminho de concertação, de 

compromisso e de busca contínua 

de consensos.

A nossa Moça-cusa tem que ser 

uma revolução na maneira de pen-

sar. Não se trata simplesmente de 

uma postura epistemológica e não 

se pode restringir tal revolução ao 

positivismo, mas tem que se chegar 

a uma compreensão mais larga da 

filosofia, onde a ciência está em li-

gação estreita com o estatuto do ser 

humano enquanto tal que, na lógica 

de Kant se declina em:  ‘o que pos-

so saber, o que devo fazer, o que é 

permitido esperar, em suma, o que 

é o homem?’

Apesar dos esforços que engoda-

mos, Siracusa permanece para nós 

ainda distante, um destino a con-

quistar, uma meta a descobrir. O 

Moça-cusa é ainda um ‹já› e ‘ainda 

não‘, porque ainda não enveredá-

mos por num caminho que ponha 

“milhões de braços na construção 

de uma só força”, o que se tornou 

urgente... 

Quem quer participar na edificação 

do Moça-cusa? Quem quer embar-

car nos paradoxos e incongruências 

desta nave sempre à deriva e sem 

meta fixa? A bordo filósofos, aca-

démicos e intelectuais; subamos 

nos barcos, temos um Moçambi-

que a construir, na verdade. Mas 

atenção, aqueles que têm mal de 

mar, os intelectuais orgânicos (An-

tonio Gramsci) que não se podem 

distanciar até das aberrações e in-

congruências dos próprios partidos, 

os mercenários da pecúnia (os que 

não se podem afastar dos ditames 

das embaixadas e da comunidade 

internacional);  aqueles que procu-

ram a todo o custo um porto seguro 

(Banco Mundial, FMI), é melhor 

não embarcar para não compro-

meterem a viagem, nem pôr em em 

perigo os outros passageiros!

O mar está cheio de insídias: mares 

altos, ventos, tempestades, animais, 

piratas; subam só aqueles homens 

e mulheres prontos a fazer frente 

às intempéries e às vicissitudes dos 

tempos... Os intrépidos que não te-

mem ser afogados no Mediterrâneo 

da Europa e europas que defendem 

as injustiças do status quo, ou os 

nyusianos gases lacrimogénios com 

que são regados os pobres que gri-

tam pelo pão; os bancos mundiais 

que não cessam de nos submer-

gir com medidas que nos afogam 

numa ulterior miséria

Avante! subam depressa, temos um 

Moça-cusa a construir,  milhares 

de sonhos à espera de ser realiza-

dos. Uma última advertência, nesse 

barco ecológico (sempre avariado 

como o „Inhaca“ ) e sem combustão 

(o gás do Rovuma pertence a outros 

e a alguns de nós) é preciso remar; 

remar sempre, remar com força e, 

sobretudo, remar juntos. Foi/ é/ 

será a este preço que se conquistou/ 

conquista/ conquistará a liberdade, 

o outro nome da Justiça. Platão, 

depois de escapar da escravatura, 

fez mais duas viagens a Siracusa 

e continua viajando pelos mares e 

Siracusas do mundo, conosco ou 

através de nós na busca do Rei-Fi-

lósofo, outro nome da Justiça.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Transferência bancária feita. Olhou 

para o semáforo, ainda no verme-

lho. Guardou o telemóvel. Sorriu 

para a automobilista ao lado. Vol-

tou a concentrar-se no semáforo. Num 

ápice, atendeu o telemóvel. Avançava 

“Maringuè” abaixo na avenida do poeta 

que nunca escreveu um verso sequer so-

bre aquela descida relativamente acen-

tuada. De certeza que no dia em que se 

implantar, no fundo da descida, uma es-

tátua homenageando o polícia de trânsito 

(des)regulador das finanças dos automo-

bilistas, o poeta ressuscitará para escrever 

o seu último verso. Colado ao telemóvel, 

o “cidadão exógeno” ouviu pacientemen-

te a voz do outro lado. Depois de várias 

tentativas conseguiu travar o seu interlo-

cutor, dizendo o seguinte: 

— Não é aquilo que sempre digo? Achas 

mesmo que a tabela salarial única é pro-

duto da mão externa? Até pode ser. Se, 

como possibilidade, a lufada salarial des-

tes funcionários e agentes do Estado sobe, 

então, isso vai impactar na elevação do 

seu poder de compra, admitindo que a TSU 

não seja ultrapassada por uma severa inflação 

ou por novas “dívidas ocultas”. Tirando essas 

negatividades “fora de controlo”, o consu-

mismo vai ganhar um novo nível. Liquidez, 

meu! A tua empresa já pode produzir mais 

porque haverá quem compre, não é? Poderás, 

então, melhorar os salários dos teus trabalha-

dores, evitando que rocem a função pública. 

Por tabela, os Cofres do Estado engordam. 

Liquidez! Com o tempo melhoramos a qua-

lidade das nossas estradas, dos nossos hospi-

tais, postos de saúde,… êpa, é um caminho. 

Motivamo-nos para a massificação da cul-

tura poligâmica. Não te esqueças dos prová-

veis ganhos com o negócio do gás, das areias 

pesadas, etc. Liquidez! Uma outra coisa que 

disseste, e que não percebi muito bem, é que 

nunca houve vontade interna para termos, na 

função pública, salários condignos. O pro-

blema pode não ser propriamente “vontade”, 

mas, sim, “capacidade interna”. Diz-me, TSU 

tem como fonte a economia nacional? Agora, 

quando dizes que nunca houve vontade nem 

interesse porque a relativa folga salarial por 

parte dos funcionários e agentes do Estado 

tende a gerar uma espécie de independência, 

obrigando-os a dar pouca importância em 

filiar-se a este ou àquele partido para garantir 

caril, obrigando-os a esquivar-se dos “limites” 

da sobrevivência, do lambebotismo, a distan-

ciar-se da disciplina partidária e de outras 

práticas próprias de quem se sente inseguro 

no lugar que ocupa,… quando dizes isso, per-

cebo que as distorções podem ser proposita-

das. Como o sistema vai fazer para se desin-

char de funcionários fantasmas? Êpa, como 

é que vão reagir aqueles nossos que só têm 

pão no partido? Sonham com TSU cor-de-

-rosa nível 22 no País do 25 onde ninguém 

está lá. Mesmo quando dizem coisas sem 

sentido batemos palmas amarelas! Temos 

muitos putos licenciados e mestrados que 

vão mandá-los passear. É psicológico. Isso vai 

acontecer paulatinamente, até eles sozinhos 

perceberem que estão fora do comboio que 

os abandonou faz tempo. Um terceiro “coiso” 

que disseste: se assumirmos TSU como “es-

tratégia eleitoralista”, é justo que pensemos 

que o partido no poder respeitará e abraçará a 

ética e a lisura atinente ao processo eleito-

ral por ter este universo de moçambicanos 

“tsu”, incluindo as suas famílias, a seu favor. 

