
o

Prémio Leaders & Achievers-Flecha Diamante 2021 PMR África

Pág. 2

Processo de extradição

Manuel Chang: vai ou não vai?
Pág.  3

Não usem o 
Estado para 

benefício
 de grupos

Graça Machel: 



TEMA DA SEMANA2 Savana 29-07-2022

Graça Machel, activista so-

cial e presidente da Fun-

dação para o Desenvol-

vimento da Comunidade 

(FDC), defende uma responsabi-

lização exemplar de todos envolvi-

dos no calote que lesou o país em 

mais de USD 2.2 mil milhões. Para 

a activista, ao procurar e advogar 

por uma responsabilização efec-

tiva daqueles que lesaram o país 

com o processo de contratação dos 

empréstimos ilegais, os moçam-

bicanos estão, na verdade, a exigir 

que o Estado cumpra o seu papel 

de servidor do interesse comum e 

que se comprometa, com determi-

nação, para promover e proteger os 

direitos dos cidadãos.

“Não estamos, de forma genera-

lizada, a dizer que o Estado não 

serve aos moçambicanos, estamos 

a dizer que há pessoas que utilizam 

as instituições de Estado, para agir 

contra os interesses dos cidadãos 

e do desenvolvimento nacional. 

Pessoas que usam as instituições 

de Estado para o benefício próprio 

ou para certos grupos”, assinalou. 

Após ter sido marcada para 01 de 

Agosto, a sentença do julgamento 

das chamadas dívidas ocultadas foi 

alterada para 30 de Novembro, de-

pois do 12o  congresso da Frelimo, 

o que reforçou, em alguns impor-

tantes sectores da sociedade civil, a 

teoria de que o processo é político.   

Falando nesta terça-feira, durante 

o seminário de apresentação dos 

resultados da observação do julga-

mento das dívidas ocultas, um es-

tudo levado a cabo pelo Fórum de 

Monitoria e Orçamento (FMO), 

a viúva do primeiro presidente de 

Moçambique independente, Sa-

mora Machel, frisou que é dever do 

Estado responsabilizar todos aque-

les que, usando as instituições do 

Estado, agem contra os direitos dos 

cidadãos.

Entretanto, sustenta a activista, a 

responsabilização daqueles que têm 

usado as instituições do Estado para 

agir contra os interesses dos cida-

dãos, em benefício próprio ou de 

certos grupos, só será possível quan-

do a própria sociedade civil começar 

a desenvolver um trabalho mais pró-

ximo daqueles que fazem o Estado 

funcionar. 

“Um dos passos que é preciso dar é 

ter o diálogo com as instituições”, 

enfatizou.

Graça Machel explica que, como 

parte desta sociedade, devemos fa-

zer esforço para que os moçambi-

canos conheçam e compreendam 

os impactos, o significado e as im-

plicações que as dívidas ocultas têm 

vindo a ter na vida de cada um dos 

nossos concidadãos.

A activista enalteceu o esfoço das 

organizações da sociedade civil para 

não deixar a questão das dívidas 

ocultas relegada ao esquecimento, 

e que os moçambicanos compreen-

dam o que se está a passar. 

Por outro lado, avança Machel, a 

sociedade civil fez enorme esforço 

para entender toda a teia, desde o 

Graça Machel quer uma responsabilização efectiva  
Por Raul Senda 

nível nacional até internacional em 

torno deste calote.

“Reconhecemos os esforços da so-

ciedade civil para não só perceber 

a teia por detrás das dívidas ocul-

tas, mas também ajudar a educar/

passar essa informação para outros 
moçambicanos, tendo até contribuí-
do para a viabilização do processo 
de julgamento”, disse para depois 
acrescentar que estes trabalhos ge-
rariam melhores resultados se, no 
lugar de serem desenvolvidos em 
paralelo com as instituições públi-
cas, tivesse uma maior articulação 
entre estas duas figuras pois, confor-
me destacou, nem todos que estão 
no Estado estão contra os interesses 
comuns.
Segundo a activista dos direitos hu-
manos, se a sociedade moçambica-
na não tivesse juntado esforços em 
torno desta matéria, de outra ma-
neira, nem sequer teríamos metade 
da informação sobre as implicações 
das dívidas ocultas e, mesmo o jul-
gamento não teria tido lugar.
Sublinha que, ao procurar respon-
sabilizar os envolvidos nas dívidas 
ocultas, os moçambicanos estão a 
exigir que “o nosso Estado seja mais 
Estado”, que cumpra com o seu pa-
pel que é de ser um Estado servidor 
e que se compromete com determi-
nação para promover e proteger os 
direitos dos cidadãos.
Isso significa, avança a activista, que 
o Estado tem que responsabilizar 
aqueles que usando as instituições 
do Estado, agem contra os direitos 
dos cidadãos.
“Não estamos, de forma generaliza-
da, a dizer que o Estado não serve 
aos moçambicanos, estamos a dizer 
que há pessoas que utilizam as ins-
tituições de Estado, para agir contra 
os interesses dos cidadãos e do de-
senvolvimento nacional”, frisou.
Para Graça Machel, a participação 
activa, determinada e consequente 
das organizações da sociedade civil 
é para contribuir para que o Estado 
seja mais Estado. 
Sublinhou que os moçambicanos 
precisam de confiar nas instituições 
e, para tal, estas, devem ter líderes 
que não hesitam, não têm medo de 
falar com os cidadãos, que dialo-
guem com as pessoas a quem serve.
“Dentro das nossas instituições pú-
blicas queremos lideranças capazes 
de juntar suas energias e das gran-
des massas populares para promover 
o bem-estar de todos”, elucidou.
Graça Machel, que falou via vídeo 
conferência, recordou que o Estado 
não pertence aos grupos. Está para 
todos e, para que isso aconteça, é 
preciso haver um espírito de diálogo 
entre as partes.
“Não podemos partir do princípio de 
que todos aqueles que estão à frente 
das instituições de Estado estão a 

agir contra moçambicanos, há mui-

tas pessoas dentro das instituições 

de Estado que estão interessadas no 

bem comum. Estão interessadas que 

o resultado deste julgamento [dívi-

das ocultas] sirva de exemplo para 

que no futuro nunca vão acontecer 

coisas desta natureza”, disse.

Graça Machel apelou para que o 

julgamento da B.O não sirva apenas 

para punir pessoas envolvidas, mas 

para educar o resto dos servidores 

públicos e da sociedade no geral 

para que as instituições não voltem 

a ser usadas contra interesses do Es-

tado.

Para o efeito, avança a activista, te-

mos que consciencializar as pessoas 

sobre as implicações e os impactos e 

dizer nunca mais.

Sublinhou que, neste momento, 

como moçambicanos, precisamos 

de transformar o nosso Estado no 

sentido de este ser transparente e 

comprometido com o bem-estar de 

todos e com cada um dos moçam-

bicanos. 

Também, acrescentou, é preciso tra-

balhar na transformação da maneira 

de pensar e de ver as coisas da par-

te de quem tem o dever de servir o 

Estado. 

Em jeito de conclusão, Graça Ma-

chel pediu para que os responsáveis 

das dívidas ocultas sejam devida-

mente punidos e os activos do calote 

reverta-se à favor do povo.

Justiça selectiva 
Intervindo no mesmo evento, o 

coordenador do FMO, Adriano 

Nuvunga, assinalou que as dívidas 

ocultas são as principais causas da 

pobreza que afecta a esmagadora 

maioria da população moçambica-

na.

Nuvunga também apontou como 

consequência directa do calote a 

fraca qualidade dos serviços públi-

cos como é o caso da saúde, educa-

ção, transporte entre outros.

Adriano Nuvunga diz que o julga-

mento das dívidas ocultas, decorri-

do na tenda da B.O, foi um passo 

importante para a responsabilização 

dos caloteiros, mas não foi tudo, 

porque abrangeu uma parte muito 

pequena para aquilo que é a magni-

tude do problema.

Para que a justiça seja feita, conti-

nua Nuvunga, é preciso que todos 

envolvidos sejam levados ao tribu-

nal incluindo o actual presidente da 

República, Filipe Nyusi.  

“Queremos que a justiça seja mais 

abrangente. Que julgue todos os au-

tores deste crime, porque os julga-

dos da B.O representam uma parte. 

Queremos que sejam julgados todos 

autores, sejam condenados e o patri-

mónio adquirido com o dinheiro do 

calote seja confiscado e revertido a 

favor de Estado para servir aos mo-

çambicanos”, disse.

Sublinhou que o julgamento da 

B.O, embora tenha incidido sobre 

os 10% do total do valor do calote, 

também foi importante na medida 

em que contribuiu, de alguma ma-

neira, para a construção do nosso 

Estado. 

Frisou que na B.O estiveram em 

causa apenas USD 200 milhões de 

um total de USD 2.2 mil milhões. 

Isto é, segundo Nuvunga, em bom 

rigor, na B.O não se julgou as dívi-

das ocultas, mas as comissões resul-

tantes deste golpe que o país sofre 

com o beneplácito daqueles que ti-

nham a tarefa de proteger o Estado.

De acordo com o coordenador do 

FMO, grande parte do dinheiro do 

calote não entrou no país. Saiu dos 

bancos para as empresas fornece-

doras de serviços que por sua vez, 

mandaram para o país equipamen-

tos obsoletos e muito abaixo do va-

lor que receberam.

Citando o relatório da Kroll, Adria-

no Nuvunga frisou que as equipas 

de auditoria não conseguiram des-

vendar os rastos de mais de USD 

500 milhões. No seu entender, isso 

mostra que há dirigentes ao mais 

alto nível que foram buscar dinheiro 

lá fora.

Recorde-se que sobre os USD500 

milhões, o Ministério das Finanças 

não conseguiu confirmar à Kroll 

a alocação do valor na compra de 

equipamento de segurança marí-

tima.  António Carlos do Rosário 

(ACR), antigo director de inteli-

gência económica do SISE forneceu 

uma carta não assinada, suposta-

mente do então ministro da Defesa, 

Atanásio Mtumuke para sustentar 

a declaração de recepção do equi-

pamento militar. No entanto, Mtu-

muke recusou-se a assinar a carta e 

negou ter qualquer conhecimento 

sobre o equipamento militar adqui-

rido”. 

No relatório, a Kroll lê-se que os 

USD500 milhões continuam por 

auditar e por explicar e afirma 

que para tal é importante que seja 

acordado um “enquadramento que 

preserve a confidencialidade” da 

informação ou as partes envolvidas 

renunciem à confidencialidade.    

Isaltina Lucas
Nuvunga lembrou que as investiga-

ções das dívidas ocultas foram muito 

selectivas. Há pessoas que tiveram 

uma participação directa no calote, 
mas que a justiça os deixou de lado, 
não se sabendo por que motivação.
Apontou como exemplo as casas de 
câmbios que foram usadas pelos ca-
loteiros para a lavagem de dinheiro, 
mas que os seus proprietários con-
tinuam impunes e foram recolhidos 
para cadeia estafetas e serventes.
Nuvunga também estranha a não 
criminalização do antigo gover-
nador do Banco de Moçambique 
(BdM), Ernesto Gove, que foi um 
dos assinantes das garantias que 
culminaram com a materialização 
do calote.
Apontou também o nome da antiga 
directora nacional do Tesouro, Isal-
tina Lucas, que, apesar do seu papel 
fundamental na materialização do 
calote, a justiça a deixou de lado. 
Maria Isaltina Lucas foi directo-
ra nacional do Tesouro no período 
em que o Governo avalizou, secre-
tamente, entre 2013 e 2014, em-
préstimos no valor de USD 2,2 mil 
milhões a favor da Ematum, MAM 
e ProÍndicus. Foi depois vice-mi-
nistra da Economia e Finanças, de 
2016 a 2019. Foi exonerada numa 
altura em que multiplicavam-se de-
tenções de figuras relacionadas com 
o caso das dívidas ocultas. 
Isaltina Lucas assinou pareceres fa-
voráveis à emissão das garantias do 
Estado para a concessão dos em-
préstimos.
Para Nuvunga, a não responsabili-
zação destes e de outros envolvidos, 
mostra que estávamos perante uma 
justiça selectiva cujo objectivo era 
proteger algumas pessoas, incluindo 
o actual presidente da República, 
Filipe Nyusi.
“Quer o juiz do caso das dívidas 
ocultas, assim como a procuradora 
responsável pela acusação foram ao 
tribunal para proteger o presidente 
da República”, lamentou.
Sublinhar que, nesta quarta-feira, o 

FMO apresentou os resultados da 

monitoria dos fundos da Covid-19 

tendo chegado a conclusão de que 

que mais de 80% dos fundos doados 

pela comunidade internacional para 

amortecer os efeitos da pandemia 

foram mal aplicados. 

Graça Machel defende responsabilização exemplar de todos envolvidos na 
contratação das dívidas ocultas 

Aos que lesaram o país com a contratação dos empréstimos ilegais
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O 
drama sobre a extradição 
do antigo ministro das Fi-
nanças de Moçambique, 
Manuel Chang, no âmbi-

to do caso das dívidas ocultas, teve 

mais uma pitada na segunda-feira 

desta semana, convertendo o pro-

cesso numa tragicomédia.

Num primeiro acto, o Ministério 

da Justiça e Serviços Correcionais 

da África do Sul emitiu um comu-

nicado referindo que “o Tribunal 

Constitucional indeferiu o pedido 

com custas, encerrando efectiva-

mente qualquer outro litígio nesta 

matéria”.

“O Sr. Chang terá, portanto, de ser 

entregue às autoridades dos EUA”, 

adiantava a nota.

Passado algum tempo, o ministro 

da Justiça e Serviços Correcionais 

da África do Sul, Ronald Lamola, 

convocou uma conferência de im-

prensa para afirmar que aquele co-

municado era um equívoco, porque 

ainda não há decisão final sobre o 

caso.

Na conferência de imprensa, Ro-

nald Lamola afirmou que o pedido 

de extradição do antigo ministro das 

Finanças ainda está a ser analisado 

pelo Supremo Tribunal de Recurso. 

Mas a informação dada pelo mi-

nistro também era errónea, porque 

o Ministério da Justiça e Serviços 

Correcionais apareceu com uma 

nova versão.

“Não é o SCA [Supremo Tribunal 

de Recurso], mas sim um plenário 

de juízes do ‘High Court’. Pedimos 

desculpas pela confusão”, disse Ch-

rispin Phiri, porta-voz de Ronald 

Lamola.

De acordo com um segundo comu-

nicado também enviado por Chris-

pin Phiri, o Ministério da Justiça 

da África do Sul salientou que, 

desde o indeferimento do recurso 

moçambicano pelo Tribunal Cons-

titucional do país em Junho deste 

ano, “o Governo moçambicano so-

licitou autorização para recorrer a 

um plenário de juízes do Tribunal 

Superior”.

“O caso foi ouvido em 20 de Junho 

de 2022 e aguarda-se julgamento”, 

concluiu Phiri.

Em Novembro de 2021, a juí-

za Margarete Victor, do Tribunal 

Superior de Gauteng, ordenou a 

extradição de Manuel Chang para 

os Estados Unidos da América, 

anulando a decisão do ministro da 

Justiça sul-africano, em Agosto, 

de extraditar o ex-ministro para 

Moçambique, após recurso do Fó-

rum de Monitoria do Orçamento 

(FMO), uma organização não-go-

vernamental moçambicana.

Consequentemente, o Governo de 

Moçambique apresentou um pe-

dido de acesso directo e de recurso 

para o Tribunal Constitucional, que 

foi indeferido também em junho 

deste ano, segundo as autoridades 

sul-africanas.

Queima de tempo – 
Adriano Nuvunga
Adriano Nuvunga, director-exe-

cutivo do Centro para a Demo-

cracia e Desenvolvimento (CDD), 

organização da sociedade civil que 

coordena o Fórum de Monitoria 

de Orçamento (FMO), disse ter 

ficado com uma sensação agridoce 

com a comunicação sobre Manuel 

Chang.  

Nuvunga assinalou que o comuni-

cado divulgado pelo Ministério da 

Justiça e Assuntos Correccionais 

da África do Sul foi claro ao dizer 

que Chang devia ser extraditado de 

imediato para os Estados Unidos 

de América (EUA), o que, no seu 

entender, seria servir a justiça.   

“E nós como moçambicanos, como 

a região da SADC, estamos muito 

felizes com esse ´statement`, porque 

ele faz justiça aos moçambicanos, faz 

justiça à SADC”, observou.

O comunicado que anunciava a 

extradição de Manuel Chang para 

os EUA, prosseguiu, seria uma 

nova independência, porque abriria 

o caminho para a independência 

económica que os moçambicanos 

anseiam e sonham.

Apesar de compreender a correcção 

feita pelo ministro Ronald Lamola, 

Nuvunga não esconde que terá fi-

cado “meio frustrado” com isso. 

Sublinhou que ainda há um passo 

legal que deve ser dado junto do 

Tribunal Superior de Recurso onde 

está o processo. 

“Compreendemos isso, mas esta-

mos decepcionados com o ministro 

Lamola, porque, no nosso enten-

dimento, Lamola poderia agora 

mesmo tomar essa decisão [extra-

ditar Chang aos Estados Unidos]”, 

notou.

Aquele activista qualificou o enre-

do jurídico em curso de queima de 

tempo e abuso de recursos públicos 

por parte do Ministério Público de 

Moçambique. 

Por sua vez, Borges Nhamirre, pes-

quisador do Centro de Integridade 

Pública (CIP), diz ser compreen-

sível o erro de comunicação por 

parte das autoridades sul-africanas, 

tendo em conta o volume dos pro-

cessos de extradição que estava a 

apresentar. 

Nhamirre explicou que legalmente 

ainda há etapas pelas quais o pro-

cesso de Manuel Chang deve pas-

sar. 

O Governo moçambicano, através 

da Procuradoria-geral da Repúbli-

ca (PGR), submeteu um pedido 

ao Supremo Tribunal da RSA para 

responder ao processo directamen-

te e ainda não foi respondido. 

Explicou que se a decisão que sair 

do Supremo Tribunal da RSA não 

for satisfatória para o Governo 

moçambicano, este ainda tem mais 

uma possibilidade de interpor re-

curso junto do Tribunal Constitu-

cional daquele país, tal como pode 

suceder com o FMO. 

 É preciso, de acordo com o pes-

quisador, conhecer estas etapas 

processuais para perceber a falha 

do ministro da Justiça e Assuntos 

Correccionais.

No entanto, avançou que a decisão 

de extraditar Manuel Chang para 

os Estados Unidos está agora nas 

mãos da justiça e não do executivo 

sul-africano. 

“O Governo sul-africano já fez a 

sua parte neste processo e naqui-

lo que for a decisão dos órgãos de 

justiça, o Governo não terá outra 

opção senão cumprir”, disse.

Recordou as decisões tomadas pe-

los membros do Governo sul-afri-

cano, começando pelo ministro 

Michael Masutha, que havia deli-

berado pela extradição de Chang a 

Moçambique. 

Depois veio Ronald Lamola, que 

suspendeu a deliberação do seu 

antecessor, e, mais tarde, voltou a 

replicar a mesma decisão de extra-

ditar Manuel Chang para Moçam-

bique que, no entanto, não se efec-

tivou, devido ao recurso tempestivo 

do FMO. 

Nhamirre disse que o Supremo 

Tribunal de Recurso já julgou o 

caso no dia 20 de Julho e nos pró-

ximos 30 dias será anunciada uma 

nova sentença. 

Manuel Chang foi detido a 29 de 

Dezembro de 2018 no Aeroporto 

Internacional Oliver Thambo, em 

Joanesburgo, a caminho de Dubai, 

a pedido das autoridades ameri-

canas, que o acusam de ter lesado 

investidores americanos no que é 

conhecido como o maior escândalo 

financeiro na história de Moçam-

bique. 

Manuel Chang: vai ou não vai?
Extradição

Por Argunaldo Nhampossa

Futuro de Manuel Chang continua refém da decisão do Tribunal Superior 
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E 
o previsível aconteceu. Ora 
fragilizados, ora à fome, os 
insurgentes protagoni-
zaram, esta semana, um 

ataque sem precedentes. Pela pri-

meira vez desde o início da guerra 

de Cabo Delgado, em 2017, os “al

-shabaab”, como são localmente 

conhecidos, atacaram a vila sede 

de Nangade, nas barbas das tro-

pas nacionais e estrangeiras des-

tacadas para proteger o distrito. 

O ataque à sede de Nangade 

aconteceu por volta das 9h desta 

terça-feira. O local do primei-

ro tiro foi o bairro Chitunda. A 

magnitude do ataque está longe 

de ser equiparável às incursões 

nos restantes distritos do centro e 

norte de Cabo Delgado.

Em Nangade, o inimigo matou 

três pessoas, contra dezenas nos 

assaltos a distritos como Mocím-

boa da Praia, Palma, Quissanga 

e Macomia. Se nesses distritos o 

inimigo chegou a permanecer até 

4 dias, o ataque à vila de Nangade 

foi uma operação rápida. Se nos 

restantes distritos eles deixaram as 

vilas praticamente aos escombros, 

em Nangade há apenas registo de 

cerca de 30 casas incendiadas.

Se em vilas como Mocímboa da 

Praia e Palma entraram às deze-

nas, em Nangade, foram entre 10 e 

12 insurgentes. O número reflecte 

a nova fase do conflito, em que 

os insurgentes, menos poderosos 

e divididos em pequenos grupos, 

continuam a fazer uma guerra de 

baixa intensidade e procuram ba-

ralhar a intervenção conjunta de 

tropas nacionais e internacionais.

Ao que o SAVANA apurou, os 

atacantes entraram na vila de 

Nangade por uma estrada a par-

tir de Mweia, uma das aldeias sob 

seu controlo no distrito. As três 

vítimas mortais, homens desloca-

dos, eram provenientes do distrito 

de Mocímboa da Praia, incluindo 

Mitope, uma aldeia situada a cer-

ca de 10 km de Awasse. Na sexta-

feira, 22 de Julho, os insurgentes 

terão protagonizado um ataque 

em Mitope, reivindicado no dia 

seguinte pelo Estado Islâmico, 

que alegou ter morto três pessoas 

e incendiado mais de duas deze-

nas de casas. 

Entretanto, outras fontes referem 

que se tratou de um incidente em 

que tropas da Unidade de Inter-

venção Rápida (UIR) terão sido 

obrigados a disparar para neutra-

lizar um jovem que não obedeceu 

a uma ordem para parar.

Relatos locais indicam que no ata-

que à sede distrital de Nangade, os 

insurgentes não tiveram qualquer 

resposta, tanto das Forças Arma-

das quanto das tropas da Tanzâ-

nia e do Lesoto, destacadas para 

proteger o distrito no quadro da 

intervenção conjunta da SADC, 

conhecida por SAMIM. Na vila 

de Nangade, também estão a 

Unidade da UIR, Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) e 

a chamada “força local”, composta 

por combatentes da luta de liber-

tação nacional e milicianos locais.

Entretanto, relatos não confirma-

dos indicam que o Lesoto terá 

abatido dois insurgentes e captu-

rado outros cinco. Além das víti-

mas mortais e incêndio a mais de 

20 casas, o ataque à sede distrital 

de Nangade obrigou a deslocação 

massiva da população. O ataque 

desta terça-feira aconteceu um dia 

depois de Nangade ter assinalado 

mais um aniversário de sua ele-

vação à categoria de vila. O ata-

que também surge pouco depois 

de o presidente da República ter 

voltado a anunciar desinteligên-

cias internas no grupo e ataques 

motivados por fome, à procura de 

comida.

Ataque previsível
O ataque à sede distrital de Nan-

gade era só uma questão de tem-

po. A vila vivia como uma ilha, 
em Nangade. Era a única que não 
registava ataques desde o início da 
guerra, no dia 5 de Outubro de 
2017. A primeira aldeia de Nan-
gade a ser atacada, ainda em 2017, 
foi Nkonga. De Nkonga, os in-
surgentes espalharam o terror por 
quase todo o distrito.
Mweia, de onde partiram para o 
ataque desta semana, é uma das 
aldeias sob domínio dos insurgen-
tes. É importante assinalar que os 
insurgentes não controlam, neces-
sariamente, o território no distri-
to. O que acontece é que, quando 
foram acossados pela intervenção 
de tropas estrangeiras, principal-
mente o Ruanda, em Mocímboa 
da Praia e Palma, os insurgentes 
abriram uma frente em Nangade, 
fazendo do distrito um dos seus 
redutos.
Foram protagonizando ataques 
em aldeias como Litingina, Lid-
jungo, Ngalonga, Namwem-
be, Chikwaya Velha, Nambedo, 
Mandimba Limwalamwala e 
Chakamba, obrigando a popula-
ção a abandonar e a lhes deixar 
terreno livre. Como se não bas-
tasse, as tropas moçambicanas e 
da Tanzânia e Lesotho, com uma 
actuação questionável, sempre se 
mantiveram na vila sede distrital, 
deixando as aldeias nas mãos do 
inimigo. 

Os insurgentes chegaram a fazer 

assaltos contra unidades das FDS, 

em Nangade, levando armamento 

e produtos alimentares. 

As únicas forças que, vezes sem 

conta, travaram o avanço do ini-

migo e até lançaram ataques de 

perseguição, são os antigos com-

batentes e milicianos que têm jo-

gado um papel preponderante na 

luta conta a insurgência, em Cabo 

Delgado. Contudo, a chamada 

“força local” debate-se com fragi-

lidades de vária ordem.

