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Detenção do “Boss Navara” 

Fim de um barão intocável? 
Por Raul Senda

O 
Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
(SERNIC), ao nível da 
cidade de Maputo, apre-

sentou na quinta-feira da semana 
passada, dia 28, um dos maiores 
caçadores furtivos de Moçambi-
que, conhecido nos meandros do 
crime pelo nome de Navara.

De nome oficial Simon Valoi, 45 
anos, Navarra foi detido, em Mar-
racuene, na tarde do dia 26, terça-
feira, na posse de oito pontas de 
corno de rinoceronte, com o peso 
de 7.5 quilogramas, avaliados em 
mais de 30 milhões de meticais. O 
nome de guerra “Navara” provém 
do modelo “Nissan Navara”, um 
automóvel de eleição de Simon 
Valoi, que também é conhecidio 
por Luis Tivane e Massingir Juju, 
pois é um admirador de Julius Ma-
lema, muito popular na provincia 
de Limpopo, a zona onde o Navara 
operava. Nos últimos temos, Valoi 
gostava de se passear no seu Land 
Cruiser “Catana 2”.
Aos jornalistas, Hilário Lole, por-
ta-voz do SERNIC na capital do 
país, disse que Navara foi detido 
na companhia de um jovem de 32 
anos, identificado pelo nome de 
Paulo Zucula Jr. 
Sublinhou que os dois pretendiam 
vender os cornos, que se presume 
que tenham sido obtidos em ani-
mais abatidos no Parque Nacio-
nal de Limpopo (PNL), fronteira 
com os Parque Nacional Kruger 
na África do Sul e Gonarezhou 
(Zimbabwe), conhecido com área 
transfronteiriça do Grande Lim-
popo. 
Além de Moçambique, “Boss Na-
vara”, tal como é tratado pelos seus 
seguidores, é também procurado 
pela polícia sul-africana acusado 
de prática de crimes ambientais, 
roubo de viaturas e assassinatos.
Segundo o SERNIC, Navara li-
dera, há mais de uma década, sin-
dicatos de caça furtiva nas regiões 
do PNL, distrito de Massingir, 
província de Gaza e do Parque Na-
cional Kruger na vizinha África do 
Sul.
Segundo escreve a Zitamar News, 
por detrás da operação da SER-
NIC, está um trabalho aturado de 
investigação envolvendo entidades 
de conservação moçambicanas e a 
Comissão de Justiça para a Vida 
Selvagem, um poderoso organismo 
transnacional que se ocupa das ac-
tividades criminosas contra a fauna 
em todo o mundo. Ambos os deti-
dos negam as acusações do Sernic, 
argumentando que eram “interme-
diários”. 
Ao que apurámos, Navara ameaça 
denunciar importantes nomes dos 
que o protegeram ao longo dos úl-
timos dez anos.
Simon Valoi é natural de Mavod-
ze, uma pacata localidade do dis-
trito de Massingir, encravada no 

meio de uma mata dentro do PNL. 

Navara saiu de Mavodze e vivia ac-
tualmente na Corumana (distrito 
de Moamba), onde dirigia a partir 
daí as operações de infiltração no 
Kruger Park.
No pico da caça furtiva entre 2008 
a 2015, Mavodze foi uma áreas de 
recrutamento de jovens para a caça 
furtiva. Mavodze dista cerca de 50 
quilómetros da linha de fronteira 
com a África do Sul.
Mavodze é onde, em 2015, o Jor-
nalista alemão, Bartholomäus 
Grill, e o fotógrafo Toby Selander, 
foram fortemente ameaçados pela 
população local, quando procura-
vam os barões da caça furtiva, em 
Massingir.
Os dois jornalistas estavam a in-
vestigar os contornos da caça fur-
tiva liderada por Navara.
O “Boss Navara” é dos mais pode-
rosos, senão o mais poderoso barão 
da caça furtiva, em Massingir. 
É procurado na África do Sul, 
onde, além de crimes contra a vida 
selvagem, tem, no cadastro, crimes 
de sangue. 
Mas, em Massingir, tinha protec-
ção da administração local, ele que 
já ofereceu uma viatura de alta ci-
lindrada a um administrador dis-
trital. 
Antes da sua detenção, o “Boss 
Navara” vivia no bairro 6, arredores 
da pacata vila de Massingir. É nes-
te bairro onde está erguida uma das 
mais emblemáticas residências que 
há em todo o distrito de Massingir.
Trata-se de uma residência com 
um espaçoso quintal, compreen-
dendo casas e outras construções, 
todas de luxo.
Para não deixar dúvidas sobre o seu 
poder, a sua residência é alimenta-

da por um Posto Transformador de 

energia, vulgo PT, montado dentro 

do seu próprio quintal.

Algo que chama atenção é que, no 

bairro 4, na outra margem da estra-

da que liga Massingir a Chokwe, 

está erguida uma residência seme-

lhante, até em termos de cores, a de 

Simon Valoi, embora com dimen-

sões, relativamente, menores.

O SAVANA sabe que a residên-

cia foi mesmo erguida pelo “Boss 

Navara” para uma parceira. Outra 

grande coincidência é que a parcei-

ra era, na altura, uma funcionária 

da Electricidade de Moçambique, 

delegação de Massingir. 

Modus Operandi
Ao que o SAVANA apurou, a caça 

furtiva é alimentada por grandes 

redes criminosas cujas conexões 

começam localmente, passando 

pelo resto do país até para fora das 

fronteiras nacionais.

O esquema obedece a uma pirâ-

mide. No nível mais baixo, estão os 

caçadores, propriamente, ditos, que 

são constituídos, na sua maioria, 

por jovens locais provenientes de 

famílias pobres.

Este grupo compreende, nor-

malmente, três a quatro elemen-

tos. Tem a missão de atravessar a 

fronteira até ao Parque Nacional 

de Kruger para abater os animais 

e lhes extrair os cornos ou chifres.

Cada um destes elementos tem 

tarefas específicas. Um ou dois 

transportam mantimentos para a 

alimentação do grupo durante o 

período de permanência nas matas. 

Um é o guia responsável pela lo-

calização da área onde os animais 

frequentam.

Outro é atirador, missão que exige 

alguma perícia, pelo que, a carreira 

militar ou para-militar é funda-

mental. Geralmente, é o mais pago 

do grupo.

A remuneração pelo trabalho é 

feita no regresso, após a entrega 

do produto e das armas. A média 

paga a cada equipa de operativos é 

de 100 a 200 mil meticais, depen-

dendo do tamanho do corno.

Para evitar o desvio do produto, os 

caçadores são monitorados desde à 

partida até ao regresso e, em caso 

de suspeita, a sanção é severa e, 

nalguns casos, paga-se com a pró-

pria vida.

Com o dinheiro resultante da caça 

furtiva, muitos jovens investiram 

em mulheres, bebidas alcoólicas, 

roupas de marca e viaturas de alta 

cilingragem. Hoje, tudo desapare-

ceu e a pobreza continua evidente.

Em muitos pontos de Massingir 

abundam cenários de crianças órfãs, 

viúvas, famílias na desgraça porque 

os seus responsáveis estão detidos 

ou inabilitados; viaturas avariadas e 

abandonadas por incapacidade de 

manutenção; casas inacabadas e as 

concluídas a demostrarem sinais de 

falta de manutenção e estabeleci-

mentos comerciais encerrados por 

falta de clientela.

Ainda neste nível, também entra-

vam alguns membros da comuni-

dade e curandeiros. Os primeiros 

albergavam os furtivos, no período 

diurno, na ida ou no regresso das 

matas. Os furtivos movimentam-se 

à noite, período mais seguro.

Por sua vez, os curandeiros “pu-

rificam” os caçadores e seus equi-

pamentos, na crença de que os 

furtivos não terão adversidades no 

terreno.

Em todo este nível, a pobreza é dos 

elementos motivadores para a ade-

são à teia criminosa.

O segundo segmento é composto 

por mandantes/compradores e in-

termediários locais. São eles que 

fazem a ligação entre os operacio-

nais e os mandantes nas grandes 

cidades.

É aqui onde entra o “Boss Navara” 

e outros barões de renome como 

é o caso dos “bosses Nyimpine”[ 

Justice Ngovene], “Calisto”, “En-

carnação”, “Matimisse”, Chiure e 

Matsolo. 

Protegido e intocável, este segmen-

to tem a missão de criar condições 

para o abate de animais, extrair o 

produto de interesse económico e 

transportá-lo para outros interme-

diários nas grandes cidades, sobre-

tudo na capital do país, Maputo.

São eles que recrutam os operacio-

nais, fornecem armas, munições, 

logística e, no regresso da missão, 

recebem o produto e remuneram 

os operativos. Em caso de deten-

ção de operacionais, dentro do ter-

ritório nacional, pagam advogados 

e criam condições para a libertação 

dos presos e, em caso de morte, as-

sumem despesas fúnebres e cana-

lizam algum valor às famílias en-

lutadas, numa espécie de “subsídio 

de sangue”.

Na sua última edição, o jornal Ex-

presso de Portugal escreve que o 

homem agora detido é mandante. 

Tinha equipas de operacionais que 

incluíam oficiais da polícia e das 

forças armadas no activo e deser-

tores.

Sublinha que em Mavodze e Mas-

singir o “Boss Navara” é conhecido 

pelas suas acções de caridade, e por 

isso, era um protegido da popula-

ção local. Controlava o Estado a 

nível local e provincial, desde a po-

lícia até aos órgãos da justiça, como 

a procuradoria.

Segundo o “Expresso”, num texto 

assinado pelo jornalista moçam-

bicano Lázaro Mabunda, um co-

nhecido investigador do fenómeno 

em Massingir, a maioria das armas 

usadas pelos mandatários de Nava-

ra era da Polícia da República de 

Moçambique. O aluguer de uma 

arma custava 650 mil meticais, o 

mesmo preço de uma munição. 

Sublinha que há indícios de armas 

de fogo apreendidas pela polícia, 

mas que dias depois eram retiradas 

e entregues, em regime de aluguer, 

de novo aos caçadores. 

A fonte avança que, por exemplo, 

uma arma do tipo Mauser 

375, própria para a caça de 

rinocerontes, que foi apreen-

Será desta que o intocável Simon Valoi “Boss Navara” vai responder à justiça?

É nesta mega residência, alimentada por um PT privado, onde o “Boss Navara” 
vivia na pacata vila de Massingir
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Resumo do Destaque Rural N° 182

“MAS AFINAL, QUEM É O ESTADO?”

RENÚNCIA DE DUATS NA PROVÍNCIA DO NIASSA E LIÇÕES 
PARA A REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

Natacha Bruna e Alberto Tovele
1 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: 
 

RESUMO

Resumo do Observador Rural N° 127

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS DOS DESLOCADOS 
INTERNOS NO NORTE DE MOÇAMBIQUE AO LONGO DO ANO DE 2021

João Feijó, Jerry Maquenzi, Daniela Salite e Joshua Kirshner
1 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: 
-

RESUMO

um profundo agravamento -
-

-
-

-

-

-

dida três vezes entre 2008 e 2011. 

Da primeira vez foi recuperada 

pela Guarda Fronteira, em 2008, 

em Pumbe, uma das localidades de 

Massingir, e depositada no coman-

do Distrital da Polícia em Mas-

singir. A segunda vez foi a 26 de 

agosto de 2010, quando a mesma 

arma foi recuperada na região de 

Godji, pela mesma Guarda Fron-

teira, e imediatamente entregue ao 

comando distrital de Massingir.

A última vez foi a 30 de dezembro 

de 2011, quando foi apreendida 

nas mãos de Luís Mongue, caça-

dor furtivo, em Massingir. Mongue 

viria a ser solto por ordens do co-

mandante distrital local mediante 

pagamento de suborno de 120 mil 

meticais. 

É a partir das grandes cidades, 

onde está o terceiro grupo de inter-

mediários, que fazem as conexões 

internacionais. Os barões das gran-

des cidades incluem políticos de 

renome e “empresários de sucesso”, 

geralmente próximos ao poder do 

dia. Estes, têm o cuidado de apa-

gar qualquer pista que lhes ligue 

ao crime da caça furtiva, sendo por 

isso completamente insuspeitos 

aos olhos do público em geral.

O quarto grupo é constituído, 

principalmente, por estrangeiros, 

com enfoque para vietnamitas, 

chineses e outras nacionalidades 

asiáticas, que são responsáveis pela 

“exportação” dos produtos da caça 

furtiva.

Não é por acaso que, quando há 

detenções relacionadas ao trá-

fico da vida selvagem, os visa-

dos são, principalmente, cida-

dãos da Tailândia, Vietname, 

China e outros países asiáticos.

Outros barões 
No meio de uma penúria arre-

piante que caracteriza o distrito de 

Massingir, há quem leva uma vida 

de luxo. 

As magníficas construções que 

despontam entre a generalidade 

das cabanas que fazem a arquitec-

tura do distrito, são apenas a pon-

ta do iceberg dessa outra face de 

Massingir. 

Um denominador comum é que, 

no geral, os donos dessas constru-

ções de luxo não têm empregos, 

publicamente, conhecidos, com 

rendimentos justifiquem tanta ri-

queza que ostentam.

Mas, afinal, o que a sua riqueza es-

conde é que eles são os barões da 

caça furtiva, em Massingir.

Justamente defronte da residên-

cia principal do “Boss Navara”, no 

bairro 6, uma outra construção de 

luxo chama atenção. É a casa do 

“Boss Calisto”, também ele um 

peso pesado no negócio da caça 

furtiva, em Massingir. 

O “Boss Calisto” tem negócios 

no ramo dos transportes, com 

autocarros a partirem de Massin-

gir para vários destinos, casos de 

Chókwè, Xai-Xai e até a vizinha 

África do Sul. 

Mas, diferentemente do seu vizi-

nho, o “Boss Calisto” tem caminho 

aberto para entrar na África do 

Sul, de onde, ao regresso, presta 

serviços de entregas de produtos, 

vulgo delivery, da sigla em inglês.

No bairro 4 da vila de Massingir 

vive, muito próximo do campo de 

futebol, o “Boss Nyimpine”. Cons-

truiu uma casa e outra ainda em 

obra. 

Mas também tem uma casa rés-

do-chão e primeiro andar no bair-

ro 6. É arrendada. Tem alguns in-

teresses na produção agrícola. Tal 

como a maioria dos barões da caça 

furtiva, já foi preso, mas, graças às 

suas influências junto ao poder lo-

cal, foi sempre restituído à liberda-

de, bastante um telefonema às altas 

patentes da Polícia e altos funcio-

nários públicos em Massingir. 

Também vive no bairro, o “Boss 

Encarnação”, não muito distante 

da residência do “Boss Nyimpine”. 

Quando o “Boss Encarnação” quis 

começar a construir, o negócio da 

caça furtiva estava a entrar nos seus 

piores momentos, com a intensi-

ficação da fiscalização, principal-

mente, do lado sul-africano.

Por isso, a sua residência ainda não 

está concluída. Trata-se de uma 

casa de placa tipo 4, com garagem, 

cozinha e casa de banho internos. 

Em sectores mais próximos, o SA-
VANA soube que, uma das tácti-

cas que eram usadas nos tempos 

áureos da caça furtiva consistia em 

cortar a rede de protecção animal, 

para permitir que os animais atra-

vessassem da África do Sul para o 

lado moçambicano, para aí serem, 

facilmente, abatidos, dadas as fra-

gilidades de fiscalização mas, so-

bretudo, as conivências políticas 

com a elite corrupta local.

Navara foi detido na posse de pontas de corno de rinoceronte no valor de 30 
milhões de meticais  

Não menos pujante é a residência que Navara construiu para sua segunda 
parceira na mesma vila
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O drama dos aeroportos
Por Argunaldo Nhampossa

Continua na pág. 6

Contrariamente à propa-

lada ideia de que o novo 

Aeroporto Filipe Jacinto 

Nyusi, em Gaza, serviria 

de alternante ao de Maputo em 

caso de emergência, a realida-

de mostra que ainda há muito 

por fazer para se chegar a esse 

nível. O aeroporto não dispõe 

de equipamentos de apoio para 

atender a um voo da dimensão 

de um Boeing 737.   A empre-

sa Aeroportos de Moçambique 

desdramatiza a situação, dizen-

do que aquela infraestrutura foi 

desenhada para atender aviões 

de menor dimensão, como o Em-

braer 190 e o Q400. 

 

O SAVANA tomou o caso do 

voo TM 1056 das Linhas Aéreas 

de Moçambique (LAM), que no 

dia 19 de Julho foi impedido de 

aterrar no Aeroporto Interna-

cional de Maputo, indo parar a 

Chimoio, para perceber melhor 

porque é que não se optou pela 

alternância mais próxima e óbvia, 

bem como lançar um olhar sobre 

as condições oferecidas por alguns 

aeroportos nacionais. 

O voo TM 1056 partiu de Nam-

pula com destino à cidade de Ma-

puto, mas devido ao forte nevoeiro 

que se fazia sentir em Maputo, 

acabou aterrando em Chimoio, 

província de Manica, depois de 

uma tentativa fracassada, também 

devido a questões climatéricas, no 

aeroporto da Beira.  

A LAM explica que, regra geral, 

as aeronaves quando saem de um 

ponto para o outro, devem no-

mear, no mínimo, dois aeroportos 

alternantes.  

Um dos requisitos para essa indi-

cação é o de melhores condições 

no estado do tempo, em relação ao 

ponto de destino. O director ope-

racional da LAM, Hilário Tembe, 

disse que foi o que sucedeu com o 

voo TM 1056, que, à sua partida, 

nomeou os aeroportos da Beira e 

de Chimoio como alternantes. 

“Quando o voo foi despachado 

de Nampula para Maputo, verifi-

cou-se que o tempo em Maputo e 

Beira estava bom. Mas houve um 

fenómeno meteorológico fora do 

comum, em que a visibilidade em 

Maputo caiu de repente dos 10 

km para 600 metros, em menos de 

- “FJN” não dispõe de equipamentos de apoio para atender um voo da dimensão de um Boeing 737

uma hora. O piloto tomou a de-

cisão de divergir para Beira, por-

que inicialmente tinha a certeza 

de que o tempo estava bom. Mas 

ao aproximar-se, percebeu que o 

tempo também havia mudado, e 

só depois disso é que foi para Chi-

moio onde o tempo estava bom”, 

explicou.

Questionado sobre a não utiliza-

ção como alternativa do Aeropor-

to Filipe Jacinto Nyusi (AFJN), 

localizado no distrito de Chon-

goene, província de Gaza, que está 

mais próximo de Maputo, Tem-

be referiu que este não dispõe de 

condições para receber um avião 

da dimensão de um Boeing 737-

700. 

Destacou, primeiro, o horário de 

funcionamento do AFJN (das 

7h00 às 15h30) num cenário em 

que aquele voo fez a sua aproxi-

mação a Maputo por volta das 

5h30. Em segundo lugar, acres-

centou, o AFJN só permite voos 

que fazem o self handling como é o 

caso do Embraer 190 e Q400, que 

têm escadas acopladas ao avião, 

para o embarque e desembarque 

de passageiros. Isto quer dizer que 

o aeroporto de Gaza não tem es-

cadas para atender às necessidades 

de um Boeing 737 e outros equi-

pamentos de apoio para aviões de 

grandes dimensões. 

Tembe falou também da inexis-

tência de um meteorologista que 

preste auxílio em relação ao estado 

de tempo.  

 “Quando voamos para um aero-

porto, temos que ter apoios como 

da meteorologia. O AFJN não 

tem um meteorologista, porque 

não se justifica, por enquanto. 