Nessa acepção, colocaríamos na balança as 

tendências do eleitorado “tsu”. Qual seria 

o peso do eleitorado não “tsu”? A quem 

mais incomoda ou preocupa a carestia de 

vida? Êpa, polícias. Têm razão: excesso de 

velocidade. Mandaram-me parar. Ligo-te 

quando me livrar deste pessoal.

O Polícia de trânsito motivado pela TSU 

ofereceu ao “cidadão exógeno” uma con-

tinência confiante do nível meia-lua bem 

rasgada. Quando olhou com mais atenção 

para o condutor, mais não fez do que man-

dá-lo seguir viagem. O “cidadão exógeno”, 

percorrendo a brisa “marginal”, olhou o 

polícia de trânsito pelo retrovisor ciente de 

que todo o cidadão deveria ser tratado de 

igual forma. Sabia, porém, que esta verda-

de, no seu lento e demorado processo de 

construção, carece de conformação com os 

respectivos embates de aprimoramento.  

Monólogo a dois

Em vésperas das eleições, o princi-

pal tema de debate político-eco-

nómico e sociocultural em Angola 

é a questão do morto.

Nesse espectáculo da morte, há um con-

senso entre as forças vivas sobre a opor-

tunidade soberana de se evitar, mais uma 

vez, o purgatório da discussão de ideias 

sobre o país e os angolanos.

Mas, para se entender a centralidade da 

morte na definição da política nacional 

e na exposição do verdadeiro ser e nível 

de elevação ou baixaria de uma família, 

basta um recuo de 30 anos, quando o 

escritor Manuel Ruipublicou Um Morto 
e os Vivos, cuja leitura é altamente reco-

mendável.

Trata-se de uma sátira mordaz sobre o 

poder em Angola, que é desnudado na 

hora da morte de um dos seus ilustres 

detentores, com todos os seus paradoxos, 

os esquemas de corrupção, a disfuncio-

nalidade da administração do Estado e a 

ausência do sentido colectivo de Estado.

“Todos nós sabemos das dificuldades que 

o partido e o Estado enfrentam no que 

concerne à indústria funerária” – assim 

discursa um governante no funeral do 

morto, ora reconhecido apenas pelos fa-

vores que distribuiu entre tantos. 

Na hora do seu enterro, o morto vê-se 

coberto e desonrado pela hipocrisia dos 

seus pares, pela humilhação causada pelo 

comportamento da sua família e pelo 

modo como a cidade se entretém com 

mujimbos em torno da sua morte.

Indignado, o morto levanta-se na hora 

do discurso oficial, para protestar contra 

tudo e todos, causando grande pânico 

entre a nomenklatura presente. No meio 

O Julgamento do Morto
Por Rafael Marques*

dessa confusão e da barulheira antigo-

vernamental que se gerou pelo país por 

causa do indignado ressuscitamento, o 

morto é imediatamente detido e levado 

a julgamento.

O julgamento do morto anima a fala-

deira, ou faladura, musculada pró e anti, 

como anotaria o escritor, dos órgãos de 

comunicação social e da boca do povo.

Durante a audiência, o juiz refere que o 

morto se insurgiu “contra o funeral pom-

poso e dispendioso e não tendo morrido 

se simulou de tal, levantou-se do caixão 

dentro do cemitério, tudo em premedi-

tada intenção de agitar as massas popu-

lares em favor de insuspeitos desígnios 

de desestabilização, isto é, de crime de 

rebelião”.

Picante, o juiz de Manuel Rui pergunta 

então ao morto se este tem consciência 

do crime por si cometido. Ao que o réu 

responde: “Não tenho consciência por-

que morri.”

“Não se recorda de um funeral oficial-

mente organizado e que o réu de inten-

ção resolveu sabotar, pondo em risco o 

prestígio das entidades competentes en-

volvidas, a segurança dos responsáveis e 

engendrando um clima de pré-rebelião, 

tudo previsto e punido pela lei em vi-

gor?”, questiona o juiz. “Quem se deve 

recordar disso é o senhor. Que está vivo”, 

retruca o morto.

O morto é condenado ao fuzilamento. 

Mas acaba por ser amnistiado, por falta 

de condições para a execução da pena.

Um dos mujimbas do povo contribuiu 

também com o seu veredicto: “Verdadei-

ramente, a amnistia é só para confirmar a 

morte” do morto.

Enquanto isso, o óbito do morto repre-

senta alegoricamente o ecossistema da 

administração do Estado, que não fun-

ciona para o bem comum mas se reveste 

de extraordinários esquemas ad hoc, aqui 

servindo para promover comeretes e be-

beretes na hora da morte de alguém im-

portante.

Um Morto e os Vivos retrata um dos pa-

radoxos vividos em Angola numa época 

de guerra, devastação do país e miséria 

absoluta. Na capital do país, havia o fa-

moso contrato de limpeza, em que as 

artérias da cidade eram varridas e o lixo 

recolhido por cidadãos filipinos, incluin-

do no então centro do poder, o Futun-

go de Belas. Quem comparece no óbito 

beneficia do “direito exclusivo” de ter na 

casa do morto os filipinos a recolher-lhes 

o lixo. O óbito também serve para revelar 

o assalto ao poder por um desconhecido, 

para revelar a organização impecável do 

komba do morto e as mais altas expres-

sões de estratificação e discriminação so-

cial, assim como os ares desbragados dos 

VIP de então.