À excepção de Mueda, sede do 

poder makonde, Nangade era a 

única vila do norte de Cabo Del-

gado que nunca tinha sido ataca-

da, pelos insurgentes. Em Mo-

címboa da Praia, por exemplo, o 

seu reduto, eles chegaram a ficar 

durante aproximadamente um 

ano, tendo sido só pressionados a 

sair pelos ruandeses.

Em Macomia, onde as FDS rei-

vindicaram a destruição, recente-

mente, de uma base denominada 

Kathupa, os insurgentes também 

continuam a movimentar-se em 

aldeias como Nkoe e Litandacua, 

Nova Zambézia, Litamanda e 

Nguida.

Mais a sul de Cabo Delgado, 

também têm estado a protagoni-

zar ataques de baixa intensidade, 

com incursões em aldeias remo-

tas dos distritos de Ancuabe e 

Meluco. Em Meluco, por exem-

plo, surpreenderam três mulheres 

que tinham ido à busca de lenha, 

nas matas. As mulheres foram 

dispensadas, mas os insurgentes 

ficaram com bebé de uma delas. A 

criança viria a ser recuperada no 

dia seguinte pelas tropas destacas 

para combater a insurgência, mais 

a sul. 

Insurgentes fazem primeiro ataque à vila de Nangade
Cabo Delgado

Por Armando Nhantumbo

A 
3ª Sessão Cível do 
Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo 
(TJCM) condenou, 

esta terça-feira, a direcção da 

Comunidade Mahometana, 

liderada por Saleem Karim, 

a repor a legalidade e criar 

condições para a realização de 

eleições livres e transparentes 

com vista a escolha dos novos 

órgãos sociais.

O Tribunal ordenou o elenco 

de Saleem Karim a apresentar, 

aos associados, os relatórios de 

contas e de actividades dos úl-

timos sete anos. Também de-

terminou a revisão de estatutos 

da organização.

A sentença, promulgada pelo 

juiz Alfredo Macaringue, é o cul-

minar de um processo que pode 

abrir uma nova página de convi-

vência no seio dos associados da 

Comunidade Mahometana, que 

estava em tensão alta. 

Com esta decisão, o TJCM jul-

gou procedente as revindicações 

contidas na providência cautelar 

submetida ao Ministério da Jus-

tiça Assuntos Constitucionais e 

Religiosos por Salim Omar, um 

dos candidatos à direcção da or-

ganização. 

Omar disputava o cargo com Sa-

leem Karim, que concorria à sua 

própria sucessão, mas a forma 

como estava a conduzir os destinos 

da agremiação e os preparativos 

paras a realização da assembleia-

geral electiva, não colhia consensos. 

Foi neste sentido que o TJCM 

condenou a direcção liderada por 

Saleem Karim a aprovar procedi-

mentos eleitorais claros e demo-

cráticos que assegurem uma ampla 

participação de todos os sócios e 

garanta um sufrágio universal e 

transparente. 

A deliberação, de 19 páginas, or-

dena ainda a aprovação dos rela-

tórios de contas da Comunidade 

referentes aos 2015 a 2022, antes 

da realização das eleições. 

Revisão de estatutos

As contas em causa, segundo o 

TJCM, deverão estar auditadas 

e relatórios de gestão validados e 

partilhados com uma antecedência 

não inferior a 90 dias da data das 

próximas eleições. 

Relativamente ao processo elei-

toral, a organização foi instruída 

a constituir uma comissão eleito-

ral isenta e imparcial guiada pelas 

melhores práticas de gestão de 

processos eleitorais de movimen-

tos associativos. 

A referida comissão deverá ser 

composta por, pelo menos, dois 

membros por cada lista de candi-

datura e presidida por uma indi-

vidualidade de reputado mérito e 

externa à Comunidade Mahome-

tana. 

“Apresentar uma lista de eleitores 

com direito a voto na presente 

data, que não deverá incluir to-

dos membros inscritos após 31 de 

Dezembro de 2019, os quais são 

declarados incapazes de eleger e 

serem eleitos”, refere. 

Destacando que o processo 

de admissão de cerca de 120 

membros após 31 de Dezem-

bro de 2019 foi considerado 

nulo por falta de observância 

estatutária. 

Por fim, o Tribunal ordenou 

aquela agremiação a constituir 

uma comissão especial para re-

visão dos Estatutos e permitir 

uma ampla participação dos 

sócios. 

Recorde-se que a Comunidade 

Mahometana havia agendado 

a sua Assembleia-Geral para o 

passado dia 20 de Maio, mas a 

mesma não se realizou devido 

à providência cautelar subme-

tida por um dos candidatos 

contestando uma série de irre-

gularidades existentes.   

Tribunal censura elenco de Saleem Karim
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Embora existam estudos que 
comprovam que a deficiente 

gestão da higiene menstrual 

nas escolas influencia no ab-

sentismo e fraco desempenho es-

colar das raparigas, o problema, de 

acordo com análises de especialistas, 

ainda é negligenciado pelo sector da 

educação em Moçambique, o que, 

em muitos casos, resulta no abando-

no escolar.

A pobreza, por sua vez, limita o aces-

so aos ´kits` de higiene menstrual a 

muitas raparigas, que acabam tendo 

como opção o uso de panos e trapos, 

dado o custo de pensos higiénicos. O 

custo mínimo de absorventes são 60 

meticais o pacote.

Dados do sector da educação indi-

cam que, em Moçambique, uma em 

cada dez raparigas falta à escola du-

rante o período menstrual. 

Entre Maio de 2018 e Dezembro 

de 2019, o Centro de Investigação 

de Saúde da Manhiça (CISM), em 

parceira com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e 

o Ministério da Educação e Desen-

volvimento Humano (MINEDH), 

implementaram, nas províncias de 

Inhambane, Nampula e Tete um es-

tudo sobre gestão da higiene mens-

trual.

O estudo envolveu 700 raparigas 

com idades entre 10 e 14 anos, com o 

objectivo de compreender os desafios 

enfrentados pelas raparigas na práti-

ca da gestão da higiene menstrual em 

Moçambique. 

Os resultados mostraram que du-

rante a menstruação, as raparigas 

enfrentam vários desafios relacio-

nados com a falta de habilidades 

de gerir a menstruação fora de casa 

e que as mesmas faltam à escola de 

forma pontual ou ausentam-se tem-

porariamente da escola e da sala de 

aula para se trocarem e/ou verificar 

o estado da roupa, o que interfere na 

concentração.

Elas têm de lidar com o medo de 

vazamento que propicia o “buylling” 

- uma prática de actos violentos, in-

tencionais e repetitivos contra uma 

pessoa indefesa por parte dos cole-

gas. 

As mesmas relataram também ter 

medo de falar com os professores so-

bre a menstruação.

A pesquisa apurou ainda que as ra-

parigas também enfrentam desafios 

referentes a questões como a falta de 

Gestão menstrual nas escolas

Pobreza e sanitários minam educação da rapariga
Por Eunice Chemane

água, sabão, falta de local para des-

carte dos absorventes e também en-

frentavam o desafio de falta de priva-

cidade no uso dos sanitários. 

Ludovina Magueza, de 17 anos de 

idade, estudou de primeira à sétima 

classe na Escola Primária Completa 

de Ndlavela.

Conta que embora existissem casas 

de banho na sua escola, a falta de 

condições para o banho eram um 

verdadeiro martírio para ela e outras 

colegas durante o período menstrual. 

“Várias vezes tive que abandonar as 

aulas, porque havia sujado o unifor-

me, isso não acontecia apenas comi-

go, outras meninas passavam pelo 

mesmo problema”, recorda.

Para poder sair da escola, amarrava a 

capulana que sempre levava na pasta, 

porque na sala não havia carteiras e 

sentava-se no chão.

“Aquelas que não tivessem capulana 

ficavam expostas aos olhares de to-

dos. Outros colegas, principalmente 

rapazes, por não entenderem, pu-

nham-se a rir”, conta.

Na escola de Ludovina Magueza, 

para além de não existirem balneá-

rios, por vezes não jorrava água nas 

torneiras e as casas de banho tinham 

que ser encerradas, porque ficavam 

muitos sujas. 

Gloria Machai, de 18 anos, conta 

que em 2021, quando frequentava 

a sétima classe, por pouco desistia 

dos estudos, por várias vezes ter su-

jado o uniforme escolar na sala de 

aulas e ter, por conta disso, sofrido 

“bullying”, facto que a fez ficar em 

casa por vários dias até que o período 

passasse. Esta situação, segundo con-

tou, devia-se à falta de informação 

sobre gestão menstrual, uma dificul-

dade que foi ultrapassada, quando 

começou a frequentar o clube da ra-

pariga na cidade de Xai-Xai, provín-

cia de Gaza.  

Amina Issa, vice-presidente do Mo-

vimento de Educação para Todos 

(MEPT), que falava em entrevista 

ao SAVANA, disse que o Governo 

peca por negligenciar a construção 

de casas de banho, quando projecta 

a construção de uma escola.

Issa referiu que o cenário é ainda 

mais crítico nas zonas rurais, onde 

grande número de escolas não têm, 

no mínimo, uma casa de banho. 

“Há casos em que se construíam sa-

las de aulas e casas para os professo-

res e não se construíam casas de ba-

nho, e a Covid-19 veio a demonstrar 

essa fragilidade nas nossas escolas e o 

cenário tende a mudar”.

Mas não basta apenas construir estas 

infra-estruturas, há que responder a 

todas as necessidades das raparigas, 

e olhar também para aquelas com 

alguma limitação física para que pos-

sam aceder a esses serviços sem mui-

tos constrangimentos, prosseguiu.

Todas essas falhas, segundo a fonte, 

tendem a excluir as raparigas e o não

-atendimento a estas necessidades 

básicas interfere no direito à educa-

ção para as meninas. Coloca-as em 

condição de desvantagem em relação 

aos rapazes. 

“A menstruação é algo que ocor-

re mensalmente, portanto, há uma 

necessidade de se criar políticas 

públicas acertadas e alocar recursos 

necessários para que a situação não 

continue a ser ignorada”, defendeu.

Entende que há, por outro lado, falta 

de sensibilidade de alguns professo-

res em garantir que as meninas que 

tenham faltado à escola, durante a 

fase menstrual, por razões adversas 

recuperem a matéria e os testes per-

didos, o que resulta no fraco apro-

veitamento e, consequentemente, no 

abandono escolar. 

Desconstruir os mitos
Para Amina Iça, os pais, encarregados 

de educação e os professores ainda 

têm dificuldades de falar sobre o as-

sunto e, por isso, falta muita informa-

ção às meninas em relação à melhor 

gestão da higiene menstrual. Sugere a 

desconstrução dos mitos, para acabar 

com os constrangimentos pelos quais 

maior parte das raparigas passa. 

“Durante o nosso trabalho nas comu-

nidades, deparamo-nos com situa-

ções de raparigas que não têm conhe-

cimento sobre a higiene menstrual, 

porque não são explicadas”, enfatiza.

 Por conta disso, acabam sujando 

a roupa, e quando isso acontece no 

ambiente escolar, elas ficam enver-

gonhadas e acabam optando por ficar 

em casa por ser o ambiente mais con-

fortável para elas.

Disse também que durante o traba-

lho de sensibilização que o MEPT 

tem feito às matronas que também 

são professoras, elas relataram não 

saber como abordar este assunto com 

os alunos.

Sugeriu que as escolas também abor-

dem o assunto por via do teatro, onde 

raparigas, rapazes e professores são 

envolvidos e assim todos saberão 

como gerir a menstruação e como 

agir em casos de incidentes.

Em 2020, o Governo anunciou a 

disponibilização de um fundo de 3,5 

mil milhões de meticais para a cons-

trução e reabilitação de sanitários e 

fontes de abastecimento de água nas 

escolas públicas e Institutos de for-

mação de professores, como forma de 

conter a propagação do novo corona 

vírus entre os alunos e professores. 

Com o fundo, segundo reportou o 

Governo no relatório do Balanço do 

Plano Económico e Social (BdPES) 

2020, seria concluída, em 90 dias, 

a reabilitação de 262 e construção 

de 134 novos sanitários escolares, a 

construção de 45 sistemas de abas-

tecimento de água nas escolas secun-

dárias e Institutos de Formação de 

Professores. 

A execução das obras estava prevista 

para decorrer de Agosto a Outubro 

de 2020. Volvidos cerca de seis me-

ses, após o prazo para o término das 

obras, o Centro de Integridade Pú-

blica (CIP) visitou 125 escolas e 10 

institutos.

Constatou que até finais de Maio 

de 2021, em 56,8% das escolas e em 

50% dos institutos, as obras ainda 

estavam a decorrer e que das obras 

concluídas, algumas já estão a degra-

dar-se, devido à baixa qualidade do 

material usado e por falta de acaba-

mentos apropriados das obras e en-

tende que devido à má qualidade há 

um risco de as infra-estruturas inter-

vencionadas não aguentarem depois 

da Covid-19.

Albino Xiluvane, coordenador de 

programas na Associação de Estu-

dantes Secundários de Moçambique 

(AESMO), disse que a organização 

tem advogado junto do Governo por 

maiores investimentos na construção 

de sanitários de qualidade, privaci-

dade e comodidade aos alunos, em 

particular as raparigas.

A associação advoga igualmente pelo 

reforço do orçamento alocado à edu-

cação para que o mesmo, dentre vá-

rios fins, também financie e priorize 

as actividades de educação sexual e 

reprodutiva, bem como a disponibili-

zação dos ´kits` de higiene menstrual 

às alunas mais carenciadas.

A iniciativa inclui igualmente o aten-

dimento de situações pontuais, como 

o caso de meninas que são apanhadas 

desprevenidas.

“Notamos que grande parte das me-

ninas que têm tido vazamento mens-

trual, deve-se ao facto de usarem, 

durante esta fase, panos que não ofe-

recem nenhuma segurança e quando 

o fluxo menstrual for maior, elas aca-

bam sujando”, explicou.

 Devido ao “bullying” que sofrem, 

outras acabam por abandonar a esco-

la. De 2021 a esta parte, foram regis-

tados mais de 15 casos.

Sugeriu a necessidade de uma dis-

cussão séria sobre o assunto de modo 

a encontrar-se uma melhor resposta 

para o problema, para que as rapari-

gas se sintam seguras em ir à escola 

e para que nenhuma menina tenha o 

seu futuro comprometido. 

Amina Issa, Vice-presidente do 
Movimento de Educação para Todos 

(MEPT)
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A 
justiça moçambicana é 
acusada de ter sido in-
fluenciada politicamente 
na condenação, em 2018, 

de Agnaldo Navalha, um mem-

bro sénior do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM), 

na província de Gaza, a uma pena 

de prisão de 12 anos, pelo envol-

vimento numa manifestação que 

culminou com a vandalização de 

pelo menos seis residências que, 

supostamente, escondiam trafi-

cantes e sequestradores. 

A defesa de Navalha aponta a fal-

ta de instrução contraditória e de 

provas e o fato de o condenado 

ser crítico à governação local da 

província de Gaza, um baluarte 

da Frelimo, como fundamentos 

que consubstanciam a viciação e 

politização do processo. 

Ademais, a defesa, familiares e 

o MDM consideram que outro 

factor que prova a viciação do 

processo é o facto de que Agnal-

do Navalha estava a conseguir ter 

mais apoiantes na região e prepa-

rava-se para concorrer à edilidade 

da cidade de Xai-Xai nas eleições 

de 10 de Outubro de 2018.

Não se entende como é que Ag-

naldo Navalha foi condenado a 

uma pena de 12 anos pelo envol-

vimento na manifestação, consi-

derando que não houve nenhuma 

testemunha que o tivesse reco-

nhecido no dia do crime. 

Dizem ainda que não se encon-

tra racionalidade na aplicação da 

pena de 12 anos como resultado 

de cúmulo jurídico. 

Por outro lado, referem que à luz 

do Código do Processo Penal de 

2019, alguns crimes pelos quais 

Navalha foi condenado, como 

fogo posto, furto qualificado e 

danos voluntários, deixaram de 

existir.

Os arguidos presos por tais crimes 

devem ser restituídos à liberdade, o 

que deveria ter ocorrido em 2020. 

Agnaldo Navalha, na altura dos 

factos, era membro da Comis-

são Política Nacional da liga da 

Juventude do MDM, a terceira 

maior força política moçambica-

na.

Como tudo começou...
O processo iniciou a 01 de Feve-

reiro de 2018, depois de a popu-

lação invadir algumas residências 

que eram tidas como esconderijo 

de traficantes de órgãos humanos 

e sequestros, no distrito de Lim-

popo, levando a um clima de in-

segurança. 

Nessa altura, foram relatados vá-

rios casos de pessoas que foram 

mortas para, posteriormente, te-

rem os seus órgãos extraídos.

Depois de invadir as residências 

que escondiam os supostos trafi-

cantes e sequestradores, a popula-

ção relatou a sua revolta às autori-

dades locais, exigindo acção. 

Por sua vez, as autoridades enten-

deram que a situação transcendia 

as suas capacidades e pediram a 

intervenção do primeiro secretá-

rio do partido Frelimo naquele 

ponto, Castigo Matavel, e da ad-

ministradora do distrito de Lim-

popo, Adelaide Jesus, que marcou 

uma reunião com a população 

para as 19:00 do dia 04 de Feve-

reiro de 2018. 

A administradora desmarcou o 

encontro, argumentando que a 

hora não era viável para uma reu-

nião pública, algo que desapontou 

a população que se fez presente ao 

local. 

A população decidiu agir por 

conta própria e, mais uma vez, 

deslocou-se até às residências que 

havia identificado como esconde-

rijos dos supostos criminosos para 

fazer justiça pelas próprias mãos. 

Na incursão, foram vandalizadas 

pelo menos seis residências e não 

houve feridos.

Por conta destes factos, no dia 06 

de Fevereiro, Adelaide Jesus con-

vocou uma reunião pública, junta-

mente com o primeiro secretário 

do partido Frelimo, no qual pre-

tendia ouvir a população e saber a 

razão da vandalização. 

Neste encontro, Agnaldo Nava-

lha pediu a oportunidade para 

intervir e teceu duras críticas à 

administração local, que tardava 

em atender às preocupações da 

população face à onda de tráfico 

e sequestros na região, uma insa-

tisfação que havia sido denuncia-

da há mais de um mês, mas sem 

resultados. 

Foi neste dia, relata a defesa, que 

foram feitas as primeiras deten-

ções, sendo que o critério para o 

efeito foram as vozes críticas na 

reunião pública. 

Naquele dia, pelo menos, 30 jo-

vens foram detidos, sendo que 

Navalha foi preso no dia 09, mas 

sem “mandado de captura”.

Esteve detido no Posto Policial de 

Chicumbane e no mesmo dia foi 

transferido para a segunda esqua-

dra de Xai-Xai, capital provincial 

de Gaza.

No dia 13 de Fevereiro, foi restitu-

ído à liberdade pela Procuradoria 

local, por constatar que não havia 

elementos para a sua detenção. 

Mas, no dia seguinte (14), foi 

novamente emitido o mandado 

de captura. Nesta mesma data, 

vários detidos no âmbito do mes-

mo processo foram restituídos à 

liberdade por meio do pagamen-

to de caução, sendo que apenas 

dois processos deram seguimento 

para culminar com o julgamento e 

condenação. 

Castigo Tamele e Ananias 

Maweiu foram condenados a seis 

meses de prisão, cada. Os dois 

foram considerados cérebros da 

manifestação, mas “não mencio-

naram” o nome de Agnaldo Na-

valha, relatou a defesa do político. 

Agnaldo Navalha acabou por ser 

julgado pelo juiz Alfredo Ma-

tusse, a 03 de Outubro de 2018, 

tendo sido condenado a uma pena 

de 12 anos e dois anos de multa 

não especificada, encontrando-se 

actualmente a cumprir a pena em 

Maputo, na cadeia de máxima se-

gurança, vulgo, “B.O”.

Trata-se do processo número 

26/18 na 3ª secção criminal do 

Tribunal Provincial de Gaza, de-

pois convertido para o número 

144/18 na 4ª Secção do Tribunal 

Superior de Recurso em Maputo. 

“Não houve provas”
A defesa insiste que Agnaldo Na-

valha não participou daquela ma-

nifestação do dia 04 de Fevereiro.

 O álibi, enfatiza, é que na mes-

ma data, Navalha estava a dar a 

conhecer, na sede do MDM na 

província de Gaza, o relatório de 

actividades que haviam sido de-

senvolvidas dias antes pelo parti-

do na província de Nampula. 

O encontro decorreu entre as 

14:00 e as 18:00. Depois destes 

eventos, Agnaldo Navalha diri-

giu-se para a sua residência. 

Outra questão apontada é que das 

residências vandalizadas, algumas 

estão distantes uma das outras. 

São três residências no Bairro 3, 

uma casa defronte do Posto Poli-

cial e outras noutros dois bairros, 

com uma distância de, pelo me-

nos, um quilómetro entre elas, o 

que contraria a narrativa de que 

um mesmo indivíduo teria co-

mandado ou cometido a vanda-

lização. 

Porém, fora a data errada que foi 

usada para começar a perseguição 

ao réu, a acusação não foi capaz 

de provar a participação ou pre-

sença de Navalha nos eventos do 

dia 04 de Fevereiro de 2018, data 

do levantamento popular, assinala 

a defesa. 

Em nenhum momento o Serviço 

de Investigação Criminal (Sernic) 

e os ofendidos apontaram Agnal-

do Navalha como autor, em sede 

de tribunal, refere a defesa. 

Por outro lado, mesmo conside-

rando que Navalha tenha sido 

autor moral ou material daqueles 

eventos, a pena aplicada é ques-

tionável. 

O arguido foi condenado por três 

crimes: fogo posto, com uma pena 

de oito anos de prisão, danos vo-

luntários, com uma pena de seis 

meses de prisão, uma pena de dois 

anos e seis meses de multa pelo 

crime de furto qualificado, tendo, 

por conseguinte, sido feito um 

cúmulo jurídico, também ques-

tionado, na aplicação da pena de 

12 anos de prisão e 24 meses de 

multa, até hoje não especificada. 

Por outro lado, refere a defesa, o 

novo Código do Processo Penal 

coloca Agnaldo Navalha noutras 

circunstâncias. 

Refere que o dispositivo estabe-

lece que devem ser restituídos à 

liberdade todos os detidos pre-

ventivos e condenados por factos 

que deixam de constituir crime no 

documento citado, como nos três 

crimes de que é acusado. 

O mesmo “cúmulo jurídico, o 

limite da pena nunca pode ser 

superior ao limite que a lei deter-

mina para a infracção”, explicou 

o advogado de Agnaldo Navalha, 

Milagre Machava. 

Mesmo num cenário pessimista, 

enfatiza, considerando todos esses 

pressupostos e ficando provado 

que o sujeito em causa é culpado, 

as penas a aplicar a Agnaldo Na-

valha nunca deveriam exceder os 

dois anos de prisão. 

“Processo estranho”
A defesa entende que a interpre-

tação da politização do processo 

começou a ser seriamente consi-

derada por conta de vários even-

tos que foram surgindo no decor-

rer do processo. 

Primeiro, porque os outros dois 

cidadãos que foram encontrados 

em flagrante delito, sendo julga-

dos e condenados, tiveram penas 

inferiores a um ano, o que foi to-

talmente diferente para o caso do 

membro do MDM cujas provas 

escasseavam.

Explicam que outro aspecto tem a 

ver com a estranheza do “coman-

dante distrital de Limpopo, ao ver 

o então réu detido, considerando 

que não havia provas para o efei-

to”, disse fonte anónima do jornal. 

A defesa insiste que o condenado 

apenas foi visto no dia do encon-

tro público com a administração 

Condenado a 12 anos

Membro do MDM queixa-se de perseguição
Por Elias Nhaca

Ismael Manuel Nhacucue – Porta-Voz do MDM 

Agnaldo Navalha 
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Barragem de “Mphanda Nkuwa”

Estudo recomenda uso de padrões internacionais

Continuação da pág. 10

local e não no dia da vandalização. 

Para corrigir a questão da confu-

são das datas, a defesa do réu, na 

figura do seu mandatário, Milagre 

Machava, sugeriu a presença em 

sede do tribunal da administra-

dora, do secretário do bairro, mas 

ainda assim sem sucesso. 

Queixam-se de a sentença de 12 

anos não ter sido lida perante os 

sujeitos envolvidos. Navalha tinha 

apenas conhecimento de que a 

sentença se referia a uma pena de 

14 anos e dois anos de multa, não 

especificada. No entanto, a mes-

ma, foi alterada, sem que fosse co-

municada aos sujeitos processuais, 

muito menos a sua defesa. 

A alteração surgiu em virtude da 

posição do MP, que não concor-

dou com a pena, considerando 

que a pena era pesada, tendo em 

conta aquilo que foi a produção 

da prova. 

A defesa só ficou a saber da pena 

de 12 anos, através da submissão 

do recurso para contestar a deci-

são junto ao Tribunal Superior de 

Recursos oito dias depois da lei-

tura da sentença. 

Mas, ainda no processo de pro-

dução da prova, refere que o juiz 

disse que não encontrava indícios 

que o ligassem ao crime cometi-

do, ficando apenas a hipótese de 

ter sido o cérebro e promotor do 

crime. 

Outra mancha apontada é o facto 

de todo o processo não ter sido 

submetido à instrução contradi-

tória. 

Várias portas batidas
Várias acções foram desencadea-

das através dos seus familiares, 

sobretudo, por intermédio da sua 

progenitora, Ana Paula Tui. 