Eles arranjam uma outra forma 

para nos dar previsões do tem-

po como metar (observação de 

uma hora) e não conseguem nos 

dar dados do taff (observação 

do tempo a longo prazo)”,disse.

Acrescentou que o AFJN foi 

construído ao lado da bacia hi-

drográfica do Baixo Limpopo, que 

por estas alturas do ano, naque-

las horas, também tem nevoeiro. 

Ou seja, no entender do Director 

Operacional, se em Maputo havia 

nevoeiro, de certeza que em Gaza 

também havia.

O piloto chefe da LAM, Artur 

Ramos, foi mais contundente ao 

referir que “não tomamos AFJN 

como referência para despachar 

um voo”. 

O último constrangimento do 

AFJN, apontado por Hilário 

Tembe, é operacional e tem a ver 

com o peso da aeronave, subli-

nhando que na eventualidade de 

terem optado pelo AFJN como 

alternante, teriam deixado ficar 

alguns passageiros e bagagem para 

que o avião pudesse aterrar em se-

gurança e respeitar os pesos reco-

mendados. 

“Este aeroporto (AFJN) não é 

viável para o 737. Só é viável para 

Q400 e o Embraer. A pista do 

AFJN é de alta qualidade. O ae-

roporto está próximo de Maputo, 

mas não podemos usá-lo como al-

ternante para o Boeing”, assinalou.

Inaugurado em Novembro de 

2021, o Aeroporto Filipe Jacinto 

Nyusi custou cerca de USD 60 

milhões, um donativo da Repúbli-

ca Popular da China. Na cerimó-

nia da sua inauguração, pelo Pre-

sidente Filipe Nyusi, foi descrito 

como sendo crucial para catapul-

tar o desenvolvimento económico 

da província de Gaza, uma das 

mais pobres do país e a única cuja 

capital não possuía um aeroporto.

Na altura foi igualmente descrito 

como alternativa ao Aeroporto 

Internacional de Maputo, em caso 

de emergência. Actualmente, o 

aeroporto recebe apenas dois voos 

semanais.  

Tal como AFJN está o Aeropor-

to de Nacala, que não recebe voos 

nocturnos devido ao seu horário 

de funcionamento, que é das 7h00 

às 17h00.

Nacala, juntamente com Mapu-

to e Beira são os três aeroportos 

internacionais de que o país dis-

põe. Inaugurado em Dezembro 

de 2014, o Aeroporto de Nacala 

custou USD 125 milhões conce-

didos através de um crédito junto 

do banco brasileiro BNDES. As 

obras de construção foram reali-

zadas pela brasileira Odebrecht, 

que integra uma vasta lista de 

empresas arroladas no chamado 

“Lava Jato”, o maior escândalo de 

corrupção no Brasil.   

 
Iluminação possível
A iluminação das pistas dos aero-

portos é crucial para a aterragem 

das aeronaves, havendo até aero-

portos onde mesmo com nevoei-

ro, aviões de grande porte aterram 

sem problemas. 

O chefe das operações da LAM 

diz que se a empresa Aeroportos 

de Moçambique (ADM) inves-

tisse num sistema de iluminação 

convencional nas bermas da pista 

e luzes de aproximação conven-

cionais, os mínimos de visibilidade 

seriam elevados e com isso aquele 

voo teria aterrado mesmo com o 

nevoeiro.  

Os pilotos nacionais, avança, fo-

ram treinados para fazer esse tipo 

de aproximações, mas como não 

temos estes sistemas de visibilida-

de, o treino não serviu para nada. 

O tipo de aproximações feitas nos 

aeroportos nacionais, de acordo 

Tembe, é com recurso a marcos 

geográficos, vulgo GPS. Neste 

modelo, o avião tem uma com-

ponente que capta a comunicação 

entre satélites, que indicam a po-

sição do avião em relação à terra. 

Tembe considera que os mínimos 

para esse tipo de aproximações são 

baixos, porque são aproximações 

de não precisão, por isso a visi-

bilidade salta dos 800 para 1200 

metros. 

Este tipo de aproximações, escla-

rece, “é comum em países pobres 

como o nosso, que não têm que 

gastar dinheiro com equipamen-

tos caríssimos. Um ILS de cate-

goria 2 ou 3 pode custar USD 2.5 

milhões e o nosso país não tem 

capacidade para tal”.

Com excepção das pistas dos ae-

roportos de Maputo, Beira, Chi-

moio e  Nacala, a LAM diz estar 

condicionada ao transporte de 

carga devido às dimensões das 

pistas dos restantes aeroportos. 

As pistas de Quelimane, Pemba e 

AFJN têm 1 800 metros, o que faz 

com que a companhia não esteja 

em condições de realizar voos no 

máximo da capacidade das suas 

aeronaves. 

“Raramente reduzimos passagei-

ros, mas sim malas de bagagem. 

Isto custa-nos a imagem e des-

conforto de ter que retirar baga-

gem para um outro voo. Uma pista 

de 2.400 metros poderia ajudar”, 

assinalou.

Acrescentou que Nampula tam-

bém tem a limitação de obstá-

culos e de altitude, e que apesar 

desta situação, não se justifica, por 

enquanto, um investimento no 

alargamento das pistas, tendo em 

conta o baixo nível de passageiros 

transportados por ano (500 mil). 

Ou melhor, o investimento fará 

sentido quando se alcançar a cifra 

de dois milhões de passageiros por 

ano.

Nada de anormal
Enquanto isso, o PCA do Insti-

Aeroportos de Moçambique diz que FJN não foi concebido para receber Boeings

Combustível para abastecer avião que aterrou de emergência em Chimoio foi 
mobilizado na Beira

Hilário Tembe – Director Operacional 
da LAM
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Continuação da pág. 4

tuto de Aviação Civil de Moçam-

bique (IACM), o Comandante 

João de Abreu, considera que a 

alternância feita pelo piloto do 

voo TM 1056 é normal, tendo 

em consideração as condições cli-

matéricas. 

Precisou que há mínimos de alti-

tude e visibilidade que devem ser 

tomados em consideração para 

que um avião possa aterrar. Caso 

essas condições não estejam lá, o 

avião tem que borregar (alternar). 

Na qualidade de autoridade da 

aviação civil, o Comandante 

Abreu diz que apreciou o report 
do voo e constatou que quando o 

piloto saiu de Nampula passou da 

Beira e tomou nota que o estado 

de tempo estava bom. 

Mas quando alterna em Maputo 

devido ao nevoeiro que se fazia 

sentir, chega à Beira e nota que já 

não havia condições, porque o sol 

nasceu, aqueceu a terra, e consi-

derando que Beira é terreno pan-

tanoso, aquilo provocou bancos 

de nevoeiro que impossibilitaram 

a aterragem.  

A pista de Chimoio tem 2400 

metros, tem ajudas de aproxima-

ção aprovadas. Então, Chimoio 

era o alternante mais seguro e 

mais próximo.

“Muita gente alterna na europa 

devido ao nevoeiro ou gelo. Aqui 

em Moçambique nós alternamos 

pelo nevoeiro e trovoadas ou chu-

vas torrenciais que ocorrem na 

pista”, anotou. 

Defendeu, igualmente, que o 

AFJN não dispõe de condições 

para acolher um avião do tama-

nho de um Boeing 737, a não 

ser em casos extremos de emer-

gência, mas sem risco de vidas. 

Mesmo assim, diz que o aeropor-

to não dispõe de equipamento de 

apoio para um 737 como gerado-

res, escadas, entre outros. 

A pista do AFJN é de 1800 me-

tros, as mesmas dimensões que as 

de Pemba e Quelimane. Contu-

do, estas duas últimas estão dota-

das de equipamento de apoio, que 

permite a aterragem de aeronaves 

do tamanho de um Boeing 737. 

O comandante Abreu diz ter já 

alertado a empresa Aeroportos 

de Moçambique quanto à neces-

sidade do alargamento das pistas 

daqueles aeroportos, logo depois 

do acidente ocorrido no aeropor-

to de Quelimane, quando em Fe-

vereiro de 2021, uma aeronave da 

LAM galgou a pista. 

“Os aviões entram, mas com 

precaução devida porque aque-

las pistas foram desenhadas para 

um tipo de avião chamado avião 

crítico. Aqueles aviões tinham 40 

a 50 toneladas de peso. Hoje, o 

737 parece que é igual, mas não 

é. Este é o mais pesado, leva 142 

passageiros, tem acima de 60 to-

neladas de peso. Não podemos 

colocar um avião dessa tonelagem 

onde sabemos que pode haver 

uma limitação”, precisou.

Assentar o combustível
Relativamente à forma como o 

combustível foi transportado da 

Beira para Chimoio, num ce-

nário em que o camião cisterna 

(refueler) teve que seguir trans-

portado por cima de outro, João 

de Abreu diz que havia questões 

de segurança por salvaguardar. 

Explica que a estrada da Beira até 

Chimoio está muito acidentada, 

e isso poderia descalibrar o equi-

pamento de abastecimento do 

avião. Frisou que o abastecimento 

de um avião deve ser feito com 

precisão.  

Enquanto isso, a LAM defende 

que para além de evitar a descali-

bração do equipamento, para ga-

rantir a qualidade do combustível, 

o refueler só deve andar na pista 

para abastecer uma aeronave, e 

O 
administrador exe-

cutivo da empresa 

Aeroportos de Mo-

çambique (ADM), 

Alberto Nhantumbo, diz que 

os aeroportos nacionais estão 

em condições de responder 

às emergências em função 

do tamanho do avião. Avan-

ça ainda que o piloto, por sua 

vez, tem a responsabilidade 

de tomar a melhor decisão 

para aterrar, em função das 

informações que recebe dos 

serviços meteorológicos. 

É neste sentido que o AFJN 

foi desenhado para aten-

der a um determinado tipo 

de aviões como é o caso 

Embraer-190 ou Q400, 

que carregam cerca de 70 

a 75 passageiros.  Segundo 

Nhantumbo, o AFJN não 

foi construído para aten-

der aviões da dimensão do 

Boeing, e é justamente por 

isso que não possui equipa-

mento de apoio ao embarque 

e desembarque daquele tipo 

de aviões. Ademais, diz que 

o tráfego lá existente (duas 

não pode fazer longas distâncias. 

O director de Operacional da 

LAM diz que se aquele camião 

de combustível tivesse feito por si 

próprio o trajecto Beira-Chimoio, 

teria que aguardar cerca de 6 a 7 

horas para que o combustível as-

sentasse e de seguida submetido a 

testes de qualidade.  Lamenta que 

a companhia de bandeira esteja 

a fazer rotas para Chimoio e Li-

chinga, locais que não dispõem de 

combustível, devendo a aeronave 

carregar o seu combustível de re-

torno na reserva.   

“Fazemos essas carreiras porque 

somos servidores públicos. Ope-

rar as rotas Maputo-Chimoio e 

Nampula- Lichinga tem custos 

adicionais, porque temos que car-

regar o combustível na reserva, 

para garantir a viagem de regresso. 

Tornamos a nossa operação cara, 

queimamos combustível e não 

levamos mais passageiros e carga 

porque no lugar deles, temos que 

meter combustível”, disse.

Para de seguida clamar pela ajuda 

do governo na colocação de pos-

tos de combustível naqueles dois 

aeroportos, alegando que isso tor-

naria as operações mais baratas e 

amigas do ambiente, porque con-

tribuiria para a redução da emis-

são do dióxido de carbono.  

Apesar destas reclamações, Hilá-

rio Tembe diz que há condições 

para que os aeroportos nacionais 

acolham voos em situações de 

emergência, pois isso depende 

do tipo de emergência e o piloto 

está treinado para analisar a assis-

tência que precisa em função do 

aeroporto.

Piloto é quem decide
vezes por semana) não justifica 

a instalação de serviços de han-
dling externos, porque não vai 

conseguir receitas suficientes 

para recuperar o investimento 

feito. 

Contrariamente à LAM, o di-

rector executivo da ADM diz 

que o AFJN tem um gabinete 

com um meteorologista a tempo 

inteiro, que fornece toda a in-

formação necessária para que os 

pilotos possam voar. 

Relativamente à iluminação das 

pistas dos aeroportos nacionais, 

Nhantumbo considera que fo-

ram montados em função de 

estudos feitos, pois nada justifi-

ca a montagem de um sistema 

sofisticado (ILS 2 ou 3) num 

cenário em que o nevoeiro não 

é frequente ao longo do ano, 

aparecendo apenas entre Julho 

e Agosto e de forma esporádi-

ca.   Disse serem raros os casos 

que tiveram de alternar devido 

ao nevoeiro.

Actualmente os aeroportos de 

Chimoio e Lichinga é que não 

dispõem de serviços de abasteci-

mento de combustível, cabendo 

à companhia que voa para 

esses locais carregar consigo 

o combustível. Para Nhan-

tumbo isto tem que ver com 

o fluxo de voos que é fraco 

para esses locais, o que não 

rentabiliza as gasolineiras.

“As gasolineiras desistiram 

devido ao negócio que é fra-

co. A BP já operou em Chi-

moio, mas acabou desistindo 

porque o negócio era fraco”, 

disse.

O director executivo da 

ADM diz que não há con-

dições que justifiquem um 

investimento no alargamen-

to em pistas no país, tendo 

em conta o nível de tráfego. 

Deste modo, é seu entender 

que a companhia de bandei-

ra deve comprar aviões que 

se ajustem à realidade na-

cional, porque a maior parte 

das pistas foram construídas 

antes da independência na-

cional e não faz sentido que 

hoje clame pela extensão 

porque isso deve obedecer 

a um programa altamente 

concertado. 

INCM diz ter recomendado a extensão de pistas com 1.800 metros após o avião da LAM galgar pista em Quelimane

Comandante João de Abreu – PCA 
IACM
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A 
Polícia da República de 

Moçambique (PRM) 

aparece na lista das enti-

dades mais corruptas, de 

acordo com dados estatísticos do 

Gabinete Central de Combate à 

Corrupção (GCCC), referentes 

ao primeiro semestre do corrente 

ano. 

De acordo com a instituição, nos 

primeiros seis meses deste ano, 

o desempenho processual indica 

1.373 casos tramitados, dos quais 

findaram 678 e destes findos, 518 

foram acusados. Dos acusados, de 

acordo com a entidade responsável 

pelo combate à corrupção, 59 estão 

relacionados com comportamentos 

corruptos praticados por agentes da 

Polícia da República de Moçambi-

que, o que coloca a entidade dirigi-

da por Arsénia Massingue na lista 

das mais corruptas.

Esta não é a primeira vez que a 

corporação policial aparece no topo 

da corrupção. Em 2019, recorde-

se, o Barómetro Africano Sobre 

Corrupção colocou a Polícia em 

primeiríssimo lugar, para, a seguir, 

constar o executivo comandado por 

Filipe Nyusi como o mais promotor 

da corrupção. Em relação ao execu-

tivo, o que se diz é que a percepção 

sobre a participação de governantes 

no escândalo das dívidas ocultas foi 

determinante para que o governo 

ocupasse o segundo lugar, depois 

da Polícia. 

A estatística é do GCCC

Polícia lidera ranking dos mais corruptos
Por Sérgio Carimo

Esta realidade foi, também, de-

nunciada pela Procuradora–Geral 

da República, Beatriz Buchili, em 

plena sessão da apresentação do 

Informe Anual à Assembleia da 

República.

De acordo com o porta-voz do 

Gabinete Central de Combate à 

Corrupção, Romualdo Johane, em 

termos comparativos com igual pe-

ríodo do ano transacto, a instituição 

registou um aumento de casos en-

trados, assim como um incremento 

de processos acusados. 

Além da Polícia, o destaque vai 

para Magistrados Judiciais e do 

Ministério Público, membros do 

Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC) e funcioná-

rios do Serviço Nacional de Migra-

ção (SENAMI). 

Nos 59 casos envolvendo agentes 

da Polícia da República de Mo-

çambique, a informação é que estes 

são indiciados pela prática de cri-

me de corrupção passiva para acto 

ilícito, consubstanciado no facto de 

terem procedido à cobrança de va-

lores monetários a automobilistas 

na via pública.

“Quanto aos casos referentes a 

agentes da Polícia, também são 

sectores que envolvem servidores 

públicos. Isto é preocupante. Nós 

destacamos mesmo pelo elevado 

número. Relativamente a outros 

setores, também ocorreram casos 

de corrupção, mas não destacamos 

por serem, se calhar, em número di-

minuto” - anotou Johane. 

O SERNIC, uma entidade politi-

camente ligada ao Ministério do 

Interior e operacionalmente à Pro-

curadoria-Geral da República, é o 

segundo sector com maior núme-

ro de casos que deram entrada ao 

GCCC. Foram 11 no total. Na sua 

maioria estão acusados de terem 

efectuado cobranças indevidas para 

não dar andamento a processos, 

ou alegadamente para dar solturas 

ilegais a determinados acusados.   

Há ainda quatro funcionários do 

SENAMI indiciados pelo crime de 

corrupção.

Enquanto isso, foram acusados três 

magistrados, onde um era juiz no 

Tribunal Judicial da Província de 

Maputo, exactamente no distrito 

de Matutuine. Este foi expulso. 

Outro, do Tribunal Judicial da Pro-

víncia de Gaza, também foi expul-

so. Estes eram indiciados pela prá-

tica do crime de peculato, isto é, uso 

indevido de fundos colocados à sua 

disposição. E o terceiro magistrado 

era um juiz do Tribunal Judicial da 

Província do Niassa. Foi indiciado 

pela prática de crime de corrup-

ção contra magistrados pelo facto 

de solicitar ou receber valores para 

decidir de uma ou de outra forma 

num determinado processo.

No geral, o porta-voz avançou que 

todos os processos já foram subme-

tidos ao tribunal para actos subse-

quentes e julgamentos. 

“De referir que continuamos a re-

gistar um elevado número de casos 

entrados, sendo que o crime de cor-

rupção activa registou o maior nú-

mero. Assim, esta actividade pro-

cessual é resultado da intervenção 

oficiosa do Ministério Público, das 

denúncias recebidas e da articula-

ção e colaboração com instituições 

públicas e privadas’’- sublinhou o 

porta-voz. 

A 
Ordem dos Advoga-

dos de Moçambique 

(OAM) anunciou, 

nesta quarta-feira, em 

Maputo, que grande parte das 

medidas de reforço para a pre-

venção e combate aos acidentes 

de viação, tomadas pelo gover-

no, através do Ministério dos 

Transportes e Comunicações 

(MTC) são ilegais.

No passado dia 28 de Julho, o 

porta-voz do MTC, Ambrósio 

Sitoe,  anunciou, em conferência 

de imprensa, um conjunto de 14 

medidas com vista a reduzir a si-

nistralidade nas estradas moçam-

bicanas.

Dentre as medidas anunciadas, 

o governo determinou a prisão 

imediata para os condutores en-

volvidos em acidentes de viação 

com culpa grave que resulte em 

óbito.

No quadro das mesmas medi-

das, o MTC anunciou que serão 

sujeitos à  prisão imediata, ainda 

casos de acidentes mortais resul-

tantes de ultrapassagem irregular, 

Reforço para a prevenção e combate aos acidentes de viação

OAM reprova MTC

condução sob efeito de álcool, veloci-

dade acima de 20Km do limite má-

ximo estabelecido para a via em que 

circula e cruzamento irregular de veí-

culos, entre outros, à luz do disposto 

no Código de Estrada (CE) em vigor.

No entanto, nesta quarta-feira, a 

OAM veio ao terreiro contestar con-

tra grande parte das medidas.   