A família do morto, por sua vez, aprovei-

ta-se das benesses do Estado para trans-

formar o óbito numa boîte ao serviço da 

elite.

Agora o morto saiu das páginas da lite-

ratura para a vida real, e o surrealismo é 

ainda mais abundante do que na ficção.

O morto responsável pela situação a que 

o país chegou tornou-se o símbolo da-

queles que querem instituir mudanças. 

O morto é a situação e a mudança. Qual 

milagreiro que está no princípio e no fim. 

Querem que o morto viva e altere o que 

fez antes. Não há programa político, não 

há ideias sólidas – apenas uma rebelião 

em que o povo aproveita a morte do ex-

-ditador para exigir mudanças por via de 

mujimbos. Mudanças essas que, infeliz-

mente e inexplicavelmente, os poderes 

vivos deste país não conseguem articular 

com nexo e sentido mínimo de Estado.

Aqueles que esperam pelos milagres da 

ressurreição deveriam antes olhar para 

si próprios e ver em vida o que podem 

fazer pela vida. Deveriam deixar de con-

tar com mortos e outras forças do além 

ou do aquém e, em vez disso, agir eles 

próprios pelo bem comum do país. Des-

de logo, contribuindo para construir um 

Estado credível com instituições for-

tes, abandonando as disputas pessoais e 

abraçando o debate em torno de ideias 

e políticas.

Quanto ao morto, ninguém esperaria 

que a figura que, para o bem e para o 

mal, mais marcou a vida dos angolanos 

no período pós-independência acabasse 

por ter o seu corpo disputado em praça 

pública, sem nenhum do decoro que é 

devido aos mortos, por um membro da 

sua prole.

No fim, a sentença sobre a sua inglória 

provém da própria família. Ao contrário 

do que acontece no livro de Manuel Rui, 

não é o aparato judicial que julga o mor-

to, mas sim a própria filha, que publica-

mente torna óbvio tudo o que o morto 

fez e não fez. Na verdade, a sua herança 

é um Estado morto à mercê das disputas 

individuais mesquinhas e pasto para sa-

ques bilionários. Não há ressurreição que 

resista a estas trevas terrenas. Paz eterna 

ao morto.

*makaangola.org
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Eu

  Imunidade precisa-seReiteradamente, temos vindo 

a afirmar que muitas das vi-

tórias que o país desportivo 

tem alcançado em algumas 

modalidades não consubstanciam 

um esforço individual desses atletas 

e quiçá desses dirigentes, a exemplo 

do boxe que, num passado recente, 

nos contagiou de alegria, graças  à 

prestação imaculada das atletas 

Rady Gramane e Alcinda Pangua-

na, nos mundiais da modalidade.

É aliás, nesta senda que no atletismo, 

por exemplo, depois do brilharete da 

Lurdes Mutola, passam mais de 20 

anos, nunca mais surgiu um outro 

atleta que pudesse lhe seguir as peu-

gadas. Idem no tenis, depois do bri-

laeugadas. Idem no tyismo depois do 

brilharete da Lurdes Mutola nunca 

mais aparecu uma outra atletya qiew 

pudénis, depois da extraordinária 

carreira de Laura Nhavene, não obs-

tante haver sinais de se estar a fazer 

algum trabalho digno de registo na-

quela modalidade.

 Na verdade,  já no ano antepassa-

do prevíamos que 2021 não traria 

muitas novidades e que 2022 seria, 

igualmente, um ano simplesmente 

para esquecer, no que aos resultados 

desportivos diz respeito. 

Claramente esta profecia está a 

acontecer, para surpresa apenas dos 

menos atentos, ainda que de per-

meio, surjam algumas vitórias em 

determinadas modalidades.

 Outrossim, têm sido elencadas 

como principais causas desta triste 

realidade as seguintes:

A não realização de estágios de nível 

internacional quando as nossas selec-

ções ou clubes participam em com-

petições internacionais, a exemplo do 

Ferroviário da Beira, em basquetebol, 

que tomou parte na BALL;

A participação em eventos inter-

nacionais sem antes fazer-se um 

trabalho de casa para ser apurar as 

capacidades e o nível competiti-

vo dos adversários, o que nos torna 

contraproducente, como aconteceu 

com a selecção de futsal no torneio 

intercontinental na Tailândia. A der-

rota por 10 bolas sem resposta, por 

exemplo, não só beliscou a imagem 

do nosso país, como demonstrou que 

o caminho a seguir é longo e sinuoso. 

Mas também foi uma demostração 

inequívoca de que vivemos mais de 

saudosismo e de conquistas do pas-

sado;

- A falta de projectos específicos em 

cada modalidade, projectos claros 

para o seu crescimento;

-   O fraco incentivo aos atletas que 

representam o país, incluindo os que 

conquistam medalhas em competi-

ções internacionais, pois a premiação 

só aparece depois de muito barulho, 

alegadamente porque o Governo não 

tem dinheiro para honrar com os 

compromissos.

 Nesta perspectiva, os triunfos já re-

tromencionados na modalidade de 

boxe, ainda este ano, e noutras moda-

lidades, num passado não muito dis-

tante, a exemplo de futebol de praia, 

são obra dos jogadores e treinadores 

e num ou noutro caso, da federação. 

No caso vertente, falamos da Federaç.

Moçambique e a participação em frentes internacionais

Sem rumo e a ver navios
Por Paulo Mubalo

u presidente tgem feito das tfnte 

tgem feito das tfripas coraça para 

ser apurar as capaciodades e o nivel 

edm,. com sado não Moçambica-

na de Boxe, onde o seu presidente, 

Gabriel Júnior tem feito das tripas 

coração.

Ou seja, no geral não se trata de re-

sultados decorrentes de um trabalho 

planificado e com intervenção direc-

ta das associações , federações que 

superintendem essas modalidades e 

o Governo.