Um pedido de soltura foi soli-

citado à 3ª Secção Criminal do 

Tribunal Provincial de Gaza, ao 

Conselho Superior da Magistra-

Um estudo de avaliação 
da sustentabilidade 
ambiental em torno do 
projecto de constru-

ção da barragem de Mphanda 

Nkuwa sugere que se siga pa-

drões internacionais na cons-

trução do empreendimento, 

para evitar que a barragem, a 

ser construída no rio Zambeze, 

província de Tete, traga gran-

des implicações ambientais e 

sociais. 

O estudo lançado na semana 

passada aponta questões im-

portantes a serem avaliadas, 

com particular realce para o 

curso de água [rio], as comu-

nidades locais e todo o meio 

ambiente envolvente. 

Desde cedo, o projecto de 

construção da barragem de 

Mphanda Nkuwa, 60km a ju-

sante da HCB, esteve envolto 

em polémicas relacionadas 

com a viabilidade económica 

e questões ambientais, razão 

que parece ter estado por de-

trás dos avanços e recuos que 

acompanharam as respectivas 

discussões de um processo que 

agora está a avançar a passos 

mais firmes e objectivos. 

No relatório publicado se-

mana passada, denomina-

do “Barragem de Mphanda 

Nkuwa: Um grilhão climático 

à volta do pescoço de Moçam-

bique”, aponta-se uma série de 

problemas que poderão advir da 

construção da barragem, a partir 

dos impactos na pesca, na agri-

cultura, no aumento da erosão e o 

impacto negativo no delta do rio 

Zambeze.

“Mas também temos os assun-

tos mais técnicos que ainda não 

foram resolvidos, como a sismo-

logia da zona. Esta é uma área 

geográfica com várias falhas tec-

tónicas activas e isso pode criar 

grandes perigos para a barragem. 

Também temos o problema dos 

sedimentos, a barragem vai tra-

var muitos sedimentos, o que é 

crítico para as comunidades. Mas 

também para o funcionamento 

do delta”, refere a Justiça Am-

biental, uma Organização Não-

-Governamental que trabalha 

para a redução dos impactos am-

bientais e sociais causados pelo 

desenvolvimento insustentável. 

O estudo é da autoria desta or-

ganização que, para o efeito, con-

tou com a colaboração de Rudo 

Sanyanga, uma ecologista aquáti-

ca, de origem zimbabweana, com 

mais de 35 anos de experiência. 

Publicou vários estudos sobre 

limnologia, questões ambientais, 

climáticas e energéticas.

As mudanças climáticas também 

são apontadas como outra bar-

reira que se pensa que poderá in-

fluenciar na diminuição da preci-

pitação, provocando menos água, 

mais cheias e maiores períodos 

de seca. Ou seja, pode também 

haver o perigo de a barragem 

não atingir as metas de produção 

energética, o que, por sua vez, terá 

consequências económicas signi-

ficativas.

Padrões internacionais
Para evitar estas e outras implica-

ções, o estudo publicado semana 

finda em Maputo recomenda que 

se siga exigências e padrões in-

ternacionais para se ter em conta 

os efeitos que podem vir a causar 

para o ecossistema do rio, para a 

população e para o ambiente.

“No que concerne às mudanças 

climáticas, os riscos estão paten-

tes, porque quando as compor-

tas são abertas, as águas podem 

inundar os campos agrícolas e 

também as comunidades podem 

até perder as suas propriedades. 

É muito bom seguir os padrões 

mundiais, porque antes da cons-

trução dessas barragens, tem que 

se ter em conta os efeitos de ecos-

sistemas que isso possa ter para 

o rio. E analisar tudo para não 

afectar a população e o ambien-

te”, disse a gestora de pesquisa do 

Instituto de Investigação sobre 

Água e Saneamento da África 

Austral, Rudo Sanyanga, consul-

tora do estudo.

A bióloga aquática, que falava 

durante o lançamento do estudo, 

aponta que não basta ver o dese-

nho geral da barragem. É preciso, 

isso sim, também ver a viabilidade 

e os efeitos que têm junto das po-

pulações e comunidade no geral.

“Os estudos feitos mostram a vul-

nerabilidade da Bacia do Zam-

beze do ponto vista de secas e 

cheias, sobretudo, para as pessoas 

que estão ao redor, isto porque 

algumas dessas pessoas devem 

ser reassentadas e vão precisar de 

assistência”, disse. 

Rudo Sanyanga defende que 

mais do que dar compensações ou 

indemnizações às pessoas afecta-

das, é preciso apoiar em todas as 

vertentes.

Parceiro estratégico
A construção da barragem Hi-

droeléctrica de Mphanda Nkuwa 

está orçada em pouco mais de 

USD 4.5 mil milhões e aponta 

para 1400 famílias que serão afec-

tadas, além de 200 mil habitantes 

no vale de Zambeze.         

Do orçamento, 2.4 mil milhões 

vão para a barragem e central 

eléctrica e 2.1 mil milhões para as 

linhas de transmissão. Esta barra-

gem será a terceira maior no rio 

Zambeze e deverá começar a ge-

rar energia até 2030. 

Espera-se que venha a produ-

zir cerca de 1.500 megawatts, 

para uso interno e fornecer às 

indústrias da região.

Neste momento decorre a 

fase do processo de selecção 

do parceiro estratégico do 

projecto, num processo diri-

gido pelo Gabinete da Im-

plementação da Barragem 

Hidroeléctrica de Mphanda 

Nkuwa.

Assim, foram seleccionadas 

sete concorrentes pré-qua-

lificadas para participar no 

processo de qualificação. Os 

concorrentes pré-qualificados 

deverão submeter as respecti-

vas propostas finais em finais 

de Outubro deste ano.

Prevê-se que a conclusão 

da selecção do concorrente 

preferencial e o concorrente 

reserva ocorra até finais des-

te ano. O que se pretende, 

segundo o Governo, é que o 

parceiro a ser apurado seja o 

accionista maioritário na em-

presa que desenvolverá o pro-

jecto. Os parceiros nacionais 

do projecto são a Electricida-

de de Moçambique (EDM) 

e a HCB, que representam o 

interesse do sector público no 

empreendimento.

(Eduardo Conzo)

tura Judicial, Tribunal Superior de 

Recurso de Maputo, Provedor de 

Justiça ou a Comissão Nacional 

dos Direitos Humanos. 

Numa das suas argumentações ao 

Conselho Superior da Magistra-

tura Judicial, Ana Tui, mãe de Ag-

naldo Navalha, referiu que “este é 

o pedido de uma mãe desespera-

da, dependente de seu filho, e que 

já apelou para todas as instâncias 

do judicial sem qualquer resposta, 

quer pela morosidade do sistema 

de administração da justiça na 

resposta aos recursos, quer pelo 

processo inadequado da lei e 

omissão de diligências na acusa-

ção”, lê-se no documento a que o 

SAVANA teve acesso. 

Numa das escassas respostas nas 

diversas entidades solicitadas, o 

Provedor de Justiça, Isac Chande, 

concordou com a interpretação da 

defesa de Navalha, segundo a qual 

havia condições para ser restituí-

do à liberdade, mas disse que pelo 

facto de o processo ter sido julga-

do, nada mais poderia fazer se-

não aconselhar ao detento que se 

comportasse para que fosse bene-

ficiado da liberdade condicional. 

De igual modo, a 09 de Junho de 

2022, o Tribunal Superior de Re-

curso, num despacho assinado por 

Elsa Soares, directora do gabine-

te do presidente, e por Adelino 

Muchanga, disse que concordava 

com o parecer  dos queixosos, mas 

recomendou que se recorra aos 

mecanismos processuais para a 

reparação dos “direitos eventual-

mente violados. No caso concreto, 

poderá recorrer aos serviços de 

um advogado do Instituto de Pa-

trocínio a Assistência Jurídica ou 

ao MP”, lê-se. 

De igual modo, em 2018, a situ-

ação foi reportada à então pre-

sidente da Assembleia da Re-

publica, Verônica Macamo, a 

Procuradora-Geral da República, 

Beatriz Buchili,  num encontro 

em que os dirigentes se fizeram 

presentes na província de Gaza. 

Referem ainda que o pronuncia-

mento do presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, a 02 de Abril 

de 2018, no posto administrativo 

de Chissano, distrito de Limpo-

po, província de Gaza, segundo o 

qual deveriam ser aplicadas penas 

exemplares aos que protagoni-

zaram aquelas acções contribuiu 

para o desfecho do caso.

“Houve muitas interferências”
O porta-voz do MDM, Ismael 

Manuel Nhacucue, referiu que o 

partido ainda “está em cima do 

assunto”. 

Explicou que houve muita interfe-

rência ao longo do processo, tendo 

se revelado mais político, do que 

jurídico.

Explicou que várias petições fo-

ram submetidas “ao tribunal e nes-

te momento solicitamos o relató-

rio do processo porque o processo 

voltou para Gaza”. 

Enfatizou que o partido está a 

lutar para, pelo menos, resolver o 

assunto no corrente ano. 

Adelino Muchanga – Presidente do 
Tribunal Supremo Isac Chande – Provedor de Justiça
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1. INTRODUÇÃO
Este texto comenta o texto do Banco Mundial (WB), Mozambique Economic Uptdate 2022. 
Getting Agricultural Support Right, publicado em Junho de 2022. Este Destaque Rural, 
além da Introdução, possui mais 3 secções: (2) apresentação da agricultura segundo o 
documento do Banco Mundial; (3) Análise do Banco Mundial às políticas públicas para a 
agricultura em Moçambique; (4) Comentários do autor.
Este Destaque Rural concentra-se na Parte 2 do texto do Banco Mundial com o título 
“A agricultura pode ser uma fonte de crescimento, redução da pobreza e segurança 

seus comentários acerca de parte das políticas direccionadas para a agricultura nos últimos 
anos e às para mudanças de políticas. O autor termina o texto com uma apreciação 
sobre a última secção do documento com o título “A agricultura pode ser uma fonte de 
crescimento, redução da pobreza e segurança alimentar”.
O autor considera que o texto do Banco Mundial é frágil e reducionista 
que faz ao sector agrário moçambicano, à forma como aborda as políticas públicas em 
Moçambique e às sugestões consideradas como teórica e politicamente dogmáticas.
2. APRESENTAÇÃO DA AGRICULTURA, SEGUNDO O BANCO MUNDIAL
O texto faz uma apresentação da agricultura moçambicana, destacando: (1) o potencial 

escala de produção das explorações depois de 1990, após a guerra civil; (2) “a produtividade 
agrícola continua a ser baixa, em grande parte devido ao baixo acesso e intensidade no 
uso dos inputs, à fraca adopção de tecnologias, à prestação limitada de serviços agrícolas 
e à elevada sazonalidade na produção e vulnerabilidade climática”, sendo a maioria dos 
produtores familiares consumidores líquidos de alimentos; (3) o aumento dos preços 
agrícolas reduz o consumo e aumenta a pobreza; (4) o acesso aos mercados constitui 

longo da costa onde habita 70% da população; (5) as mulheres estão em desvantagem 

(6) as decisões de produção são tomadas essencialmente com o objectivo da subsistência 
alimentar e a “transição do emprego na agricultura para a indústria e serviços exigem um 
aumento da produtividade agrícola”.
3. ANÁLISE DO BANCO MUNDIAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA 

EM MOÇAMBIQUE
Depois da caracterização sumária do sector, acima ressaltada, o Banco Mundial constata 
aspectos de políticas públicas directamente associados à agricultura, como por exemplo: 
(1) a baixa e decrescente contribuição do orçamento do Estado para a agricultura; (2) 

porém, refere que, não obstante a diminuição das despesas orçamentais na agricultura, 

mostram que o país atribuiu 509 milhões de dólares (o equivalente a 3,3% do PIB total) 
no total do apoio anual ao sector agrícola. O baixo acesso aos mercados da maioria dos 
produtores provinham de políticas de apoio público agrícola (considerado elevado), 

um pequeno número de produtores comerciais; (4) não obstante, considerar que o 
apoio agrícola seja elevado em comparação com outros países em desenvolvimento, a 
proporção destinada a bens e serviços públicos é relativamente baixa; (5) os subsídios para 

inovação agrícola - I&D e educação -, serviços de saúde animal/vegetal, marketing e 
promoção, infra-estruturas rurais. 
Seguidamente, o WB aponta algumas medidas de mudanças de políticas, sugerindo, 
principalmente: (1) mudança do apoio ao fornecimento de bens privados (subsídios directos 
à produção, tarifas e barreiras alfandegárias, etc.), para bens e serviços públicos (GSSE), 
alegando que estes provocam um maior rendimento económico; (2) desenvolvimento do 
agronegócio; (3) mudança dentro do PSE, de suporte a agricultores, via preços (MPS), para 
apoiar agricultores por meio de gastos público; (3) deixar de tributar implicitamente os 
alimentos consumidos para consumidores positivos (CSE); (4) políticas de suporte para 
sair das medidas que distorcem os mercados para uma política agrícola competitiva; (5) 
reduzir a tributação directa aos alimentos e aumentar o apoio para minimizar a insegurança 
alimentar das famílias.
As reformas não se traduziram automaticamente em valores mais elevados para as 
exportações agrícolas, em grande parte, porque os preços mundiais estão fora do controle 
dos exportadores dos pequenos países. Neste contexto, é importante que esta transição 
seja acompanhada com apoio crescente para a melhoria constante de práticas agrícolas, 
a adopção de tecnologia, acesso a insumos de alta qualidade e 

s infra-estruturas 

sobre o desenvolvimento de um agronegócio competitivo e uma maior participação das 
exportações.
4. COMENTÁRIOS DO AUTOR
A apresentação das características da agricultura moçambicana feita pelo Banco de 
Mundial, assenta, de forma muito genérica, na pequena escala dos produtores, nas razões 
da baixa produtividade, na relação entre produção agrícola com a pobreza, nos preços 
e nos choques climáticos, as desigualdades de género no acesso a recursos e a mulher 

recursos nas explorações de pequena escala (familiar), tendo a produção de alimentos 

Destaque Rural Nº 181
26 de Julho de 2022

MOZAMBIQUE ECONOMIC UPTDATE 2022 DO BANCO MUNDIAL:
A MESMA CARTILHA DE DÉCADAS

João Mosca
 não analítica 

e contextualizada, e não abrangem aspectos fundamentais, como a necessidade em se 
considerar a segmentação da agricultura segundo o tamanho, tecnologia, lógicas produtivas, 

desarticuladas, sem acumulação e investimento por agentes económicos locais. Não se refere 
aos mecanismos de transmissão do conhecimento entre a investigação e os produtores (por 
exemplo, a extensão rural). Não faz qualquer referência à importância das instituições, da 
descentralização, da organização dos diferentes tipos de produtores. O Banco Mundial refere 
que existe um elevado apoio a uma minoria de produtores por via das taxas aduaneiras; esta 

outra, supostamente mais ajustada segundo os critérios do WB. 
A coordenação, compatibilidade e instabilidade das políticas públicas e dos recursos, parece 

ê
dos projectos de cooperação. Em alguns aspectos, o documento é impreciso, como, por 
exemplo, na transição do factor trabalho para a indústria e serviços, na distribuição espacial 
da população, e em frases “politicamente correctas”, sobre a incidência no território dos 
choques climáticos. Não aborda a importância do crescimento da população, dos fenómenos 
migratórios e da crescente desigualdade da densidade populacional e sua importância na 
produtividade e no desmatamento. Os efeitos e o impacto dos grandes projectos e do 

no comportamento da agricultura e da economia rural. Para o Banco Mundial, os contextos 
políticos, económicos e militares internacionais parecem não 
moçambicana.
Acerca das políticas agrárias praticadas em Moçambique, o documento do Banco Mundial 
aponta, principalmente, o baixo e decrescente contributo do orçamento do Estado para a 

investimento do Estado em bens públicos, reduzindo ou eliminando as diferentes formas 

produtores e em prejuízo dos consumidores. Nada é referido sobre o peso do Orçamento 
do Estado na economia, a carga de gastos com o pessoal ou o nível de centralização dos 

públicas, e o que representam para a economia, e o Estado, não é mencionada. No quadro 
das políticas públicas, em nenhuma frase se refere o crédito e as taxas de juro, a relação da 

economia, aos efeitos da manipulação da taxa de câmbio e das políticas recessivas do Banco 
de Moçambique, ao investimento privado, à importância do seguro agrícola, aos incentivos 

O documento do Banco Mundial surge como se tudo fosse novidade, quando, eles conhecem 

projectos da agricultura onde se pratica o que este documento do Banco Mundial critica. 
Por exemplo, a comparticipação de investimentos do sector privado em equipamentos e 
insumos importados com benefícios de tarifas alfandegárias (aquelas que o WB está em 
desacordo), mercados monopolistas e monopsónicos, entre outros instrumentos de políticas 
públicas.  
Em termos de política e teoria económica, o Banco Mundial mantém-se, há décadas, 

à cartilha dos Chicago boys, despegada de alguma realidade, de tudo o mercado e 
nada ou quase nada o Estado, da competitividade em contexto de economias abertas e 
profundamente desiguais chutando a escada às economias em desenvolvimento e países 
pobres, do proteccionismo e dos fortes apoios que as economias desenvolvidas utilizaram, e 
ainda utilizam, para o desenvolvimento e protecção das suas agriculturas. Um Banco Mundial 
que acredita, por dogma da teoria económica que o suporta, que as políticas orçamentais e 
monetária, por si próprias, fazem aumentar a competitividade da agricultura e da economia 
e não estuda as complexidades das realidades políticas, económicas e sociais e o contexto 
histórico e geopolítico dos países. A teoria económica é muito mais que a constante na 
cartilha do WB e, por isso, a direcção e os seus técnicos são caixas de ressonância de manuais 
de apenas uma teoria económica. Estudem e utilizem também Keynes, a escola historicista 
alemã, o institucionalismo, os teóricos do desenvolvimento e do subdesenvolvimento e, 
porque não, Karl Marx, entre outras escolas do pensamento económico. O Consenso de 
Washington (política do FMI e do WB para as economias em desenvolvimento), segue as 
pegadas do Tthatcherismo Reaganomics que já foi duramente criticado por James Tobin e 
Joseph Stiglitz, ex-Vice Presidente do Banco Mundial, e os dois prémios Nobel de Economia.

de Washington reivindica, qual o país africano ou da América do Sul ou Central que teve 
avanços económicos e sociais consolidadas através desta cartilha?

1Página 21 do documento em análise.
2Página 23, ibidem.
3Este nível (estimado) de apoio total à agricultura, que considera todas as trans-
ferências para a agricultura derivadas de políticas agrícolas (isto é, não só as 
despesas públicas na agricultura, mas também outras transferências derivadas de 
medidas fronteiriças e outros regulamentos.
4Producer Support Estimate.
5Investigação e desenvolvimento (inovação)
6Consumer Support Estimate.
7Ha-Joon Chang (2004). Chutando a escada. A estratégia do desenvolvimento em 
perspectiva histórica. Editora UNESP. Brasil, São Paulo.
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A 
Sub-Secretária de Estado 
dos Estados Unidos para 
a Segurança Civil, De-
mocracia e Direitos Hu-

manos, Uzra Zeya, visitou Moçam-

bique de 18 a 20 de Julho, período 

durante o qual manteve encontros 

com altos dirigentes do Governo, 

incluindo o Presidente Filipe Jacin-

to Nyusi. Reuniu-se também com 

representantes de organizações da 

sociedade civil, para abordar ques-

tões relacionadas com o seu traba-

lho no complemento às acções do 

Governo nos vários domínios. No 

final da visita, Fernando Gonçalves, 

jornalista do SAVANA, abordou-a 

para uma entrevista, cujos excertos 

se seguem:

Quais foram os propósitos da sua 

visita a Moçambique?

O que me traz para aqui são vários 

assuntos. Primeiro, fiquei muito sa-

tisfeito em anunciar importantes 

desenvolvimentos; 116 milhões de 

dólares em assistência humanitária 

dos Estados Unidos para Moçam-

bique, o que irá ajudar este país a 

lidar com a insegurança alimentar 

causada pela agressão da Rússia à 

Ucrânia, mas também desenvolver 

uma maior resiliência perante as 

mudanças climáticas e ajudar as co-

munidades afectadas pela violência. 

A situação de violência no norte de 

Moçambique é de grande preocupa-

ção, e queremos apoiar a estabilida-

de, a paz e a recuperação.

Nas reuniões que teve com altos 

dirigentes do Governo, incluindo o 

Presidente Filipe Nyusi, e também 

com organizações da sociedade ci-

vil, qual foi a mensagem que rece-

beu, e qual foi a sua própria mensa-

gem para os seus interlocutores?

Tive uma série de reuniões com al-

tos dirigentes do Governo, incluin-

do Sua Excelência o Presidente 

Nyusi, com as ministras da Justiça 

e do Interior, bem como com o Vi-

ce-Ministro dos Negócios Estran-

geiros. Tivemos também encontros 

com a sociedade civil, activistas dos 

direitos humanos e da anti-corrup-

ção e com o Conselho Islâmico de 

Moçambique. A mensagem que re-

cebi do Governo foi uma afirmação 

de que as nossas relações bilaterais 

estão talvez melhores do que alguma 

vez tenham sido. Mas penso que há 

uma vontade comum de ambas as 

partes para o aprofundamento dessa 

cooperação, de modo que possamos 

em conjunto confrontar desafios 

globais. E talvez isso não poderia 

ser manifestado de melhor forma 

do que pela bem sucedida eleição 

de Moçambique para membro não 

permanente do Conselho de Segu-

rança das Nações Unidas; este é um 

desenvolvimento histórico, é a pri-

meira vez que Moçambique estará 

representado neste órgão, e penso 

que é um momento importante para 

que troquemos pontos de vista so-

bre questões prementes que sejam 

de interesse bilateral, mas também 

de natureza global, sejam elas ques-

tões ligadas às mudanças climáticas, 

segurança alimentar ou apoiando a 

paz e segurança internacionais de 

um modo geral, que sabemos que é 

a missão primordial do Conselho de 

Segurança.

Num dos seus discursos, disse que 

para acabar com a pobreza ex-

trema, precisamos de quebrar “o 

pernicioso ciclo da fragilidade”. 

Moçambique é, em todos os as-

pectos, um país muito frágil. Para 

acabar com a pobreza, o país pre-

cisa de paz. De que formas é que 

pensa que o Governo dos Estados 

Unidos pode ajudar Moçambique 

a derrotar o terrorismo?

Neste contexto, penso que há uma 

importante iniciativa que eu gos-

taria de sublinhar, que é uma nova 

estratégia dos Estados Unidos para 

a prevenção de conflitos e promo-

ção da estabilidade. Em Abril pas-

sado, o Presidente Biden anunciou 

que Moçambique é, de facto, um 

dos cinco países ou regiões que são 

parceiros nesta iniciativa liderada 

pelos Estados Unidos, que no con-

texto de Moçambique envolverá o 

desenvolvimento de uma estratégia 

de dez anos, visando promover a es-

tabilidade e prevenção de conflitos, 

olhando muito de perto para aqui-

lo que chamaríamos das principais 

causas; sejam elas falta de meios de 

sustento, a necessidade de um go-

verno que tenha um bom desempe-

nho e que se sujeite ao princípio de 

prestação de contas, a segurança ci-

vil, que como conceito significa uma 

segurança alicerçada na dignidade 

humana, bem como no respeito 

pelos direitos humanos. Penso que 

algumas das formas mais concretas 

em que os Estados Unidos procu-

ram ajudar neste esforço é através 

da nossa considerável contribuição 

na assistência externa para Moçam-

bique; temos o orgulho de sermos o 

maior doador bilateral de Moçam-

bique, com um nível de ajuda para 

2021, de 536 milhões de dólares. O 

novo apoio humanitário que anun-

ciei esta manhã (20 de Julho) é adi-

cional a isso. Esta nova estratégia 

para prevenir conflitos e promover 

estabilidade irá também envolver 

um novo pacote de ajuda externa a 

ser em breve activado, de um pou-

co menos de 14 milhões de dólares, 

que servirá para prestar apoio em 

vários domínios, desde o desporto 

e artes no norte de Moçambique, a 

esforços para a formação e apoio ao 

sistema de segurança e formação de 

agentes da Lei e Ordem, incluindo 

no respeitante aos direitos humanos, 

mas também na resposta quanto às 

necessidades da população civil. Há 

também uma dimensão humanitária 

muito importante; cerca de 800 mil 

moçambicanos foram forçosamente 

retirados das suas casas devido à vio-

lência e às acções hediondas cometi-

das pelo ISIS (Estado Islâmico) em 

Cabo Delgado, o que é uma preocu-

pação para todos os esforços visando 

alcançar a segurança, prosperidade e 

resiliência do país.

Luta contra a corrupção
Claro que todos os esforços para 

o desenvolvimento devem estar 

ligados a questões da governação; 

a transparência nas aquisições do 

Estado, e outros processos de ges-

tão da coisa pública. Que garan-

tias teve das autoridades gover-

namentais moçambicanas, de que 

estes assuntos estão no topo da sua 

agenda?