Ferosa Chaúque Zacarias, presidente 

as Comissão dos Direitos Humanos 

na OAM (CDHOAM), assina o 

documento distribuído pela OAM, 

onde se lê que a organização reco-

nhece que, nos últimos tempos, tem 

estado a ocorrer acidentes de viação 

cada vez mais graves e frequentes, 

provocando luto nas famílias e cau-

sando prejuízos sociais e económicos 

avultados assim como os esforços do 

MTC e dos agentes da Polícia Trân-

sito, no sentido de melhorar a segu-

rança rodoviária.

Contudo, avança a CDHOAM, na 

implementação desses esforços ins-

titucionais visando a prevenção e 

combate aos acidentes de viação em 

Moçambique, as entidades compe-

tentes devem respeitar os princípios 

da legalidade e do Estado de Direito 

Democrático, conforme previsto na 

Constituição da República de Mo-

çambique, evitando, deste modo, pro-

mover medidas que possam afectar 

os direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos.

A CDHOAM explica que, os arti-

gos 146 e 147 do CE, aprovado pelo 

Decreto nº 1/2011, de 23 de Março, 

estabelecem as convenções médias e 

graves, sancionando-as, nos termos 

do disposto no artigo 148, com a ini-

bição de conduzir.

Com efeito, avança a fonte, as situa-

ções constantes pelo MTC cons-

tituem contravenções médias ou 

graves, não estando, nos termos da 

previsão normativa do CE, sanciona-

das com prisão imediata dos infrac-

tores, nem com a cassação de título 

de condução dos transgressores, mui-

to menos com a apreensão de docu-

mentos da viatura.

Ferosa Zacarias sublinha que, a 

efectivação das sanções previstas no 

referido anúncio do governo, é sus-

ceptível de violar os direitos e 

garantias fundamentais dos ci-

dadãos.

A fonte recorda que a prisão 

imediata por contravenções mé-

dias e graves ao CE não só não 

encontra enquadramento legal 

na previsão normativa ao referi-

do Decreto nº 1/2011, de 23 de 

Março, o qual pode ser alterado 

por mero comunicado, também 

constitui uma violação ao prin-

cípio da presunção de inocência.

Para além disso, continua a 

CDHOAM, nos termos do dis-

posto no artigo 243 do Código 

Processo Penal (CPP), só pode 

ser sujeito à prisão preventiva 

aos arguidos que tenham come-

tido crimes puníveis com penas 

inferiores a dois anos de prisão. 

Pelo que, o agente que, em cum-

primento da ordem do MTC, 

ordenar ou impuser a prisão ime-

diata de algum condutor, comete 

o crime de prisão ilegal, previsto 

e punido nos termos do disposto 

no artigo 415 do Código Penal, 

punido com a pena de previsão 

até dois anos.     (R.S) 

Pela primeira vez que a corporação policial aparece no topo da lista das mais corruptas

Sinistralidade rodoviária cresce a olhos vistos
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Gapi - Sociedade de Investimentos, SA
Relatório Intercalar 

a 30 de Junho de 2022

Em conformidade com os procedimentos de relato financeiro estipulados na legislação 
do sistema financeiro moçambicano, publica-se o Relatório Intercalar da Gapi referente 
ao Primeiro Semestre de 2022.  A informação aqui apresentada revela que as persistentes 
restrições económicas que o país enfrenta, particularmente no acesso a recursos financeiros 
acessíveis aos segmentos das micro e pequenas empresas, bem como os constrangimentos 
da actividade económica nas zonas rurais do norte do País adiaram a realização de alguns 
programas e projectos de fomento socio-económico que estão na agenda da Gapi-SI. Em 
consequência, os resultados deste primeiro semestre ficaram aquém do que era previsto.

Importa, porém, destacar que, mesmo neste ambiente adverso, a informação contida nas 
Demonstrações Financeiras reportadas a 30 de Junho de 2022 evidencia que a Gapi-SI 
manteve resultados positivos e indicadores prudenciais sólidos assegurando a capacidade 
desta instituição financeira de desenvolvimento de prosseguir o cumprimento da sua 
missão: 

“Contribuir para a inclusão económica, social e financeira em Moçambique, promovendo 
a inovação, o empreendedorismo e investimentos geradores de emprego”

Esta capacidade e responsabilidade tem sido reforçada pelo empenho dos seus accionistas 
que, nos últimos anos vem reforçando gradualmente seu capital social. Além de reforçarem 
o seu contributo  financeiro, os accionistas destacaram no relatório e Contas a 31 de 
Dezembro de 2021 que o “ facto de, nesta conjuntura adversa, a sociedade ter resultados 
líquidos positivos na ordem dos 16,4 milhões de Meticais, deveu-se principalmente, 
por um lado à política de contenção de custos administrativos e de pessoal e, por outro, 
à diversificação de produtos de assistência ao desenvolvimento a pequenas e micro 
empresas, designadamente através de 10 diferentes programas e projectos com impacto 
nas economias rurais”.
Com base nos dados e informação referente a 2021 apresentada pelos accionistas, a 
entidade supervisora aprovou recentemente “o relatório e contas da Gapi-SI, referente ao 
exercício de 31 de Dezembro de 2021,  bem como a proposta de aplicação de resultados”. 
Neste contexto, a gestão e administração da Gapi-SI estão convictos de que o exercício 
de 2022 continuará a ser caracterizado pelo reforço e ampliação do papel desta 
instituição financeira de desenvolvimento na edificação de uma economia mais 
inclusiva, particularmente através dos seus programas e projectos focados nas famílias e 
empreendedores das zonas rurais.

Gapi-SI 2022: foco no desenvolvimento rural
(Em Meticais)

Ano Ano anterior
30/jun/22 30/jun/21

Juros e rendimentos similares 23 591 829               27 029 459               

Juros e encargos similares 75 827                     61 677                       

Margem financeira 1 23 516 002             26 967 782              

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos com serviços e comissões 2 674 740                   693 658                    

Encargos com serviços e comissões 2 606 468                   380 701                     

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados -                          -                           

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda -                          -                           

Resultados de reavaliação cambial 3 (787 383)                  (216 103)                    

Resultados de alienação de outros activos -                          -                           

Prémios líquidos de resseguro -                          -                           

Custos com sinistros líquidos de resseguro -                          -                           

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro -                          -                           

Outros resultados de exploração 4 117 058 772              128 949 278              

Produto bancário 139 855 663            156 013 914              

Custos com pessoal 5.1 87 299 519               92 909 592               

Gastos gerais administrativos 5.2 41 920 325               40 807 052               

Amortizações do exercício 9 935 760                14 402 393                

Provisões líquidas de reposições e anulações -                          -                           

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 6 (2 864 601)               7 329 205                 

Resultados antes de impostos 3 564 659               565 673                   

Impostos

   Correntes -                          -                           

   Diferidos -                          -                           

Resultados após impostos 3 564 659               565 673                   

   Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Demonstracao de Resultados

Notas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Demonstração de Resultados

(Em Meticais)

Valor antes de Provisões, 
imparidade e amortizações

 Provisões, imparidade e 
amortizações  Valor líquido  

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 38 098                                    -                                   38 098                                1 907                                
Disponibilidades em outras instituições de crédito 7 149 624 308                            -                                   149 624 308                        136 571 578                      
Activos financeiros detidos para negociação -                                         -                                   -                                     
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados -                                         -                                   -                                     
Activos financeiros disponíveis para venda -                                         -                                   -                                     
Aplicações em instituições de crédito 8 227 153 970                            -                                   227 153 970                         307 653 709                     
Credito a Clientes 9 397 906 872                           28 738 189                        369 168 683                         373 219 669                     
Investimentos detidos até à maturidade -                                         -                                   -                                     
Derivados de cobertura -                                         -                                   -                                     
Activos não correntes detidos para venda -                                         -                                   -                                     
Propriedades de investimento 10 363 984 287                           363 984 287                        363 984 287                    
Outros activos tangíveis 11 612 073 923                            143 350 920                      468 723 003                        466 785 564                    
Activos intangíveis 12 13 108 720                              5 771 562                          7 337 158                            6 004 100                         
Investimentos em filiais excluídas de consolidação, associadas e empreendimentos conjuntos 13 89 327 169                              42 929 908                       46 397 261                           43 697 261                       
Activos por impostos correntes -                                         -                                   -                                     -                                  
Activos por impostos diferidos -                                         -                                   -                                     -                                  
Outros Activos 14 302 788 294                           33 422 200                       269 366 094                        233 426 194                     

Total de activos 2 156 005 641                       254 212 779                    1 901 792 862                      1 931 344 270                 

 31 de Dezembro 2021 

30 de Junho de 2022

Notas

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Balanço - Contas Individuais (Activo)

Balanço (Activos)
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Demonstrações das Alterações de Capital Próprio

Balanço (Passivos)

(Em Meticais)
Ano Ano anterior

30 de Jun. de  2022 31 de Dez. 2021

Passivo
Recursos de bancos centrais -                              -                                
Passivos financeiros detidos para negociação -                              -                                
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -                              -                                
Recursos de outras instituições de crédito -                              -                                
Recursos de clientes e outros empréstimos 15 194 847 043                 196 587 886                   
Responsabilidades representadas por títulos -                              -                                
Derivados de cobertura -                              -                                
Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas -                              -                                
Provisões -                              -                                
Passivos por impostos correntes 4 700 000                    6 589 834                      
Passivos por impostos diferidos 141 895 325                 141 895 325                   
Instrumentos representativos de capital 16 209 120 722                 209 120 722                   
Outros passivos subordinados -                              -                                
Outros passivos 17 869 193 139                  890 478 698                  
Total de Passivo 1 419 756 229               1 444 672 465               

Capital
Capital 18 200 000 000                200 000 000                  
Prémios de emissão 18 11 590 000                   11 590 000                     
Reservas de reavaliação 19 124 347 134                 124 347 134                   
Outras reservas e resultados transitados 142 534 840                134 335 009                   
Resultado do exercício 3 564 659                    16 399 662                     
(Dividendos antecipados) -                              -                                
Interesses minoritários -                              -                                
Total de Capital 482 036 633                486 671 805                   

Total de Passivo + Capital 1 901 792 862               1 931 344 270                

Anexo a Circular nº 3/SHC/2007
Passivo e Fundos proprios

Notas 

Demonstração do Fluxo de Caixa

Descrição Jun-22 Dec-21

CAPITAL

Rácio de Alavancagem 25.35% 25.52%

Rácio de Solvabilidade 27.56% 42.72%

Tier 1 Capital 137.79% 139.76%

QUALIDADE DE ACTIVOS

Rácio de Crédito Vencido Até 90 dias 18.07% 18.75%

Rácio de Crédito em Incumprimento (NPL) 7.54% 7.80%

Rácio de Cobertura do NPL 58.99% 63.48%

GESTÂO

Custo de Estrutura 98.89% 90.83%

Custo de Funcionamento 91.83% 85.30%

Rácio de Eficiência 12 764 13 192

RESULTADOS

Rácio da Margem Financeira 1.24% 2.38%

Rendibilidade do Activo (ROA) 0.19% 1.47%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 0.74% 5.77%

LIQUIDEZ

Rácio de Activos Líquidos 43.35% 50.37%

Rácio de Transformação 0.00% 0.00%

Rácio de Cobertura de Liquidez de Curto Prazo 47.09% 50.20%

Indicadores Prudenciais e Económico-Financeiros

 Capital social  Prémio de emissão  Reserva legal  Reservas de 
Revalorização  Lucros acumulados  Total 

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 195 642 856               11 590 000                 52 465 737                130 366 497               78 229 128                 468 294 219               

Aumento de capital - Capital Realizado 4 357 144 -                            -                            -                            -                            4 357 144

 Reservas de revalorização -                            -                            -                            (8 852 004) 8 852 004 -                            

Reservas de revalorização - Impostos diferidos -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Reforço da Reserva Legal -                            -                            4 758 438 -                            (4 758 438) -                            

Consumo de Reserva de Revalorização -                            -                            -                            -                            (2 832 641) (2 832 641)

Consumo de Imposto diferido da Reserva -                            -                            -                            2 832 641 -                            2 832 641

Dividendos Declarados -                        -                        -                        -                        (2 379 219) (2 379 219)
Resultado líquido do exercício -                        -                        -                        -                        16 399 662 16 399 662
 Saldo em 31 de Dezembro de 2021 200 000 000              11 590 000                 57 224 175                 124 347 134               93 510 496                 486 671 806               

Reforço da Reserva Legal -                            -                            4 919 899 -                            (13 119 730) (8 199 831)

Resultado líquido do exercício -                            -                            -                            -                            3 564 659 3 564 659

 Saldo em 31 de Dezembro de 2021 200 000 000              11 590 000                 62 144 073                 124 347 134               83 955 425                482 036 633              

do exercício findo em 30 de Junho de 2022

Jun-22 Dec-21
MT MT

Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado antes do imposto 3 564 659             25 570 282
Ajustamentos:
- Depreciações 9 196 183                18 465 895
- Amortizações 739 577                  785 362
- Regularização de activos tangiveis -                         (2 793 095)
- Perda (Reversões) por imparidade em activos financeiros (2 864 601)              (9 158 239)

10 635 818             32 870 205
Alterações no capital circulante:
- Empréstimos e contas a receber 4 050 986              (43 989 296)
- Depósitos em outras intituições de crédito 121 446 311             (84 299 699)
- Investimentos em associadas (2 700 000)             -                    
- Outros activos (35 939 900)            37 459 186
- Outros passivos (21 285 559)            (65 406 209)

65 571 837            (156 236 018)
Imposto pago -                       (5 413 427)
Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais 76 207 656            (128 779 240)

Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aquisição de activos tangíveis (11 133 621)              (4 693 799)
Aquisição de activos intangíveis (2 072 635)              (558 677)
Fluxo líquido de caixa utilizado nas actividades de investimento (13 206 256)           (5 252 476)

Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Realização de Capital -                       4 357 144
Empréstimos contraídos (1 740 843)              (9 923 314)
Dividendos -                       (2 379 219)
Pagamento de Passivos de locação financeiro -                       (1 135 290)
Fluxo líquido de caixa das actividades de financiamento (1 740 843)             (9 080 679)

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 61 260 557            (143 112 395)
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro 315 555 820           458 668 215
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano 376 816 376          315 555 820

ç
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Uma nuvem escura e car-
regada, numa quinta-
-feira de Julho, dia de 
bastante frio em Chi-

moio, espanta Florêncio Daúde, 

31 anos, enquanto pedala trans-

pirado uma esquelética bicicleta 

Gazebo carregando três sacos de 

carvão, para abastecer a capital 

provincial de Manica.

Há oito anos como carvoeiro 

Florêncio Daúde nunca se depa-

rou com chuvas e trovoadas no 

mês de Julho, desde que iniciou 

em 2014 a fornecer cerca de 500 

quilos semanais de carvão vegetal 

a cidade de Chimoio, no centro 

do país.

Agora ele pedala 560 quilómetros 

por semana para um percurso de 

bicicleta que triplicou desde que 

iniciou o negócio, porque há cada 

vez menos florestas e estão cada 

vez mais longe, mas nos seus cál-

culos, não lhe passa pela cabeça 

de estar a influenciar o clima que 

hoje ele enfrenta.

“Estamos a carregar o carvão 

muito longe”, diz ao SAVANA, 

Florêncio Daúde, que acabou de 

chegar à cidade, após sete horas a 

pedalar numa esfarrapada bicicle-

ta e por vias largamente aciden-

tadas.

A distância cresceu de tal forma 

que Florêncio Daúde teve de 

criar um ponto intermédio, desde 

2018, em sua casa, em Mucoro-

dzi, para dividir pela metade o 

percurso a percorrer, desde os for-

nos onde a madeira se transforma 

em carvão até chegar ao consu-

midor final.

O negócio rende-lhe 250 meti-

cais por cada saco de carvão re-

vendido, dinheiro com que paga 

despesas de alimentação, saúde e 

educação, para ele e os cinco fi-

lhos.

A procura massiva de combustí-

veis lenhosos faz parte das ativi-

Pedais e carvão: o suor que ameaça Manica
Por: André Catueira, em Manica

dades que exercem grande pressão 

sobre as florestas, provocando um 

histórico desmatamento, segundo 

o Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento Sustentável (FNDS), uma 

de várias entidades que têm aler-

tado para o problema.

Moçambique é um dos países da 

África Austral que ainda apre-

senta uma área considerável de 

cobertura florestal, com cerca 

de 34 milhões de hectares. Po-

rém apresenta elevadas taxas de 

desmatamento e degradação flo-

restal, referem os dados do Pro-

grama de Monitoria, Relatório e 

Verificação (PMRV) do FNDS.

A taxa anual de desmatamento 

foi estimada em 0.78% corres-

pondente a 267.000 hectares 

perdidos por ano para o período 

de 2003-2013. A população mo-

çambicana vive e sobrevive na 

base da agricultura itinerante e 

grande parte da sua fonte de ren-

dimento vem das florestas nativas 

que o país dispõe.

Um estudo de 2020 da organiza-

ção não governamental Observa-

tório do Meio Rural (OMR) des-

tacou em particular os riscos de 

destruição da cobertura florestal 

na província de Manica, a par das 

províncias de Nampula e Zam-

bézia, as mais populosas do país.

Diferente do outro carvoeiro, 

Alexandre Artur, produz e co-

mercializa o seu próprio carvão, 

mas o esforço despendido não 

tem compensado devido às dis-

tâncias agora percorridas e o tem-

po gasto no negócio.

“Árvores? Já não há por perto, por 

isso as pessoas estão a ir muito 

longe para cortar e fazer carvão” 

destaca em declarações ao SA-
VANA, ao explicar que agora tem 

de acordar às três da madrugada 

e pedalar por seis horas, todas as 

vezes que há carvão para levar aos 

consumidores de Chimoio.

Pelo caminho, diz que tem de 

enfrentar constantes perigos, 

com receio de ataques e picadas 

de animais no meio das matas, já 

para não falar de assaltantes nas 

estradas.

Há pessoas que levam “até três 

dias para chegar aqui com car-

vão”, diz ao jornal outro carvoei-

ro, Pedro Augusto, que destaca: 

“visivelmente, as árvores estão a 

acabar”.

árvores de fruto, sobretudo man-

gueiras, para produção de carvão, 

colocando em risco a produção 

de pomares, detalhe que usa para 

voltar a alertar para a execução de 

“políticas sérias de reflorestamen-

to”.

Manuel António, outro ambien-

talista, da Fundação Micaia, uma 

organização ambiental em Ma-

nica, disse que, na sua opinião, 

Moçambique tem sofrido danos 

severos dos ciclones, incluindo as 

mudanças climáticas, devido à ac-

tual situação de desflorestamento.

“As arvores servem também como 

quebra ventos. Cortando essas 

árvores, isso implica que vamos 

sofrer: o vento vai incidir sobre 

as infraestruturas”, exemplificou, 

salientando que o desmatamento 

também começou a influenciar as 

mudanças das temperaturas e o 

ciclo das chuvas.

“As estações chuvosas tem sofri-

do grandes alterações devido ao 

desmatamento, e temos chuva 

abundante em tempo impróprio 

para agricultura de sequeiro e 

temos falta de chuva quando os 

camponeses a precisam”, anotou.

Um projeto da Fundação Micaia 

está a ajudar as comunidades ru-

rais de Sussundenga a proteger 

Carvoeiros junto a EN6

Uso de gás
O ambientalista Eugénio Fuma-

ne descreve o desflorestamento 

em Manica como um “problema 

sério” e a piorar, devido à pressão 

sobre as florestas exercida pelos 

carvoeiros.