Isto porque o país desportivo con-

tinua a cometer os mesmos erros de 

palmatória: improvisação, falta de 

iniciativa criadora e de coordenação 

institucional.

No fundo do poço
Com efeito, ainda continua na me-

mória colectiva dos moçambicanos, o 

sururu que se instalou, com a selecção 

feminina de basqueqtebol, que por 

pouco não participava no Afrobas-

ket, de 2021, evento que teve lugar 

na capital camaronesa, Yaoundé. 

A Federação Moçambicana de Bas-

quetebol (FMB)  necessitava de 10 

milhões de meticais para viabilizar 

a participação das “Samurais” nessa 

prova, valor que, no entanto, não 

tinha. As implicações da desistência 

seriam penosas, pois passariam pela 

suspensão ou pela multa. 

Estranhamente, viria a ser a Secre-

taria do Estado do Desporto a arcar 

com as despesas, argumentando que 

não teve conhecimento atempado da 

posição da federação em relação ao 

assunto, o que mais uma vez revelou 

falta de comunicação institucional e 

quiçâ coordenação. 

Mas são seguramente algumas vitó-

rias ad hoc que nos leva(ra)m a pen-

sar que estámos no caminho certo, a 

exemplo da conquista do torneio da 

COSAFA pelos Mambinhas , a par-

ticipação de Moçambique nos Jogos 

Olímpicos no Japão,  com um total 

de 10 atletas, o segundo lugar no 

campeonato africano de futebol de 

praia, evento realizado em Senegal, 

entre outras.

Por falar dos Jogos Olímpicos do Tó-

quio, a qualificação de um atleta mo-

çambicano para os quartos de final, 

por exemplo,  foi festejado com jú-

bilo, como se se tratasse da conquista 

de uma medalha de ouro, feito até 

aqui protagonizado pela Lurdes Mu-

tola nos Jogos Olímpicos de Sydney 

em 2000, ou seja, há sensivelmente 

22 anos. Sinal claro de que desporti-

vamente estamos no fundo do poço .

Mas como temos feito referência, 

as conquistas que surgiram, como a 

do torneio de COSAFA, não signi-

ficavam que Moçambique estivesse 

a reescrever, em letras de ouro, uma 

nova página na historiografia do 

nosso futebol. Quis, sim, o destino 

que as coisas corressem de feição. 

E por falor de futebol há que destacar 

a contribuição de Juneid Lalgy , pois 

em pouco tempo vem se afirmando 

como um dos melhores dirigentes 

desportivos que o pais tem. 

Com uma visão clara sobre os camin-

hos que a modalidade rainha deve 

seguir, o patron da Black Bulls, está 

a introduizir uma nova maneira de 

se pensar o futebol em Moçambique. 

 E não é de se estrfanhar o seu en-

colvimento em trabalho  de criação 

de condições para a pesquisa de tal-

entos com destaque para as camadas 

inferiores. Este trabalho é comple-

mentado com a edificação de in-

fraestrtuturas desportivas.

Este trabalho está claramente a fa-

zer inveja a vários clubes do país , 

incluindo os históricos que gradual-

mente mostram sinais de estarem a 

desparecer do mapa  por não terem 

conseguido se reinventar, num con-

texto económico mais competitivo e 

que exige soluções mais ousadas do 

que à aspirina.

Pelo que o quarto lugar ocupado pelos 

Mambas no recente torneio da CO-

SAFA não surpreende a ninguém, 

pois o país faz muito pouco para ob-

ter resultados desportivos melhores.

Entretanto, Maria de Lurdes Mu-

tola, a campeão olímpica dos 800 

metros, premeiou, com duas viatu-

ras, os grandes vencedores da prova 

alusiva às celebrações do centenário 

de José Craveirinha, prova orga-

nizada pela sua fundação, nomeada-

mente, Donaldo Machava e Veróni-

ca José, na categoria de federados. 

Em veteranos os vencedores foram 

Bento Gervásio e Victória Joaquim; 

Assumane Aide e Atália António, 

em populares; Abdul Remane e 

Detinha Américo, na categoria de 

cadeirantes; e finalmente Mário Ber-

nardo e Sandra Langane, em Triciclo.

Os outros prémios foram em dinhei-

ro, onde os segundos classificados ti-

veram 13 mil meticais, terceiros nove 

mil, cinco e três mil meticais para os 

quarto e quinto classificados, respec-

tivamente. Claramente uma inica-

tiva bastante louvável e que contrasta 

com os prémios disponibilizados por 

várias empresas, algumas de grande 

nível.

Lurdes Mutola: grande em ideias e acções!

Até 22 de Agosto o tempo será mais frio do que no ano passado. A 

isto chama-se o fenómeno albeliano.  Começa na quarta-feira, dia 20 

de Agosto, às 05h.27min.

 Não só veremos, mas também experimentaremos os efeitos do fenó-

meno Alfaélio, que terminará em Agosto de 2022.

 Durante este tempo experimentaremos um clima frio como nunca 

antes... devido ao qual poderemos ter dores no corpo, a garganta entu-

pida, febres, tosse e talvez problemas respiratórios. 

Portanto, é melhor fortalecer o seu sistema imunitário com vitaminas 

D,E,C e outros produtos alimentares saudáveis.

Aqui está mais uma vez, esta coluna no semanário SAVANA, preocu-

pada com a saúde pública!

90+2=92% de Verdade(Cont.)

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, do sexo oposto. Sendo, dessa maneira, invejado por 

todos. Não tem grandes problemas financeiros (raramente fica pobre), 

pois é esperto, inteligente, perseverante e sempre encontra uma ma-

neira 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 grande 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. 

Tem a capacidade de atrair oportunidades e condições harmónicas. 

Entre outros, pode assumir cargos comunitários, direcção de espaços 

esotéricos ou outros que exijam compreensão e mão firme, para man-

ter a ordem e a disciplina em grupos. Isto pela sua capacidade, respon-

sabilidade e habilidade natural de compreender, unir e harmonizar. 

Mesmo em idade avançada, parecerá sempre jovem. É honesto, digno 

de confiança, amável e bondoso. Tem inclinações artísticas, podendo 

se destacar na oratória, nas artes plásticas, música ou representação.