A luta contra a corrupção é uma 

das principais prioridades de segu-

rança nacional da administração do 

Presidente Biden. Em 2021, a Casa 

Branca publicou uma nova estra-

tégia de segurança nacional sobre 

a anti-corrupção, porque este é um 

assunto que representa uma ameaça 

à democracia, e é algo onde preci-

samos seriamente de desenvolver 

uma resposta internacional. Sei que 

há desafios em Moçambique, sobre 

os quais eu diria que uma imprensa 

livre e independente desempenha 

um papel extremamente importante 

em fazer com que o Governo tenha 

de prestar contas, e na denúncia de 

ganhos obtidos indevidamente e 

através da corrupção. Certamen-

te que gostaríamos de encorajar o 

Governo a continuar com algumas 

investigações e processos judiciais 

sobre corrupção já em curso. Tam-

bém penso que em parceria com a 

comunidade internacional, esfor-

ços tais como a implementação do 

segundo compacto do Millenium 
Challenge Account (Conta de Desafio 

do Milénio), seria um passo impor-

tante. O FMI está também a reatar 

o seu apoio económico, e todas estas 

são áreas-chave, onde penso que a 

demonstração de um compromisso 

quanto à anti-corrupção e prestação 

de contas é deveras importante.  

Torna-se igualmente claro que para 

alcançar todos esses objectivos, Mo-

çambique precisa de um sector pri-

vado forte, independente e eficaz, 

bem como de uma sociedade civil 

bastante activa e actuante, e uma 

imprensa verdadeiramente livre e 

independente. Qual é o papel que 

os Estados Unidos podem desem-

penhar para ajudar a fortalecer estas 

instituições?

Posso descrever um conjunto de 

iniciativas que a administração Bi-

den já lançou ao nível global apara 

apoiar uma imprensa livre e inde-

pendente, o que nós chamamos de 

espaço para a sociedade civil operar 

e contribuir para a solução de de-

safios que não respeitam fronteiras, 

bem como obrigar os governos a 

prestar contas aos seus cidadãos. Em 

2021, anunciamos uma nova inicia-

tiva chamada Fundo Independente 

para a Meios de Comunicação So-

cial de Interesse Público, que é uma 

organização independente compos-

ta por verdadeiros jornalistas que 

tenham trabalhado e prevalecido 

debaixo de incríveis desafios, e uma 

das co-líderes é a Maria Ressa (das 

Filipinas), uma vencedora do Pré-

mio Nobel da Paz e conhecida cam-

peã dos direitos humanos e de luta 

contra a corrupção. Iniciativas como 

Violência no norte de Moçambique é de grande preocupação

estas visam apoiar a voz da imprensa 

independente, e isso inclui órgãos de 

comunicação social independentes 

de influência ou controlo de qual-

quer governo, de modo a permitir 

que continuem a desempenhar o seu 

papel vital. Temos assistido a alguns 

desenvolvimentos em outros países, 

onde jornalistas independentes têm 

sido alvo de ameaças ou sujeitos a 

processos judiciais que não são mais 

do que uma forma de  assédio e de 

censura, para impedir a imprensa de 

reportar a verdade ou de investigar 

crimes como a corrupção. A nossa 

Agência para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), sob lide-

rança da Administradora (Saman-

tha) Power, também já avançou com 

uma série de iniciativas, incluindo 

um Fundo de Difamação, que tem 

como objectivo apoiar meios de 

comunicação social que enfrentem 

represálias legais simplesmente por 

estarem a fazer o seu trabalho. Estes 

são alguns exemplos concretos sobre 

como fazemos esse trabalho. 

Regimes autoritários 
A sua missão é sobre questões de 

Segurança Civil, Democracia e 

Direitos Humanos. Mas há uma 

tendência, nos últimos tempos, em 

que regimes autoritários sentem-

se suficientemente empolgados em 

desafiar e desacreditar o modelo 

democrático. Que resposta se pode 

dar a este desafio?

Vivemos numa era em que regimes 

autoritários procuram impor-se so-

bre o mundo, e vemos isso em tem-

po real, com a invasão brutal de Pu-

tin à Ucrânia, em violação da Carta 

das Nações Unidas, o não reconhe-

cimento da existência da própria 

Ucrânia como Estado independen-

te e soberano e da sua integridade 

territorial. Mas também assume 

outras formas: a repressão trans-

nacional, onde vemos a República 

Popular da China a trabalhar acti-

vamente nos Estados Unidos para 

tentar intimidar e silenciar os seus 

próprios cidadãos e impedi-los de se 

pronunciar sobre a situação no seu 

próprio país. Acredito que é muito 

importante, neste contexto, que as 

democracias se ajudem mutuamen-

te, de modo que continuem a servir 

os seus cidadãos. É igualmente im-

portante renovar a nossa colabora-

ção nas instituições multilaterais; 

a nossa eleição para o Conselho 

dos Direitos Humanos, é uma área 

muito importante de colaboração, e 

certamente que saudamos a entrada 

de Moçambique para o Conselho 

de Segurança (das Nações Unidas), 

e estamos preparados para trabalhar 

juntos. Uma outra iniciativa notá-

vel é que a Casa Branca anunciou a 

intenção do Presidente (Biden) de 

realizar a Cimeira de Líderes EUA

-África de 13 a 15 de Dezembro (de 

2022). Este será um momento mui-

to importante para que os Estados 

Unidos demonstrem o quão impor-

tante é a nossa cooperação com os 

nossos parceiros africanos e os de-

safios comuns que enfrentamos, seja 

a pandemia global, as perturbações 

provocadas pelas mudanças climá-

ticas, a ameaça de regimes autoritá-

rios, são imperativos para impulsio-

nar um verdadeiro desenvolvimento 

sustentável; o objectivo de alcançar 

a igualdade e equidade de género, 

estes são desafios que também en-

frentamos, e pretendemos encontrar 

abordagens multilaterais e colabora-

tivas para a sua solução.  

No mundo contemporâneo, a ques-

tão dos direitos transcende o espaço 

físico, e a violação de direitos civis 

pode ser feita também através das 

plataformas digitais e do espaço ci-

bernético, que as pessoas agora usam 

com cada vez maior frequência e in-

tensidade. Que políticas considera 

que podem ser adoptadas para ga-

rantir que o espaço digital não seja 

usado para abusar os direitos dos 

cidadãos?

Esta é uma questão muito crítica 

para os Estados Unidos e muitos 

outros governos. Estamos a fazer 

uma abordagem multifacetada com 

vista a trabalhar em conjunto com 

a sociedade civil, o sector privado e 

com governos interessados através 

de iniciativas tais como a Coligação 

para a Liberdade Online (Ciberné-

tica), que é um grupo de mais de 

30 governos representando todas as 

regiões do mundo, que se juntaram 

em torno de um princípio comum, 

baseado no entendimento de que os 

direitos humanos não existem so-

Moçambique aproxi-
ma-se de um novo 
ciclo eleitoral, que 
começa com as elei-

ções autárquicas de 2023, e ter-

mina com as eleições presiden-

ciais e legislativas de 2024. Que 

papel é que os Estados Unidos 

irão desempenhar para garan-

tir que estas eleições sejam bem 

sucedidas, e que se realizem em 

conformidade com as melhores 

normas e padrões internacionais?

Da perspectiva dos Estados 

Unidos, apoiamos, certamente, 

o direito dos moçambicanos de 

escolherem livremente os seus lí-

deres, e gostaríamos, tanto quanto 

podermos, de encorajar a realiza-

ção de eleições livres e justas, e a 

integridade das instituições que 

irão dar suporte a esse processo. 

Em qualquer democracia, é muito 

importante reconhecer a necessi-

dade de todos os cidadãos de te-

rem acesso ao processo eleitoral; 

garantir a participação de comu-

nidades potencialmente margi-

nalizadas, de pessoas com defi-

ciências e de mulheres é muito 

importante, e lutar para continuar 

a melhorar o processo eleitoral de 

modo a que se tenha o maior nú-

mero de cidadãos que são a parte 

interessada em avançar com esse 

processo.  

Como é que os Estados Unidos 

respondem perante a asserção da 

Rússia, de que invadiu a Ucrânia 

em reposta a provocações dos 

Estados Unidos e dos seus alia-

dos?

Tristemente, este é mais um 

exemplo da campanha de desin-

formação de Putin para tentar 

desviar as atenções sobre a reali-

dade. É de facto a Rússia, que por 

sua livre vontade tomou a decisão 

de invadir brutalmente a Ucrâ-

nia, levando mais de 6 milhões 

de ucranianos a procurar refúgio, 

mas também provocar em cascata 

consequências desastrosas para o 

mundo. Acreditamos que 40 mi-

lhões de pessoas em todo o mun-

do foram empurradas para uma 

situação de insegurança alimentar 

devido ao bloqueio russo do Mar 

Negro, evitando que a Ucrânia, 

que já foi considerada o celeiro 

do mundo, seja capaz de exportar 

cereais e fertilizantes. De facto, 

a Rússia travou a exportação dos 

seus próprios fertilizantes para o 

mercado internacional, causando 

dor bem para além das fronteiras 

da Ucrânia. Finalmente, gostaria 

de dizer que as sanções ameri-

canas e internacionais não visam 

alimentos nem fertilizantes. De 

facto, nós queremos ver alimentos 

da Ucrânia e da Rússia a chega-

rem aos mercados internacionais 

e aliviar esta grande insegurança 

alimentar, e esta é mais uma razão 

por que estamos a dar esta nova 

ajuda a Moçambique, 116 mi-

lhões de dólares, para responder 

às necessidades imediatas, mas 

também ajudar o país a desen-

volver uma resiliência de longo 

prazo em sistemas alimentares e 

culturas de resistência ao clima, 

de modo a tornar Moçambique 

menos vulnerável a este tipo de 

acções de desestabilização. 

- Uzra Zeya, Sub-Secretária de Estado Americana
mente no espaço físico; precisamos 

de ter um compromisso partilhado 

de defender os direitos humanos no 

espaço Cibernético, tal como o faze-

mos na esfera física. Podemos aqui 

reconhecer as duas faces da moeda: 

que a tecnologia tem uma capacida-

de inimaginável para a inovação, o 

crescimento económico e as ligações 

humanas. Mas do lado inverso, te-

mos assistido à armadilha do ódio 

na internet, o uso da desinformação 

para corroer a confiança pública so-

bre as instituições e democracias, e, 

infelizmente, para unir maus actores 

que se juntam devido ao seu ódio, ou 

no pior dos casos, manifestar a sua 

vontade de cometer actos de vio-

lência contra os outros. Para nós, a 

resposta (a todas estas fragilidades) 

não deve residir na censura; não é a 

supressão da liberdade de expressão, 

mas sim o imperativo de trabalhar 

para uma causa comum de modo a 

encorajar o uso da tecnologia para 

apoiar a democracia e o exercício 

dos direitos humanos, e que não 

se transformem em armas contra a 

dignidade humana. 

Ciclo eleitoral em Moçambique

Encorajamos eleições livres e justas

Uzra Zeya, Sub-Secretária de Estado dos Estados Unidos para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos 

Apoiamos, certamente, o direito dos moçambicanos de escolherem livremente os seus líderes, Uzra Zeya
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Apopulação da região 

Norte do país vai be-

neficiar de um signifi-

cativo melhoramento 

das condições das suas vidas, na 

sequência da implementação do 

Projecto de Desenvolvimento Ur-

bano do Norte de Moçambique 

(PDUNM), a ser desenvolvido 

pelo Governo, em parceria com o 

Banco Mundial.

Esta iniciativa tem por objectivo 

melhorar o ordenamento do terri-

tório, empoderar as comunidades 

locais, através do seu engajamento 

no processo de construção das suas 

habitações, promover a construção 

de infra-estruturas básicas e equi-

pamentos sociais, bem como aper-

feiçoar a habitação da população 

vulnerável por via da distribuição 

de kits de materiais de construção.

Numa primeira fase, o projecto, 

cujo lançamento oficial teve lugar 

na passada sexta-feira, em Nacala, 

província de Nampula, à margem 

do 8º Conselho Coordenador do 

Ministério das Obras Públicas, 

Habitação e Recursos Hídricos 

(MOPHRH), vai abranger os mu-

nicípios de Pemba e Montepuez, 

na província de Cabo Delgado, e 

Nampula e Nacala Porto, na pro-

víncia de Nampula.

No acto de lançamento, o ministro 

do pelouro, Carlos Mesquita, disse 

fraco desenvolvimento urbano.

“Apesar dos esforços do Governo, 

caracterizados pela campanha de 

sensibilização e distribuição de re-

des mosquiteiras, o número de ca-

sos destas doenças tende a evoluir 

anualmente: a título de exemplo, de 

2020 a 2021, os casos de malária 

evoluíram em 9%. Situação similar 

registou-se nas diarreias que evo-

luíram em 10%”, realçou.

Por sua vez, o governador da pro-

víncia de Cabo Delgado, Valige 

Tauabo, afirmou que as cidades de 

Pemba e de Montepuez requerem 

uma intervenção urgente, dado o 

rápido crescimento urbano que 

apresentam, com impactos negati-

vos visivelmente expostos, no que 

tange ao ordenamento territorial e 

oferta de serviços públicos à popu-

lação.

“Devido aos ataques terroristas, 

estas duas cidades aumentaram 

expressivamente o número da po-

pulação, com a presença de famílias 

deslocadas, vindas dos distritos do 

Norte e do Centro. A superlotação 

da população nestas cidades exige 

das autoridades locais esforços re-

dobrados, no sentido de identificar 

novas áreas habitacionais, requa-

lificação das áreas existentes, para 

além do alargamento da oferta de 

serviços para garantir melhor qua-

lidade de vida dos munícipes”, con-

cluiu Valige Tauabo.

Iniciativa visa melhorar ordenamento territorial no Norte

tratar-se de um projecto integrado 

que, além de melhorar a habitação, 

contempla ainda a melhoria no 

acesso a infra-estruturas básicas, 

como sejam, água, electricidade, 

valas de drenagem, assim como a 

melhoria no acesso a equipamentos 

sociais, como sejam creches, escolas 

primárias, centros de saúde, merca-

dos e centros comunitários.

“De um modo geral, o projecto irá 

beneficiar cerca de 40 mil pessoas 

com casas melhoradas, assim como 

cerca de 324 mil  pessoas irão se 

beneficiar de infra-estruturas bá-

sicas e equipamentos sociais”, re-

feriu o governante. Acrescentou 

que, à margem de implementação 

do projecto, serão gerados outros 

benefícios indirectos, sendo de des-

tacar a geração de empregos fixos e 

sazonais, capacitação institucional 

dos municípios beneficiários, entre 

outros.

Na ocasião, o governador da pro-

víncia de Nampula, Manuel Ro-

drigues, indicou que nas cidades 

de Nampula e de Nacala existem 

alguns desafios, como os ligados 

ao ordenamento territorial, acen-

tuada erosão dos solos e as doenças 

de origem hídrica, nomeadamente 

a malária e as diarreias, que con-

tinuam a ser a principal razão da 

procura pelos serviços de saúde, 

contribuindo desta forma para o 

Promove quer levar produtos nacionais para Europa

APromove Comércio, 

em parceria com o 

Governo moçambi-

cano, está a trabalhar 

na criação de capacidades 

competitivas das Pequenas 

e Médias Empresas (PME) 

para que possam exportar 

seus produtos para o mercado 

europeu. 

Financiado pela União Europeia, 

o projecto deverá se estender até 

2024, tendo como cadeia de valor 

a pesca, aquacultura e agronegócios.

Segundo Ursula País, conselheira 

técnica do projecto, as PME mo-

çambicanas enfrentam alguns de-

safios como a falta de fundo de ma-

neio, programas de processamento 

em escala para que possam garantir 

o fornecimento nos mercados eu-

ropeus. 

Outro desafio tem que ver com as 

altas taxas de juro do crédito ban-

cário que não permitem às PME 

praticarem preços competitivos 

quando comparados com produtos 

oriundos de outros países. 

É neste sentido que a Promove Co-

mércio está a trabalhar na formação 

das PME, desenho de planos de 

marketing, melhoria dos níveis de 

produção e a respectiva qualidade. 

A Promove diz estar a trabalhar 

em parceria com entidades públi-

cas, como INOQ, na revisão da 

política de qualidade, melhoria de 

regulamentos sobre a certificação 

e calibração de produtos para que 

possam entrar no mercado europeu.  

O desafio é de rever os regula-

mentos para que possam estar de 

acordo com as exigências daque-

le mercado e que haja segurança 

nos produtos comercializáveis. 

Até ao momento, a Promove 

Comércio diz ter formado a ní-

vel nacional cerca de 250 insti-

tuições, dentre públicas e priva-

das que trabalham.

Mesquita lança PDUNM
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O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Violência baseada no género

SC pede expansão dos serviços para vítimas
Por Eunice Chemane

Organizações da Socieda-

de Civil (OSC) alertam 

para a necessidade de 

expansão e melhoria dos 

serviços prestados às vítimas de 

Violência Baseada no Género 

(VBG), bem como a construção 

de mais centros de acolhimento 

de modo a garantir que as vítimas, 

em particular as mulheres, rece-

bam o atendimento adequado.

Dados do Departamento de Aten-

dimento à Família e Menores Ví-

timas de Violência (DAFMVV) 

indicam que, só nos primeiros nove 

meses de 2020, foram denunciados 

em todo o país, um total de 18.554 

casos de violência, dos quais 9.754 

contra mulheres, 1.979 contra ho-

mens e os restantes 6.826 contra 

crianças e idosos.

 O facto de o Mecanismo Multis-

sectorial de Atendimento Integra-

do às Mulheres Vítimas de Violên-

cia (MMAIVV), uma agremiação 

que integra os serviços sociais da 

Ação social, Saúde, Polícia, Procu-

radoria e Instituto de Patrocínio e 

Assistência Jurídica, não estarem 

a operar no mesmo espaço, torna 

o processo moroso e faz com que 

muitas vezes as vítimas desistam 

dos processos por conta da distân-

cia que têm que percorrer para ace-

der aos serviços.

Por outro lado, segundo explica Lí-

dia Ngulele, membro do Conselho 

fiscal do Fórum Mulher, que falava 

em conferência de Imprensa esta 

quarta-feira em Maputo, a falta de 

centros de acolhimento põe em ris-

co a vida de muitas mulheres por-

que, em muitos casos, refere a acti-

vista, estas são obrigadas a conviver 

com o agressor o que aumenta a sua 

vulnerabilidade. 

“Em muitos casos, ao regressar a 

casa, as vítimas são coagidas a mu-

dar o seu depoimento, a desistir 

das denúncias o que muitas vezes 

concorre para a ocorrência de ho-

micídios”.

Os resultados da pesquisa de cam-

po sobre Diagnóstico de Necessi-

dades dos Serviços de atendimento 

aos casos de Violência Baseada no 

Género, realizada nos Centros de 

Atendimento Integrado às Vítimas 

de Violência (CAIVV) na cidade 

de Maputo,  revelam que   aqueles 

serviços não possuem meios circu-

lantes próprios para o transporte 

das sobreviventes em caso de trans-

ferência para outros locais.

Estas, muitas vezes, são respon-

sáveis por dar seguimento ao seu 

processo nas outras entidades como 

a Procuradoria, Instituto de Patro-

cínio e Assistência Jurídica (IPAJ) 

e Accão Social.

 Apesar da disponibilidade de psi-

cólogos nas unidades sanitárias, 

a qualidade de apoio psicológi-

co prestado na maioria dos casos 

não responde às necessidades das 

vítimas, uma vez que as mesmas 

correm o risco de receber apenas 

uma sessão, porque precisam de 

deslocar-se para terem acesso a 

outros serviços localizados fora das 

unidades sanitárias, um problema 

que poderia ser ultrapassado com 

a integração destes serviços num 

único espaço.

A mesma pesquisa identificou li-

mitações em casos de violência se-

xual, pois, muitas vezes, a mulheres 

e raparigas que procuram os servi-

ços de atendimento integrado, são 

obrigadas a adquirir testes de gravi-

dez nas farmácias privadas porque o 

serviço de saúde não dispõe destes.

Justo Calvo, Director Nacional da 

Medicus Mundi, disse, por sua vez, 

que as três casas de acolhimen-

to existentes no país estão aquém 

das necessidades e sugere que cada 

distrito tenha uma imóvel de aco-

lhimento para as vítimas. A fonte 

defende a necessidade de se asse-

gurar mais orçamento para fechar 

esta lacuna. 

“Mas não basta termos estes espa-

ços físicos, é preciso que as insti-

tuições do Estado disponibilizem 

recursos humanos para garantirem 

que haja todo o apoio necessário 

porque até agora as três casas exis-

tentes são geridas pela Sociedade 

Civil”, frisou.

O 
som do piano nas mãos 

da Alena Bravo cruzou-

-se com a voz do jovem 

tenor português José de 

Eça dando início à segunda sé-

rie de concertos da temporada 

de música clássica 2022 a cargo 

do projecto Xiquitsi. Ao ritmo 

de “Parlame d’amore Mariú” de 

Vittorio de Sicca, o dueto deu 

vida e luz a três canções clássicas 

napolitanas. 

Mariana Carrilho subiu ao palco 

e deliciou o público com a sua vi-

vacidade e forte marcação vocal, 

com diferentes variações nos tons 

e uma melodia encantadora em 

três temas distintos, seguindo-se 

o jovem Inérzio Macome com o 

seu violoncelo. 

Um dos pontos altos da noite foi 

a actuação da orquestra Xiquitsi, 

sob a regência da maestrina Kika 

Materula e na voz de Xixel Lan-

ga e Déuscio Vembane, os quais 

deram um espetáculo, sem igual, 

que ganhou forma corporizando 

clássicos como “Somewhere Out 

There” de James Horner, Barry 

Mann e Cynthia Well. 

Contudo, os clássicos nacionais 

não podiam ser deixados de fora, e 

na voz do dueto de Xixel e Déus-

cio, interpretaram Fany Mpfumo 

dando vida a “Avasati Va Lomu”, 

momento que o público fez ques-

tão de acompanhar dando ainda 

mais vida à cultura nacional. 

Esta série de concertos conta com 

o apoio do Absa Bank Moçambi-

que, uma das instituições bancá-

rias de referência no país. 

Pedro Carvalho, administrador 

do Absa Bank Moçambique, as-

sinalou que a série de concertos é 

mais uma prova do sucesso deste 

projecto. 

“Para nós, é um orgulho teste-

munhar a evolução destes jovens 

talentos nacionais. São iniciativas 

como estas que impactam positi-

vamente a vida dos jovens e nas 

quais vemos incorporados os va-

lores que nos movem e nos fazem 

querer ir cada vez mais longe na 

promoção da arte, cultura e edu-

cação”, frisou. 

Por seu turno, a Maestrina Kika 

Materula encerrou o momento 

afirmando “este é um momento 

muito especial para nós, estamos 

muito felizes com todos que se 

fizeram presentes e servimo-nos 

desta oportunidade para reite-

rar que pretendemos continuar a 

trabalhar para contemplar mais 

moçambicanos nesta iniciativa. O 

Xiquitsi efectivamente está a cres-

cer, este projecto começou peque-

no e hoje, nove anos depois este é 

o resultado. Quando começámos, 

o grupo era composto por estran-

geiros, os concertos eram feitos 

100% por músicos internacionais, 

no entanto, hoje, conseguimos ter 

o palco composto maioritaria-

mente por solistas moçambica-

nos.” 

O projecto Xiquitsi – Orquestra 

e Coro conferem formação em 

instrumentos de corda, sopro, 

percussão e voz, procurando pro-

mover a inserção social e a possi-

bilidade de mudança na vida de 

crianças e adolescentes que, atra-

vés da prática colectiva de música, 

adquirem ferramentas essenciais 

para o desenvolvimento pleno das 

suas capacidades. 

Xiquitsi apresenta 
2ª Série de Concertos

AMEEA dinamiza prestação 
no mercado moçambicano

A 
Presidente da Associação 

das Mulheres Empreen-

dedoras da Europa e 

África (AMEEA), Isabel 

Denascimento, nomeou Anna 

Karina de Sousa para o cargo de 

Delegada da agremiação, aten-

dendo aos méritos pessoais que 

esta figura tem revelado como 

mulher empreendedora, profis-

sional de estética e na promoção 

do autodesenvolvimento social e 

económico de outras mulheres.

Cabe a mais recente empossada, 

dentre demais funções, garantir a 

incubação do projecto a nível do 

País, espelhando os princípios cha-

ve transcritos na missão e visão da 

AMEEA, onde a Delegação de 

Moçambique deverá, por seu tur-

no, proporcionar uma atmosfera 

de crescimento, partilha de ideias, 

desenvolvimento de projectos cria-

tivos a favor da promoção da mu-

lher e da construção do seu legado 

histórico na dinamização da esfera 

social.

Anna Karina de Sousa é CEO da 

Executive Nails, nomeada pelo 

Access Bank como uma das 100 

mulheres mais empreendedoras 

de África. De Sousa, destacou-se 

recentemente no Networking Em-

presarial, decorrido em Portugal, 

pelo seu posicionamento sólido no 

ramo do empreendedorismo, onde 

a mesma partilhou a sua estratégia 

de mercado encorajando diferentes 

formas de criar, implementar, man-

ter e expandir negócios.

“É com muita honra e satisfação 

que assumo este novo desafio, creio 

que o conhecimento só se faz valer 

quando partilhado e quero usar do 

pouco que sei para dar vida a esta 

delegação que hoje se instala em 

Moçambique, pelo que, assumo 

este compromisso me entregando 

para esta causa de todo coração. 

Estou certa que vamos poder cres-

cer juntas e proporcionar a tantas 

outras mulheres a oportunidade 

de expandir os seus negócios e ele-

var a sua qualidade de serviços no 

mercado, implementando princí-

pios estratégicos do ramo para uma 

prestação mais satisfatória e está-

vel”, afirmou Anna de Sousa. 