Fumane defende a necessidade de 

o governo “traçar boas políticas” 

para acudir ao desmatamento, 

alem de defender ações sustentá-

veis de reflorestamento.

“Se as cidades adoptarem outras 

fontes para preparar suas refei-

ções”, nomeadamente com “o go-

verno a incentivar o uso de gás da 

cozinha e a reduzir os custos da 

energia elétrica, acho que teremos 

o problema reduzido”, destacou 

o também gestor de projetos do 

Fórum Terra em Manica.

Devido ao negócio que os car-

voeiros têm como fonte de so-

brevivência, prosseguiu Eugénio 

Fumane, vários estão a cortar 

às arvores, levando-as a colocar 

colmeias nas árvores para terem 

rendimento com a produção de 

mel em vez da venda de carvão.

Além da produção, a comerciali-

zação também faz parte do pro-

jecto: o mel está a ser escoado 

para uma rede de supermercados.

Mas a norte da província, enquan-

to uma alternativa como esta não 

chega à vida de Florêncio Daúde 

e da sua massacrada bicicleta, o 

carvoeiro mantém a rotina. 

“Carrego três vezes por sema-

na: segunda-feira, quarta-feira e 

sexta-feira. Nos outros dias vou 

à floresta”, relata enquanto conta 

o dinheiro da venda do primeiro 

saco de carvão do dia, pouco de-

pois de chegar à cidade.

“Nem sempre é assim”, descreve 

ao SAVANA, com o sorriso de 

quem espera um dia rentável, ba-

seado no carvão e pedais.Carvoeiros e mulheres carregando lenha na EN6

As distâncias percorridas pelos carvoeiros triplicaram, porque há cada vez menos 
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Pouco mais de 22 milhões 

de eleitores quenianos vão, 

próxima terça-feira, 9, às 

urnas decidir quem será, 

nos próximos cinco anos, Presi-

dente da República daquele que 

é o mais influente país da África 

Oriental, que se debate com sé-

rios problemas estruturais, in-

cluindo a insustentabilidade da 

dívida pública e elevados níveis de 

desemprego.

Os atrás referidos eleitores irão, na 

verdade, votar não só no seu futuro, 

mas, igualmente, no de outros pou-

co mais de 28 milhões de concida-

dãos seus. Quénia tem, actualmen-

te, uma população de pouco mais 

de 51 milhões de habitantes. 

A ‘lotaria eleitoral’ da próxima se-

mana colocará no epicentro da 

‘ementa política’ dois principais 

candidatos, nomeadamente Wi-

lliam Ruto, actual vice-presidente, 

pela Coligação Kenya Kwanza, e 

Raila Odinga, antigo Primeiro-

-Ministro de um Governo de Uni-

dade Nacional e veterano líder da 

oposição, suportado pela Coligação 

Azimio Umoja, que, este ano, pro-

curará o seu objectivo cimeiro pela 

quinta vez. 

Uhuru Kenyatta, actual incumben-

te, não apoia, curiosamente, o seu 

“vice”, William Ruto, mas Raila 

Odinga, o líder da oposição que é, 

agora, seu estratégico aliado polí-

tico, como que a materializarem 

(Kenyatta e Odinga) o ditado se-

gundo o qual não existem, na po-

lítica, inimigos permanentes, mas 

interesses permanentes.

Da traição de Kenyatta a Ruto

William Ruto deu, por duas vezes, 

tudo de si por Uhuru Kenyatta, em 

duas eleições presidenciais (2013 e 

2017), em que figurou como ‘par-

ceiro de corrida’ deste, designa-

damente na posição de vice-pre-

sidente. Mas, quando se esperava 

ter chegado a vez de Ruto lutar 

pelo mais alto emprego público no 

Quénia, contando com o apoio de 

Kenyatta, este decide mostrar-lhe 

as costas.

Mas o que explica, mesmo, a traição 

de Kenyatta a Ruto? Certamente 

que não será por ingenuidade do 

ainda Chefe do Estado queniano! 

Despontam, na verdade, duas ra-

zões de fundo que podem estar por 

detrás dessa situação, tendo uma 

mais que ver com afinidades e liga-

ções de longa data entre Kenyatta 

e Odinga, e outra mais de âmbito 

estritamente estratégico.

Na dimensão relativa a afinidades e 

ligações de longa data, há a destacar 

o facto de Uhuru Kenyatta, de 60 

anos, filho do primeiro presidente 

queniano, Jomo Kenyatta, ser, na 

verdade, uma espécie de “irmão 

mais novo” de Raila Odinga, de 77 

anos, ele que é filho de Jaramogi 

Oginga Odinga, que foi “vice” do 

pai de Uhuru Kenyatta. 

Não constitui exagero algum arguir 

que Kenyatta e Odinga nasceram 

e/ou cresceram no mesmo quar-

teirão, partilhando de tudo que um 

Estado disponibiliza aos filhos dos 

seus mais destacados servidores, 

berços-de-ouro inclusos. 

Aliás, esses elementos terão sido 

cruciais na superação da crise polí-

tico-eleitoral de 2017-2018, que se 

seguiu às conturbadas eleições pre-

sidenciais anuladas pelo Tribunal 

Supremo do Quénia, que ordenou, 

na ocasião, a realização de uma se-

gunda volta entre os dois candida-

tos mais votados na primeira, no-

meadamente Uhuru e Odinga.

Mas Odinga boicotou a sobredita 

segunda volta, que foi ganha por 

Kenyatta. A referida crise político-

-eleitoral, que se saldou na morte 

de perto de 200 pessoas, se agu-

dizou quando Odinga “conferiu 

posse” a si mesmo, em acto público 

no qual se declarou “Presidente do 

Povo”.

Não tardou muito que ambos, na 

altura adversários políticos e hoje 

aliados, se reconciliassem, tendo 

sido nessa ocasião que exibiram um 

forte aperto de mãos e se declara-

ram “eternos irmãos”.

“É a partir dali que Ruto deveria 

ter enxergado que Kenyatta não é 

de confiar em termos de apoio na 

sua corrida presidencial. Mas ele só 

acreditou definitivamente nisso em 

Março deste ano, quando Kenyatta 

endossou publicamente o seu apoio 

a Odinga”, comentou quarta-feira 

um analista político em Nairobi.    

Na dimensão estratégica, ressalta 

a forte probabilidade de Kenyatta 

poder estar a investir na sua segu-

rança e na da sua família, que é das 

mais ricas do Quénia. Se se consi-

derar que, em África, não é raro ver 

antigos presidentes serem levados à 

justiça pelos seus sucessores, sobre-

tudo quando sejam seus oponentes 

políticos, pode-se, então, inferir que 

Kenyatta está a guiar-se por uma 

‘perspectiva racionalista’, procuran-

do proteger-se ao máximo.

Adicionalmente, pode ser que 

Kenyatta esteja a fazer de tudo 

para continuar na esfera efectiva 

do poder, sem estar formalmente lá. 

A alteração recente ao regime das 

coligações político-eleitorais neste 

país é disso a maior evidência.

Com o novo quadro legal das coli-

gações político-eleitorais do Qué-

nia, os acordos firmados em sede 

das mesmas já são vinculativos, ou 

seja, de cumprimento obrigatório, 

desde que em conformidade com 

a Constituição e demais legislação. 

Odinga na ‘poule position’
De acordo com os resultados de 

uma sondagem eleitoral publicada 

quarta-feira em Nairobi, realizada 

por telefone entre 30 de Julho últi-

mo e 1 de Agosto corrente, Odinga 

foi apontado a liderar, na ocasião, a 

escassos seis dias das eleições, as in-

tenções de voto com 49%, seguin-

do-se-lhe Ruto, com 41%. 

Ao que tudo indica, serão os can-

didatos indecisos a decidir quem, 

entre Odinga e Ruto, irá suceder 

Uhuru Kenyatta, que, curiosamen-

te, apoia Odinga e não o seu “vice”, 

que o considera impreparado para 

exercer as funções de Presidente da 

República.

Segundo a referida sondagem, 

comissionada pelo Nation Me-

dia Group, os eleitores indecisos 

constituem 7%, acreditando-se que 

bastará a Odinga, cuja coligação é 

integrada e presidida pelo Jubilee 

Party, do Presidente Kenyatta, an-

gariar pelo menos um quarto desse 

segmento para ganhar à primeira 

volta.

Dois outros candidatos concorrem 

às presidenciais, no contexto das 

eleições combinadas da próxima 

terça-feira no Quénia, nomeada-

mente George Wajackoyah, do 

Roots Party, com 2% das intenções 

de voto, e David Waihiga, do Aga-

no Party, com 0.2%.

Se Odinga vencer as eleições da 

próxima semana, tal será a segun-

da vez em um ano que um político 

da oposição alcança(rá) essa faça-

nha em sede da quinta tentativa 

na África Subsaariana, região de 

que Moçambique é parte, tal como 

sucedeu em 2021 com Hakainde 

Hichilema, actual presidente da 

Zâmbia. 

Entretanto, se se considerar que 

sondagens são sondagens e o fac-

to de Ruto estar, constantemente, 

a subir nas intenções de voto, pode 

suceder que o campo Kenyatta-

-Odinga seja surpreendido por 

uma vitória do seu principal opo-

nente, que tem investido em se afir-

mar como um desenrascador, qual 

‘hustler’, pelo povo. 

Ruto, o ‘sobrevivente’!
Aliás, nos últimos dias, Ruto tem 

estado a dizer que já nem é um 

‘hustler’, mas, sim, um sobrevivente 

que, alegadamente, se não cansa de 

lutar pelo “empobrecido povo”. Não 

refere, nisso, que embora tenha ori-

gens humildes é hoje tecnicamente 

rico e seguramente endinheirado, 

partilhando mesmos banquetes 

com almas do quilate de Kenyatta 

e Odinga.

No que é visto como sendo peri-

goso no quadro do frágil contex-

to de segurança e intranquilidade 

pós-eleitoral, que desde 2007 tem 

marcado as eleições quenianas, 

Ruto tem estado a afirmar, insis-

tentemente, que a sua luta é ainda 

por uma ‘teia dinástica’, uma vez 

ter chegado, sublinha, o tempo de o 

país desfazer-se de dinastias.

As eleições da próxima terça-feira 

terão lugar num contexto de insus-

tentabilidade da dívida, que já se 

acha muito acima da riqueza nacio-

nal ou do Produto Interno Bruto. 

Por outro lado, ressalta um crescen-
do no desemprego, sobretudo desde 

2020 (actualmente pouco abaixo 

dos 10%), maioritariamente de jo-

vens, que, em bom rigor, estão de 

certa forma a boicotar as eleições 

combinadas (presidenciais, legisla-

tivas e locais) da próxima semana.

De referir que, ainda que consti-

tuam a maioria da população do 

país (pouco mais de 60% da po-

pulação), muitos jovens terão, sim-

plesmente, se abstido de recensear, 

o que faz, segundo dados da Co-

missão Independente de Eleições 

de Fronteiras, que 60% dos elei-

tores sejam pessoas de 35 ou mais 

anos de idade, ou seja, não jovens. 

Com os olhos no passado
Ainda que a votação que ocorrerá 

dentro de quatro dias seja, numa 

certa leitura, pelo futuro, pelo pro-

jecto que irá propor melhores solu-

ções aos problemas das gentes desta 

nação da África Oriental, a mesma 

será feita com os olhos presos no 

passado, por conta dos crónicos 

problemas de diferendos e crises 

pós-eleitorais a que fizemos men-

ção acima.

De acordo com um relatório da 

Comissão de Coesão Nacional e 

Integração, o risco de violência 

situa-se em 53%, avançando-se, 

como razões para o efeito, conflitos 

pré-existentes e fraca administra-

ção eleitoral (apenas um em cada 

quatro quenianos confiam na Co-

missão Independente de Eleições 

e Fronteiras), no que se inclui uma 

verificação integralmente electró-

nica de eleitores, quando ainda 

existem locais (que albergam cerca 

de 5% dos centros de votação) sem 

acesso à Internet ou sem Internet 

fiável.

Sendo um processo eleitoral em 

que, a cada dia que se aproxima da 

votação, a distância entre Odinga e 

Ruto vai diminuindo, cresce a espe-

rança de cada campo pelo sucesso 

eleitoral, o que poderá concorrer 

para que, em caso de vitória tan-

gencial de qualquer um dos dois, 

a ala derrotada se sinta injustiçada. 

Nas últimas duas eleições do gé-

nero, realizadas no Quénia (2013 

e 2017), perto de 1.500 pessoas 

morreram em consequência de ma-

nifestações havidas nalguns centros 

urbanos, muitas vezes sob o manto 

de controvérsias étnico-tribais.  

Para todos os efeitos, a robustez e 

independência dos tribunais emer-

ge como uma panaceia de esperan-

ça de ambos os campos, caso algum 

diferendo tenha que ser judicial-

mente curado.  

Quenianos votam pelo futuro, mas presos 
ao passado
- Uhuro Kenyatta, incumbente, apoia líder da oposição, Raila Odinga, em detrimento do seu “vice”, William Ruto

Signo da imprevisibilidade e boicote parcial

Uhuro Kenyatta, actual presidente, apoia líder da oposição, Raila Odinga, em detrimento do seu “vice”, William Ruto
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Alguma vez parou para se 

questionar sobre os ris-

cos que corre sempre que 

fornece dados pessoais 

aos bancos, telefonias móveis ou 

instituições de produção de do-

cumentos como bilhetes de iden-

tidade, passaportes ou cartas de 

condução? Pois bem. Muitos não 

o fazem, mas a protecção dos da-

dos é um dos temas mais caros 

na actualidade. Partindo da pro-

dução de documentos de identi-

ficação, este texto discute alguns 

desses riscos, que podem até re-

sultar em crimes informáticos ou 

sequestros. 

A protecção de dados pessoais é, 

ainda, um dos temas menos falados, 

em Moçambique. Mas, de cada vez 

que entregamos nossos dados a uma 

instituição, entregamos também, 

uma parte da nossa privacidade, que 

um dia pode parar em mãos alheias. 

Ainda mais num país como o nosso, 

sem qualquer mecanismo, seja legal 

ou institucional, para garantir a 

protecção dos dados que, de boa-fé, 

as pessoas confiam às instituições.

O sistema de produção de docu-

mentos de identificação é um dos 

exemplos desses riscos. Ainda mais 

quando, de forma recorrente, o Es-

tado moçambicano adjudica esses 

serviços não só a empresas privadas, 

mas também estrangeiras, algumas 

de índole duvidosa que, no fim de 

cada ciclo, ficam com a informação 

pessoal de todos nós. O que pode 

parecer algo inadvertido, um dia 

nos pode sair caro, sobretudo para 

as pessoas mais expostas, atenden-

do à sua sensibilidade.

Na produção de documentos de 

identificação, por exemplo, o Gov-

erno moçambicano, na altura di-

rigido pelo presidente Armando 

Guebuza, adjudicou, em 2009, o 

fornecimento de “soluções seguras” 

para a identificação dos cidadãos, 

com recurso completo à biom-

etria, nomeadamente em bilhetes 

de identidade, documentos de via-

gens como passaportes, Documen-

tos de Identificação de Residentes 

Estrangeiros (DIRE) e vistos de 

fronteira, à Semlex, uma empresa 

de registo belga. Na altura, a adju-

dicação, por 10 anos, sem concurso 

público, causou polémica, porquan-

to violou, grosseiramente, a Lei de 

procurment. 

Até mesmo a Procuradoria-geral da 

República (PGR), órgão do Estado, 

questionou o negócio que lesava o 

país em favorecimento a uma en-

tidade privada estrangeira. Mas, 

apanhada no meio de tantas irregu-

laridades e incumprimentos dos 

acordos com o Governo, a Semlex 

teve de ser afastada do negócio. En-

tre as irregularidades, quadros da 

concessionária, maioritariamente 

constituídos por sírios e turcos, 

estavam envolvidos em esquemas 

fraudulentos de produção de docu-

mentos de identificação civil, que 

eram posteriormente vendidos ou 

distribuídos por familiares, amigos 

e tantas pessoas próximas, princi-

palmente estrangeiras.

Em 2017, por exemplo, houve um 

caso paradigmático de cerca de 

1500 pessoas que terão cruzado 

fronteira com a África do Sul, em 

apenas uma semana, ostentando 

passaportes diplomáticos, um 

número extremamente elevado 

para um país onde só uma pequena 

elite política tem direito a passa-

portes especiais. Na altura, os sul-

africanos alertaram as autoridades 

moçambicanas sobre esta estra-

nha movimentação, o que fez soar 

as campainhas do Governo sobre 

a possibilidade de um sindicato 

mafioso no sector. Na altura, uma 

fonte governamental garantiu ao 

SAVANA que o assunto foi dis-

cutido em Conselho de Ministro, 

órgão que recomendou a anulação 

do contrato com a Semlex.  

Não é que, quando o Governo 

começou a ensaiar a rescisão do 

contrato, houve sinais de sabota-

gem por parte da empresa que con-

trolava todo o software. O Estado, 

esse não tinha nenhum controlo so-

bre a produção dos documentos de 

identificação e recebia toda infor-

mação dos gestores da Semlex. Era 

da concessionária que recebia dados 

sobre o número de estrangeiros que 

entravam no país, a quantidade de 

DIRE,s, passaportes e BI,s emiti-

dos, bem como das receitas que daí 

advinham. 

“Nós não temos nenhum controlo”, 

lamentou, na altura, uma fonte bem 

posicionada no Ministério do Inte-

rior. Era um Governo refém de uma 

concessionária, tendo o executivo 

chegado a negociar para ter acesso 

às senhas do sistema informático. 

Em matéria de protecção de dados, 

a questão que não quer calar é o que 

fez a Semlex com os dados pessoais 

que recolheu durante aproximada-

mente 10 anos, ainda mais uma 

empresa no meio de acusações de 

esquemas fraudulentos.

Mas o caso de bilhetes de identi-

dade, documentos de viagens como 

passaportes, DIRE,s e vistos de 

fronteira não é o único a demon-

strar fragilidades na protecção de 

dados pessoais. Um dos mais re-

centes casos aconteceu na produção 

de cartas de condução. Depois de 

desinteligências com a Brithol 

Michcoma, o país ficou oito meses 

sem imprimir cartas de condução. A 

paralisação, de Dezembro de 2021 

a Julho de 2022, foi possível com a 

contratação de um novo provedor. 

Mas ninguém disse como ficaram 

os dados pessoais que a Brithol 

armazenou enquanto durou o seu 

contrato, tal sucedeu com a Semlex.

A preocupação sobre a protecção 

de dados pessoais ganha ainda mais 

sentido num país como Moçam-

bique, sem qualquer mecanismo, 

seja legal ou institucional para o 

efeito. Num artigo publicado em 

Junho de 2020, o Centro de Integ-

ridade Pública (CIP), uma organi-

zação moçambicana da sociedade 

civil que trabalha no âmbito da pro-

moção de transparência, integri-

dade e combate à corrupção, refere 

que a protecção de dados pessoais, 

em Moçambique, concretamente, 

no que se refere à inexistência de 

uma entidade administrativa voca-

cionada para o efeito e de uma lei 

específica, levanta vários problemas, 

sobretudo, quando surgem questões 

práticas a ela relacionadas.

Intitulado “A Ineficácia da Pro-

tecção de Dados Pessoais em 

Moçambique”, o artigo, assinado 

pelo pesquisador Baltazar Fael, 

refere que a protecção de dados 

pessoais é uma temática que deve 

começar a ser debatida com maior 

profundidade e profusamente, at-

endendo que está em causa um as-

pecto central ligado à vida privada 

dos cidadãos, e com dignidade e 

tratamento ao nível da Constitu-

ição da República, mesmo que a 

legislação ordinária ou extravagante 

não se debruce eficazmente sobre a 

matéria.