DIA 16 = dia do triunfo
O 16 é o número dos extremos: da riqueza ou da miséria. Dependendo 

da vida que levar, pode transformar o seu possuidor num ser poderoso, 

rico, um ser de pleno sucesso e felicidade; no outro extremo, pode 

arruinar, levar ao desmando, transformar o ser em um elemento arro-

gante, prepotente, orgulhoso e dominador. Aconselha-se que os pos-

suidores deste número vivam tão altruisticamente quanto possível, que 

tenham pensamentos positivos, sentimentos elevados e, desta maneira, 

com absoluta certeza atingirão o sucesso e serão muito felizes. É, tam-

bém, o número do equilíbrio entre o material e o espiritual. Se teimar 

em viver fraudulentamente, querendo levar vantagem em tudo e com 

todos, poderá ver seus planos frustrados, ser traído por amigos e ainda 

contrair doenças inesperadas. É analítico, cético (só acredita no que vê 

ou é comprovado), gosta de conhecer a essência e o âmago das coisas e 

pessoas e também apresenta acentuado carácter perfeccionista.

É um ser de grande sensibilidade, intuição e inspiração, tendo mesmo 

qualidades psíquicas sem qualquer estudo do assunto. Um dos seus 

grandes defeitos é gostar que as pessoas que o rodeiam vivam confor-

me os seus moldes e, quando isso não ocorre, torna-se mal-humorado 

e até colérico. Por esse seu temperamento de presunção, geralmente 

vive isolado, porém, na realidade tem grande desejo de afeto e, princi-

palmente, compreensão. Apesar de tudo isso, não suporta interferência 

em seus planos e projetos, mesmo quando estes não dão certo e o 

fazem rever ou adiá-los, fato corriqueiro na sua vida.

Em vista da sua grande sensibilidade, que é atractiva em vários seg-

mentos, deve tomar muito cuidado com falsos amigos, descontenta-

mentos, com a ansiedade e principalmente com alguns perigos físicos, 

como o excesso de velocidade em automóveis. Deveria, portanto, fugir 

da agitação das grandes cidades, dando preferência a viver no campo 

ou então perto da água (rios, lagos e oceano). Pela sua característica, 

deve trabalhar na iniciativa privada, em negócios de amplitude univer-

sal, de preferência que envolvam a educação ou a moral. As frustrações 

ao longo da vida (que não são poucas) podem lhe causar distúrbios 

digestivos, doenças de pele e até algumas imaginárias (hipocondria).
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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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Depois da distinção merecida 

no Prémio Excelência, pro-

movida pela Feira do Livro 

em Londres, Sandra Tamele 

vai agora assinar o seu nome numa 

antologia que reúne textos de refle-

xão em torno das diversas formas para 

separar a tradução literária das suas 

raízes na violência imperial. Trata-se 

da obra, Violent Phenomena: 21 Es-

says on Translation, na qual a editora 

e tradutora da Trinta Zero Nove vai 

participar com o artigo, Descolonizar 

a Neta de Assimilados.

Para além da tradutora, contribuíram 

para a materialização deste livro mais 

de 20 nomes de todo o mundo, entre 

escritores e tradutores, designadamen-

te: Gitanjali Patel, Nariman Youssef, 

Kaiama L. Glover, Aaron Robertson, 

Khairani Barokka, Anton Hur, Ayesha 

Manazir Siddiqi, Eluned Gramich, 

Sofia Rehman, Layla Benitez-James, 

Mona Kareem, Lucia Collischonn, Sa-

wad Hussain, Yogesh Maitreya, Hamid 

Roslan, Onaiza Drabu, Shushan Ava-

gyan, Monchoachi (tr. Eric Fishman), 

Elisa Taber, M. Nourbese Philip, Bar-

bara Ofosu-Somuah e Madhu Kaza.

O artigo da Sandra Tamele tem 20 pá-

ginas e se inspira na tese do psiquiatra e 

filósofo político, Frantz Fanon, segundo 

a qual “a descolonização é sempre um 

fenômeno violento”, procurando com 

isso mostrar que a violência é um fator 

relevante e necessário para a ação polí-

tica, uma vez que a violência do regime 

colonial e a contra-violência do coloni-

zado equilibram-se mutuamente numa 

homogeneidade recíproca extraordiná-

ria.

O artigo da tradutora moçambicana 

discute os problemas de raça, do colo-

nialismo, das línguas maternas, toman-

do como base  a sua história pessoal e 

profissional. “Venho de uma família de 

assimilados e ao mesmo tempo o meu 

pai pertenceu a uma geração particu-

lar na história de Moçambique, que é 

Sandra Tamele 
numa antologia 
em Londres

a 8 de Março. A minha preocupação é 

compreender como é que estes elemen-

tos tiveram influência no meu percurso, 

desde o facto de a minha família ter 

sido constituída por um pai Changana 

(língua falada no sul de Moçambique) 

e uma mãe Kimwane (língua falada 

em Cabo Delgado, no Norte do país) 

e nós os filhos termos sidos educados 

em língua portuguesa, nossa língua de 

unidade nacional e materna”, esclarece 

Tamele citada pela revista electrónica 

Mbenga.

“Abordo como é que esta ânsia por uma 

língua materna moçambicana abriu um 

espaço para que continuasse esta assi-

milação, aprendendo línguas europeias, 

portanto, colonizadoras”, prossegue.

Segundo constata, o colonialismo criou 

um habito nas antigas colónias de as 

pessoas sempre procurarem valorizar 

as outras com base na sua pigmentação. 

“Abordo também a forma como o mu-

lato é visto na nossa sociedade e como 

é que isto está presente na nossa litera-

tura. O elitismo que existe, temos uma 

cultura que permite que associemos o 

raciocínio crítico e intelectual à pessoas 

de pele mais clara em detrimento de 

pessoas de pele mais escuras”, explica.