A AMEEA é uma associação in-

ternacional que tem como propósi-

to alavancar o poder feminino e a 

capacidade de realização, ajudando 

mulheres a ganharem mais cons-

ciência de quem são, fazerem o que 

querem da sua jornada de vida, com 

significância existencial, um legado 

de vida que ensine e inspire quem 

se segue a elas. 

A Associação Mulheres Em-

preendedoras da Europa e África 

foi fundada pela atual Presidente 

Isabel Manuel Denascimento, em 

Bruxelas, no ano 2015.

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados a
partir das 18h30 - A Vida dos Outros

Xima  Bar
Sexta, dia 29/07 a partir das 18h

ZOCO DIMANDE
Sexta, dia 30/07 a partir das 18h 

FAISAL DIAS
Karamel Bar & Lounge

Todas quintas a partir das 17h

MC Keisy Cristina & DJ Xwell 
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MicrobancoRELATORIO INTERCALAR SEMESTRAL JUNHO DE 2022

-

-
tizado

Passivos 
- Total

Adiantamento de clientes -     -               -     

Outros passivos -     

Empréstimos -     

Total de passivo 154 779 845   -     154 779 845   

O Conselho de Administração considera que o Caixa e disponibilidades 
no Banco de Moçambique e Disponibilidade em outras Instituições de 
crédito e se aproximam do justo valor, devido ao curto prazo das matu-
ridades destes instrumentos.

no montante à data da sua transacção entre partes interessadas, sem que 
exista uma exigência de liquidação.

factores de risco, implícitos, dos quais se destacam: 

Risco de Negócio, compreendendo os riscos ligados quer à ati-
-

dadas do passado com impacto em risco dos impactos negativos 

Demonstração de resultados a 30 de Junho de 2022
(milhares de meticais)

30 Jun 2022 30 Jun 2021

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares 1,220  

Rendimentos de instrumentos de capital 0  0  
Rendimentos com servições e comissões 0  0  

Encargos com serviços e comissões
Resultados de activos e passivos avaliados ao 

justo valor através de resultados 0  0  

para venda 0  0  

Resultados de reavaliação cambial

Resultados de alienação de outros activos 0  0  

Outros resultados de exploração

Custo com pessoal
Gastos gerais administrativos

Amortização do exercício

Provisões liquidas de reposições e anulações 0  0  

de reversões e recuperações

Imparidade de outros activos liquida de reversões 
e recuperações 0  0  

Resultado antes de impostos
Impostos correntes 0  0  
Impostos diferidos 0  0  
Resultados após impostos
Do qual: resultado liquido após impostos de ope-
rações descontinuadas 0  0  

T O T A L

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2022 

Código de contas ACTIVO Dec-21 Código de contas PASSIVO Dec-21
 Valor antes de Pro-
visoes, Imparidade e 

Amortizacoes 

 Provisoes, 
Impariadade e 
Amortizacoes 

Activo Liquido

         

1. Caixa e disponibilidades em bancos centrais  -    Recursos de Bancos Centrais  -    -   

2. Disponibilidades em outras instituições de crédito   Passivos Financeiros detidos para Negociacao   

   -    -    Outros passivos Financeiros ao Justo valor através de 
Resultados  -    -   

Resulatados  -     -    -    Recursos de outras Instituicoes de Créditos  -    -   

 -    -    -    -    Recursos de Clientes e Outros Emprestimos 

Aplicacoes em Instituicoes de Crédito   -    Responsabilidades representadas por Titulos  -    -   

Créditos a clientes  299,991  Derivados de Cobertura  -    -   

Investimentos detidos até a maturidade  -     -    -    Passivos nao correntes detidos para Venda e operacoes descon-
tinuadas  -    -   

21 Derivados de Cobertura  -     -    -    Provisoes  -    -   

Activos nao correntes detidos para Venda  -     -    -    Passivos por Impostos correntes  -    -   

Propriedade de Investimentos    -    -    Passivos por impostos deferidos 

Outros Activos tangiveis  Outros passivos Subordinados  -    -   

Activos Intangiveis  Outros Passivos 

conjuntos  -     -    -       

Activos por Impostos correntes  -     -    -   Capital

Activos por Impostos diferidos  200   200  100 Premios de Emissao  -    -   

Outros Activos  Outros Instrumentos de Capital  -    -   

      Accoes Proprias  -    -   

      Reservas de Reavaliacao  -    -   

      Outras reservas e resultados transitados  -   

      Resultado Transitado-Aguarda aprovacao BM  -   

      Resultado do Exercicio

        -    -   
          

TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO PASSIVO  
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Foi com profunda consternação e indignação que a Associação de Amizade 
e Solidariedade com a Palestina (ASP) tomou conhec mento do recente es-
tabelecimento de relações diplomáticas entre o Governo de Moçambique e o 
regime de Apartheid de Israel.

Um pouco de História: após a sua criação em 1962 a FRELIMO estabeleceu 

Israel ofereceu treinamento em Israel a alguns guerrilheiros da FRELIMO.

No entanto em 1967 – e na sequência da chamada Guerra dos 6 Dias – a 

luta do povo irmão da Palestina contra a opressão do regime colonialista e 
racista de Israel.

Após a proclamação da Independência de Moçambique a posição da FRE-

os encontros fraternais entre Samora Machel e Yasser Arafat. Recordamos 
também que em todos os Congressos da FRELIMO esteve presente uma de-

Nações Unidas (ONU) e na Organização da Unidade Africana (OUA).

de defesa e segurança entre o Governo de Moçambique e o regime de Apar-
theid
Segurança de Moçambique estavam utilizando drones comprados ao regime 
de Apartheid de Israel.

Israel é governado por um regime colonial e racista que diariamente e de 
forma sistemática humilha e brutaliza milhões de palestinos (considerados 
como seres humanos inferiores) e que com frequência assassina palesti-

mentais todos eles civis. Um dos casos mais recentes foi o do assassinato 
em Maio de 2022 da jornalista Shireen Abu Akleh do canal televisivo Al Ja-

Um regime que de forma sistemática rouba as terras e destrói as casas que 
-

clusivamente para judeus.

-

-

terras e das suas casas em 1947).

-

Um regime que ignora e despreza as dezenas de resoluções da Organização 
-

gem que Israel respeite os mais elementares direitos humanos dos milhões 
de palestinos que há mais de 70 anos vivem sob uma crescente ocupação 
discriminação e opressão.

O Governo de Israel é O ÚNICO GOVERNO DO MUNDO QUE PRATI-
CA A POLÍTICA DE APARTHEID

das respeitadas organizações internacionais Human Rights Watch (vidé o 
documento A TRESHOLD CROSSED. Israeli Authorities and the Crimes of 
Apartheid and Persecution – Abril de 2021) e Amnistia Internacional (vidé 
o documento Israel’s Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Do-
mination and Crimes Against Humanity – Fevereiro de 2022) e por diversas

(vidé o documento THIS IS APARTHEID. A Regime of Jewish Supremacy
form the Jordan River to the Mediterranean Sea – Janeiro de 2021).

-

Apartheid de Israel é pior que o felizmente extinto regime de Apartheid da 
África do Sul.

É com este regime que o Governo de Moçambique acaba de estabelecer 
relações diplomáticas.

-

do Governo de Moçambique com o regime de Apartheid de Israel não entra 
-

tina.

ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE COM A PALESTINA (ASP) 

COMUNICADO
ASP REPUDIA O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE O GOVERNO

DE MOÇAMBIQUE E O REGIME DE APARTHEID DE ISRAEL

-

em conta o interesse nacional de Moçambique.

Se por interesse nacional entendermos o interesse da MAIORIA dos(as) mo-
çambicanos(as) – os que vivem na mais abjecta pobreza – a curto prazo a 
História se encarregará de demonstrar que a cooperação com o regime de 
Apartheid de Israel em nada servirá o interesse dessa maioria (que conti-

de moçambicanos.

Pelo contrário a decisão do Governo de Moçambique de estabelecer relações 
diplomáticas com o regime de Apartheid de Israel servirá amplamente os 
interesses desse regime nomeadamente:

regime de Apartheid em crescente isolamento internacional.

uns quantos projectos sem sustentabilidade
saúde etc) promover a venda de armamento e de equipamentos de vigilância 
dos cidadãos moçambicanos (como por exemplo o infame software de espio-

maior suporte de Israel).

-
çambique empresas israelitas que irão juntar-se a tantas outras que explo-

moçambicanos.

-
-

É neste contexto que a ASP repudia o estabelecimento de relações diplomá-
ticas entre o Governo de Moçambique e o regime de Apartheid de Israel.

A Associação de Amizade e Solidariedade com a Palestina (ASP) reitera a sua 

Hoje como ontem a ASP continuará a lutar por todas as formas ao seu alcan-
ce:

Apar-
theid de Israel e pela criação efectiva do Estado da Palestina com base nas 

Estado da Palestina como membro pleno da ONU.

Muro da Separação e pela implementação do direito de retorno dos refugia-

do regime de Apartheid de Israel

O Conselho de Direcção

:

Organizações:
 - Acção para o 

 - Acção 
ADECRU - Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades 
Rurais
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Cartoon
EDITORIAL
A etnicidade, o regionalismo e a 
nação: uma abordagem crítica

Odebate político dos últimos dias tem sido dominado pelos pronunciamentos feitos 

pelo membro da Comissão Política da Frelimo, Alberto Chipande, no dia 23 de 

Julho, durante uma reunião com o braço juvenil desta formação política, a OJM.

Pelos relatos que têm sido dados a conhecer através de vários meios, Chipande 

terá se pronunciado no sentido de que a maioria dos arguidos no caso das dívidas ocultas 

são do sul do país, com alguns “machuabos” pelo meio, mas sem mais ninguém de outras 

regiões do país. 

Não está claro se Chipande estava a fazer uma afirmação para mostrar que os do sul são mais cor-

ruptos, ou se estava a reivindicar um lugar entre os corruptos para pessoas de outras regiões do país. 

Contudo, a interpretação que se tornou generalizada foi de que Chipande pretendia mos-

trar que o sul monopoliza todas as oportunidades do país, facto este que se reflectia na 

composição étnico-regional dos arguidos das dívidas ocultas.

Seja qual for a interpretação mais acertada, e seja qual tiver sido a ideia que o próprio 

Chipande quis transmitir,  o mérito da sua intervenção é que trouxe, pela primeira vez, 

ao debate público, uma questão premente, mas que por receio, sempre foi abordada em 

grupos fechados.

Na verdade, não é a primeira vez que a ideia da dicotomia sul versus centro e norte é abor-

dada no sentido de que o sul de Moçambique é mais privilegiado que as regiões centro 

e norte. Aliás, o discurso das “assimetrias regionais” funcionou sempre como eufemismo 

para se referir a esta matéria, dado o facto de que o discurso da tribo, da origem étnica e da 

região foi considerado sempre um tabu nas hostes da Frelimo.

Mas é bom que os assuntos que digam respeito ao país e seus cidadãos sejam discutidos 

abertamente e em público, e que as coisas sejam ditas pelos seus próprios nomes, sem eu-

femismos, preconceitos ou fingimentos.

Todos os países do mundo têm questões relacionadas com a região, etnia ou raça. No 

Reino Unido, os ingleses são vistos pelos irlandeses, escoceses e gauleses como uma elite 

que subjuga os outros. Os próprios ingleses nunca tentaram esconder o seu sentimento 

de superioridade, não somente perante as outras nacionalidades do Reino Unido, como 

também sobre todo o resto da humanidade.

A Bélgica, com um território que pode caber mais de 26 vezes em Moçambique, tem as 

suas rivalidades entre os flamengos do norte e os habitantes da Valónia, no sul.

Os Estados Unidos, a democracia mais avançada do mundo, ainda se ressente dos proble-

mas de racismo, que com manifestações mais gritantes e violentas nos estados do sul. A 

Acção Afirmativa é o antídoto que a sociedade americana encontrou para tentar lidar com 

as desigualdades entre os brancos e os negros. Mesmo assim, com mais de 200 anos de 

independência, estes problemas prevalecem.  

Portanto, o problema não está em alguém evocar a sua origem étnica ou região, ou mesmo 

tentar dizer que a sua região e o seu grupo étnico são menos avançados que os outros. O 

que se torna problemático, no caso de Moçambique, é este assunto ser trazido a debate 

público de certo modo tardiamente, depois de toda a narrativa enganadora de “unidade na-

cional” durante mais de quatro décadas, quando se chegou mesmo a dizer que era preciso 

matar a tribo para fazer nascer a nação.

Desde os primórdios da independência que Chipande esteve sempre no núcleo central da 

tomada de decisões sobre o rumo que este país deveria tomar, e é muito infeliz que só hoje, 

47 anos depois, apareça em público a lamentar, da mesma forma como lamentaria qualquer 

outra pessoa sem o poder que ele sempre teve nas mãos.

E mais. A sua colocação não parece estar enquadrada no contexto da necessidade de cons-

trução de uma nação baseada nos valores do desenvolvimento equilibrado, da igualdade e 

da justiça. Emerge, no seu subtexto, uma narrativa reivindicativa, de que se as elites do sul 

se apropriam indevidamente dos recursos públicos, devem partilhar o produto do roubo 

com as elites do centro e do norte. Não pareceu um discurso de condenação às dívidas 

ocultas,  mas sim de reivindicar o quinhão que delas deveria recair sobre as outra elites 

regionais.

A essência do discurso reivindicativo baseado na origem étnica ou de região é que muitas 

vezes não é feito em nome do grupo étnico ou da região a que o reivindicador pertence, 

pois se formos verificar muitas regiões de onde são oriundos elementos de algumas elites, 

verificaremos que essas regiões padecem dos mesmos problemas de que padece a maioria 

da população na região ou regiões que se diz serem mais prósperas.

Todos os dias as televisões moçambicanas mostram a indigência extrema em que vive a 

maioria da população excluída nas regiões consideradas mais prósperas, com casas precá-

rias rodeadas de águas paradas negras ou verdejantes como a relva.

Quando se dá ordens, por exemplo, à Ministra da Administração Estatal e Função Pública 

para privilegiar a contratação de dependentes de antigos combatentes para as poucas vagas 

existentes no Aparelho de Estado, está se a fomentar as mesmas desigualdades que osten-

sivamente se pretende combater entre as regiões. 

Precisamos de um debate sério e franco sobre os factores que devem impulsionar  o de-

senvolvimento equilibrado das várias regiões do nosso país, mas isso só será possível se nos 

despirmos de complexos, da demagogia e do oportunismo. 

O debate sobre a descentralização, num processo em que ao nível local as pessoas parti-

cipam activamente na tomada de decisões sobre o seu próprio desenvolvimento, sem o 

paternalismo de um poder central que não passa disso, parece ser o caminho mais viável 

para que assumamos as nossas responsabilidades sobre o nosso próprio destino, sem ter 

que procurar culpados pelos nossos infortúnios. 

,

Como acontecia normalmente, naquela tarde eu e o 

Armandinho caminhávamos pela “24 de Julho” em 

direcção à Escola Preparatória General Joaquim 

José Machado, onde frequentávamos o 2.o ano. 

Escassas centenas de metros antes do supermercado “MK 

Centro”, reparámos numa senhora que caminhava rapi-

damente e gesticulava vivamente em sinal de nervosismo, 

embora estivesse sozinha. Trazia um cesto vazio na mão. 

Próximo dos portões, por um descuido qualquer, ela dei-

xou cair uma pequena resma de notas, que, por estarem 

dobradas, não se espalharam pelo chão. Precipitámo-nos 

em direcção a elas, mas o Armandinho foi mais rápido 

do que eu. Apanhou o montinho e enfiou-o rapidamente 

num dos bolsos da balalaica de ganga azul que era o nosso 

uniforme. 

Acelerámos o passo de modo a ultrapassar a senhora e, 

quando estávamos defronte do Hotel Santa Cruz, pro-

pus-lhe que dividíssemos o dinheiro a meias, porque, no 

fundo, o achado nos pertencia por igual. Ele negou re-

dondamente. E aqui é que começa o meu calvário. 

Eu poderia muito simplesmente tê-lo ameaçado de voltar 

atrás e dizer à senhora o que se tinha passado com o seu 

dinheiro. Ou, numa atitude menos ortodoxa, envolver-

-me com ele numa confrontação física da qual sairia cer-

tamente vencedor, uma vez que eu era de uma compleição 

física muito superior à dele. 

Mas mantive-me calado, continuámos o caminho e nun-

ca mais tocámos no assunto. Ou, pelo menos, foi isso que, 

na altura, pensei. 

O que é facto é que, como vim a verificar dias mais tar-

de, não se tratava de pouco dinheiro. O Armandinho 

comprou um aparelho de rádio e gira-discos a pilhas e 

uma quantidade de “seven singles” e “long plays” que ra-

pidamente o tornaram o pólo de atracção de todo o que 

era jovem, independentemente do sexo, no nosso bairro. 

Com ele em casa, pode ria-se ouvir, durante tardes in-

teiras, tudo o que era música em voga na altura, desde o 

Agnaldo Timóteo, ao Nelson Ned, do Martinho da Vila 

ao Otis Redding, do Percy Sledge à Morogoro Jazz Band, 

dos “The Movers” aos “Soul Brothers”.

O Armandinho e o seu equipamento passaram a ser pre-

sença obrigatória em tudo o que era farra, preparativos de 

casamento ou simples tardes de lazer. 

Apercebo-me agora, passados setenta anos, que toda 

aquela história deixou em mim uma ferida profunda, feita 

de raiva, rancor e sentimento de frustração e impotência, 

que, embora tenha parecido sarada, afinal, continua viva 

em mim ardendo, numa chama lenta, mas inextinguível. 

Com efeito, a cada dia que passa, todos os incidentes com 

ela relacionados voltam-me à memória com uma nitidez 

insidiosa, remetendo-me para a humilhante constatação 

de que, no fundo, o meu carácter é feito mais de incapa-

cidade de reacção e de incapacidade de afirmação do que 

o contrário, e que isso marcou muito pela negativa todo 

o meu passado. 

E o que é pior é que, de cada vez que me revejo no passa-

do, o que é muito frequente, tudo o que me vem à cabeça 

são cenas de resignação, de passividade e de um amorfis-

mo inaceitáveis. 

Como o facto de me terem dado a alcunha de “Sobhu-

za”, pela minha carapinha sempre desgrenhada, e por não 

ter reagido, quando o Faruque, que eu considerava o meu 

melhor amigo, me arrancou a Anita, minha primeira na-

morada e grande paixão, assim como o facto de me ter 

mantido calado quando o meu director, em plena reunião 

da minha secção, disse para todos ouvirem que o meu 

problema era o de ter o cérebro em permanente estado de 

repouso, ou ainda quando ela me disse que eu nunca seria 

digno do seu respeito uma vez que nem da minha própria 

vida conseguia fazer algo de jeito, insinuando mesmo que 

eu poderia legitimamente pôr em dúvida a paternidade 

dos filhos cujo destino partilhávamos. 

Estas recordações vinham-me associadas a tudo o que 

pode ocorrer de negativo na mente de um homem quan-

do eu estava de vigília. Durante o sono, o cenário mudava 

de figura. Eu aparecia, então, em violenta confrontação 

verbal com o Armandinho, numa progressão que aca-

bava quase sempre comigo a humilhá-lo publicamen-

te, valendo-me da minha supremacia física. O mesmo 

acontecia em relação ao Faruque, em relação ao director 

e a todos aqueles que, durante a juventude e idade adul-

ta, tinham atormentado a minha existência voluntaria-

mente, obrigando-me a engolir sapos vivos, que eu tinha 

julgado definitivamente enterrados, mas que, agora, na 

minha terceira idade, reaparecem com nova linguagem, 

novas energias, num ajuste de contas que, não só é tardio, 

como também se revela aparentemente gratuito, porque a 

maior parte das pessoas que seriam vítimas desse ajuste 

de contas morreu, ou emigrou, ou tornou-se hóspede do 

Hospital Psiquiátrico do Infulene. 

Eu disse “aparentemente”. Na verdade, é um exercício sa-

lutar, porque, no fundo é um mecanismo através do qual 

a minha mente me está a reconciliar com as zonas mais 

tenebrosas e humilhantes do meu passado. O que, se não 

acontecesse, me atormentaria e tornaria a minha velhice 

um calvário intolerável. 

Ajuste de contas
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Natural de Zandame-

la, distrito de Za-

vala, província de 

Inhambane, berço de 

grandes intelectuais e figuras 

de destaque como o Régu-

lo Machatine, Cardeal Dom 

Alexandre dos Santos, Bispo 

Dinis Sengulane, Padre Bu-

que e muitas outras.

Décimo segundo filho dos 

seus pais, muito cedo, Al-

berto Papane desenvolveu 

habilidades artísticas excep-

cionais como pintor, tocador 

de guitarra e timbila, e tam-

bém uma grande vontade de 

progredir social e profissio-

nalmente, o que o distinguia 

de outros adolescentes do seu 

tempo. Convenceu um dos 

seus tios paternos de nome 

Leonardo Butelane, que resi-

dia e trabalhava numa repar-

tição pública da então cidade 

de Lourenço Marques, a levá

-lo consigo. Matriculou-se e 

fez o curso dos liceus no pe-

ríodo noturno, enquanto de 

dia trabalhava como Auxiliar 

de Laboratório, na Universi-

dade de Lourenço Marques. 

Mais tarde, alistou-se no 

exército e foi aprovado com 

distinção na Escola de Sar-

gentos do Quartel de Boane, 

entre 1964 e 1967, na espe-

cialidade de Apontador de 

Obuses. Findo o Serviço Mi-

litar, concorreu para um curso 

de oficiais subalternos da an-

tiga Polícia de Segurança Pú-

blica (PSP), tendo sido apro-

vado e colocado na cidade da 

Beira, onde fez carreira até 

atingir o posto de Sub-chefe 

de Esquadra. Corria o ano de 

1968, pouco depois de acon-

tecimentos sangrentos entre 

sofalenses e zambezianos, em 

que os estrategas militares 

portugueses da Metrópole 

decidiram colocar oficiais po-

liciais em locais com focos de 

alguma instabilidade social.

Em 1973 foi colocado no 

Posto Policial da Vila Car-

bonífera de Moatize, em 

Tete, igualmente na senda 

de contenção de conflitos so-

ciais que, embora latentes, já 

davam sinais. Em 1974, após 

os eventos do 25 de Abril 

em Portugal, foi colocado no 

Comando da Guarda Rural, 

na cidade de Tete, e, mais tar-

de, na 1ª Esquadra da PSP, 

onde permaneceu até à pro-

As injustiças desta vida
-Requiem in pacem, Alberto Papane

clamação da independência 

nacional.
Integrou a delegação de ofi-
ciais incumbida da recepção 
dos primeiros combatentes 
da Luta de Libertação Na-
cional, caso dos Generais José 
Moiane e António Hama 
Thay, primeiro e segundo 
Governadores da provincia, 
respectivamente. Depois foi 
indicado Chefe do Depar-
tamento de Administração 
e Finanças e Logística, no 
Comando Provincial da Polí-
cia Popular de Moçambique, 
função que desempenhou até 
1979, quando, por força de 
um decreto do Ministério 
da Administração Interna, 
alguns elementos da polícia 
que haviam transitado da 
PSP para a PPM (Polícia 
Popular de Moçambique), 
foram desmobilizados das 
suas unidades e afastados da 
corporação. Foi como que 
uma hecatombe na sua vida 
de dedicação à corporação 
policial. Durante os primei-
ros anos da Independência 
Nacional, Alberto Papane foi 
o rosto da moderação peran-
te excessos cometidos pelos 
seus colegas a cobro do zelo 
pela defesa das Conquistas 
da Revolução, onde pessoas 
eram detidas e presas arbi-
trariamente, algumas tran-
feridas para locais distantes 
das suas famílias, etc, tendo 
grangeado um carisma social 
bastante significativo, na pro-
víncia de Tete.
Pouco tempo depois do seu 
afastamento da polícia, foi 
colocado como Gerente da 
Clássica Comercial e Indus-
trial & Foto Sousa, mas em 
1980/1, no âmbito da Ofensi-
va Popular e Organizacional, 
no decurso de uma visita de 
Marcelino dos Santos à pro-
víncia de Tete, após um breve 
questionário sobre o percurso 
profissional de Alberto Papa-
ne, e principalmente depois 
de saber que tinha sido ofi-
cial da PSP, a empresa passou 
à ser tutelada pelo Partido 
Frelimo e designada Gráfica 
do Partido, até à sua reforma 
em finais dos anos 90. 
Por falta de capacidade de 
gestão, um dos Comités do 
Partido assumiu a posição de 
locador para diferentes loca-

tários e confiou em Alberto 

Papane como seu represen-

tante, mas por imperativos da 

Lei de Trabalho da República 

de Moçambique, a limitação 

de idade obrigou a que tives-

se que ficar definitivamente 

em casa, no ano de 2012. Foi 

vivendo até à sua morte, em 

22 de Julho de 2017, da sua 

mísera pensão de reforma, 

que não passava de parcos 

2.500,00 Meticais.

Ao longo dos anos, Alberto 

Papane lutou com todas as 

suas forças para que os seus 

anos de serviço na corpo-

ração fossem devidamente 

compensados, porque sem-

pre descontou para efeitos 

da pensão de reforma dos 

seus anos de carreira poli-

cial (1967/1979). Requereu 

e submeteu pessoalmente 

diversos documentos e com-

provativos dos seus descon-

tos, foi por diversas recebido 

em audiências, mas nunca viu 

um centavo de compensação 

ou reforma. Em resposta à 

um dos últimos documentos 

que submeteu ao Ministério 

do Interior durante o con-

sulado do senhor Almerino 

Manhenje, foi-lhe informa-

do que a sua categoria de 2º 

Sub-chefe de Esquadra da 

PSP, não tinha enquadra-

mento equiparado para efei-

tos de compensação.