O artigo destaca que, tanto as em-

presas de telefonia móvel como as 

instituições bancárias, a título mer-

amente ilustrativo, obrigam que os 

seus usuários partilhem dados pes-

soais para se beneficiarem dos seus 

serviços, da mesma forma que, com 

o surgimento da pandemia da Cov-

id-19 que, sobretudo na fase inicial, 

acarretou restrições que incluíam a 

captação de dados pessoais, mostra-

se ainda mais importante debater o 

assunto, tendo em atenção a pos-

sibilidade de surgirem casos de 

violação dos direitos dos cidadãos, 

tanto por entidades públicas como 

privadas.

No concreto, o artigo defende ser 

urgente a produção de legislação 

específica para a protecção de da-

dos pessoais e a criação de um 

órgão especializado para o efeito. 

Neste momento, o que Moçam-

bique tem é uma legislação dis-

persa, como a Lei n.º 3/2017, de 9 

de Janeiro, que estabelece o regime 

jurídico das transacções electróni-

cas, do comércio electrónico e do 

Governo electrónico, disciplina o 

essencial da matéria, ainda que na 

perspectiva dos deveres do respon-

sável pela protecção de dados ou do 

subcontratante. Mas o país também 

ratificou a Convenção da União 

Africana sobre Cibersegurança e 

Protecção de Dados Pessoais.

“Tendo em atenção a sensibilidade 

da matéria atinente à protecção 

de dados pessoais, alguns países e 

blocos de países pautaram por pro-

duzir legislação atinente à mesma 

e, concomitantemente, criaram 

instituições especializadas com a 

finalidade de velar pelo cumpri-

mento das regras constantes dos 

respectivos diplomas legais”, lê-se 

no texto do CIP.

A fonte explica que dados pessoais 

são todas as informações pessoais 

relativas a uma pessoa singular 

identificada ou identificável, o titu-

lar dos dados, referindo-se aos por-

menores identitários que permitem 

ou conduzem, potencialmente, a 

identificar uma determinada pessoa 

ou indivíduo em concreto.

De acordo com o CIP, a existên-

cia de uma lei sobre a protecção de 

dados tem como objectivo permitir 

que o cidadão tenha controlo sobre 

como suas informações são utiliza-

das por organizações, empresas e 

pelo Governo. 

“Ela tem como objetivos estabelecer 

padrões mínimos a serem seguidos 

quando ocorrer o uso de um dado 

pessoal, como a limitação a uma 

finalidade específica, a criação de 

um ambiente seguro e controlado 

para seu uso e outros, sempre ga-

rantindo ao cidadão protagonismo 

nas decisões fundamentais a este 

Quando a privacidade do cidadão é ainda um não assunto

respeito. O impacto maior de uma 

lei sobre protecção de dados pes-

soais é o equilíbrio das assimetrias 

de poder sobre a informação pes-

soal existente entre o titular dos da-

dos pessoais e aqueles que os usam 

e compartilham”, esclarece.

“Deste modo, pode-se aferir a 

protecção dos dados pessoais do 

cidadão, mesmo para defendê-lo 

do uso abusivo destes por parte 

do próprio Governo”, sublinha. A 

organização lembra que, tendo em 

atenção o estabelecido na Conven-

ção da União Africana sobre a Cib-

ersegurança e Protecção de Dados 

Pessoais, o Estado moçambicano 

obriga-se a criar uma entidade/au-

toridade especializada/encarregada 

da protecção de dados pessoais.

A referida entidade, que ainda não 

foi criada, deve, segundo a con-

venção mencionada, ser um órgão 

administrativo que goze de inde-

pendência e autonomia. “Há que 

referir que essa independência e 

autonomia visam prevenir a actu-

ação abusiva dos órgãos públicos, 

que podem ter apetência para vi-

olar e fazer a reutilização dos dados 

pessoais dos cidadãos para fins ati-

nentes aos seus próprios interesses. 

Pelo que há que colocar barreiras 

à sua actuação desregulada. É por 

isso que a convenção em apreço es-

tabelece que não podem integrar o 

referido órgão membros de gover-

nos e pessoas que exercem funções 

executivas”, diz.

No âmbito da produção 

deste trabalho, fomos 

entrevistar Baltazar 

Fael, o pesquisador do 

CIP e autor do artigo sobre a 

ineficácia da protecção de dados 

pessoais em Moçambique. À 

partida, o também jurista con-

corda que se fala pouco sobre a 

protecção de dados pessoais, em 

Moçambique.

“É falta de conhecimento 

da importância da protecção 

(…).Toda a sociedade. Há um 

desconhecimento do valor dos 

dados pessoais de um indivíduo 

(…) É um desconhecimento 

que acaba fazendo com que 

o cidadão participe nisso de 

forma inconsciente”, diz. Dá o 

exemplo da entrega de dados 

pessoais às telefonias móveis 

para o registo de cartões e aos 

bancos para abertura de con-

tas bancárias e/ou actualização, 

assinalando que ninguém quer 

saber de mais nada, senão ter 

o seu número de telemóvel e a 

sua conta bancária funcionais. 

De acordo com o jurista, o 

problema nem é, em si, o facto 

de as instituições recolherem 

os dados pessoais. Até porque 

há algumas entidades que de-

pendem desses dados para 

funcionarem. O importante, 

isso sim, é o que é feito com os 

dados, como é garantida a sua 

protecção para o uso estrito 

para o propósito para o qual foi 

recolhida, e quem se responsa-

biliza em caso de mau uso que 

termine em situações como 

fraudes ou sequestros.

“É uma questão de responsabi-

lização. Hoje em dia, os dados 

são das coisas mais importantes 

a nível mundial e são protegi-

dos de entidades criadas só com 

essa finalidade: proteger dados 

dos cidadãos porque se isso 

não acontece, a própria institu-

ição que faz mau uso dos meus 

dados, tem de ser sancionada”, 

afirma. 

E olha com preocupação o fac-

to de, em Moçambique, haver, 

segundo ele, “uma actuação do 

poder político que quer dados 

das pessoas, não se sei é para 

controlar as pessoas ou para 

fazer o quê, mas, por outro lado, 

não protege os dados ou estão 

inadequadamente protegidos”.

Em relação à produção de docu-

mentos de identificação civil, com 

envolvimento de empresas privadas 

e estrangeiras, Baltazar Fael começa 

por constatar que, desde logo, o país 

tem estado a terceirizar um serviço 

que, dada a sua sensibilidade, de-

via estar nas mãos do Estado. Mas, 

chegado ao extremo de terceirizar, 

observa, o Estado tem de criar con-

dicionalismos que passam, neces-

sariamente, pela existência de uma 

entidade que trabalhe, exactamante 

na protecção desses dados junto 

desse provedor de serviço. 

Sem uma nem outra coisa, Baltazar 

Fael vê um conjunto de riscos sobre 

as pessoas.

“O que sucede é que, por causa des-

ta falta de conhecimento do valor 

que os dados das pessoas têm, estas 

empresas podem pegar nestes da-

dos e fazer um outro uso. Já ouvi-

mos falar, aqui, de espionagem, de 

coisas desse tipo. Variando do tipo 

de pessoas a que você tem acesso 

aos dados, a situação fica mais per-

igosa ainda”, alerta, insistindo na 

necessidade de “proteger aqueles 

dados que os cidadãos entregaram 

de boa-fé a uma entidade que nem 

é nacional, mas uma entidade es-

trangeira, o que requere maiores 

cuidados ainda”.

 “Os riscos estão aí. Não há pro-

tecção nenhuma que se faz desses 

dados. As empresas saem, carregam 

as suas máquinas e está tudo lá reg-

istado”, lamenta, considerando que 

o que sucede nos documentos de 

identificação é simplesmente grave, 

ao ponto de estrangeiros terem 

controlo sobre todos nós.

Questiona quem irá arcar com as 

responsabilidades se um dia surgir 

uma situação de mau uso dos dados, 

como burlas bancárias e sequestros, 

num contexto sem leis nem capaci-

dade institucional para lidar com 

este tipo de casos. 

“São aqueles saltos que nós damos 

sem olharmos para as consequên-

cias desses, porque não criamos 

uma base para quando cairmos ter-

mos suporte”, diz, assinalando que, 

“em Moçambique, estamos com-

pletamente com os nossos dados a 

mercê de qualquer indivíduo”.

Chama atenção para como essas 

empresas estrangeiras têm acesso, 

inclusivamente, aos dados do presi-

dente da República e outros altos 

dirigentes do Estado que, mesmo 

com precedência no tratamento da 

sua documentação, usam o mesmo 

mecanismo. Por isso, avança, a 

questão mexe, até, com a soberania 

do Estado.

“Há actividades que o Estado não 

pode terceirizar. Quer dizer, você 

chega a um momento em que um 

estrangeiro tem toda a sua infor-

mação. Toda a sua informação está 

praticamente nas mãos de um es-

trangeiro. Podem usar essa infor-

mação para múltiplas coisas. Então, 

de facto, temos uma lacuna muito 

grande. Ou estamos a agir de for-

ma inconsciente, ou estamos a agir 

mesmo com dolo, porque temos um 

objectivo a alcançar”, lamenta.

Explica que não é só um problema 

de documentos de identificação, 

mas de toda uma cadeia. E, para 

elucidar, volta ao exemplo dos ban-

cos, desta vez com perguntas. 

“Ao nível das instituições bancárias, 

por exemplo, quem é aquele fun-

cionário que recolhe os meus da-

dos e tem acesso à minha conta 

bancária? Quem disse que as 
instituições bancárias não po-
dem também estar envolvidas 
nos raptos? E começou-se há 
muito tempo a dizer que fun-
cionários bancários podem 
estar a dar dados aos raptores 
para fazerem isto e mais aquilo. 
Se há esta desconfiança, por 
que não se cria uma instituição 
com esta finalidade?”, ques-
tiona, precisando que, “quando 
os raptores pegam no filho de 
alguém e começam a exigir va-
lores muito altos, não o fazem 
por acaso. Há barómetros de 
comparação para exigirem 10 
milhões e não 5”.
O jurista vai ao direito com-
parado. “Por norma, como ac-
ontece em outros países, você 
assina um documento de com-
promisso a dizer: ‘eu dei dados 
a estes e o compromisso foi só 
de fazer isto’. Então, você já 
fica com um documento que te 
protege. Em caso de surgir uma 
situação de mau uso daqueles 
dados que você partilhou com 
o banco, você já diz que ‘eu 
dei estes dados só e somente 
ao banco e estes dados foram 
usados por outra pessoa, e essa 
pessoa causou-me este e aquele 
dano’. No nosso caso, não. O 
que fazes é: chagaste e entre-
gaste. Preencheste um formu-
lário que eles te dão, depois o 
número da conta bancária, até 
têm acesso ao teu saldo. Um dia 
aquilo desaparece e, de repente, 
você é raptado e as pessoas es-
tão a pedir exactamente aquilo 
que você tem para pagar. Eles 
sabem qual é o teu tecto, a tua 
capacidade de pagar”, formu-
lou.
Então, “estamos desprovidos de 
protecção, o nosso Estado ain-
da não considera esta questão 
da protecção de dados como 
uma questão essencial (…). 
Este assunto tem de começar 
a ser debatido com muito 
maior acuidade, porque um dia 
podemos vir a ter problemas 
sérios”, disse.
*Armando Nhantumbo é jor-
nalista que pesquisa vigilância 
digital com apoio do Projecto de 
Política de Media e Democracia 
(MPDP, na sigla em inglês - Me-
dia Policy & Democracy Project), 
administrado pela Universidade 
de Joanesburgo, Departamento de 
Comunicação e Media.

Estamos completamente desprotegidos 
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Eni Rovuma Basin BV, Sucursal de Moçambique – Operador 
Delegado Offshore, agindo em nome de Moçambique Rovuma 
Venture, Operador da Área 4, convida as empresas interessadas a 
apresentarem manifestação de interesse para o fornecimento de En-
genharia, Aprovisionamento, Construção de infraestruturas escolares 

abaixo.

ESCOPO DO TRABALHO
A Operadora no seu comprometimento em apoiar o desenvolvimento 
social na área de actuação (Pemba – Cabo Delgado) com o objectivo 

contribuir para a qualidade de educação na Província de Cabo Delga-
do através da construção e reabilitação de infraestruturas escolares e 
desportivas.
Neste contexto, a Operadora requer uma CONTRACTADA adequada e 

de serviços de Engenharia, Aquisição e Construção para as seguintes 
actividades principais:

Reabilitação e Construção de Infraestruturas Escolares para Estu-
dantes, ou seja, prestação de serviços de concepção, reabilitação/
construção de infraestruturas escolares, incluindo campos poliva-
lentes, com base numa lista de normas internacionais aplicáveis   
fornecidas pelo Operador e nas normas do Ministério da Educação 

Fornecimento e instalação de sistemas solares fotovoltaicos de pe-
quena escala fora da rede
Fornecimento de Material Didático, Mobiliário Escolar e Equipamen-
to Desportivo, com base nas normas internacionais e nas normas 

-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas neste convite poderão apresentar a sua Ma-

indicado, as seguintes informações e documentação obrigatórias que 
comprovem:

I. Documentos Técnicos:
a) Experiência comprovada na prestação de serviços de engenha-

ria e construção civil em Moçambique, em particular, na Provín-

b) Experiência comprovada na prestação de serviços de projecto, 

c) 

d) Qualquer outra informação que estabeleça que a empresa é 

II. Documentos Administrativos:
a) -

b) -

aplicável), e também pela Empresa registada em Moçambique que 

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso não esteja devidamen-
te registada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a 
efectuar o devido registo prontamente e o período estimado para 

d) -

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como Con-

que cada membro irá desempenhar no potencial projeto. A inten-

por um Acordo ou “Memorando de Entendimento” devidamente 
assinado por cada membro do grupo.

As empresas interessadas neste convite podem apresentar a sua Ma-
nifestação de Interesse registando a empresa no nosso site (Pedido de 

-
sível criar o
pedido de resposta a esta Manifestação de Interesse:
Para acessar esta secção, no menu lateral selecione “Meus Aplicativos”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as funcionalidades de:

Para quaisquer problemas e suporte, você pode entrar em contacto 
com o nosso suporte de operações de serviço:
o email: ebusiness.support@eni.com

do seu aplicativo deve ser compartilhado para:
o email: erb.procurement@eni.com

IMPORTANTE:
A submissão deve referir-se ao objecto e às datas do Edital e também 
ao seguinte código de mercadoria:

LL02AC02 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIO CIVIL E IN-
DUSTRIAL

a área “Origem do convite” deverá ser preenchida da seguinte forma: 
-

mento de toda a documentação acima, as Empresas poderão receber 

Este inquérito não será considerado como um convite à apresentação 
de propostas e, portanto, não representa ou constitui qualquer pro-
messa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da Eni 
Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer acordo com qualquer em-
presa que irá participar desta Manifestação de Interesse.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na prepa-
ração da Manifestação de Interesse serão integralmente suportados 
pelas empresas que não poderão recorrer nem à Mozambique Rovu-
ma Venture nem à Eni Rovuma Basin B.V. Mozambique Branch 
a este respeito.

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifesta-
ção de Interesse 
não serão divulgados ou comunicados a pessoas

A data limite para submissão da documentação referente a Manifes-

hora indicada não será aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE 
PARA ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE 

INFRAESTRUTURAS ESCOLARES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE PEMBA - PROVINCIA DE CABO DELGADO
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Offshore Del-
egated Operator, acting on Behalf of Mozambique Rovuma 
Venture, Area 4 Operator, invites interested companies to sub-
mit expression of interest for the provision of Engineering, Procure-
ment, Construction of school infrastructure and supply of materials 

SCOPE OF WORK
The Operator in its committed to support social development in 
the area of operation (Pemba – Cabo Delgado) aims to implement 

Education to contribute for quality 
education in Cabo Delgado Province through the construction and 
rehabilitation of school infrastructures and sport facilities. 
Within this context, the

-
viding Engineering, Procurement and Construction services for the 

 i.e. provision of services for design, rehabilitation/
construction of school infrastructures, including multipurpose 

-
vided by the Operator and the standards of the Ministry of Edu-

, based on international standards and the 
-

DOCUMENTATIONS REQUIRED 
Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest

evidence of:

I. Technical documents
a) Proven experience in provision of engineering and civil con-

-

b) Proven experience in provision of design, engineering and 

c) -

d) 

II. Administrative documents
a) 

b) -
-

ment. These documents must be provided for the Company 
-
-

c) -
-
-

d) -

e) -
est as a consortium or as a joint venture, information about 

each member of consortium or joint venture and role of 

Agreement or “Memorandum of Understanding” duly signed 
by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expres-

possible to create the
application for responding to this Expression of Interest:
To access this section, from the side menu select “My Applica-
tions”.

For any issues and support, you can contact our service operations 
support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com

-

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement both object 

LL02AC02 - CONSTRUCTION AND RENOVATION OF CIVIL 
AND INDUSTRIAL BUILDING

Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as 

-
-

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and 
therefore it does not represent or constitute any promise, obliga-

Eni Rovuma Basin 
B.V.
any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested companies in preparing the Expres-

no recourse in to Eni Rovuma Basin B.V.

in this respect.
All data and information provided pursuant to this Expression of 

-

The deadline for receipt of your documentation relevant to this 
Expression of Interest is set at 17th of August de 2022, 23:59 
CAT
accepted.