Sandra Tamele é tradutora e intérprete 

ajuramentada, membro do Instituto de 

Linguistas Britânicos. Em 2004 fun-

dou a SM Traduções para responder à 

procura por serviços de tradução e in-

terpretação fiáveis e de qualidade em 

Moçambique. Formada em prestigiosas 

universidades na Itália e no Reino Uni-

do, entende que traduzir não é para si 

apenas uma profissão, é, sobretudo, uma 

paixão que se reflecte nos resultados 

que apresenta aos clientes. “Gosto da 

diversidade que proporciona ao traba-

lhar com conteúdo técnico, passando 

para tradução criativa de marketing e 

até projectos literários. Sou poliglota 

e falo Português, Inglês e Italiano, es-

tando a estudar Alemão e Mandarim”, 

escreve na sua mini-biografia.

Américo Pacule

Economia Criativa vai 
a debate

“Desafios e Oportunidades 

para o Fortalecimento da 

Economia Criativa” este será 

tema de debate da 1a Con-

ferência Nacional de Economia 

Criativa, um evento que vai juntar 

os artistas moçambicanos entre os 

dias  27 e 28 do mês em curso, na 

cidade de Maputo. A informação 

foi tornada pública pela Federação 

Moçambicana das Indústrias Cul-

turais e Criativas (FEMICC) em 

conferência de imprensa realizada 

na Galeria do Porto de Maputo, na 

pretérita terça-feira.

De acordo com os proponentes da 

iniciativa, a 1a Conferencia Nacional 

de Economia Criativa pretende ser 

um debate envolvente, reunindo to-

dos os sectores que de uma forma ou 

de outra têm algo a dizer em torno 

do que se pode fazer para o forta-

lecimento da Economia Criativa. 

Para Rufus Maculuve, Presidente da 

FMICC, a Media é um sector pre-

ponderante neste desafio na mediada 

em que serve como plataforma pela 

qual passam muitos dos produtos da-

dos a consumir ao público, incluindo 

os criativos culturais. 

Respondendo a uma das perguntas 

colocadas pela Imprensa, sobre qual 

seria a maior preocupação que inco-

moda o dia-a-dia dos artistas, Rufus 

Maculuve disse tratar-se de um pro-

blema de dimensão estrutural, na me-

dida em que o  sector das artes carece 

ainda de mecanismos que permitam 

que as suas realizações produzam um 

impacto em todo o sistema econó-

mico do país. Ademais, “precisamos 

de estatutos que rejam as actividades 

dos diferentes intervenientes do sec-

tor criativo.”                                  A.P.
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Pedro Madruga (Texto)

Telenovela TSU 
ou
Azar do Kota de Família?
- Há quanto tempo, Zefa?

- Olá. Há quanto tempo pergunto eu, Kota de Família? Só saí por 5 dias...

- Exacto, exacto... Tens razão, Zefa. Eu é que andei longe dos vossos holofotes...

- Hum, como estás linda, Fernanda. Pelos vistos a visita te faz muito bem, irmã...

- Fazer o quê, meu amorzinho.

- Bem, eu sou obrigado a intrometer-me. A vossa beleza só peca mesmo por excesso, 

meninas...

- Não fala alto, Kota de família. Essas vizinhas ainda nos mandam um mau olhado... E eu 

estou morta de cansaço. Um banho faz-me muito bem. Até já, queridos.

*

- O que é aquilo, Nanda?

- O quê, Zefa?

- Aquela carta perfumada do Kota de família a pedir emprestado todo aquele dinheiro. 

Será que vi bem, ou...

- Viste bem, mas aquilo são quantias irrisórias, oh Zefa. Aprecio o teu excesso de zelo, mas 

não é nada de alarmante...

- Meu Deus!

- Está aprovada a tabela salarial única. Veja o Boletim da República. É oficial, acabadinho 

de sair do forno...

-  Bem, Fernanda vocês andam com a cabeça na lua, ou quê?

- Como?

- Essa parte era para ser prematura. Mas de onde venho, lá longe na rua dos segredos até 

aqui, já sei que para esse bebé nascer ainda faltam, talvez, por aí uns 60 dias...

- O quê? 

- ....!(entretanto o Kota de Família desmaia).

*

- Mas tu, Zefa, não podias mesmo irmã?

- A verdade é um passarinho. Nunca o vai prendê-lo toda a vida, irmã.

- Eu sei, mas, quer dizer, perdi o meu jackpot. O Kota de família já tinha reservado uma 

pousada em Quissico e nas Quirrimbas, depois uma viagem para o Lago Niassa, para a 

gente recordar velhos tempos...

- O que é teu está guardado, mana.

- Ok. Okay!

- Mas, atenção, Nanda. Essa coisa de TSU é mau, muito mau para os médicos e profes-

sores. Olha que eles é que são os pilares da nossa sociedade.  Não vi grandes vantagens. 

Aquilo foi mesmo muito mal-parido (desculpa o palavreado, mas é esta a verdade, nua e 

cruel, filha). A não ser que estejamos a construir gigantes de pernas de pau...

- Tens razão, Zefa. Eish, essa tua boca! Mas convenhamos, irmã. Reforma aos 70 anos já 

não vai dar nem para eu bocejar à vontade...

- Este, talvez não seja o momento certo. Luto em Angola. Portugal a arder.  Ossufo Mo-

made lá deu o abraço de consolação ao embaixador. 

- Eu até cruzei com a viatura do Primeiro-Ministro Maleiane a fazer o mesmo, em 

memória do grande Zedú...

- Os tempos estão difícieis para todos. E nós, coitadinhas, nem jeito, nem paciência para 

fazermos um guião dessa telenovela, a TSU, acertamos...

- Não me faças rir, Irmã. Isso até parece aquele manual da 6.ª Classe.

Ilec Vilanculos (Fotos)
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Um total de 113 mi-

lhões de meticais é o 

valor acordado entre 

a Federação Moçam-

bicana dos Transportadores 

Rodoviários (FEMATRO) 

e o Governo, através do Mi-

nistério dos Transportes e 

Comunicações, para ser de-

sembolsado por esta última 

entidade na primeira fase das 

transferências monetárias 

que visam garantir que os 

transportadores semi-colec-

tivos de passageiros não acu-

mulem prejuízos por conta 

do alto custo do combustível.  
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Pouco mais de 3.500 ha-

bitantes do posto admi-

nistrativo de Salamanga, 

no distrito de Matutuíne, 

província de Maputo, sul de Mo-

çambique, passam a beneficiar de 

água potável, fornecida por um 

sistema de abastecimento, inau-

gurado, semana passada, pela vi-

ce-ministra das Obras Públicas 

Habitação e Recursos Hídricos, 

Cecília Chamutota.