Alberto Papane passou a ser 

um homem frustrado, can-

sado e doente. Era homem 

conhecido por muitos, mas, 

reconhecido por poucos, in-

clusive pela maioria dos ofi-

cias da PPM e das Forças 

Armadas, que ele recebeu de 

braços abertos, muitos dos 

quais passaram refeições em 

sua casa, durante anos à fio. 

Aliás, era conhecido como 

Decano da Comunidade do 

Sul em Tete.

Quando se deram os tristes 

acontecimentos na mina car-

bonífera conhecida por “Chi-

panga III”, o Administrador 

do Distrito de Moatize, por 

sinal o primeiro, era o Artur 

Tamele, que se deslocou de 

motorizada directamente de 

Moatize à casa de Alberto 

Papane e não à esquadra da 

polícia, tal era o nível de con-

fiança na pessoa de Alberto 

Papane que dirigia a corpo-

ração. Foi Alberto Papane 

que por sua vez comunicou a 

ocorrência ao antigo Gover-

nador da Província, General 

Hama Thay, e foram então 

tomadas as devidas providên-

cias para se estancar a carni-

ficina ocorrida nessa triste 

noite apôs o soterramento de 

mineiros maioritariamente 

oriundos do distrito de An-

gónia, cujos familiares dos 

mineiros soterrados, insurgi-

ram-se contra os dirigentes 

da empresa, culminando com 

mortes trágicas. Alberto Pa-

pane teve um papel interven-

tivo nessa ocorrência, no ano 

de 1977.

Escreveu e organizou vários 

discursos lidos por dirigentes 

políticos em comícios popu-

lares. Participou na formação 

de alguns actuais quadros da 

corporação, entre outros fei-

tos, que nunca lhe foram re-

conhecidos. Apesar de lhe ter 

sido reconhecido o seu pa-

triotismo durante a recepção 

dos combatentes da Luta de 

Libertação Nacional, incluin-

do os primeiros dois governa-

dores provincias, nunca me-

receu do governo provincial 

ou de qualquer outra institui-

ção, alguma menção honrosa. 

Alguns dos combatentes da 

Luta de Libertação Nacional 

que foram recebidos por ele e 

seus colegas na província de 

Tete, de algum tempo a esta 

parte desdobram-se em es-

crever memórias do seu per-

curso político e militar, mas 

uma suposta amnésia colec-

tiva os impede de mencionar 

em uma única linha, o seu 

nome e o seu papel nos seus 

enredos, quando se referem à 

Tete.

Foi homem honrado, com 

uma brilhante folha de ser-

viços no exército, na polícia 

e na vida social. Apadrinhou 

mais de 50 casamentos du-

rante a sua vida; foi Juiz-elei-

to pelas mãos do Juiz Presi-

dente do Tribunal Provincial 

de Tete de então, Dr. Romão 

Charles, a quem vergo-me 

pela consideração e respeito 

que teve para com a figura até 

certo ponto incontornável de 

Alberto Papane, na cidade de 

Tete, em parte graças à reco-

mendação do seu antecessor, 

o falecido Juiz Jubilado, Dr. 

Ezequiel Nhantumbo, que 

lhe forneceu uma “radiogra-

fia” do panorama social da 

cidade.

Morreu prematuramente 

cansado (apesar dos seus 79 

anos à data da sua morte), 

frustrado, pobre e pratica-

mente abandonado à sua sor-

te, no dia 22 de Julho de 2017, 

ladeado pelos seus dois filhos 

mais velhos, entre os quais, 

o autor destas linhas, de um 

total de cinco filhos, que se 

viram privados dos seus di-

reitos, quando o seu pai ab-

dicou do convite para servir 

a PSP em Portugal, porque 

acreditava no futuro promis-

sor trazido pela independên-

cia do país. Abdicou das suas 

“férias graciosas” e de outros 

direitos, inclusive de reforma 

em Portugal, porque nunca 

sequer lhe ocorreu que alguns 

dos oficiais que mais tarde e 

até hoje pertencem ao Mi-

nistério do Interior, alguma 

vez o ignorassem apesar dos 

seus apelos para que o aju-

dassem a recuperar a sua do-

cumentação para que pudesse 

beneficiar da compensação e 

pensão de reforma, pois re-

correntemente se dizia que 

os documentos que pudes-

sem sustentar os seus reque-

rimentos não mais existiam 

no Ministério do Interior.

Foi Sargento de Artilharia 

Pesada no Quartel de Boane, 

1º Cabo da Polícia, Sub-che-

fe de Esquadra da PSP, Che-

fe do DAF e de Logística 

do Comando Provincial da 

PPM, Juiz-eleito do Tribunal 

Judicial Provincia de Tete, e 

morreu sem compensação e 

sem pensão de reforma, por-

que o Estado moçambicano 

não o reconheceu em nenhu-

ma das funções que exerceu!

Chefe Papane, como era co-

nhecido pelos seus compa-

nheiros, meu saudoso pai, 

“Deus não é injusto para se 

esquecer da tua obra (...).” 

(Hebreus 6:12), tal como fi-

zeram os homens a quem 

serviste ao longo dos teus 79 

anos de vida. Cada lágrima 

derramada durante a tua pe-

regrinação neste vale de tre-

vas, e as nossas lágrimas der-

ramadas nestes cinco anos da 

sua ausência física, irrigarão 

os prados e as flores do pa-

raíso terrestre que em breve o 

Criador do Universo propor-

cionará aos Homens por Ele 

amados. (Salmo 37:29)

(Lionel Papane)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Will Smith é um conhecido 

actor norte-americano. É 

negro. Aqui começa a in-

contornável mania dos ró-

tulos sociais. Os estereótipos! No Óscar 

de 2022 ele agrediu Chris Rock, um 

comediante, também norte-americano 

e negro. Ou seja, uma pessoa agrediu a 

outra. A imprensa internacional concen-

trou-se na agressão e não propriamente 

na pigmentação da pele (na “chaparia”). 

Percebeu-se a irrelevância de um negro 

ter agredido outro (negro), dada a seme-

lhança de “chaparia”. Tudo mudaria de 

figura se o agressor tivesse sido de “raça” 

branca e a vítima de “raça” negra. Pelo 

ecrã, em directo, teríamos assistido um 

“branco”, famoso, a esbofetear um “ne-

gro”, famoso. Venderia muito mais. Pro-

moveria muito mais debate. A América e 

o mundo reforçar-se-iam contra o racis-

mo, como resposta natural às convulsões 

sociais que, certamente, seriam levadas 

a cabo por movimentos sociais e políti-

cos. O que aconteceu, e todos acompa-

nhamos, é que uma pessoa agrediu a outra. 

No nosso caso, não assistimos a negros a es-

bofetearem negros, em directo. No lugar da 

agressão física, encontramos algo a resvalar 

para o psicológico. Pronunciamentos que 

procuram despertar a opinião pública para 

os perigos do tribalismo (para não falarmos 

aqui de etnias). Alguns chegam mesmo a 

temer o aprofundamento da descentraliza-

ção (por exemplo: na implementação das 

autarquias provinciais), procurando travá-

-la ou desacelerá-la com o argumento de se 

criar terreno fértil para o exacerbar do triba-

lismo. Alguma classe política e até mesmo 

intelectual viu com bons olhos a criação de 

grupos e/ou associações dos amigos e natu-

rais de um determinado local do País. Em 

oposição, outros consideraram essas cria-

ções como semente segura para a consis-

tência do tribalismo. Parece que pararam 

de proliferar ou, no mínimo, deixaram de 

“aparecer”. O aspecto psicológico, emana-

do por uma corrente dominante, refreou os 

ânimos dessas agremiações. Evitamos lidar 

com a diversidade, quando ela faz parte de 

nós, remetendo-a para gerações futuras. 

Sendo Moçambique um mosaico racial, cul-

tural, étnico e tribal é natural que se reforce 

o patriotismo, é natural que o nosso foco seja 

a moçambicanidade. No entanto, essa diver-

sidade deve ser valorizada e não combatida 

(com aquela arma que faz peso na nossa ban-

deira). A “raça” humana não é o que incomo-

da, o problema é o racismo. 

A diversidade que nos faz moçambicanos 

também não é o que preocupa, o problema 

é sim o tribalismo induzido, é o racismo, etc. 

Estes fenómenos, estes “ismos”, têm os seus 

momentos de avanço e recuo, dificilmente fi-

cam estagnados se os assumirmos como ten-

do uma forte componente psicológica. Dois 

“putos” a envolverem-se em pancadaria preo-

cupam os demais se considerarmos o lado da 

agressão física. Porém, esse acto testa o nosso 

nível de racismo quando percebemos que são 

de “raças” diferentes. Se um dos “putos” esti-

ver a levar abundantes sovas e for da nossa 

“raça” somos impelidos involuntariamente 

a apoiá-lo e até a criar condições para que 

saia vitorioso dessa briga. Porém, em uma 

situação de “racismo incontrolável” opta-

ríamos por separá-los para pegar no “puto” 

de “raça” diferente da nossa e esbofeteá-lo 

até à exaustão. Racismo. Exemplo idêntico 

serviria para o tribalismo. No entanto, agi-

ríamos mais correctamente separando-os, 

olhando para os dois simplesmente como 

pessoas. E os rótulos? Onde ficariam os 

rótulos criados e cultuados pela socieda-

de? Ouvimos, desde crianças: “Seu racis-

ta!” “Seu tribalista!” “E tu, o que és? Seu 

ordinário!” Quando alguém comete algum 

deslize, alguma imoralidade, procura-se 

logo pelo seu local de nascimento para lhe 

assentar o devido rótulo estereotipado. “É 

por isso, são todos ladrões, promovem-se 

entre eles!” No seio dos partidos políti-

cos, na tentativa de se valorizar a tribo, a 

região, a raça, fomenta-se o tribalismo, o 

regionalismo, o racismo. Fomenta-se uma 

moçambicanidade dúbia, um contrato de 

patrão para com o seu empregado. Will 

Smith, por hipótese, deve estar a pensar 

em convidar Chris Rock para Moçambi-

que. Para sová-lo longe das câmaras…

Em 2017, o Estado angolano estava 

edificado em torno da vontade de 

um homem e dos interesses pri-

vados de quem o rodeava. Obvia-

mente, a mudança impunha-se, sob pena 

de o próprio Estado sucumbir e de o país 

se dissolver.

A partir dessa altura, tentou-se de várias 

maneiras trilhar um caminho de mudança. 

Contudo, chegados ao ano de 2022, gene-

ralizou-se e consensualizou-se o clamor 

pela alteração do estado de coisas. Isto sig-

nifica que ainda não foram implementadas 

modificações suficientes. Há uma razão 

essencial para esta timidez: as estruturas 

do Estado montadas anteriormente não 

permitiram que a vontade de uma ou duas 

pessoas levasse avante a mudança.

É por isso que só agora a sociedade ango-

lana começa a convergir sobre a necessida-

de de uma mudança efectiva e profunda do 

sistema político e de governação do país. 

Trata-se da refundação do Estado.

Logo, se todos desejam a mudança, já não 

se coloca o problema da divisão político-

-partidária sobre este tema. A questão que 

se coloca é: que mudança?

Ao nível das massas, as principais razões 

para se pedir uma mudança têm origem na 

fome e no desemprego. Nas classes mais 

altas, há também vontade de mudança, mas 

mais na direcção do passado – ou seja, de 

um retorno aos privilégios e à impunidade.

Já nas estruturas partidárias, a vontade de 

mudança parece assentar mais na substi-

tuição de uns por outros. Os outros acham 

que é a vez deles, e eles acham que ainda 

não é a vez dos outros, mas apenas de al-

guns entre eles.

Por sua vez, as igrejas que congregam mi-

lhares de fiéis/eleitores também vêem com 

Mudança necessária e mudança desnecessária
pragmatismo a necessidade de mudança 

como a melhor opção para o aumento dos 

dízimos e do sucesso das suas demandas 

junto de quem governa.

Então, quais são realmente as mudanças 

por que os angolanos anseiam? A mudan-

ça de partidos no governo, a mudança da 

situação socioeconómica, a mudança para 

ficar tudo na mesma, a mudança para pio-

rar ou ainda a mudança de tudo?

Estas são as questões que devem ocupar os 

debates dos cidadãos no único momento 

que têm, de cinco em cinco anos, durante 

o qual os políticos se sujeitam a ouvi-los e 

se lembram de que dependem da vontade 

do povo.

As promessas eleitorais partidárias e as 

figuras políticas – por mais emoções, fa-

natismos ou hostilidade que provoquem – 

devem sempre ser avaliadas em função das 

preocupações de cada cidadão.

Por falta de uma cultura de discussão pú-

blica de agendas políticas e de ideias sobre 

Angola e os angolanos, a tendência gené-

rica assenta na elevação dos políticos ao 

estatuto de messias; infelizmente, aquele 

em quem inicialmente se deposita grande 

fé muitas vezes torna-se um judas. Ape-

sar da similitude entre política e religião, 

há uma diferença fundamental que os an-

golanos devem ter em conta. Na religião, 

Deus é soberano; na política, é o povo que 

é soberano. Logo, na religião o fiel usa a 

sua fé, em obediência aos mandamentos de 

Deus ou não, para que a sua vida pessoal 

e profissional corra o melhor possível. Na 

política, o cidadão tem de contribuir para a 

organização do Estado, antes de mais, para 

que goze da protecção desse mesmo Esta-

do e tenha garantias seguras do usufruto 

dos seus direitos.

Os políticos não fazem milagres. É preciso 

saber como exigir dos candidatos o tipo de 

liderança que permita a cada cidadão dar o 

seu contributo para a organização do Esta-

do, para que este a todos sirva, como uma 

verdadeira mãe a todos os filhos.

Para se chegar à liderança que pretende-

mos, a mudança tem de começar no modo 

de escolha de cada um, isto é, no sistema 

eleitoral. O presente sistema eleitoral an-

golano é demasiado inalcançável e impes-

soal para promover lideranças consonantes 

com os interesses da população: é um sis-

tema de lista única e fechada, que cria uma 

espécie de corporativismo político, pois 

semeia as relações pessoais, os interesses 

familiares e as conexões. É importante que 

o povo tenha uma palavra na escolha do 

seu autarca no poder local, do seu deputa-

do na Assembleia e do seu presidente da 

República, sabendo quem responsabilizar, 

a quem exigir e quem premiar.

Nessa medida, a mudança deve começar 

pelo sistema eleitoral, tornando-o pessoal, 

directo e aberto. Esta é a única via para a 

responsabilização e participação activa do 

cidadão na política.

Para se chegar a este ponto, há que apro-

veitar o actual período eleitoral para dar 

início à discussão real e efectiva sobre mu-

danças constitucionais, visando mesmo a 

realização de uma revisão da Constituição, 

já que a próxima só poderá ocorrer em 

2026. Esta revisão constitucional deverá 

consagrar eleições directas, quer para os 

deputados, para que cada pessoa conheça 

quem está a eleger; quer para o presiden-

te da República, eleito por voto directo. O 

escrutínio de 2032 deverá ser já com este 

modelo de eleição directa. E é esta Agenda 

2032 que devemos iniciar hoje.

As eleições directas e autárquicas permiti-

rão acabar com o modelo político segundo 

o qual o vencedor das eleições leva tudo e 

o perdedor bebe água. As autarquias po-

dem permitir que os perdedores, em zonas 

onde disponham de maior apoio eleitoral, 

governem essas localidades; o país só tem 

a ganhar com experiências variadas de ad-

ministração local e nacional.

A primeira acção e responsabilização, no 

entanto, deve ser de cada cidadão. É o ci-

dadão, ou seja, cada um de nós, que deve 

começar o seu movimento próprio e pes-

soal, com vista à mudança no sistema elei-

toral. Não devemos ficar à espera. A acção 

está nas mãos de todos, e só assim se viverá 

em democracia.

No caminho que se segue a esta mudan-

ça de atitude, os valores de solidariedade e 

confiança levarão ao surgimento de orga-

nizações voluntárias e cívicas que se dedi-

quem a congregar e potenciar os esforços 

de cada cidadão, tornando-os esforços uní-

vocos e direccionados, fruto de um con-

junto organizado de acções.

Contudo, não deve esquecer-se o que a 

História nos ensina: em 1975 (guerra ci-

vil), 1977 (27 de Maio) e 1992 (retorno à 

guerra), pelo menos, as oportunidades de 

mudança foram rapidamente subjugadas 

pela violência, e os interesses pessoais e as 

emoções sobrepuseram-se a tudo; o país 

viu-se então reduzido a pouco mais do que 

montes de cadáveres e cinzas.

Estamos novamente num ponto de vira-

gem e o perigo da extrema violência es-

preita; as emoções falam de novo mais 

alto; os interesses inconfessos promovem 

a agitação. A mudança desejada tem de ser 

pacífica, pensada e negociada por todos. A 

última palavra cabe ao povo soberano.

(Makaangola.org)
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Eu

  Aahh granda Lurdes MutolaHá sensivelmente três meses, 

o presidente da Federação 

Moçambicana de Atletis-

mo ( FMA), Kamal  Badrú, 

concedeu uma entrevista ao SAVA-

NA, onde fez a radiografia dos seus 

seis meses de governação, sendo que 

tomou posse a 01 de Outubro do 

ano passado.  

Na ocasião, ele deixou claro que havia 

um cidadão português que tudo esta-

ria a fazer para obstaculizar e desa-

creditar o trabalho do actual elenco, 

através de críticas sem fundamento 

nas redes sociais.

 “Preocupa-nos a pessoa que passa a 

vida a expor os problemas do atletis-

mo nas redes sociais, essa pessoa pen-

sa que está denegrir a nossa imagem 

e a do atletismo, mas como o atletis-

mo tem rumo, vai seguir em frente. 

Então, se essa pessoa está insatisfeita 

que volte a Portugal de onde vem, até 

porque ninguém lhe obrigou a ficar 

em Moçambique. Que pelo menos 

nos deixe trabalhar”, reagiu. 

Na verdade, a despeito de o presiden-

te da FMA não ter chegado, em ne-

nhum momento, a mencionar o nome 

desse suposto prevaricador, esses pro-

nunciamentos já indiciavam que o 

relacionamento com o tal estrangeiro 

era complicado e que a qualquer mo-

mento a bomba iria explodir.

Com efeito, através das redes sociais, 

circulou uma hipotética reacção do 

presidente da FMA pedindo a dispo-

nibilização dos contactos da direcção 

provincial de Migração de  Maputo 

ou do Ministério do Interior para 

efeitos de denúncia.

 “Quero denunciar um ilegal que vive 

no país sem visto de residência. É ur-

gente”, lia-se na mensagem, enviada a 

14 de Julho, a qual viralizou nas redes 

sociais.

Coincidência ou não, não tardou 

que Alberto Lário fosse detido, o 

que levou os fazedores do atletismo 

a associarem a detenção deste com a 

suposta mensagem do presidente da 

FMA. Porém, a Migração tratou de 

desmentir isso, pois não chegou a es-

tabelecer algum nexo de casualidade 

entre uma e outra coisa.

“Estou na esquadra. A partir de ama-

nhã vou falar com o consulado para 

preparar tudo para eu voltar a Portugal.

Isto não tem telhado e estou a come-

çar a sentir-me doente. Vou-me em-

bora”, mensagens de Lário.

Entretanto, há muitas outras versões 

que são avançadas por amantes do 

atletismo em torno do assunto, como 

o facto de Alberto Lário ser useiro e 

vezeiro em fazer críticas à Secretaria 

do Estado de Desporto (SED), par-

ticularmente em relação à utilização 

do Parque dos Continuadores, uma 

infra-estrutura sob responsabilidade 

daquele organismo. 

Daí que se pensa que Lário teria ca-

vado a sua própria sepultura ao privi-

legiar críticas no lugar de se informar 

do que realmente se passava. 

Outros segmentos dizem que tanto 

Badru como a SED tinham moti-

vos para denunciar o treinador por-

tuguês, depois deste ter criticado 

publicamente a gestão do  Parque 

dos  Continuadores pela prioriza-

ção em acolher eventos alheios ao 

Prisão de Alberto Lário destapou o véu sobre a podridão no nosso desporto

Pela boca morre o peixe...!
Por Paulo Mubalo

desporto, sobretudo, o atletismo. 

Lançado para a frigideira
No entanto, o SAVANA apurou de 

fontes inside que há vários interesses 

na modalidade, sobretudo de alguns 

treinadores que lutam por protago-

nismo, o que os pode ter coagido a 

tomarem a decisão de lançar o treina-

dor para a “frigideira”.  

Mas há os que minimizam a ques-

tão de quem o teria denunciado, ar-

gumentando que o debate devia se 

centrar na questão da legalidade, ale-

gadamente porque, se o Governo e a 

FMA fossem condescendentes para 

com uma pessoa que vive ilegalmente 

no país, ainda que a mesma fosse um 

activo para modalidade, abririam um 

precedente com consequências im-

previsíveis.  

Argumenta-se que Lário é o princi-

pal culpado da situação em que se en-

contra, e que várias vezes foi alertado 

para resolver a situação. O treinador 

português está ilegal em Moçambi-

que desde 2019 e por várias vezes foi 

aconselhado a retomar o pagamento 

do DIRE [Documento de Identifica-

ção e Residência para Estrangeiros], 

mas debalde. 

Apurámos igualmente, que a depor-

tação do treinador, que implicaria a 

proibição de entrada em Moçambi-

que por alguns anos, foi evitada pela 

SED. Ficou acordado que o Minis-

tério do Interior devia dar ao treina-

dor uma moratória, tendo como fun-

damentos “os serviços importantes 

prestados ao atletismo”. Ficou tam-

bém acordado que o treinador deverá 

sair do país e recomeçar o processo 

em Portugal, o que possibilitaria a sua 

reentrada em Moçambique.  

Em sectores progressistas do atletis-

mo argumenta-se que o país devia ser 

condescendente com Alberto Lário e 

justificam da seguinte maneira:

- Que ele é o único treinador de atle-

tismo da actualidade que apresenta 

resultados;

- Que os únicos atletas da modalida-

de que competem internamente e que 

reúnem qualidades e marcas para re-

presentar o país, são por si treinados;

- Que ele tem proporcionado aloja-

mento, alimentação e despesas esco-

lares aos talentos que emergem nas 

províncias;

 - Que ele faz muito mais do que o 

próprio Estado moçambicano já fez 

no atletismo;

 - Que as suas acções iriam despertar 

as pessoas, instituições ou responsá-

veis do desporto de forma a presta-

rem mais atenção ao atletismo. 

Entretanto, nesta terça- feira, a atle-

ta em ascensão meteórica, Verónica 

José, mostrou-se triste com a alegada 

falta de apoio por quem de direito.

Segundo ela, a FMA não fez nada 

para a apoiar, mesmo sabendo da sua 

participação nos mundiais da Co-

lômbia. 

“Hoje pela manhã ligaram- me da 

FMA a me informar que devia le-

vantar equipamento, mas  declinei  a 

oferta porque o equipamento era im-

provisado, com publicidade de em-

presas. Assim, teve que ser o Comité 

Olímpico a me oferecer equipamento 

adequado”, reagiu.

De salientar que a detenção do seu 

treinador, na  terça-feira da semana 

passada, deixou a atleta preocupada, 

tendo dito que estava a “ tentar ser 

forte para não estragar tudo que con-

seguimos”.

É que para além da sua detenção, a 

revolta surgiu em virtude de o trei-

nador ter contraído a Covid-19, nas 

celas da 18ª esquadra da Cidade de 

Maputo, o que debilitou o seu estado 

de saúde, ao ponto de ter sido evacua-

do para o hospital militar, na noite de 

sábado, para ser submetido a cuida-

dos médicos. 

Sucede que, depois de ter sido conta-

minado, o português, tido como o pa-

trocinador e encorajador de talentos 

do atletismo moçambicano, viu-se 

seriamente afectado por febre e tos-

se. Esta situação gerou preocupações, 

considerando que o mesmo se encon-

tra na chamada idade de risco para as 

vítimas da  Covid-19. 

A atleta, recrutada por Alberto Lá-

rio, em Tete, há cinco anos, e que se 

encontra a residir com o treinador 

em Maputo, juntamente com outros 

quatro atletas de Gaza, Maputo e 

Zambézia, disse que a situação é re-

voltante. 

 Noutros desenvolvimentos, a atleta 

de 19 anos conta que a retromen-

cionada situação gerou preocupação 

nos seus pais, que, posteriormente 

ao sucedido, mostraram preocupação 

porque, afinal de contas, confiaram ao 

português a responsabilidade de cui-

dar da sua filha. 

Mas, ainda assim,  Verónica José pro-

mete converter essa revolta em sede 

de vitória para “ganhar para o treina-

dor e só para o treinador”.

A atleta queixou-se da falta de apoio 

da Federação Moçambicana de Atle-

tismo, seja para a apoiar nos prepa-

rativos que antecederam a sua ida ao 

campeonato do mundo ou para pro-

curar saber em que condição os atle-

tas que residem com Alberto Lário se 

encontravam, uma vez que o mesmo 

é o seu provedor. 

O Serviço Nacional de Migração de 

Moçambique justificou a detenção de 

Alberto Lário com a falta do DIRE.

No entanto, numa interação com a im-

prensa, Lário teria explicado que tem 

um pedido para aquisição de naciona-

lidade pendente há mais de seis anos. 