EXPRESSION OF INTEREST
FOR ENGINEERING AND CIVIL CONSTRUCTION SERVICES OF SCHOOLS IN-
FRAESTRUTURES AND SUPPLY OF MATERIALS AND EQUIPMENTS IN PEMBA 

CITY - CABO DELGADO PROVINCE 
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Cartoon
EDITORIAL
Em busca de alternativas 
para o actual custo de vida
A conjuntura económica mundial resultante da invasão da Rússia à Ucrânia, 
em Fevereiro último, vem-se manifestando nos tempos mais recentes de uma 
forma violenta, com consequências particularmente catastróficas para os paí-
ses mais pobres, a maioria deles no continente africano.
 A agressão russa teve como resposta a imposição de um conjunto de sanções 
económicas que praticamente tornaram impossível o país realizar transações 
comerciais com os seus principais parceiros económicos do ocidente. 
Com a Rússia impedida de vender os seus produtos petrolíferos e gás junto 
do seu maior mercado, os países ocidentais tiveram de encontrar outras al-
ternativas, exercendo pressão sobre os poucos fornecedores disponíveis. O 
resultado disso é uma crescente demanda, e consequentemente a subida ex-
ponencial dos preços. 
A alternativa seria encorajar os outros produtores a aumentarem a produção, 
mas para tal seria necessário também aumentar a capacidade de produção, o 
que para a maioria dos produtores, exceptuando a Arábia Saudita e os Emira-
dos Árabes Unidos, é quase impossível, a curto prazo. Coloca-se, igualmente, 
o problema de que muitos produtores já têm contratos futuros selados, o que 
não lhes permite muita flexibilidade.
A subida em flecha da inflação em todo o mundo, chegando em alguns paí-
ses a entrar na psicológica zona dos dois dígitos, é resultado do aumento 
galopante dos preços dos principais produtos que influenciam o resto dos 
indicadores de qualquer economia, tais como combustíveis (para a energia e 
transportes), cereais e outros bens essenciais.
Os fabulosos lucros registados nas contas das grandes  empresas petrolíferas 
do mundo, desde o início da invasão, no dia 24 de Fevereiro, reflecte-se na si-
tuação de crescente penúria em que se vêm mergulhados centenas de milhões 
de cidadãos já de si extremamente pobres em todo o mundo. A BP, por exem-
plo, anunciou na última terça-feira ter triplicado os seus lucros no segundo 
trimestre deste ano para acima de 8,6 biliões de dólares, muito por conta dos 
elevados preços de combustíveis, como resultado directo da invasão russa. 
Mesmo com a assinatura do acordo para a facilitação das exportações de 
cereais da Ucrânia, no dia 22 de Julho, o facto é que o condicionamento das 
principais rotas marítimas continuará a dificultar a circulação de mercadorias, 
o que resultará numa pressão sobre a oferta, e  consequentemente numa subi-
da vertiginosa dos preços.
Na maior parte dos países, há muito pouco que os governos podem fazer para 
minimizar o sofrimento dos seus cidadãos, dado que não há como subsidiar 
os preços dos principais bens de consumo sem provocar distorções nos seus 
orçamentos, na maioria dos casos aprovados sem previsão desta crise, e já 
acordados com as principais instituições financeiras internacionais que con-
trolam a maneira como gerem as suas economias.
A subida galopante de preços, aliada à incapacidade de intervenção dos go-
vernos, poderá resultar numa grande insatisfação popular, que por sua vez 
pode conduzir a uma crescente onda de protestos, aos quais os governos ver-
-se-ão obrigados a responder com medidas cada vez mais repressivas, geran-
do ainda mais instabilidade. Em Moçambique, só em duas semanas foi pos-
sível testemunhar a igual número de tentativas de manifestações convocadas 
por indivíduos anónimos, e com uma reação visivelmente mais musculada 
do governo. 
Mas a resposta repressiva do governo, por mais musculada que seja, tem os 
seus limites, e um dia ela pode acabar por ser violentamente testada por uma 
população que já terá perdido tudo o que tinha a perder. 
A Rússia, que provocou todo este reboliço, tem vindo a propor a vários países, 
a possibilidade de aquisição directa de combustíveis a partir das suas empre-
sas fornecedoras, com o pagamento em rublos ou nas moedas nacionais dos 
respectivos países que aceitarem esta fórmula. O incentivo que é colocado à 
frente é a eliminação de intermediários, o que na visão das autoridades russas 
resultaria numa redução substancial dos custos de importação, e consequen-
temente do preço ao consumidor final.
Esta parece ser uma proposta muito aliciante, mas a questão que se torna 
legítima colocar é, com todas estas potenciais vantagens, porque é que isto 
nunca foi feito antes?
A outra questão é que muitos destes países têm as suas reservas internacio-
nais denominadas em dólares, e domiciliadas em bancos dos mesmos países 
que impuseram sanções à Rússia. Teriam de usar estas reservas para convertê-
-las em rublos, o que não sendo impossível, seria uma grande novidade no 
contexto do sistema das trocas comerciais internacionais. 
Uma outra alternativa seria um comércio baseado na troca de produtos. Só 
que esta modalidade, que foi bastante usada durante o período de vigência 
das economias centralmente planificadas do século passado, caiu muito em 
desuso nos últimos tempos, devido à preferência cada vez crescente dos for-
necedores de receber os seus proventos através do sistema internacional de 
pagamentos, em moedas livremente convertíveis.
Este é um sistema que apesar de todas as fragilidades que se lhe pode atribuir 
já provou ser seguro, impermeável e resiliente. 
A proposição para a introdução de um sistema alternativo, supostamente 
mais democrático e inclusivo é, a todos os níveis, bem vinda. Acontece, po-
rém, que para a credibilidade dos seus proponentes, a sua sustentabilidade e 
solidez devem ser antes sujeitas a um teste ácido, antes de se arrastar o mundo 
para uma hecatombe económica da qual dificilmente se irá refazer. 
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Não tenho memória de al-

guma vez ter apanhado 

um susto daquele tamanho. 

Hoje, a sua evocação vem 

sempre acompanhada por um ligei-

ro sorriso e um incontornável sus-

piro de alívio, mas, mesmo assim, 

não deixo de sentir o arrepio de 

uma lâmina de gelo a percorrer-me 

a espinha. 

Aconteceu que, em finais de 1994, 

quando a paz estava, apesar de tudo, 

a dar sinais de ter chegado para 

ficar, integrei um pequeno grupo 

de turistas que decidiu ir visitar o 

santuário nacional da fauna bravia 

no Parque Nacional da Gorongosa. 

Para mim seria um regresso. 

Mas, mesmo assim, seria um re-

gresso em que se deveria confirmar 

o ditado segundo o qual “nunca de-

vemos voltar ao lugar onde fomos 

felizes”.

Faço parte do numeroso grupo que 

ali esteve em finais de 1980 para 

participar na primeira Reunião Na-

cional de Florestas e Fauna Bravia. 

Foi a primeira e foi a última que 

ali se realizou. Pouco depois do 

seu final, no auge da guerra civil, 

o Parque foi tomado de assalto e 

vandalizado, num acto de violência 

sem precedentes, como pude teste-

munhar no meu regresso cerca de 

catorze anos depois. 

Nada tinha ficado de pé e nada fa-

zia lembrar o esplendor rústico, mas 

eficiente das infraestruturas de que 

se serviam os turistas em tudo o 

que dizia respeito à logística do seu 

conforto. 

Mas valeu a pena o regresso, tam-

bém para testemunhar o esforço 

que se estava a fazer para reerguer 

o Parque em todos os aspectos, fun-

damentalmente no que dizia respei-

to ao seu repovoamento.

À nossa chegada, o guardião do 

Parque informou-nos que, dois ou 

três dias antes, o mesmo tinha sido 

fustigado por um violento vendaval. 

Pudemos testemunhar isso nas duas 

ou três incursões nocturnas pela 

mata adentro para fazer o exercício 

de “spotlight”. 

Na quarta noite, para variar de pro-

grama, decidimos descer o rio numa 

almadia. Como éramos oito e os re-

mos quatro, fizemos um acordo de 

nos revezarmos de tempos em tem-

pos nos comandos da embarcação.

Estava uma noite linda, com o céu 

inundado por milhares e milhares 

de estrelas. Seguíamos em silên-

cio, remando também em silêncio, 

embriagados pelo peso colossal da 

Natureza virgem que nos envolvia 

e aguçava os sentidos para tudo o 

que eram sons, rumores longínquos 

e perfumes desconhecidos que nos 

chegavam de todo o lado. 

Foi quando nos apercebemos, numa 

curva do rio, de que atrás de nós 

vinham três vultos, compridos e 

maciços, que distinguimos pelo re-

flexo da água que movimentavam 

à medida que avançavam na nossa 

direcção.

Eram três canoas afastadas cerca de 

dois metros e meio ou três umas das 

outras e não tínhamos dúvidas de 

que navegavam a uma velocidade 

maior que a nossa, uma vez que, a 

cada minuto que passava, a distân-

cia que nos  separava era cada vez 

mais curta. 

 Todos os traumas que cada um de 

nós acumulava dos dezasseis anos 

de guerra que, afinal, ainda mal 

tinha terminado, voltaram violen-

tamente ao de cima. Sentimo-nos 

perdidos definitivamente e, em si-

lêncio, fizemos o voto de entrega 

das nossas almas ao diabo. 

Mas, fosse como fosse, continuámos 

a remar furiosamente. Estava fora 

de hipótese saltar da almadia para o 

rio, uma vez que isso seria o mesmo 

que saltar da frigideira para o lume. 

O rio estava superpovoado de cro-

codilos que se tinham multiplicado 

sem limites durante o longo tempo 

em que o Parque esteve abandona-

do, e, naturalmente, a fome, entre 

eles, grassava.

Fazer a curva para atracar numa das 

margens também era impraticável, 

uma vez que, de cada um dos nos-

sos lados, as canoas perseguidoras 

barravam-nos a passagem, enquan-

to que a do meio avançava directa-

mente para nos abalroar.

Parámos de remar e ficámos à espe-

ra do que desse e viesse. 

Foi quando as embarcações pas-

saram calmamente por nós e con-

tinuaram a sua viagem tranquila-

mente. Eram, afinal, três troncos 

grandes, dentre os vários que o 

vendaval de dias antes tinha deitado 

abaixo, e eram arrastados sem resis-

tência pela correnteza.

A última caçada
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Há uma boa nova e uma má 

notícia para as liberdades 

de imprensa e de expres-

são. A boa notícia é a ab-

solvição da comentarista televisiva 

Tânia de Carvalho, pelo Tribunal 

Provincial de Luanda, no caso da 

queixa apresentada pelo presiden-

te do Banco Angolano de Investi-

mentos (BAI), José Carlos Paiva. 

Tânia de Carvalho denunciou, com 

recurso a provas convincentes, os 

eventuais negócios corruptos de 

Paiva, que por sua vez decidiu apre-

sentar queixa. Felizmente, neste 

caso, a justiça funcionou.

Má notícia é a condenação do jor-

nalista Carlos Alberto, gestor do 

website A Denúncia: a 23 de Junho 

passado, três juízes conselheiros da 

1.ª secção da câmara criminal do 

Tribunal Supremo condenaram 

Carlos Alberto a uma pena de pri-

são de três anos, sujeita a suspensão. 

Segundo a deliberação dos magis-

trados João Pedro Kinkani Fuan-

toni, Daniel Modesto e Aurélio 

Simba, a pena fica suspensa caso o 

condenado apresente, no prazo de 

20 dias, um pedido de desculpas 

aos ofendidos, sendo o principal 

Luís de Assunção Pedro da Mouta 

Liz, vice-procurador-geral da Re-

pública.

Dita a sentença que o jornalista 

use o seu website, A Denúncia, e a 

sua página do Facebook, durante 

um período de 60 dias, para pedir 

desculpas de forma consecutiva, de 

10 em 10 dias. O condenado esta-

rá obrigado a começar tal tarefa no 

prazo de 20 dias; se assim não for, a 

pena de prisão será imediatamente 

executada.

Carlos Alberto é condenado tam-

bém a pagar uma indemnização ao 

ofendido Mouta Liz, no valor de 

um milhão e quinhentos mil kwan-

Tribunal Supremo condena jornalista
zas, além de uma indemnização, 

mais reduzida, a outros ofendidos. 

O portal A Denúncia é condenado a 

pena de multa.

A condenação do jornalista Carlos 

Alberto resulta da prática de três 

crimes de calúnia, três crimes de 

difamação e um crime de abuso de 

liberdade de imprensa.

Esta decisão resulta do recurso de 

uma sentença de primeira instân-

cia. Inicialmente, Carlos Alberto 

foi condenado a uma pena única de 

dois anos de pena suspensa, com a 

condição de, no prazo de 20 dias, 

apresentar um pedido de desculpas 

públicas ao vice-procurador-geral 

da República, por difamação, de-

núncia caluniosa e abuso da liber-

dade de imprensa. Nessa altura, a 

indemnização arbitrada pelo tribu-

nal foi de 100 milhões de kwanzas, 

equivalente a 230 mil dólares.

Em seguida, o Tribunal Supremo 

subiu a pena de prisão suspensa em 

um ano, passando-a de dois para 

três anos, e baixou radicalmente a 

indemnização, de 100 milhões para 

1,5 milhões, equivalente a pouco 

mais de 3460 dólares.

O que deu origem ao processo ju-

dicial foram as denúncias escritas 

por Carlos Alberto acerca do vice-

-procurador-geral da República, 

que aliás já tinham sido aborda-

das no Maka Angola em 2018. Aí 

contava-se a história de um supos-

to esbulho de terreno por parte de 

Mouta Liz. Carlos Alberto bom-

bardeou o vice-procurador com ou-

tras versões do mesmo tema.

Os juízes entenderam que o grau 

de ilicitude da suposta ofensa a um 

vice-procurador é mais elevado do 

que aquele que aconteceria a um 

comum cidadão. E aqui abre-se es-

paço para uma crítica à argumenta-

ção dos juízes do Supremo. Precisa-

mente, talvez o contrário seja mais 

válido. Qualquer ocupante de cargo 

público deve ter uma margem de 

“contestabilidade” maior do que a 

do cidadão comum, e só quando 

essa margem for ultrapassada de-

verá a lei agir através da punição 

penal.

Quer isto dizer que devem ser os 

mais fracos a estar mais protegidos 

pela lei, e não os mais fortes.

É sempre bom lembrar que as pri-

meiras leis escritas que acabaram 

por inspirar os sistemas actuais 

do Estado de Direito – quer fosse 

o código de Hammurabi, quer as 

adaptações que o rei dos reis da Pér-

sia, Dário, fez do Direito mesopo-

tâmico – tinham sempre em mente 

que as leis serviam para proteger 

os mais fracos, para que os fortes 

não os atacassem. Ora, este princí-

pio imemorial das leis é invertido 

pelos venerandos conselheiros, ao 

atribuírem uma protecção mais vi-

gorosa a um vice-procurador-geral.

Uma outra crítica que o acórdão 

merece é a desconsideração no que 

respeita às questões que se colocam 

entre as fronteiras da liberdade de 

expressão e liberdade de imprensa, 

por um lado, e o direito ao bom 

nome, por outro.

Aflorando este tema, os juízes ra-

pidamente afastam qualquer con-

sideração, citando os portugueses 

Gomes Canotilho e Vital Moreira, 

no sentido de que ambos os direitos 

em colisão – liberdade de expressão 

e direito à consideração e honra – 

devem sofrer limitações de modo 

que se respeite o conteúdo essencial 

de cada um deles.

Na verdade, não faz sentido citar os 

mestres portugueses e não retirar 

uma espécie de lição para o caso 

concreto, averiguando qual a medi-

da da compressão que esses direitos 

podem sofrer e como se resolvem, 

na prática, estas situações.

O recurso sistemático à doutrina 

portuguesa não ajuda, já que esta 

é bastante pobre em matéria de li-

berdade de expressão e informação, 

tendo o país sido condenado algu-

mas vezes pelo Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem.

A magistratura angolana deve, em 

definitivo, procurar doutrinas mais 

ricas e imensas, a começar na Áfri-

ca do Sul e a terminar na Alema-

nha.

Discorda-se vivamente da aproxi-

mação interpretativa do Tribunal 

Supremo relativamente à colisão da 

liberdade de expressão com o direi-

to ao bom nome.

No nosso entendimento, a liberda-

de de expressão, numa sociedade 

democrática, afigura-se como uma 

regra prevalecente, embora deva 

ser afastada em casos de manifes-

ta gravidade, sobretudo quando as 

afirmações difamatórias não estão 

sustentadas em qualquer prova.

Em termos de liberdade de expres-

são, cabe ao ofendido provar, para 

além de qualquer dúvida, de que 

modo o seu bom nome é afecta-

do e, ademais, que o arguido teve 

uma intenção relevante e maliciosa 

em denegri-lo, sem qualquer prova 

dos factos alegados. Portanto, não 

temos uma verdadeira colisão de 

direitos, mas sim uma adequação 

prática.

Considerados os pontos críticos 

do acórdão, é necessária uma re-

gulamentação o mais clara possível 

acerca dos limites e dos excessos. 

A prevalência, na liberdade de ex-

pressão, não pode querer dizer que 

qualquer afirmação é admitida, 

sobretudo neste tempo de intole-

rância e enxovalhamento nas redes 

sociais. Nota-se que existe, de resto, 

uma preocupação oficial de sujeitar 

as redes sociais a escrutínio judi-

cial; e claro que as afirmações que 

ultrapassem as “linhas vermelhas” 

devem ser escrutinadas pelo direito.

Neste aspecto, no caso que estamos 

a analisar, o tribunal aferiu que o 

jornalista Carlos Alberto foi inca-

paz de provar as suas afirmações, 

apesar de terem sido admitidos vá-

rios meios para tal.

De acordo com a deliberação do 

Tribunal Supremo e as normas do 

jornalismo, não se podem fazer 

afirmações difamatórias sem um 

elemento de prova bastante. O falar 

por falar, lançar a calúnia por lançar, 

não tem prevalência. Os tribunais 

têm sempre de instar os arguidos a 

demonstrar as razões em que se ba-

searam para fazerem as afirmações 

que ofendem.

Finalmente, é fundamental referir 

a parte da pena segundo a qual o 

arguido é obrigado a repetir, de 10 

em 10 dias, o pedido de desculpas 

na página do Facebook e no jornal 

digital A Denúncia. Parece uma me-

dida desproporcionada, além de um 

pouco confusa. Bastaria um pedi-

do de desculpas que permanecesse 

durante um período determinado 

de tempo na página. Assim, parece 

mais um castigo humilhante para o 

arguido.

Infelizmente, esta decisão do Tri-

bunal Supremo, ao contrário de 

algumas decisões de primeira ins-

tância, não nos descansa no que diz 

respeito à liberdade de expressão. 

O Tribunal Supremo não cria um 

quadro manifesto e uma geometria 

de aplicação da lei perceptível por 

todos. Se, em termos de indemni-

zação, a decisão parece razoável, já 

em relação à possível pena de prisão 

afigura-se excessiva. 

(makaangola.org)

Por Paulo Zua*

Daqui a um mês, quando voltar de fé-

rias, poderei estar a escrever sobre a 

Terceira Guerra Mundial. Daqui a um 

mês, Estados Unidos, Canadá, Austrá-

lia, Japão, Europa da NATO e outros satélites 

poderão estar a combater, simultaneamente, a 

Rússia, a China e respectivos aliados. Daqui a 

um mês, o maior potencial destruidor do pla-

neta Terra pode estar a ser utilizado, em frene-

sim, num combate descontrolado entre todas 

as potências militares do mundo.

É este medo que a visita de Nancy Pelosi a 

Taiwan me coloca.

O sinal que dá esta viagem da presidente da 

Câmara dos Representantes dos EUA a um 

território autónomo que a China reivindi-

ca como seu (e a ONU concorda) é terrível: 

depois das autoridades chinesas (em nome de 

três posições anteriores de reconhecimento da 

soberania chinesa sobre Taiwan, assinadas pe-

los líderes dos dois países) terem exigido que 

essa viagem não acontecesse, depois de tudo o 

que se passou e se passa na Ucrânia, que con-

clusão poderemos tirar?...

A resposta parece óbvia: é mesmo interesse 

da maior potência do mundo encontrar uma 

desculpa para lançar a guerra generalizada no 

planeta, talvez convencida de que essa é a única 

maneira de manter a sua hegemonia.

A análise da liderança norte-americana, no 

seu egoísmo nacionalista (semelhante aos 

egoísmos imperialistas que levaram à I Guerra 

Mundial), pode até estar certa, mas a sua pos-

sível consequência custará milhões de vidas, 

uma destruição enorme, uma miséria desco-

munal e o fim da liberdade nas democracias 

- já declaradamente limitada desde que come-

çou a guerra na Ucrânia.

Não é aceitável.

O paulatino esticar da corda da conflitualidade 

por parte dos norte-americanos (que entretan-

to deslocaram para a região mais quatro na-

vios de guerra, incluindo um porta-aviões), na 

esperança de conseguir uma resposta militar 

do lado contrário que dê um pretexto “legiti-

mador” para o combate - táctica que resultou 

com Putin - deixa apenas uma esperança: que 

algum bom senso de última hora dos envolvi-

dos alivie a tensão.

O problema é que o bom senso está a morrer, 

pois defronta a fúria aniquiladora dos preda-

dores económicos que competem entre si, atrás 

das lideranças políticas das grandes potências 

mundiais.