Trata-se de um sistema orçado em 

36 milhões de meticais, financiados 

em forma de donativo, pelo Go-

verno do Reino Unido, através do 

Foreign Commonwealth & Deve-

lopment Office (FCDO), com uma 

capacidade instalada para fornecer 

o precioso líquido a 15 mil habitan-

tes, numa rede de abastecimento de 

água de 5 quilómetros.

Na ocasião, a governante disse que 

com a inauguração a taxa de cober-

tura em Salamanga passa de 41% 

para 91%, o que contribui para que o 

distrito de Matutuine passe de 79.4% 

para 81.2% nas zonas rurais, benefi-

ciando a cerca de 35.456 pessoas.

“Hoje procedemos à inauguração 

do Sistema de Abastecimento de 

Água de Salamanga, que agora, no 

arranque, beneficia cerca de 3.578 

pessoas, mas com uma capacidade 

instalada para beneficiar cerca de 

14.400 pessoas num horizonte de 

Unido em Moçambique.

O Reino Unido financia a cons-

trução de cerca de 140 sistemas 

de água, incluindo 15 sistemas na 

província de Maputo, dos quais faz 

parte o sistema de Salamanga, no 

distrito de Matutuine.

Ampliado acesso à água potável 
em Salamanga

20 anos”, referiu a governante.

Por sua vez, a Alta Comissária do 

Reino Unido em Moçambique, 

NneNne Iwuji-Eme, assinalou que 

a inauguração do empreendimento, 

em Salamanga, enquadra-se no âm-

bito do apoio que o Reino Unido 

providencia ao Programa Nacional 

de Abastecimento de Água e Sa-

neamento Rural do Governo de 

Moçambique (PRONASAR).

“Com este apoio, pretendemos 

contribuir para a transformação da 

provisão dos serviços de água e sa-

neamento, permitindo uma maior 

resposta à demanda das comuni-

dades mais necessitadas nas zonas 

rurais de Moçambique e, princi-

palmente, a comunidades afectadas 

pelas mudanças climáticas”, con-

cluiu a Alta Comissária do Reino 

Standard Bank lança 21ª edição #Ideate

OStandard Bank, 

em parceria com a 

Cooperação Ale-

mã para o Desen-

volvimento (GIZ), pro-

move, no próximo dia 15 

de Agosto, a 21ª edição do 

#Ideate, um programa de estí-

mulo ao empreendedorismo e 

desenvolvimento de negócios 

inovadores para a resolução de 

desafios.

Com uma duração de quatro 

dias consecutivos, a iniciativa 

visa formar 150 mulheres em-

preendedoras ou aspirantes ao 

empreendedorismo. É um even-

to exclusivamente dedicada a 

mulheres.

O processo de inscrição, para 

participar no evento, é gratuito e 

decorre entre os dias 19 de Julho 

e 3 de Agosto, através das redes 

sociais do Standard Bank.

Dada a pretensão de formar 

mulheres empreendedoras ou 

aspirantes ao empreendedoris-

mo, os promotores do #Ideate 

encorajam candidaturas de 

mulheres que tenham ideias 

ou negócios inovadores nas 

áreas de economia verde, re-

ciclagem, entre outras.
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Moçambique na reunião de Alto Nível na ONU
Moçambique, represen-

tado pela vice-ministra 

da Economia e Fi-

nanças (MEF), Carla 

Loveira, terminou nesta segun-

da-feira a sua participação no Fó-

rum Político de Alto Nível sobre 

o Desenvolvimento Sustentável, 

um evento de cinco dias, que este-

ve sob auspício do Conselho Eco-

nómico e Social das Nações Uni-

das, em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos da América.

O Fórum Político de Alto Nível so-

bre o Desenvolvimento Sustentável 

é a plataforma central das Nações 

Unidas que procede à avaliação da 

Agenda 2030 e dos seus Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

Neste encontro, foram avaliados 

cinco ODS, destacando a questão 

de assegurar a educação inclusiva 

e equitativa e de qualidade e pro-

mover oportunidades de aprendi-

zagem ao longo da vida para todos.

 Alcançar a igualdade de género e 

empoderar todas as mulheres e ra-

parigas; conservação e uso susten-

tável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvol-

vimento sustentável; proteger, recu-

perar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres; gerir 

de forma sustentável as florestas; 

combater a desertificação; deter 

e reverter a degradação da terra e 

deter a perda da biodiversidade e o 

fortalecimento dos meios de imple-

mentação e revitalização da parce-

ria global para o desenvolvimento 

sustentável são outros dos ODS 

analisados.

Durante o encontro de Nova Ior-

que, foram igualmente aborda-

dos temas ligados ao impacto da 

pandemia da Covid-19, transição 

energética, mudanças climáticas, 

segurança alimentar, medidas para 

acelerar o progresso para a realiza-

ção dos ODS.

Na sua intervenção durante a reu-

nião denominada “Mesa Redonda 

Ministerial” intitulada, Acelerando 

a realização dos ODS até 2030: en-

frentar as crises actuais e superar os 

desafios, a governante apresentou 

o progresso na implementação dos 

ODS e os desafios para o alcance 

dos mesmos até 2030 em situação 

das crises actuais que tem afectado 

o mundo.

Recordou a eleição de Moçambique 

como membro não permanente do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas para o período 2023-2024, 

considerado ser uma oportunidade 

para fortalecer o comprometimen-

to com a Agenda 2030 e os ODS. 

À margem do Fórum Político de 

Alto Nível sobre o Desenvolvimen-

to Sustentável, a governante reu-

niu-se com o ministro das Finan-

ças e Planificação Económica do 

Ruanda, Uzziel Ndagijimana, onde 

passaram em revista a cooperação 

económica entre os dois países.