Refira-se que, apesar de ter nascido 

em Moçambique, Alberto Lário vi-

veu muito tempo em Portugal, sendo 

que reside no país há nove anos.  Ele 

é visto no cenário do atletismo mo-

çambicano como uma figura emble-

mática, pelo seu apoio incondicional 

na formação de novos atletas. Prin-

cipal razão de estar a receber muita 

solidariedade de pessoas ligadas ao 

atletismo e não só.

Alberto Lário 

DIRIGENTE  DESPORTIVO

Fui dirigente desportivo durante cerca de 30 anos! Comecei na 

Comissão de Reactivação do ATCM, depois fui Vice-Presi-

dente da Académica e, por fim, na Direcção do ATCM!

Conheci pessoas: psicopatas, mentirosas, paranoicas, traidoras, 

maquiavélicas, esquizofrénicas, corruptas!

Em abono da verdade também conheci e convivi com Gente Boa, 

Maningue Nice mesmo!

Agora, com o caso Alberto Lário e não estando no activo, conheci 

um bufo! Pois, se assim não fosse, o Presidente da Federação Mo-

çambicana do Atletismo teria, porque teve maningue tempo para 

contribuir junto das entidades competentes, para a resolução da 

emissão do DIRE, para este cidadão português ou então teria parti-

cipado o facto às autoridades competentes; já que estava ao corrente 

da ilegalidade fazia anos!!!

Agora assim: Depois de todo esse tempo ir “bufar” aos Serviços de 

Migração, é próprio de um bufo e não de um dirigente de uma mo-

dalidade olímpica, como é o atletismo, com atletas em regime de alta 

Competição Juvenil.

Quanto ao Sr. Alberto Lário, muito grato pelo trabalho que tem 

desenvolvido, juntamente com a Associação Portuguesa, mas a Lei é 

Lei, apesar de achar que poder-se-ia ter-se sido mais flexível!

Bastaria ter-se pago, atempadamente, o DIRE e já estava tudo “Au 

Point”. Agora, infelizmente está é dentro…, fazendo com que a SED 

Moçambique, tenham sido chamuscados!!!

90+2=92% de Verdade(Cont.)
DIA 17= dia da perspicácia
O nativo deste dia é naturalmente um líder inteligente e arguto. Está 

quase sempre de bom humor e consegue ser simpático até com os 

opositores. Diferente do líder (1). Se quiser ser bem sucedido profis-

sionalmente, deve trabalhar associado a outras pessoas e mesmo que 

inicie uma actividade profissional em posição secundária, rapida-

mente e naturalmente alcança o posto mais alto. Nasceu para ser bem 

sucedido no plano material, através de muito trabalho, persistência 

e determinação. Por qualquer destes caminhos que se aventurar, será 

um vencedor: negócios imobiliários, comércio em geral, como exe-

cutivo, trabalhando com muitos subordinados ou comércio exterior, 

pois é eficiente profissionalmente, económico (não avarento) e gran-

de articulador. É popular, está sempre bem humorado (mesmo que 

seja para disfarçar alguma decepção ou tristeza) e só depende dele 

ser ou não bem sucedido financeiramente. Normalmente, é bem re-

lacionado com o sexo oposto e está sempre cercado de admiradores.

DIA 18 = dia do poder mental
Quem nasceu neste dia (um dos mais poderosos), pode escolher: ser 

elevado ao lugar mais alto ou ver-se na lama. Em outras palavras, é 

tão poderoso para o positivismo, como o é para o negativismo. É o 

número dos líderes religiosos influentes, dos magos, médiuns e tam-

bém dos bruxos. Os que estão sob esta influência podem, se assim 

o desejarem, serem felizes ou infelizes, poderosos ou desgraçados. 

De natureza psíquica, o 18 é profundamente espiritual; tem conta-

to com dimensões superiores, visões, de ampla e irrestrita intuição, 

é comunicativo e altamente sensível a problemas espirituais. É um 

vencedor nato! É inteligente, tem mente ativa e desperta e consegue 

se sobressair em quase todas as actividades. Os seus maiores inimigos 

são seus próprios defeitos: vaidade e ambição. No outro extremo, ou 

seja, caso não seja envolvido espiritualmente, tem tendência a se en-

tregar ao pessimismo, por medo do desconhecido, do futuro e quase 

sempre, nesse estado, acaba sendo presa fácil para as adversidades, 

terminando na ruína completa. Tem no seu lado positivo, a intuição 

e independência prestativa e desinteressada, intelectual, emotiva e 

requintada, gostando de discutir sobre os mais diversos assuntos. No 

negativo, acentua-se o humor variável, a crítica e a discussão sem 

qualquer fundamento. Estas variações leva-o a constantes modifi-

cações, desapontamentos, perdas e também viagens de fuga. Porém, 

quando quer, consegue superar todos os obstáculos, pois é um grande 

lutador, encarando todos de frente, sem medo de nada nem de nin-

guém. Tem carácter afectivo e é também dedicado aos outros. Como 

é muito prestativo, consegue fazer amizades com facilidade e ter re-

lacionamentos duradouros, pois também é muito amoroso, apesar de 

ser facilmente vulnerável e explosivo.
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A DStv e a GOtv anunciam a transmissão de todos os jogos da 
nova temporada das principais ligas europeias de futebol. A Liga 
Inglesa, La Liga, Série A, Liga dos Campeões Europeus e Liga das 
Conferências são os atrativos que vão deixar os telespectadores da 
SuperSport mais próximos dos seus clubes e atletas favoritos. 
Nesta época 2022/23, que inicia em Agosto, os duelos entre os clubes 
estarão ainda mais electrizantes. A Janela de transferências abriu, 

contratações.
Além dos jogos das principais ligas e do Campeonato do Mundo FIFA 

do mundo contará com mais um canal SuperSport Máximo 3 (canal 
disponibilizado apenas para os clientes da DStv), com comentadores 

ligado à DStv e à GOtv!

mais abrangente cobertura aos amantes do desporto-rei do nosso 

conteúdos de classe nacional e mundial nas plataformas digitais e 

Os dois gigantes ingleses parecem dispostos a lutar novamente pelo

O Real Madrid vai começar a La Liga como favorito para manter o 

estarão ansiosos por derrubar os seus rivais. O Barcelona, sob a 
liderança da lenda do clube Xavi, continua atento às movimentações 
dos dois clubes e poderá também surpreender com as novas 
contratações.
Na Série A italiana, o AC Milan continua a divertir-se com o triunfo do 
campeonato da época passada, mas os arqui-rivais do Internazionale 

no que poderá ser outra corrida emocionante para o Scudetto.

ouro para o futebol de clubes em todo o mundo e a grande questão 

do Real Madrid que triunfará mais uma vez?

fornecem uma plataforma para outros clubes procurarem a glória, 

Roma nas últimas temporadas.

Temporada de Futebol, o evento mais épico do desporto terá lugar 
à meio da época. Novembro e Dezembro trazem o Campeonato 

verá uma nação ser coroada como a principal luz do futebol mundial.

SuperSport
SuperSport Máximo 2 será a sua casa para a 
SuperSport
e a SuperSport Máximo 360 centrar-se-á na acção da Série A.
Para mais informações, visite:
DStv Moçambique - 
GOtv Moçambique - 

A DStv e GOtv anunciam a transmissão das principais ligas europeias
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Sumário Executivo
O projecto da barragem hidroeléctrica de Mphanda Nku-
wa, proposto há mais de duas décadas, voltou a emergir 
como uma solução para aumentar a exportação de energia 
para a África do Sul, de forma a aumentar a capacidade 
de Moçambique de receber moeda estrangeira. O projecto 
está, no momento, a ser promovido por um valor de 4,5 
bilhões de USD, sendo 2,4 bilhões para a barragem e cen-
tral elétrica, e 2,1 bilhões para as linhas de transmissão. 
Este estudo debate os méritos do projecto da barragem 
hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa e os seus benefícios só-
cio-económicos e de desenvolvimento, face aos impactos 
das mudanças climáticas, num momento em que o mundo 

pensadas formas e fontes de energia mais sustentáveis 
para o futuro.
A barragem de Mphanda Nkuwa seria a terceira maior 
barragem a ser construída no tronco principal do Rio 
Zambeze, e uma de muitas outras barragens na bacia, 
se considerarmos os tributários do Zambeze. A sua lo-
calização na parte mais baixa da bacia do Rio Zambeze, 
em Moçambique, dá-lhe características únicas e torna-a 
vulnerável. Faz também com que seja determinante para 
os ecossistemas a jusante. Como actualmente concebi-
da, a central hidroeléctrica tem capacidade de geração 
de 1.500 MW, com 60% (900 MW) dessa capacidade para 
exportação para a África do Sul, e um remanescente de 
600 MW (40%) reservado para consumo doméstico, em 
Moçambique. Actualmente, mais de 60% dos Moçambica-
nos, cuja maioria vive em assentamentos muito dispersos 
em zonas rurais remotas, não têm acesso à electricidade 
moderna e encontram-se fora do alcance da rede eléctrica 
nacional existente. Muito mais que 600 MW seriam neces-
sários para permitir que Moçambique atingisse um acesso 
à electricidade de 50%, até 2030.
O plano do projecto é que comece a gerar energia 2030, 

-
to espera-se que a construção leve 6 anos. Os benefícios 
anunciados são duvidosos face às mudanças climáticas e 
o facto de que a barragem será prejudicial para ecossis-
temas a jusante, bem como para a saúde e segurança 
humana, levando à perda de meios de subsistência das 
comunidades a jusante. Tal como na maioria dos grandes 
projectos de infraestruturas semelhantes, a barragem e o 
projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa estão a atrair 

o Banco Africano de Desenvolvimento, que vêem-no pu-
ramente do ponto de vista macroeconómico, como uma 
forma de estimular o crescimento económico do país atra-
vés do aumento das receitas em moeda estrangeira. Os 
proponentes do projecto, no entanto, ignoram os diversos 
riscos que estão associados ao projecto e, portanto, não 
discutem como esses riscos serão abordados.
Entre os riscos, a questão das mudanças climáticas é um 
grande motivo de preocupação. Após pesquisa detalha-
da, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC) concluiu que, de entre as 11 principais bacias hi-

-
nerável aos impactos das mudanças climáticas. Prevê-se 
que a bacia do Zambeze enfrente eventos climáticos ex-
tremos severos, em forma de longos períodos de seca, 
cheias severas no futuro, mais fortes que em qualquer 

-
so, o baixo Zambeze é directamente afectado pelos de-

Barragem de Mphanda Nkuwa: um grilhão climático à volta 
do pescoço de Moçambique*

por Rudo A. Sanyanga

senvolvimentos a montante, fazendo com que os impactos 
negativos dos desenvolvimentos a montante sejam agra-
vados em Mphanda Nkuwa e a jusante. Na última década, 
Moçambique foi considerado o país da SADC mais afecta-
do pelas mudanças climáticas, de entre vários países que 
também têm experienciado eventos climáticos extremos, 
como ciclones e cheias. O funcionamento das barragens a 
montante em Kariba, Kafue e Cahora Bassa, com as suas 
grandes capacidades de armazenamento, serão a chave 
para o desempenho de Mphanda Nkuwa.
Por estar localizada a jusante de grandes barragens, o 
maior risco para Mphanda Nkuwa será durante os períodos 
de seca, porque as barragens a montante poderão não li-

dar prioridade às suas necessidades. O alto risco de secas 
na bacia do Zambeze, exacerbado pelas mudanças climáti-

-
ceira e económica do projecto, uma vez que as projecções 
de geração de receitas e de ganhos em moeda estrangei-
ra serão severamente reduzidas por secas prolongadas. A 
retenção de água nas barragens a montante, durante as 
secas, colocará também em perigo os caudais ecológicos 
a jusante de Mphanda Nkuwa, com outros efeitos prejudi-
ciais para a pesca do camarão na região do delta.
Da mesma maneira, em caso de grandes inundações, as 
barragens a montante irão libertar mais água, criando ris-
co de ruptura da barragem de Mphanda Nkuwa bem como 
o agravamento da segurança humana a jusante, no vale 
do Zambeze. Os riscos de segurança de barragens devi-

dispendiosas, e custos de construção mais elevados. Ao 
longo das últimas duas décadas, têm ocorrido inúmeras 
catástrofes de cheias no vale do baixo Zambeze, levando 
a grandes riscos de perda de vidas humanas e ameaças 
à subsistência. Por conseguinte, Mphanda Nkuwa é alta-
mente susceptível aos impactos das mudanças climáticas, 
tanto a respeito de secas como de inundações.
A energia hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa é promovi-
da como energia limpa. No entanto, estudos recentes pelo 
mundo indicam que as barragens emitem quantidades 
consideráveis de metano, um gás de efeito de estufa mais 
potente que o dióxido de carbono. Num momento em que 
o mundo enfrenta enormes riscos de mudanças climáticas 
e aquecimento global, a decisão de avançar com Mphanda 
Nkuwa é lamentável e vai contra a sabedoria convencional.
Mphanda Nkuwa está assente na premissa de venda de 
energia a países da África Austral, sendo a empresa Sul
-africana de energia eléctrica Eskom a principal compra-
dora. É importante notar que, nos últimos 15 anos, a Es-

-
truturais e de governação, resultando numa divida crónica 
de 500 mil milhões de Rands, equivalentes a 30 bilhões 
de USD no momento de elaboração deste artigo. Assim, a 
companhia Sul-Africana enfrenta sérios problemas de via-

basear um enorme investimento de 4,5 bilhões de USD. 

tem aumentado progressivamente as tarifas domésticas de 
electricidade ao longo da última década, o que faz com que 
muitos dos seus clientes, principalmente os mais ricos, te-
nham vindo a sair da rede, comprometendo assim a sua 
cobrança de receitas e piorando ainda mais a viabilidade 

-
te, um sinal vermelho a respeito do qual os proponentes do 
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projecto da barragem de Mphanda Nkuwa precisam de se 
debruçar seriamente, nas suas análises de mercado. A de-
licadeza da viabilidade de Mphanda Nkuwa torna-se ainda 
mais acentuada quando vista no contexto do actual acordo 
de aquisição da energia da Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
pela África do Sul, cujo preço da electricidade é altamente 
desfavorável para Moçambique.
Outras preocupações a respeito de Mphanda Nkuwa in-
cluem o alegado aumento no acesso à energia para os Mo-

realidade o acesso à energia, para os Moçambicanos, será 

extensivo da maioria dos Moçambicanos que actualmen-
te não tem acesso à energia limpa, e a ausência de uma 
extensa rede em grelha, torna numa falácia a alegação 
de que Mphanda Nkuwa irá aumentar substancialmente o 
acesso à electricidade. Moçambique carece de uma exten-
sa rede de transmissão e distribuição, e portanto mesmo 
com a proposta linha de transmissão, a maior parte da 
população nas áreas rurais permanecerá desconectada da 

para aumentar o acesso e estimular o desenvolvimento no 
país. E, de qualquer forma, o custo da electricidade sem 
subsídio será muito alto e inacessível para a maioria dos 
cidadãos.
O desenvolvimento da barragem de Mphanda Nkuwa pres-
ta muito pouca atenção à saúde do ecossistema da bacia 
e ao bem-estar social das comunidades a jusante. O fun-

-
ções diárias que irão afectar a biota aquática, bem como a 

delta e que, em grande medida, dependem dos recursos 
naturais da bacia. Os meios de subsistência das comuni-
dades que residem na área que será inundada não devem 

ser postos de lado. Baseado no que já tem acontecido e 
sido revelado em outros megaprojectos de infraestrutu-
ras na província de Tete e pelo país, estas pessoas serão 
provavelmente sujeitas a deslocações forçadas, meios de 
subsistência comprometidos, compensações inadequa-
das, violência e repressão do Estado, e outras violações 
de Direitos Humanos. As pessoas que vivem na bacia do 
Zambeze são as que mais têm a perder com este projecto.
Em conclusão, é improvável que este investimento au-

o crescimento económico de Moçambique. Prevê-se que 
o número de empregos permanentes directos criados por 
este projecto hidroeléctrico seja muito reduzido. No que 
diz respeito às emissões de gases de efeito de estufa, não 
haverá ganhos, e infelizmente serão geradas mais emis-
sões com a barragem. As receitas provenientes das ven-
das de electricidade podem não cobrir os custos de pro-
dução, com o risco de não cumprir com o serviço da dívi-
da da barragem. Diversos estudos feitos para a África do 
Sul e Moçambique demonstram que energia limpa pode 
ser gerada através do vento e do sol, de forma a alcançar 
a população rural dispersa num ritmo muito mais rápido, 
criando assim postos de trabalho e muito menos impac-
tos sociais e ambientais negativos, comparativamente a 
outras formas de produção de energia. Neste contexto, 
Moçambique tem um enorme potencial por explorar em 
termos de energias renováveis, de forma a mudar a sua 
trajectória rumo ao desenvolvimento, distribuição e gera-
ção de energia. Se fôr construída, a barragem de Mphan-
da Nkuwa será um grilhão climático à volta do pescoço de 
Moçambique, por muitas gerações.
*Estudo lançado em Maputo no dia 21 de Julho de 2022. 
Para obter a versão completa do estudo dirija-se ao escri-
tório da Justiça Ambiental na Rua Willy Waddington, 102, 
Bairro da Coop, ou pelo link: www.drive.google.com/dri-
ve/folders/1FXkv0z4PzdOT6yhueYhPqXVCo_9di4Qz
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Há dias, fui a um “Cen-

tro   de Impressão & 

Cópias”, com uma 

aflição: fazer fotocó-

pias de urgência para um ex-

pediente administrativo, algo 

que a pesada burocracia an-

golana, sempre a trabalhar a 

meio gás, se viciou a exigir aos 

utentes de serviços públicos.

A maioria das casas comerciais 

que se dedicam à “Impressão 

e Cópias” tem o mesmo pa-

drão e o mesmo visual, como 

marca distintiva do seu ramo 

de especialidade. Quase todas 

estão pintadas de azul e bran-

co, o que não deixa de ser uma 

forma bastante inteligente de 

fazer marketing porque facilita 

a procura à distância e atrai a 

clientela. Numa cidade super-

povoada, como Luanda, onde 

um minuto vale bastante e 

Os nossos Centros de Impressão & Cópias
Por Tazuary Nkeita*

centenas e centenas de “Cópias 

& Impressão”, para entreter a 

nossa burocracia!

Desconhece-se a utilidade de 

tanto papel, mas o nome iné-

dito fez despertar curiosidades, 

ao cair tão bem aos ouvidos dos 

clientes!

Hoje nada se faz sem recurso 

aos “Centro de Impressão & 

Cópias”!   Até os robustos sis-

temas informáticos, as bases de 

dados, os poderosos scanners, 

os bluetooth e os Whatsapp 

dos smartphones da burocracia 

são incapazes de acabar com 

elas! Em cada processo, ane-

xam-se dezenas de cópias. É 

tanta a exigência que às vezes 

se exige a repetição de dossiers 

inteiros: 

“A preto e branco, não! As có-

pias têm de ser a cores.” Eles 

mandam em tudo. Ninguém 

manda neles!

Dentro do Centro, três grandes 

fotocopiadoras trabalhavam 

tudo é complicado, muitos des-

ses centros de impressão ven-

dem facilidades de internet, ti-

ram fotos digitais rápidas, com 

fatos, gravatas e blazers femi-

ninos ao gosto de cada freguês 

e imprimem livros de estudo 

ou monografias em escassos 

minutos! Um alívio, sobretudo 

para os estudantes oriundos de 

famílias sem grandes recur-

sos financeiros. E o negócio 

é rentável, como mostram as 

enchentes em cada um desses 

centros.

E tinha eu acabado de dizer “É 

tanto papel que um dia vão nos 

exigir a fotocópia do sapato...”, 

quando um jovem passou pela 

porta do “Centro de Impresão 

& Cópias”, gritando em voz 

alta e bastante ruidosa:

- Fotocopiadoria..., fotocopia-

doria! O jovem parecia frustra-

do e revoltado.

Lá dentro, alguns riram sem 

humor. Além de ter sido um 

riso da lucidez, e do cansaço, 

também entendi que era um 

sorriso terapêutico. De fac-

to, rir só nos faz bem à saúde 

e sorrir naquele ambiente de 

stress foi o remédio mais fácil 

para o momento, e a medida 

mais eficaz para evitar gritar ou 

chorar. 

Um cliente frustrado dizia para 

o outro, «Tira lá as tuas cópias 

daqui, estás a ocupar espaço!»; 

e o visado só lhe olhou em si-

lêncio com cara de quem não 

brinca. E uma luta de gigantes 

quase surgia se a lucidez não 

nos fizesse rir a todos!

A “fotocopiadoria” era o novo 

nome que o transeunte desco-

nhecido dera ao Centro de Im-

pressão onde se fazem, ou onde 

se satisfazem caprichos com, 

pouco importa dizer agora, 

ruidosamente, sem parar, para 

alimentar o rentável negócio 

do seu proprietário. Abri os 

olhos e voltei a rir, agora de es-

panto. Nem as lavandarias ren-

diam tantos lucros.

Afinal, o nome e o serviço de 

“fotocopiadoria” estava a ser 

aplicado com a mestria de que 

soube colocar a cereja em cima 

do bolo. E rimava perfeita-

mente com outras facilidades 

em socorro   à nossa aflição, e 

todas unidas na mesma poesia: 

lavandarias, hamburgarias, sa-

patarias, padarias, hospedarias, 

procuradorias e mais tantas 

coisas para rir!

E porque não “Fotocopiado-

rias”, de hoje para frente?

“Fotocopiadorias, nós é que vos 

fazemos crescer”, talvez fosse 

isso o que quis dizer aquele jo-

vem revoltado quando nos fez 

rir no momento em que uns 

queriam lutar no Centro de 

Impressão. Haja lucidez!

*Jornalista e escritor angolano

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

    4

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
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Pedro Madruga (Texto)

Os cobradores também 
devem pagar, chefe?

- Isso mesmo, chefe. Os cobradores também devem pagar!

*

As duas irmãs entreolharam-se depois de escutar, três dias depois do desmaio pro-

vocado pelas promessas da TSU, a voz do Kota de Família, de regresso ao mundo 

das conversas.

- Será que ouví ou estou a sonhar, Zefa?

- É verdade. Foi ele, o próprio kota que falou desta vez...

- Glória, Glória. Aleluia, irmã!

- Milagre, mana Fernanda. Milagre. O homem está recuperado!

*

- Mas o governador Manuel Rodrigues e o edil de Nacala Raúl Novinte discutiram por 

um pudim, será que ouvi bem, Fernanda?

-Pudim?? Oh, Zefa. Estão a falar do PDUNM: Projecto do plano de Desenvolvimento 

Urbano do Norte de Moçambique.

- Aããhhhhh. Como estes nossos políticos dizem cada coisa que já não estranho nada, 

irmã...

- Calma, filha. Foi só um alerta do governador. Resta saber como vai ser a implemen-

tação lá na capital do norte.

- Oraite! 

*

- Cobrem o cobrador, chefe. Assim não dá para viver...

- Nanda, afinal o que se passa com o Kota de família. Está a falar sozinho?

- É melhor aproximarmos, Zefa!

- ...

- A vida a andar assim vamos ficar, malucos. Chapa 19 e 22 meticais?

- Eu também não entendi essa subida do chapa, Kota!

- Tu também acompanhaste essa notícia, Fernanda?

- Sim, Kota de Família. Acho que tens razão nessa ideia de cobrar os cobradores. Os 

polícias de trânsito que não têm cartas de condução em dia, manifesto, inspecção e as 

taxas de rádio pagas deviam pagar multa para ficarmos iguais. Eles também são povo 

ou não são, Zefa?

-Isso mesmo, irmã. Mesmo esses do banco central que andam a deixar o metical der-

rapar na lama da tal maldita inflação deviam ser multados. Como é que um pai pode 

deixar um filho queimar a língua no chá quente?

- E roubando a tua ideia Kota de família. Cada um desses chefes antes de falar por aí 

nos comícios. E mesmo a conduzirem devem soprar o balão. Sim, teste de álcool de 

verdade. Queremos ver uma coisa...

- (Gargalhada geral)

- Isso mesmo, Nanda. É melhor voltarmos à lei seca, «primeiros nos sacrifícios e últi-

mos nos benefícios». Aí não deve haver tribalismo...

- Mas pelos menos vamos saber uma coisa.

- O quê, querida Zefa?

- Quais sãos as tribos que bebem muito...

- Gosto de ti calada, Zefa.

- É verdade. A Zefa tem razão, Fernanda. A vida está cara para todos, não vamos parar 

o país por causa de 5% dos que recebem esses TSU da vida...

Ilec Vilanculos (Fotos)



À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1490

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Ilec Vilanculos

Aprodução de semente cer-
tificada em Moçambique 
subiu 18,3% na campa-
nha agrícola 2021-2022, 

alcançando 12.061 de toneladas, 

contra 10.196 toneladas obtidas 

na campanha agrícola 2020-2021, 

refere um balanço Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (MADER).

Com um aumento de 674% na 

actual campanha agrícola, o ger-

gelim teve maior peso no aumen-

to da produção de semente, tendo 

passado de 35 toneladas para 271 

toneladas, seguido de amendoim, 

que aumentou 644% para 119 to-

neladas, indica o relatório.