Esses agentes cercam o raro bom senso com 

o insulto da traição à pátria e a demagogia 
de uma hipócrita defesa de superiores valores 
morais, decorada com apelos subliminares à 
xenofobia e ao racismo. É o que temos visto, 
esfuziantemente, desde 24 de Fevereiro...
A irracionalidade estúpida que este ambiente 
de conflito mundial instalou atinge já as coisas 
mais pequenas e corriqueiras, como se vê em 
três exemplos de debates públicos, nas últimas 
semanas, ocorridos no burgo lusitano:
- Um presidente da Assembleia da República 
que diz palavras sensatas e, até, entusiasmantes 
(aplaudo de pé) contra o racismo e a xenofobia 
num dos poucos momentos em que não podia 
estar a dizê-las: precisamente quando arbitra a 
discussão de uma proposta do Chega sobre o 
tema, no parlamento que deveria dirigir com 
imparcialidade.
- Um governo que critica publicamente (e 
bem) a ingerência da embaixada russa ao ata-
car um exercício legítimo da liberdade de ex-

pressão do cantor Pedro Abrunhosa. Só que 
não fez o mesmo quando houve um pedido 
de ilegalização do PCP feito pelo presidente 
da Associação de Refugiados Ucranianos, nem 
quando a embaixadora ucraniana da altura 
acusou os comunistas de participarem “numa 
campanha de desinformação russa”. Isso não 
foi um atentado à liberdade de expressão e 
uma ingerência na vida interna do país? Por-
quê esta dualidade de critérios?
- E os mesmos furiosos defensores da liber-
dade de expressão de Pedro Abrunhosa, que 
usou esse direito para surfar a onda gigantesca 
anti-Putin, lançaram um debate arrepelado 
contra o exercício da liberdade dos artistas que 
decidiram ir à Festa do “Avante!” deste ano, um 
local onde a onda, bem mais pequena, é a dos 
que acreditam que ser anti-Putin até é razoá-

vel, mas é também terrivelmente insuficiente 

para chegarmos a uma paz justa e sustentável. 

Com defensores destes da liberdade de expres-

são, o futuro desta não é nada promissor...

Vou de férias. Volto em Setembro, depois da 

Festa do “Avante!”, se esses que tentam domi-

nar a seu gosto a liberdade de expressão ainda 

deixarem.                                               *dn.pt

Vamos mesmo para a Terceira Guerra Mundial?
Por Pedro Tadeu
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Reagindo ao toque da campanha, 

foi-lhes aberta a porta. Encami-

nhados para a varanda do apar-

tamento, perceberam que esta-

vam entre os últimos andares do prédio. 

Sentiam-se dominados pelo fascínio de 

olhar de cima para baixo. A um palmo 

dos dois, uma nuvem solitária recusava 

ser empurrada pelo vento. Um panora-

ma visual interessante. Um quadro de 

independência política. Não precisavam 

de pensar. Aquela periferia da cidade ca-

pital oferecia-lhes um conjunto de análi-

ses. Juntos identificaram alguns bairros, 

alguns empreendimentos de destaque, 

algumas avenidas… Continuaram ali 

especados à espera de uma ordem para 

iniciarem o trabalho de pintura. À deter-

minada altura, o colaborador perguntou:

— Será que um dia estes bairros todos 

vão mudar? Minha irmã ainda vende 

carvão ali perto da Noroeste. É ali, da-

quele lado. Sim. Mas, essa vida de vender 

montinhos de carvão, montinhos de le-

nha, montinhos de sofrimento, será que 

um dia vai mesmo passar? Estou sempre a 

ouvir que o custo de vida está alto, quando 

é que não esteve alto? Eu não consigo per-

ceber…

— Tens que lavar essa tua roupa de traba-

lho. Até dá a entender que não valorizas a 

roupa que te identifica como trabalhador. A 

aparência conta. 

— Mestre sabe que tudo está a subir. Alguns 

já dizem que o País está na bancarrota. Olha 

bem para estes bairros à volta da cidade. Po-

breza! Pisam-nos e não podemos exprimir 

a dor! É liberdade vermelha. Quem mais 

se preocupou em queimar pneus? Foram 

maioritariamente os cidadãos desses bair-

ros. Como em Moçambique as manifesta-

ções são proibidas, então, as pessoas optam 

por estratégias que respondem a essas proi-

bições. Que rostos é que o Governo queria 

que aparecessem? Mestre acha mesmo que o 

Governo não sabe que o povo está de rastos? 

Mesmo sabendo, não pode e nem deve proi-

bir o povo de se manifestar. A OTM devia 

ter tomado a dianteira, mas só sabe fazer o 

seu drible. É como o Mestre costuma dizer, 

as organizações que nasceram no período 

monopartidário ainda não conseguiram ade-

quar-se ao novo momento do suposto plura-

lismo democrático. Respondem e respeitam 

ao mesmo comando que as criou. É natural, 

mas preocupante. 

— Não te esqueceste de nada? Temos que 

terminar o trabalho até amanhã, sem falta. 

Aquele recibo está contigo? É preciso ter 

muito cuidado com o tipo, é perigoso. Tem 

uma mulher muito rigorosa. 

— Está tudo em ordem, Mestre. O que me 

diz sobre esta de a Rússia e a China afinarem 

o olhar para África e concretamente para o 

nosso País? Acompanhou que em Setembro 

vamos poder exportar mercadorias para a 

China, gozando do benefício da isenção de 

encargos fiscais? Isso é muito bom. Mas, o 

quê que nós produzimos para exportar con-

sistentemente para a China? Ou isso é para 

facilitar aos chineses que já cá estão? Estou 

com pena das nossas madeiras e mariscos! 

Acompanhou aquela das badjias? Espero que 

não seja para acomodar a exportação de bad-

jias, um novo tipo de hambúrguer; correría-

mos o risco de ficar sem uma sequer. E os 

russos? Têm ofertas complicadas numa al-

tura em que queremos acertar a nova tabe-

la salarial. O FMI está de olho! De novo, 

estamos com o problema do dilema das 

opções. Uma má escolha pode-nos cus-

tar mais sofrimento, mais pobreza, mais 

dependência, menos democracia, menos 

desenvolvimento. Ou os russos estão a jo-

gar com a história do peso do banco russo 

VTB no rabo preso endossado ao País, nas 

dívidas ocultas dos poderosos… Mestre já 

ouviu falar de rublos? Devem estar a brin-

car com o nosso rabo preso. 

Uma voz feminina interrompeu a conver-

sa. Retiraram-se da varanda, tendo cami-

nhado ao encontro de uma mulher, uma 

imperatriz, que os aguardava. Deixaram 

para trás todo aquele panorama interes-

sante, todo aquele quadro de vivência 

social e de resiliência protagonizada por 

moçambicanos independentes. Estavam 

agora diante de uma moçambicana ver-

dadeiramente independente, sem rublos, 

mas, de certeza, dolarizada.

Varanda anónima

Estou no centro da Praia, de onde 

escrevo estas linhas com sapatos e 

traje solene, e não tenho os pés na 

água. Sim, é isso mesmo. Nós, os 

humanos, somos seres enigmáticos por na-

tureza, contraditórios, imprevisíveis, obce-

cados pela ilusão e por vezes caprichosos. 

É talvez por isso que sendo todos humanos 

apenas uns ficam na história.

Estou na Praia, a cidade, de costas viradas 

para o mar que tudo tem de bom e de ma-

ravilhoso para me oferecer em abundância, 

mas os meus olhos viram-se para a terra 

árida onde, como escreveu o poeta d’Os 

Flagelados do Vento Leste, «as cabras nos 

ensinaram a comer pedras para não pere-

cermos»; e agora também um grupo isola-

do de bois que vejo galgando os vales das 

montanhas à procura de pasto... 

Estou na Ilha de Santiago rodeado de água 

salgada por todos os lados e bem no cen-

tro da Achada de Santo António, o bairro 

mais nobre e mais populoso da acolhedora 

capital de Cabo-Verde, um país que a nível 

do grupo dos cinco PALOP foi apontado 

como exemplo de estabilidade e organiza-

ção.

No hotel, o empregado que faz o meu re-

gisto é uma figura distinta, muito educa-

do e com formação universitária. «Estou 

a escrever a minha monografia de fim do 

curso de Relações Internacionais», diz-me 

o José António, um jovem que hoje mesmo 

completou 23 anos. Gente bem educada é 

outra coisa.

No refeitório, duas jovens de plantão impe-

cavelmente uniformizadas também falam 

de si mesmas com humildade e auto-esti-

ma. «Esta é a minha primeira semana de 

trabalho», confessa-me   a Evely, com um 

sorriso de leite tímido e fresquinho, mas a 

quem não perguntei a idade. Bem queria 

dar-lhe 21, mas não se pergunta a idade a 

senhoras. Quando lhe digo que sou muito 

guloso e vou comer tudo de bom que há 

no buffet do restaurante, ela responde-me: 

«Eu também sou gulosa!», mas foge a se-

guir e esconde-se de vergonha.

O jovem foi mais extrovertido e puxou 

conversa logo que soube que eu vinha de 

Luanda para apresentar uma obra literária 

nesta linda cidade, onde ainda não fiz praia, 

e irreconhecível desde a minha última via-

gem, em 2013. «Vocês em Angola têm 

tudo. Nós, não! Isto é uma decepção. Os jo-

vens preferem emigrar porque aqui temos 

de trabalhar muito duro,  de manhã à noite, 

e trabalhar a terra durante os escassos dois 

meses em que a chuva cai desgraçadamente 

no mar! «A água doce e a chuva são fenô-

menos raros em Cabo-Verde», desabafa ele, 

sem ânimo. E o jovem de apenas 23 anos 

deu-me um verdadeiro “briefing”  sobre a 

seca, o estado da nação, os erros da juven-

tude, a importância do estudo e do conhe-

cimento para se inverter esse quadro, além 

do “foco naquilo que fazemos”.

Mas depois dele, foi a minha vez! O jovem 

deixou de falar de si, do estado da nação  e 

dos outros e passou a interrogar-me. Quis 

saber que tipo de livro que eu iria apresen-

tar na Praia, afinal.

Eu não tinha muito tempo, mas lá lhe fiz as 

vontades, num breve resumo:

Trata-se do primeiro volume de uma co-

lectânea sobre antropologia cultural com 

o título   «Os Bantu na visão de Mafrano 

– Quase Memórias», de um escritor e et-

nólogo angolano chamado Maurício Fran-

cisco Caetano, “Mafrano”.

O autor desta obra, Maurício Francisco 

Caetano, já faleceu e é o meu pai. Em An-

gola, foi   director Nacional de Impostos 

do Ministério das Finanças em Angola de 

1975 a 1982, e membro fundador da União 

dos Escritores Angolanos (UEA). Desta-

cou-se ainda como professor de Português 

e de Filosofia, em prestigiados estabeleci-

mentos de ensino, ao longo de quase toda a 

sua vida, desde xxx até ao ano em que mor-

reu, em 1982. Também foi professor do 

primeiro bispo negro da história da igreja 

católica em Angola.

Maurício Francisco Caetano destacou-se 

com vários artigos que publicou na impren-

sa angolana, ainda nos anos 50, deixando 

um vasto espólio literário que está agora a 

ser compilado nesta colectânea que vai ser 

publicada faseadamente em três volumes. 

O livro reproduz  pesquisas realizadas pelo 

autor sobre a vida ancestral dos povos Ban-

tu, de há mais de cinco mil anos, trazendo-

-nos reflexões sobre a pré-história da civi-

lização africana. E foi tudo. Sexta-feira, dia 

05, seria dia “D” na Praia e apesar de estar 

aqui há vários dias, limitei-me a piscar os 

olhos a um mar de uma beleza sem limites 

mas sem tempo para meter os pés na água. 

De facto, o foco tinha sido outro.

 

*Jornalista e escritor angolano

No meio da Praia, sem meter os pés na água!
Por Tazuary Nkeita*
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ASSIM SIM: PRM

Isto a propósito do caso do agente da Polícia da República de Moçambi-

que, que em pleno exercício das suas funções, não só não recebeu o suborno 

que o motorista do chapa queria dar-lhe, como também convidou todos os 

passageiros que se faziam transportar no mesmo, para uma pequena mas im-

portante lição de civismo, de zelo profissional e do saber estar de um agente 

da autoridade. Parabéns ao Agente e à PRM!

Em jeito de arremate, aqui vai o apelo para que quando sair o remodelado 

TSU, se contemple condignamente e de uma vez por todas, as profissões de 

risco, como é o caso da Polícia e Outras que tais; para que deixemos de ser 

um projecto do País e sejamos um verdadeiro País, atento a todos os S´s e R´s 

das nossas diferentes sociedades laborais e profissionais.  

NOTA EXPLICATIVA

Ultimamente nesta coluna tenho publicado e o semanário SAVANA edi-

tado, textos com título 90+2= 92%. Com a vossa permissão gostaria de dizer 

uma vez mais que os referidos textos, têm a ver com as datas dos aniversários, 

independentemente do signo do mês, mas coincidentemente com o carácter 

e personalidade de cada um de nós. E, o que é facto é que pelo feedback que 

continuo a ter em 92% dos casos dá certo. Por isso a insistência na continua-

ção da referida matéria até ao dia 31, já só faltam 13, para, sem descriminar, 

satisfazer todas as datas de todas e todos os leitores.

90+2=92% DE VERDADE( CONT.)

DIA 19 = DIA DO CARÁCTER

O biótipo do dia natalício 19 mostra muita coragem, força de carácter, de 

natureza audaciosa, apaixonada e até impulsiva, chegando em certos mo-

mentos a actos heróicos. Assim, como o (5), quer mudanças, é versátil e está 

sempre desejando o melhor para si e também para a família. É independente, 

artístico, original e dotado de espírito de iniciativa e criatividade. 19 é o dia 

do sucesso, da prosperidade e também da felicidade. Esta vibração altamente 

positiva tem em si embutido também certa tendência à arrogância, à teimo-

sia e à vaidade.

É também o número dos extremos (1 e 9); desta configuração só poderia 

resultar em um indivíduo que em certo dia está nas nuvens (rico), e em 

outro atolado na mais completa miséria. Possui grande poder de realização, 

mas se irrita com certa facilidade, tendo acessos de crises de violência que 

normalmente afectam a sua saúde. Apesar desta negatividade, jamais guarda 

rancor de quem quer que seja e rapidamente esquece qualquer ofensa de que 

é vítima. Sendo o seu lema o carácter, na mais pura expressão, o seu possuidor 

é um reformador, e como tal, sempre pensa em uma maneira de transformar 

o mundo, conquistando dessa maneira, simpatias e a admiração de todos.

Quando quer alguma coisa, é capaz de gestos teatrais e até atitudes extremas 

e não aceita seguir o tradicional. Pelo seu instinto ‘paternal’, as decepções 

(principalmente com amigos), frustrações (ideológicas) e fracassos (profis-

sionais), podem afectar o seu coração, a circulação sanguínea, a visão e tam-

bém o sistema auditivo.

DIA 20= DIA DA SENSIBILIDADE

Como especificado, o nativo deste dia é muito sensível e para atingir os seus 

objetivos e expressar seus sentimentos, usa de rara imaginação, brandura de 

modos e grande espírito de irmandade. É uma pessoa voltada para o lar, 

possuindo um constante desejo de paz, amor e felicidade, porém, às vezes 

contenta-se com condições pouco harmoniosas que lhe tolhem e prejudicam 

os seus ideais, mas jamais desiste de tentar até conseguir seus objetivos. É 

pacífico por natureza, não suportando discussões e faz qualquer coisa para 

evitá-las. Apesar disso, tem muito orgulho de si mesmo, de suas habilidades, 

além de dar muita importância à própria aparência e à condição social. É 

um ser romântico, cheio de afeto, um tanto inconstante e mutável, até certo 

modo vacilante, visando os fins sem se preocupar com os meios. Esta fase 

negativa da sua personalidade, caso não seja trabalhada com altivez, pode 

levá-lo à ruína material e até espiritual. Está sempre querendo conhecer no-

vos lugares e novas pessoas e também viver novas experiências. É tremenda-

mente hábil e é capaz de fazer qualquer serviço mais rápido e melhor do que 

qualquer outro. Também tem grande habilidade para tratar com o público, 

sendo, dessa maneira, um bom político ou trabalhar em repartições gover-

namentais voltadas para o povo. As decepções, frustrações e contrariedades 

podem lhe causar graves prejuízos ao sistema nervoso.

A nova dinâmica que o seleccio-

nador nacional, Chiquinho Con-

de, está a imprimir já começou 

a dar resultados desejados, não 

sendo de estranhar que os Mam-

bas tenham eliminado, último 

sábado, a selecção da Zâmbia, no 

seu reduto, depois de um empa-

te sem abertura de contagem em 

Maputo. Com este triunfo tan-

gencial, Moçambique garantiu a 

qualificação para a última fase de 

apuramento ao CHAN-2023.

Lau King, que tem vindo a 

revelar-se como um avançado 

com fome de golos,  foi o autor 

do único tento, aos 81 minutos. 

Recorde-se que King entrou na 

segunda parte para o lugar de 

Isac, e este veio dar razão às vo-

zes que questionam Chiquinho 

Conde por não lhe considerar 

como peça-chave, apesar de fazer 

diferença.

A próxima eliminatória diante 

do Malawi será em Outubro pró-

ximo, sendo que primeiro jogará 

fora, para depois realizar a segun-

da partida em Maputo.

Depois de uma interrupção 
do Moçambola por 33 
dias, concretamente após 
a realização da 6.ª jor-

nada, devido aos compromissos 

da Selecção Nacional, a compe-

tição - a maior do nosso calen-

dário futebolístico - retoma este 

fim-de-semana com partidas de 

alto risco e não recomendáveis a 

cardíacos. É que, em função dos 

resultados que vão acontecer, ha-

verá alterações de vulto na tabela 

classificativa. 

Refira-se que os Mambas disputa-

ram durante esse período em que 

o Moçambola esteve interrompi-

do o Torneio da COSAFA e a pri-

meira eliminatória de apuramento 

ao CHAN da Argélia, a realizar-

-se em Janeiro de 2023.

Mas esta longa paragem cer-

tamente pode ter sido benéfica 

para algumas colectividades que 

revezavam o bem e o mal no que 

ao seu rendimento diz respeito, a 

exemplo do Ferroviário da Beira, 

Liga Desportiva de Maputo, In-

comati, Associação Desportiva de 

Vilankulo e o próprio Matchedje 

de Mocuba, actual lanterna ver-

melha, com apenas um ponto.

A ronda abre este sábado, com 

a disputa das partidas Costa do 

Sol-União Desportiva do Songo 

(USD) e Ferroviário de Nampula-

-Incomati.

Para já, relativamente ao primeiro 

encontro, o qual colocará frente 

a frente os canarinhos e os hi-

droeléctricos, é seguramente o 

jogo de cartaz da jornada, daí não 

estranhar o facto de estar a ali-

mentar acessos debates nas redes 

sociais e noutros fóruns. E a razão 

é óbvia: as duas equipas estão lan-

çadas na corrida pela conquista do 

título, a julgar pelos resultados que 

obtiveram nas jornadas anteriores.

Aliás, a UDS venceu até ao mo-

mento todas as seis partidas que 

até aqui disputou, somando 18 

pontos, o que não deixa de ser 

um dado a considerar, enquanto 

o Costa do Sol ocupa a segunda 

posição, com 14 pontos. Com os 

Um mês depois, Moçambola está de volta

Tira-teimas...! 
Por Paulo Mubalo

olhos atentos ao adversário. 

Quer isso dizer que caso vençam 

os donos da casa, estes ficarão a 

um ponto do líder, o que tornaria 

a competição mais renhida ainda, 

enquanto a vitória sorrir à equipa 

de Tete, esta poderá aumentar a 

diferença pontual para 7 pontos, o 

que seria uma indicação clara de 

que a caminhada para a conquista 

do título está ganha.