Calisto Cossa entrega 
500 carteiras escolares

O 
Presidente do Conse-

lho Municipal da Ma-

tola, Calisto Cossa, 

procedeu, esta sema-

na, com a entrega de carteiras 

escolares no âmbito da conti-

nuidade e extensão do projec-

to “Tirar as crianças do chão”, 

iniciativa que visa o combate ao 

ensino precário e melhoria do 

sistema de educação nacional.  

Foram entregues um total de 

500 carteiras escolares distri-

buídas pelas Escolas Primárias 

Completas do Lingamo, Km 

15, Bunhiça e Matola A, gran-

de parte delas com poucas con-

dições, o que colocava os alunos 

em situação de vulnerabilidade e 

contribuía para o fraco desem-

penho escolar. 

O evento serviu ainda para pre-

miar os seis  melhores alunos 

vencedores do concurso esco-

lar de escrita que decorreu nos 

dias 8 e 9 de Junho, actividade 

que juntou 150 alunos da 3ª e 6ª 

classes das Escolas Primárias e 

Completas de 1º de Maio, Zona 

Verde, Zona Verde C, 25 de Ju-

nho, Khongolote e Khongolote 

A, cujo o objectivo foi de des-

pertar e enaltecer as suas capa-

cidades de escrita, dando ênfase 

ao contributo para a melhoria 

do sistema de ensino e aprendi-

zagem. Aos vencedores, foi-lhes 

oferecido um kit escolar conten-

do pasta, lápis, estojo, cadernos e 

esferográficas, como forma de os 

motivar na continuidade de suas 

jornadas estudantis.

Segundo a Directora da Escola 

Primária Completa do Lingamo, 

Margarida Mabunda, esta ini-

ciativa “contribui para o reforço 

da qualidade de aprendizagem 

uma vez que vem acrescer a per-

centagem de alunos em situação 

positiva, estipulada actualmente 

em mais de 70%”.

Na ocasião, o menino Márcio 

Bazima, que falou em represen-

tação dos alunos, manifestou o 

seu sentimento de alegria, jus-

tificando que esta oferta e gesto 

nobre demostram o compro-

metimento do executivo com a 

educação. Desta forma, “nós os 

alunos prometemos nos juntar 

a causa de conservação das car-

teiras como bem precioso que é 

para a educação”.

Por sua vez, Calisto Cossa disse 

que este acto traduz a materiali-

zação dos esforços que têm sido 

empreendidos no sector de edu-

cação, como forma de garantir a 

equidade e o direito à educação 

para todos. 

“Queremos ainda exortar aos 

professores, alunos e encarrega-

dos de educação a fazerem o uso 

cuidado das carteiras, garantindo 

que mais crianças possam, futu-

ramente, usufruir deste bem co-

mum com condições condignas 

para uma melhor assimilação e 

aprendizagem”, frisou o edil.
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O United Bank for Africa (UBA), Banco Global Africano a operar há mais de sete dé-
cadas, presente em 20 países africanos, Reino Unido, Estados Unidos de América e 
França. 

-
-

-

-

-

-

-

-

Banco UBA expande para Dubai

-
ço, pois estamos ansio-

-

-
mos mais perto de alcan-

-
-
-

cedoras, como acabámos 

VÍTIMAS DOS CICLONES IDAI E KENNETH

1640  empresas 
submeteram  candidaturas 

para apoio
 

contactadas separadamente para serem informadas 

atendimento@incomati.com

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

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

O Standard Bank mostra-

-se optimista em rela-

ção ao desenvolvimento 

do sector imobiliário 

Reina optimisto no sector imobiliário
comercial em Moçambique, im-

pulsionado pelo abrandamen-

to das restrições impostas pela 

pandemia do coronavírus e, 

principalmente, pelo iminen-

te início da exportação do Gás 

Natural Liquefeito (GNL) pela 

plataforma flutuante do Projec-

to Coral FLNG, bem como pela 

possível retoma a curto prazo 

das actividades por parte da To-

talEnergies e outras parceiras 

petrolíferas ligadas ao Projecto 

de GNL em terra Moz LNG, 

na bacia do Rovuma, província 

nortenha de Cabo Delgado. 

Diante destas perspectivas, diver-

sos intervenientes, entre investi-

dores, financiadores, correctores 

e agentes imobiliários, e outras 

partes interessadas participa-

ram, recentemente, na cidade de 

Maputo, no Fórum Imobiliário 

de Moçambique (MozamReal), 

patrocinado pelo Standard Bank 

para, em conjunto, partilharem 

experiências e, acima de tudo, da-

rem o seu contributo para o cres-

cimento do sector. Intervindo na 

cerimónia de abertura, o Director 

para o Sector de Energia, Infra-

-estruturas e Sector Imobiliário 

Comercial da Banca de Investi-

mentos do Standard Bank, Edson 

Machel, referiu-se à importância 

do evento que, na sua opinião, 

afigura-se como uma plataforma 

de discussão que contribui so-

bremaneira para o crescimento e 

desenvolvimento do sector imo-

biliário no País, ajustando-o aos 

mais elevados padrões ao nível da 

região e do mundo: Durante o 

evento, Edson Machel partilhou 

a experiência do Standard Bank, 

na qualidade de um dos princi-

pais actores do ramo financeiro 

no sector imobiliário comercial 

no País, um sector para o qual 

pretende continuar a contribuir 

para o seu desenvolvimento e 

modernização. 

Importa realçar que, para além 

de financiador, o Standard Bank 

tem parcerias em toda a cadeia 

de valor do sector, que permitem 

alavancar o funcionamento efi-

ciente do ecossistema imobiliário 

no País. 
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Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX

l
A n u n c i e  a  s u a 

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

SAVANA 100.2 FM

“

Films), 

o canal 

Canal Maningue Magic estreia a emocionante telenovela 
“O Rio” na DStv e GOtv Moçambique

Sinopse da telenovela “O Rio”:

crescimento. 
Monifa

É o conto clássico de David e Golias:

Estreia:

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