-

-

mento da produção de sementes 

foi impulsionado pela demanda 

de sementes das culturas eleitas 

do programa Sustenta [milho, 

soja, gergelim, feijões, arroz e 

amendoim]”, refere o documento.

também subiu a quantidade de 

semente usada, para 11.969 to-

neladas face a 9.437 toneladas na 

época agrícola anterior.

foi impulsionado pelo Progra-

ma Sustenta, que foi responsável 

pelo fomento de cerca de 50% 

da semente certificada, usada na 

presente campanha, no volume 

de 5.930 toneladas”, lê-se no do-

cumento. 

está longe de colocar no mercado 

a quantidade de semente actual-

mente necessária, estimada em 90 

produção e uso de semente cer-

tificada, o uso de grão ainda tem 

um peso esmagador, representan-

do 86,7%, ou seja 78,000 tonela-

que se assistiu a redução, em 31%, 

na importação de semente. 

Uso de fertilizantes 

crescimento de 12% no uso de 

fertilizantes na campanha agrí-

cola 2021/2022, que ultrapassou 

167 mil toneladas contra cerca de 

149 mil toneladas na época agrí-

cola anterior.

médio de cinco vezes mais do 

uso de fertilizantes, nos últimos 

três anos, tendo passado de 6,39 

quilos por hectare em 2019 para 

29,9% em 2021.

-

curso a pesticidas, que conheceu 

uma queda de 33% na actual épo-

ca agrícola, um decréscimo que 

“não afectou significativamente a 

produção agrícola, por não se ter 

registado a ocorrência de pragas 

de grande impacto”.

-

-

çambique, tem crescido a uma 

média anual de cerca de 31%.

-

mentou em 37% quando compa-

rado com a campanha anterior.

Contrariando os vaticínios dos analistas, a instituição do xerife de pisto-

um indicador que sinaliza a postura da política monetária e serve de 

perspectivas de desaceleração da inflação para um dígito a médio prazo. 

Também na avaliação dos analistas, o último aumento dos preços dos 

combustíveis ainda não foi totalmente absorvido pela actual inflação, 

mas esperam que a variável se mantenha com uma tendência ascendente.  

está na prateleira, aparentemente aguardando um novo tacho, é o antigo 

-

gistrado da nação participar numa cerimónia de inauguração do templo 

de uma congregação religiosa profundamente dividida, na companhia de 

um pastor a quem os crentes acusam de ter o hábito de conhecer as cores 

das peças mais íntimas do vestuário de algumas das crentes.

São esses, pequenos actos, tão pequenos que não lhes damos importân-

cia, que estão para nos mostrar, ainda que da forma mais brutal possível, 

-

ção. Quando o país celebra 135 anos da igreja presbiteriana, cuja história 

no movimento nacionalista, o seu líder máximo decide ir dar banho a 

um contestado dirigente religioso, envolto a escândalos de adultério e 

corrupção, com escaramuças à mistura, pode estar tudo explicado sobre 

as prioridades do país. 

quatro décadas e meia, parecem estar agora a assumir uma posição de 

destaque entre as elites políticas moçambicanas, deitando abaixo toda 

a retórica da “unidade nacional”. Se havia canções que diziam que “não 

há machanganas, não há macuas, não há manhambanas”, hoje, a origem 

étnica determina o acesso a concessões.

-

çaroca, o homem do primeiro tiro perguntou porque é que estavam 

preocupados em discutir mandatos. Também pode ter estado a dizer, 

“o que está escrito no papel fomos nós que escrevemos, também pode-

mos rasgar esse papel”. Como quem diz, “não nos incomodem, vem aí 

o terceiro”.  

semana passada, ter decidido pela sua suspensão temporária. Lançado 

com pompa e circunstância, no dia 23 de Junho, na presença do mais 

alto magistrado da nação, veio se descobrir que estava repleto de falhas 

sobre uma matéria tão sensível como esta, é possível confiar na gestão 

rigorosa das finanças públicas? 

-

difícil fórmula de distribuição de subsídios, que só funcionam para quem 

diariamente resistem aos predadores “controles” policiais, que garantem 

a parte do leão nos transportes.

Em voz baixa 

certificada, que cresceu 18.3% na campanha agrícola 2021/22, alcançan-

do 12.061 de toneladas, contra 10.196 toneladas obtidas na campanha 

anterior. Com um aumento de 674% na actual campanha agrícola, o 

gergelim teve maior peso no aumento da produção de semente, seguido 

de amendoim, que incrementou 644%. -

“martelanços”!

Produção de semente 
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ESTRATÉGIA CORPORATIVA PARA A RENTABILIDADE

O Primeiro semestre de 2022, foi caracterizado por fraco crescimento 
da carteira, não alinhando com a Estratégia de crescimento formulado, 
assim não conseguimos obter resultado positivo para ampliar nosso 
compromisso com a sustentabilidade.

Contudo mantemos a nossa Visão de ser um Microbanco distinto com 
soluções inovadoras voltadas para o meio rural com excelência no rela-
cionamento com clientes e trabalhadores. 

-
cos e optimizando os planos de continuidade de negócios, proporcionando 

No plano de Governação e para uma melhor Sustentabilidade, acelera-
mos o projecto da transformação digital e inovação, visando deixar os 
produtos mais moderno e focado na melhor experiência do cliente, na 
redução de custos e na valorização do capital humano. 

Nesta etapa vão acontecendo transformações profundas na forma de 
se posicionar para responder às novas tendências dos clientes e a uma 
economia cada vez mais digital, que exigem mais rapidez, agilidade e 
simplicidade. A COVID-19 exigiu, em primeira instância, uma rápida 
resposta de adaptação ao novo contexto por forma a proteger colabo-
radores e clientes e a assegurar a continuidade do negócio, mas exigiu 

económicos e as alterações estruturais no mercado e no comportamento 
dos clientes, por forma a rever e ajustar a estratégia de médio e longo 

pós COVID-19, continuando a demonstrar autenticidade, transparência, 
integridade e consistência.

Contudo Disseminamos a todos a importância da incorporação dos prin-
cípios da sustentabilidade no planeamento e na execução dos planos e 
reforçando a importância do engajamento de todos no desenvolvimento 
dos processos, produtos e serviços voltados para os compromissos de 
sustentabilidade e que contribuam para um melhor resultado do Micro-

dos activos e com um Propósito ‘’Proporcionar a realização dos sonhos 

-
tivo a melhoria da qualidade e rentabilidade, suportado por uma criteriosa 
política de gestão e selecção de riscos e pela adopção de medidas desti-
nadas à redução de perdas de crédito por incumprimento e ao aumento da 

o necessário equilíbrio na exploração de produtos e introdução de novas 
linhas de negócio, bem como parcerias institucionais estratégicas.

GOVERNANÇÃO, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

-
da nas exigências regulatórias, apoia sua capacidade de gerar valor em 
curto, médio e longo prazo. O nosso modelo de governação objectiva 
fortalecer nossa cultura de integridade fomentando acções orientadas 

RESULTADOS

-

de medidas de servir melhor o cliente e das melhorias concretizadas ao 

Bela Vista 20 de Julho de 2022

Atentamente

Bernardo Luís Tembe
O Administrador Delegado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTROS RESULTA-
DOS INTERCALARES

 Notas Jun2022 Jun2021

 

Juros e rendimentos similares

72 851 978 61 512 498 

Rendimentos de serviços e 
comissões

Diferenças cambiais não re-
alizadas

Encargos com serviços e co-
missões

2 854 369 4 215 648 

75 706 347 65 728 146 

Imparidade líquida do exer-
cício 12

68 202 019 54 854 352 

Gastos com pessoal

Depreciações e amortizações

Outros gastos operacionais

Outros rendimentos opera-
cionais

Prejuízo antes do imposto (1 903 333) (8 374 000)

Imposto corrente

Imposto diferido - -

(2 427 733) (9 182 604)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

No-
tas Jun2022 Dez 2021

Caixa 8

Disponibilidades em instituições 
de crédito 9

Aplicações em outras instituições 
de crédito 10 -

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 11

Outros activos 12

Activos tangíveis 13

Activos intangíveis 15

Activos por impostos correntes - -

519 900 744 546 920 791 

Passivos

Recursos de clientes - -

Outros passivos 16

Empréstimos 17

Passivos por imposto diferido - -

Total dos passivos 130 187 531 154 779 845 

Capital próprio

Capital social 18

Reserva legal

Resultados transitados

Lucro líquido do exercício

389 713 213 392 140 946 

-
vo 519 900 744 546 920 791 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
,SA

Microbanco

,SA
Microbanco

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAPITAL PRÓPRIO

Capital so- Resultados 
transitados  

Tota l  de 

próprio

Janeiro de 2022   

Prejuízo liquido Transitados  
(7 859 054)

Saldo a 30 de Junho de 2022  (7 859 054)  

 

Prejuízo líquido do exercício -  

Saldo a 30 de Junho de 2022  
(10 286 787)  

2021 Capital so-
cial

Resultados 
transitados

Total de ca-
pital próprio

Saldo reexpresso a 01 de Janei-
ro de 2021 300 000 000 - 300 000 000 

Resultado liquido Acumulado -  
(15 512 368)

 
(15 512 368)

Saldo a 31 de Dezembro de 2021 300 000 000  
(15 512 368) 284 487 633 

Aumento de Capital (Nota 12) 100 000 000 - 100 000 000 

Novo Saldo do Capital  400 000 000  
(15 512 368) 384 487 632 

Resultado líquido do exercício 7 653 314 - 7 653 314 

Saldo a 31 de Dezembro de 2021 407 653 314 (15 512 368) 392 140 946 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa apresenta-se como seguem:

Notas Jun2022 Dez 2021

Resultado antes de imposto  
Ajustamentos de:

Depreciações e amortizações 13
Perdas por imparidade de crédito 13

Abate/utilização de imparidade de em-
préstimos e adiantamentos a clientes - 

Variação de empréstimos e adianta-
mentos a clientes 11

Variação de aoutros activos operacio-
nais 12

Variação de passivos operacionais 17
Imposto sobre o rendimento

- 1 325 950  (28 183 162)

Aquisição de activos tangíveis 13
Alienação de activos tangíveis - 
Aquisição de activos intangíveis - 

investimento 13  (3 005 224)  (39 001 280)

Reembolso de empréstimos 19
Recebimento de empréstimos -

 (10 876 669) 95 824 732 

 (12 555 943) 28 640 290 

Caixa e equivalentes de caixa no iní-
cio do exercício 1 de janeiro 2022 42 238 479 13 598 190 

Capital social

8.9 29 682 535 42 238 479 

Jun2022 Dez 2021

Caixa e disponibilidades em Banco 
Central 8

Disponibilidades sobre instituições de 
crédito 9

Aplicações em instituições de crédito - -

29,682,535 42,238,479 

RELATORIO INTERCALAR SEMESTRAL JUNHO DE 2022
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IINTRODUÇÃO 

MICROBANCO CONFIANÇA SA, com capital total Moçambicano 

na Conservatória do Registo das Entidades Legais de Maputo, sob o 

-
ça está a promover a implementação da digitalização para aumentar a 

-
do processos, facilitando a transição para um modelo de negócio mais 

melhor experiência de cliente, um serviço diferenciado e mais inovador.

A estrutura organizacional do MICROBANCO tem merecido uma aten-

formação, quer ao nível da retenção, mobilidade interna e recrutamento 
de novos colaboradores. Uma adequada estrutura é essencial para ope-
racionalização das linhas de orientação estratégicas, de novas políticas 
e implementação de processos e projectos.

A nível da gestão de recursos humanos manteve-se a orientação de privi-

colaboradores, tendo sido ministrado sobre o branqueamento de capitais.

na concessão de crédito com uma gestão e controlo de riscos de forma 

Conselho de Administração. A selecção e Financiamento de créditos 
tem sido de forma transversal a todos os setores, com um foco especial 
a clientes Particulares e MPME’s da zona Rural 

-
quadamente capitalizado e com sólidos níveis de liquidez, estando bem 
posicionado para continuar a apoiar seus clientes. É de salientar a injeção 
de capital de 100 milhões de meticais pelos accionistas.

O abrandamento da atividade crédito devido a volatilidade do mercado 

para riscos de crédito sido reforçadas.

PRINCIPAIS INDICADORES

Jun2022 Dez 2021

BALANÇO   

Activos totais 

Empréstimos

RENTABILIDADE   

Resultado antes de impostos 

ROA

LIMITES PRUDENCIAIS

Tier I 

Rácio de Solvabilidade - 

Rácio de Activos líquidos

QUALIDADE DOS ACTIVOS

Crédito Vencido> 90 dias 

Crédito vencido total

Imparidade do crédito 

Crédito vencido> 90 dias/crédito a clientes 

Imparidade do crédito/crédito vencido> 90 dias

Imparidade do crédito/crédito vencido total 

Imparidade do crédito/crédito a clientes 

EFICIÊNCIA

Outros gastos operacionais 

Gastos com pessoal 

Cost-to-income

INDICADORES DE NEGÓCIO   

Agências 12 12 

No de clientes 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1. Bases de preparação

-
radas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 

-

-

contabilísticas mais relevantes são descritas no ponto seguinte. 

1.2. 

utilize pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e 
os montantes de proveitos, custos, activos e passivos bem como a divulga-
ção dos activos e passivos contingentes. Alterações em tais pressupostos 
ou diferenças destes face à realidade poderão ter impactos sobre as atuais 
estimativas e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de 
julgamento ou de complexidade ou onde são utilizados pressupostos e 

-

reunião do Conselho de Administração de 20 de julho de 2022.

Princípio da continuidade

uma avaliação da sua capacidade em se manter em continuidade e está 
convencido de que dispõe dos recursos para prosseguir os seus negócios 
num futuro previsível. Além disso, o Conselho de Administração não 

operações.

Perdas por imparidade de crédito

As perdas por imparidade em empréstimos e contas a receber são deter-
minadas de acordo com a metodologia utilizada no cálculo das perdas 
por imparidade de crédito, conforme prescrito na NIRF9.

de crédito de forma a avaliar a existência de perdas por imparidade, sujeito 
a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui factores como 

do momento do seu recebimento. Em particular, a administração utiliza 
estimativas do valor recuperável do activo no cálculo dos montantes 

perda potencial. Tais estimativas são baseadas na experiência passada e 
pressupostos de um número de factores, podendo conduzir a alteração 
de resultados actuais, resultando em alterações futuras dos montantes 
existentes para fazer face a perdas efectivas.

os créditos e contas a receber com prova objectiva de existir imparidade, 

colectiva para produtos homogéneos para os quais embora não tenha 

imparidade, possuem um nível de risco mais elevado em relação ao 
assumido no momento da concessão do crédito. Para o efeito, toma em 
consideração factores como a qualidade de crédito que é dada pelo rácio 
entre o crédito em imparidade com o total da carteira.

Activos por Impostos diferidos

reconhecidos na medida em que seja Provável que lucros tributáveis 
futuros permitirão que o activo por impostos diferidos seja recuperado.

O reconhecimento de impostos diferidos activos exige que a Administra-
ção efectue julgamentos de modo a poder determinar a probabilidade e 
o valor dos lucros futuros que permita o reconhecimento dos activos por 

1.3. 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das de-

os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário e encontram-se 
descritas como segue: 

1. 

passivos mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas rubricas 

O cálculo de juro inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas 
como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e 
todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transac-

-
nhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são 

no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são 

Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido 
há mais de 90 dias que não estejam cobertos por garantia real são 
anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando rece-
bidos por se considerar que a sua recuperação é remota. Para os 

balanço líquido de imparidade.

Os rendimentos com taxas e comissões que compõem a taxa de juro 

taxa de juro efectiva. Todos os outros rendimentos de taxas e comissões, 
incluindo juros sobre depósitos em bancos são geralmente, reconhecidos 
de acordo com o princípio do acréscimo e diferimento à medida que os 

-

de serviços diversos, os quais são reconhecidos em resultados à medida 

2. Juros e rendimentos similares

 Jun2022 Jun2021
Juros e rendimentos similares

Juros de empréstimos e adiantamentos a clientes

Juros de disponibilidades e aplicações em insti-
tuições de crédito - 

76 105 365 62 732 830
Juros e gastos similares
Juros sobre empréstimos

(3 253 387) (1 220 332) 

72 851 978 61 512 498

3. 

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de 
acordo com os seguintes critérios: 

o Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o 
seu reconhecimento em resultados é efectuado no período a que 

o Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhe-
cimento é efectuado quando o referido serviço está concluído de 

o Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um 

a IFRS 9.
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Esta rubrica apresenta-se como segue:

 Jun2022 Jun2021

Rendimentos de serviços e comissões

Por serviços bancários realizados

Outros rendimentos de serviços e comissões

4 315 200 3 144 607 

Encargos com serviços e comissões

Outros encargos com serviços e comissões

(1 442 618) (789 127) 

TOTAL 2 872 582 2 355 480

Jun 2022 Jun 2021

Outros rendimentos e receitas operacionais

400 270 451 947 

4. 

Os gastos com o pessoal apresentam-se como segue: 

 Jun2022 Jun2021

Remunerações dos colaboradores

Subsídios

Formação dos trabalhadores

Ajudas de custo

Outros gastos com pessoal

40 066 342   38 056 569   

5. 

Esta rubrica apresenta-se como segue:

JUN 2022 JUN 2021

Fornecimentos de terceiros

Serviços de Terceiros

Comunicações

Seguros veículos, edifícios e motorizadas

Manutenção e reparações viaturas

Material de escritório

Agua energia 

Combustíveis

Serviços notariais, contenciosos e jurídicos -

Impostos e taxas diversas

Outros gastos

Licenças diversas -

17 384 749 13 354 824 

6. Impostos sobre o rendimento 

registados para todas diferenças temporárias tributáveis com base nas 

poderá dar origem a diferentes interpretações. Nestes casos, os valores 

sobre o adequado enquadramento das suas operações, o qual é susceptível 
de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais. As autoridades 

-

devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação 
aplicável, nomeadamente, em sede da Tributação das Pessoas Colectivas 

se espera que eventuais correcções à matéria colectável declarada como 

Os impostos correntes apresentam-se como segue:

 Jun 2022 Jun 2021

Imposto corrente

Imposto diferido

(524 400) (808 604) 

7. 

A rubrica de caixa e disponibilidade no Banco Central é apresentada a 
seguinte decomposição: 

 Jun2022 Dez 2021

Caixa

Banco de Moçambique -

 1 454 191       608 169   

8. 

As disponibilidades sobre instituições de crédito apresentam-se como 
segue:

Jun2022 Dez 2021

Disponibilidades em OIC

28 228 343   41 630 310   

9. Depósitos a prazo

O saldo da rubrica Disponibilidades em instituições de crédito representa 

Bancos, nomeadamente, BCI – Banco Comercial e de Investimentos, 
Millennium BIM, ABSA Bank, MozaBanco e Standard Bank. Trata-se 
de saldos em meticais, e de liquidez imediata.

Jun 2022 Dez 2021

Depósitos a prazo em instituições de crédito 
no país

Moeda nacional -     

15 000 000   -     

10. 

Os empréstimos e os adiantamentos a clientes apresentam-se como segue:

Nota Jun2022 Dez 2021

Empréstimo a clientes

Juros a receber

Comissões de crédito diferidas - -

289 151 517 306 616 991 

Imparidade acumulada 11.1

Juros em mora e em imparidade

262 519 510 287 078 950 

O Microbanco reconhece perdas por imparidade para perdas de crédito 

rubrica em resultados.

E os créditos são abatidos ao activo quando não tem expectativas razo-
áveis de recuperar o activo na sua totalidade. Este registo ocorre após 

infrutíferas e estiverem reunidas todas as condições para a sua liquidação 

10.1. Imparidade acumulada

 Jun2022 Dez 2021

Saldo de abertura a 1 de Janeiro

Imparidade do exercício

Reversões

Utilizações

Saldo a 30 de Junho 2021 (37 471 069) (29 591 709)

11. 

Os outros activos apresentam-se como segue:

Jun2022 Dez 2021

Acréscimos

Outros valores a receber

34 687 301 40 748 680 

Impostos correntes

Activos por Impostos diferidos 200 000   100 000   

34 887 301 40 848 680 

12. 

Os activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, 
deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por impari-

activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios 
económicos futuros para o Microbanco. As despesas com manutenção e 
reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de 
acordo com o regime de acréscimo. Os terrenos não são amortizados. Os 
restantes activos são amortizados ao longo da vida útil. As amortizações 
são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com os 
seguintes períodos de vida útil esperada:

ITEM Vida  ú t i l 

Imóveis de serviços próprios

Edifícios arrendados

Mobiliário e equipamento administrativo -

Viaturas -

resultado dessas avaliações possam ter um impacto material sobre as 

,SA
Microbanco
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O movimento dos activos tangíveis é o seguinte:

-
to administrativo Viaturas e Motorizadas Total

 

01 de Jan de 21  143 346 352 

Adições -  - - - -

Transferências  38 021 034 

31 de dez 21 145 642 405  16 252 292 8 182 187 11 290 503 181 367 386 

Adições   - - 310 215 

30 de Jun de 22 145 642 405  16 252 292 8 492 401 11 290 503 181 677 600 

   
Mobiliário e 

administrativo
 Viaturas e 

Motorizadas  Total

        

01 de Jan de 21     (22 404 499)

31 de dez 21 (7 896 558)  (4 441 733)  (4 884 213)  (5 181 996)  (22 404 499)

Depreciação do exer-
cício     (4 394 892)

30 de Jun de 20 (9 352 982)  (5 468 692)  (5 384 409)  (6 593 309)  (26 799 391)

31 de dez 21 137 745 847  11 810 559  3 297 974  6 108 507  158 962 886 

30 de Jun de 22 136 289 423  10 783 600  3 107 992  4 697 194  154 878 209 

13. 

Os activos sob direito de uso são inicialmente mensurados ao custo e, 
subsequentemente, ao custo menos quaisquer depreciações e perdas de 
imparidade acumuladas, e ajustados de quaisquer mensurações do pas-
sivo de locação. Os activos sob direito de uso são depreciados desde a 

direito de uso inclui: 

Quaisquer pagamentos de locação efectuados na data de entrada 
em vigor ou antes desta, deduzidos os incentivos à locação re-

Uma estimativa dos custos a serem suportados pelo locatário com 
o desmantelamento e a remoção do activo subjacente, a restaura-
ção do local onde este está localizado ou a restauração do activo 
subjacente para a condição exigida pelos termos e condições da 
locação, a menos que esses custos sejam incorridos para produzir 
inventários.

14. 

Os activos intangíveis correspondem, essencialmente, a gastos com siste-
mas informáticos e são reconhecidos sempre que o Microbanco consiga 
demonstrar que os mesmos venham a gerar benefícios económicos futuros

O movimento dos activos tangíveis é o seguinte:

Direito de 
Uso Total

31 de Dezembro de 2021 - 24 236 498 

Adições - - -

01 de Janeiro de 20222 24 236 498  -  24 236 498 

Adições -     
30 de Junho de 2022 24 236 498   13 801 032   38 037 530   

Total

1 de Janeiro de 2022 - (6 444 702)

Amortização Acumulada -  -     

Abates - -     

01 de Janeiro de 20222 -     (6 444 702)

Amortização acumulada

30 de Junho de 2022 (8 868 352) (6 235 988) (15 104 340)

31 de Dezembro de 2021 17 791 796   -     17 791 796   
30 de Junho de 2022 15 368 146   7 565 044   22 933 190   

encontra registado no Banco de Moçambique.

18. Reserva Legal

Em conformidade com a legislação moçambicana, uma fracção dos lucros 
líquidos apurados em cada exercício económico pelas instituições de 

reserva legal, nas seguintes proporções: 

capital realizado. 

nos lucros realizados em 2021.

19. 

Os itens não representativos de caixa incluídos nos lucros antes de im-
postos apresentam-se como segue:

Jun2022 Dez 2021

Abate/utilização de imparidade de emprés-
timos e adiantamentos a clientes

20 933 890 33 362 904

20. 

Jun2022

-

-
tizado

não 
-

ros

Total

Caixa -

Disponibilidades em insti-
tuições de crédito -

Aplicações em instituições 
de crédito - - -

Empréstimos e adianta-
mentos a clientes -

Outros activos -

326 889 345 - 326 889 345 

Passivos fi-

-
tizado

Passivos 
n ã o  f i -

-
ros

Total

Adiantamento de clientes - - -

Outros passivos -

Empréstimos -

Total de passivo 130 187 531 - 130 187 531 

Dez 2021

-

-
tizado

n ã o  f i -
-

ros

Total

Caixa -     

Disponibilidades em insti-
tuições de crédito -     

Aplicações em instituições 
de crédito -     -     -     

Empréstimos e adiantamen-
tos a clientes -     

Outros activos -     

370 166 108   -     370 166 108   

15. Outros passivos

O movimento dos outros passivos é o seguinte:

JUN 2022 Dez 2021

Acréscimos de gastos

Impostos a pagar

Outras contas de regularização

Outros

43 347 042   57 062 688   

16. 

O movimento dos empréstimos é o seguinte:

Jun2022 Dez 2021

Suprimentos
Empréstimos concedidos

86 840 489   97 717 158   

17. 

%  n o Valor No-
minal

Capital so- Capital so-

ACCIONISTAS
HLUVUKU-AD-
SEMA
Bernardo Tembe

Paulo Cuvila

Samora Xavietr

Marquita Atalina 
Tembe
Margarida Fran-
cisca Chongola
Daniel José Ma-
chava
Francisco Alfredo 
Cuamba

Hélia Cumaio

Xavier Tambo-
quisso Dambo

Total Capital 100% 400,000,000   400,000,000   400,000,000   