 Paralelamente ao desafio Ferro-

viário de Nampula-Incomati, o fa-

voritismo recai para os anfitriões, 

a menos que realmente com esta 

interrupção os açucareiros tenham 

encontrado uma panaceia para a 

crise que enfrenta.

Os outros jogos a serem dispu-

tados no domingo são também 

aguardados com inusitado interes-

se, até porque estarão em campo, 

em certos casos, equipas até certo 

ponto do mesmo nível.

É disso exemplo a partida que será 

disputada entre o Ferroviário de 

Nacala e o de Maputo, sendo que 

os locomotivas de Nacala somam 

9 pontos , contra 8 pontos do seu 

homónimo da capital.

Mas irmandade à parte, os dois 

conjuntos tudo farão para somar 

os três pontos em disputa, até 

porque querem continuar a lutar 

pelos seus objectivos, que passam 

certamente por ocupar os lugares 

cimeiros e, quiçá, conquistar o tí-

tulo.

Ainda em Maputo, a Black Bulls, 

que depois de um início titubeante 

já tinha acertado o passo nas úl-

timas jornadas, vai medir forças 

com a desesperada Liga Despor-

tiva, que aos poucos está a perder 

a “maturidade”, no sentido de não 

ser aquela formação que, num pas-

sado não muito distante, provocou 

furor no país, superiorizando-se às 

equipas mais cotadas.

É caso para dizer que mudam-se 

os tempos, mudam-se as vontades.

Já em Quelimane, o Matchedje de 

Mocuba, o maior aflito desta com-

petição, defronta um outro aflito, 

o Ferroviário da Beira, que está 

simplesmente irreconhecível. 

Na verdade, depois de um iní-

cio promissor, os locomotivas de 

Chiveve estão a fazer uma má 

propaganda para o nosso fute-

bol, e o facto de somarem apenas 

seis pontos é indicativo de que há 

muita coisa que deve ser mudada.

Mas os zambezianos também 

quererão dar um safanão à crise, 

sob pena de verem as possibili-

dades de manutenção a ficar cada 

vez mais reduzidas.  

Finalmente, o Ferroviário de Li-

chinga, que soma 8 pontos, recebe 

a Associação Desportiva de Vi-

lankulo, que soma 6 pontos. 

Se a avaliação das duas equipas 

fosse apenas em função da dife-

rença pontual, seguramente, di-

ríamos que a anfitriã sairia ven-

cedora, mas há outros elementos 

a ter em conta. Aliás, a mudança 

da equipa técnica no Vilankulo 

configura essa ânsia de mudan-

ça do rumo das coisas. Enfim, é 

uma partida que também promete 

muita espectacularidade. 

Mambas em ascensão meteórica
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, 
Operadora da Licença da Área 5-A em Moçambi-
que, convida as empresas interessadas a submeter 
a sua Manifestação de Interesse para a pres-
tação de serviço nas OPERAÇÕES DE PERFURA-
ÇÃO OFFSHORE ATRAVÉS DE NAVIO DE PER-
FURAÇÃO (DRILLSHIP) em apoio á atividade de 
pesquisa da Eni Mozambico S.p.A Mozambican 
Branch em Moçambique.

O drillship em questão deve ter as seguintes carac-
terísticas:

- Plataforma de perfuração com dupla 
atividade e completa

- Unidade de Posicionamento Dinâmico 
apta e equipada para o serviço H2S

- Unidade de Posicionamento Dinâmico 
necessária para ser ajustada e equipa-
da para Zero Descarga

- Profundidade da água nominal mínima 
2400 m

- Profundidade de Perfuração mínima 
5400m;

- Capacidade da torre 2.000.000 libras;

- Sonda equipada com pelo menos 1 
unidade e pessoal para fornecer servi-
ço 24 hora por dia.

- Navio-sonda de 5ª geração em diante;

- Mínimo de cinco anos de atividade 
comprovada em perfuração;

- Experiência comprovada operando em 
áreas de ciclones;

- -
mento não antes de Q4 2023;

- Equipado com unidade de cimentação 
e totalmente comissionado;

O contrato prevê:

 necessário para realizar ativi-
dades de perfuração e abandono em um (1) poço 
em Moçambique, mais três (3) poços adicionais em 

-

liada da Eni. A data prevista de entrada do poço é 
no 

l necessário para rea-
lizar a perfuração, teste de poço, abandono e con-
clusão de 6 (seis) poços adicionais em continuação 
direta.

no país com gestão administrativa e operacional 
baseada em Maputo e base logística dedicada em 
Pemba no prazo de um mês antes da data de entra-
da em vigor.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As Empresas interessadas deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse para participar de um 
processo de concurso para operações de perfuração 
em águas profundas através de navio de perfuração 
(Drillship), registrando-se no site indicado abaixo e 
enviando a seguinte documentação exigida e de-
monstrando como evidência:

i. 

a) Ser capaz de fornecer um Navio de perfura-
ção compatível com as características acima 
listadas; a) Informação sobre o Navio de per-
furação proposto, incluindo nome e disponi-

que o Navio de perfuração pode chegar a Mo-
çambique;

b) Informações sobre a capacidade de atender 
aos requisitos técnicos listados acima

c) -
tário de ROV, unidades de cimentação e mu-
dlogging; 

d) Folha de dados técnicos, P&I e desenho de 
Sistemas de zero Descarga (ou seja, número 
de G-dry

e) Ter uma vasta experiência na execução de 
operações de perfuração em àguas profundas 
envolvendo um navio de perfuração em con-
formidade com as características acima lista-
das;

f) Qualquer outra informação que estabeleça a 
capacidade de cumprir este escopo de traba-
lho

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE 
PARA OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE POR 
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ii. 

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de 
Comércio, nome da Pessoa Jurídica e pessoa de 

-
ção e outras informações relevantes da Eni Ro-
vuma Basin B.V.;

b) Demostração Financeira dos Últimos três anos 
e Relatório Anual, incluindo Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. 
Os referidos documentos deverão ser forneci-
dos para o Grupo da Empresa (se aplicável) bem 
como a entidade registada em Moçambique da 

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua 
empresa ainda não esteja registada em Moçam-

respetiva linha do tempo;

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos 

listados na bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de In-
teresse como Consórcio ou como uma Joint Ven-
ture (JV), informação referente a cada membro 
pertencente ao Consórcio ou a JV com o respeti-
vo papel que cada membro irá desempenhar no 
potencial projeto. A intenção de formar um Con-
sórcio ou uma JV deve ser fundamentada por um 
Acordo ou “Memorando de Entendimento” devi-
damente assinado por cada membro do grupo.

Empresas interessadas neste convite podem sub-
meter sua Manifestação de Interesse inscrevendo-
se através do seguinte website (Eni Rovuma Basin 
B.V. Candidaturas):

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.
page

Uma vez concluído o registo da Empresa, na “Área 
Privada” será possível criar o pedido de resposta a 
esta Manifestação de Interesse:

Para aceder ao procedimento de Candidatura, ace-
da à secção “ ”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as fun-
cionalidades de:

-
ção

Para quaisquer questões e apoio, pode entrar em 
contato com nosso serviço de apoio de

operações: e-mail: ebusiness.support@eni.com

Uma vez submetida a Manifestação de Interesse no 
formulário de inscrição do website, o seu número 

e-mail: erb.Public.announcement@eni.com 

A candidatura deverá referir ao seguinte código de 
serviço: 

-
TERS

No aplicativo do site, na secção “Objeto do aplicati-
vo”, a área “Origem do convite” deve ser preenchi-
da da seguinte forma: “OFFSHORE RIGS”.

Sujeito à entrega e conformidade de toda a docu-
mentação acima, as Empresas interessadas nesta 
Manifestação de Interesse podem receber da Eni 
Mozambico S.p.A Mozambican Branch o Paco-

processo de licitação para as atividades em ques-
tão.

Este inquérito não será considerado como um con-
vite à apresentação de propostas e,

portanto, não representa ou constitui qualquer pro-
messa, obrigação ou compromisso de

qualquer tipo por parte da Eni Mozambico S.p.A 
Mozambican Branch de celebrar qualquer acordo 
com qualquer empresa que irá participar desta Ma-
nifestação de Interesse.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas inte-
ressadas na preparação da Manifestação de Inte-
resse serão de total responsabilidade das empre-
sas, as quais não terão direito a qualquer reembolso 
por parte da Eni Mozambico S.p.A Mozambican 
Branch. 

Todos os dados e informações fornecidos ao abri-
go desta Manifestação de Interesse serão tratados 

-
gados ou comunicados a pessoas ou empresas não 
autorizadas.

A data limite para submissão da documentação re-
ferente a Manifestação de Interesse para o ende-
reço do site acima indicado é 

, . A docu-
mentação recebida após a data e hora indicada não 
será aceite.
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Operator of Area 5-A license in Mozambique, in-
vites interested companies to submit their Ex-
pression of Interest for the provision of DRILL-

 
to support Eni Mozambico S.p.A Mozambican 
Branch exploration activity in Mozambique.
Such Drillship is required to have the following 
characteristics: 

- Full dual activity drilling rig
- 

for H2S Service;
- 

equipped for Zero Discharge;
- Rated Water Depth = min 2400 m;
- Drilling Depth = min 5400 m;
- Derrick Capacity 2,000,000 lbs;
- Equipped with at least 1 ROV unit & person-

nel to provide 24h service per day;
- Drillship 5th generation upward;
- -

ties;
- Proven experience operating in cyclone ar-

eas;
- 

Q4-2023.
- Equipped with cementing unit and fully com-

missioned

The contract foresees 
A  needed to perform drilling 
and abandonment activities on one (1) well 
in Mozambique, plus additional three (3) 
wells in direct continuation in West Africa for 

of the well is in ;

Plus, an  needed to per-
form drilling, well testing, abandonment 
and completion of additional six (6) wells in 
direct continuation.

Rig contractor MUST open a local branch in coun-
try with administrative & operative management 
based in Maputo and dedicated logistic base in 
Pemba within one month before spud-in date.

DOCUMENTATION REQUIRED 
Companies interested in this invitation may sub-
mit their Expression of Interest to participate 
in a tender process for offshore drilling operations 
through drillship by registering on the website in-
dicated below and submitting the following re-
quired documentation demonstrating an evidence 
of:

i. 
a) Information about the proposed rig, in-

cluding name and availability window, 

the rig can arrive in Mozambique;

b) Information on ability to meet the above 
listed technical requirements;

c) 
owner of ROV, cementing and mudlog-
ging units; 

d) Technical data sheet, P&I and drawing 
of Zero Discharge Solid Control Systems 
(i.e. number of G-dry, number of augers, 
etc.); 

e) Having an extensive experience of exe-
cuting drilling operations offshore involv-
ing a Drillship compliant with the above 
listed characteristics;

f) Any other information that will establish 

ii. 

a) -
ister, Legal Entity name and contact per-

other relevant information from Eni Rovu-
ma Basin B.V.;

EXPRESSION OF INTEREST
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b) Last three years Financial Statements and 
Annual Report including Balance Sheet, 

These documents must be provided for the 
Company Group (if applicable), and also 
for the Company’s Mozambican registered 
entity that will enter into the subject con-
tract;

c) Company’s registration in Mozambique. 
In case your Company is not already reg-
istered in Mozambique, please specify if 
you would be willing to promptly register 
in Mozambique and specify the respective 
timeline;

d) Company and Group Structure with the 
list of major Shareholders and ultimate 

-
change);

e) In case you wish to participate in the Ex-
pression of Interest as a consortium or as 
a joint venture, information about each 
member of consortium or joint venture 
and role of each participant in the poten-
tial project. Such intention to form either a 
consortium or a JV, must be supported by 
an Agreement or “Memorandum of Under-
standing” duly signed by each entity in the 
group.

Companies interested in this invitation may sub-
mit their Expression of Interest by registering the 
company on our website (Eni Rovuma basin B.V. 
Application):
https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.
page

Once the Company registry is complete, in “Pri-
vate Area” it will be possible to create the
application for responding to this Expression of 
Interest:
To access this section, from the side menu select 
“ ”.

By clicking on the above item, you can access the 
features of:

-
tionnaire

For any issues and support, you can contact our 
service operations support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website ap-
plication, your application I.D. number must be 
Shared to: 
e-mail: erb.procurement@eni.com

The submission must refer to the following com-
modity code:

FLOATERS

Within the website application, under the section 
“Object of the Application”, the area “Origin of 
invitation” shall be completed as follows: “OFF-
SHORE RIGS”.
Subject to the delivery and compliance of all the 
above requested documentation, Companies
may receive from Eni Mozambico S.p.A – Mo-

may further be included in the tender process for 
the subject activities.

This enquiry shall not be considered as an invita-
tion to tender and therefore it does not
represent or constitute any promise, obligation or 
commitment of any kind on the part of Eni Mo-

 to enter 
into any agreement or arrangement with you or 
with any Company participating in this Expression 
of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in pre-
paring the Expression of Interest shall be
fully born by such Companies who shall have no 
recourse in this respect to Eni Mozambico S.p.A 

All data and information provided pursuant to this 
Expression of Interest will be treated as

communicated to non-authorized persons or
companies.

The deadline for receipt of your documentation 
relevant to this Expression of Interest is set
at th . Documenta-
tion received after the set deadline will not be 
accepted.
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O Poeta moçambicano, Álva-

ro Taruma, publicou recen-

temente, o seu último livro 

de poemas, “O recolher 

Obrigatório”, uma versão reduzi-

da e reformulada de os Animais do 

Ocaso, publicado em Portugal.

Os Animais do Ocaso e O Recolher 

Obrigatório parecem em termos se-

mânticos designações diferentes. Mas 

este entendimento cai por terra em 

termos pragmáticos. Fala-se de oca-

so o ponto em que o sol põe e deixa 

o mundo às escuras, obrigando, com 

efeito, os homens a se recolherem 

para as suas residências, e, posterior-

mente, para os seus quartos. Fala-se 

do Recolher Obrigatório quando, no 

contexto da Pandemia, um pouco por 

todos os cantos os governos impõem 

decretos que obrigam as pessoas a 

se enclausurarem nas suas moradias 

como forma de minimizar os índices 

de propagação do vírus da covid-19. 

Estamos, com efeito, perante o mes-

mo jogo de sentido, que, infelizmen-

te, não se resolve numa mera análise 

semântica. É preciso transcender e ir 

em outros domínios de interpretação, 

a semiótica ou a pragmática. Talvez. 

E aqui o Sol que se põe, o animal ar-

rastado para o curral em cada entar-

decer e o cidadão que se recolhe por 

decreto presidencial encontram-se 

nesta triste mas compreensível sina, o 

primeiro, pela lei do movimento inin-

terrupto dos orbes celestes, o segundo 

pela domesticação humana, o terceiro 

pela domesticação civil. Até porque 

tudo é bom para que haja ordem.

E a alteração semântica do título do 

livro publicado primeiramente em 

Portugal não visa resolver uma mera 

necessidade estética, mas, isso sim, 

uma questão editorial e, sobretudo, 

comercial, como, aliás, explica o pró-

prio Taruma em entrevista à revista 

electrónica, Mbenga quando diz que 
o “Recolher Obrigatório do Coração 

é, em primeiro lugar, um livro que se 

desenvolve como uma resposta às di-

ficuldades de colocação de Animais 

do Ocaso à venda em Moçambique. 

Quero aqui recordar que no ano pas-

sado publiquei o livro ‘Animais do 

Ocaso’ em Portugal. O preço ao qual 

o livro está a ser comercializado na-

quele país mostrou-se insustentável 

para o colocarmos nas nossas livra-

rias, fazer chegar ao leitor de forma 

acessível”. Mas, aqui, o bom poeta 

parece não ter medido muito bem 

as fragilidades da sua justificação de 

alteração semântica do título. Pois dá 

impressão de que os custos de produ-

ção do livro em Portugal não são os 

mesmos em Moçambique. Mas seria 

apenas uma questão de reprodução 

da obra, com materiais menos caros. 

O que se vê aqui é, sim, o recurso a 

um titulo mais popular e inusitado e 

que seja capaz de surpreender e atrair 

o leitor. Com efeito, o poeta coloca 

agora nestes termos a sua explicação. 

“A alusão ao “Recolher Obrigatório” 

foi feita de forma circunstancial e 

oportuna, para criar uma curiosida-

de ao leitor, uma vez que esta pala-

vra tornou-se, de certa forma, num 

vocábulo corrente na vida de muitos 

moçambicanos. No entanto, os textos 

que fazem parte do livro para além da 

aura cinzenta ou melancólica, típica 

dos tempos que vivemos, pouco têm 

a ver com os tempos pandêmicos no 

sentido literal do termo”.

Mas, ao nos falar aqui de outro tipo 

do Recolher Obrigatório, que é o 

Recolher Obrigatório do Coração,  o 

poeta leva-nos ao domínio mais in-

timista do ser, aliás, uma das marcas 

da sua poesia, que lhe vem de um 

dos seus mestres prediletos, Eduardo 

White. Há – diz o poeta na referi-

da entrevista – nas pouco mais de 

70 páginas, elementos como a noite, 

o silêncio, a luz e o corpo feminino 

que costurando os textos. “São os 

elementos transversais do meu labor 

poético”. Pois o coração nada é se não 

essa massa molusca que se recolhe 

na sua própria obscuridade e dialoga 

em silencio com um sujeito chama-

do poesia, que por via da metáfora de 

chama mulher. E esta figura femini-

na vem já de poetas como Knopfli,  

um pouco a associada à noção da 

beleza estética da poesia. É por isso 

que Knopfli condena, no seu poema, 

Contrição, a misoginia, isto é, o odio 

ao belo da poesia. Dai que o jogo da 

sedução se apresenta como de eleição, 

como diz Léo Cote,  um dos poucos 

poetas que, por assim dizer, senta-se 

à mesma mesa em termos estéticos, 

com Álvaro Taruma, no seu texto de 

recepção crítica. 

“É curioso verificar que é em torno do 

seu título que se organiza uma das pe-

ças do jogo de fingimento, quer aludi-

do o passado quer aludindo o presen-

te, sugerindo igualmente o que está 

em devir. Fixemo-nos, então, no facto 

desta colectânea de poemas retomar 

parte dos poemas de Para uma Car-
tografia da Noite (2016) e de Matéria 
para um Grito (2018), que a abrem e 

aderem entre si como unidade a obra. 

Assim se reabilitando como totali-

dade significante (fugindo assim do 

mero reconhecimento catártico), uma 

vez que, de página em página, estes 

poemas vão conquistando para Ani-
mais do Ocaso a adesão do leitor – quer 

através de crescendos golpes estéticos 

e de sentido, quer por processos es-

tilísticos, que evoluem de camada 

em camada. E para nós este jogo de 

fingimento, quando evocamos a es-

tratégia de construção de títulos e do 

próprio conjunto de poemas, desagua 

sempre no facto de enganar o leitor, o 

que é um ganho do ponto de vista da 

arte, no sentido de ser “uma distorção 

ou uma representação exagerada da 

realidade; um oximoro. Portanto, há 

e sempre houve esta necessidade de 

trazer os factos de uma maneira que 

permita o leitor “viajar” no sentido de 

que tem que se guiar através de cada 

verso e cada frase para reconhecer e 

reconhecer-se nos factos narrados. 

Nada mais do que isso”, diz o poeta 

na entrevista supracitada.  esta distor-

ção de sentido, leva o leitor a viajar 

por questões universais a partir do seu 

olhar local de poesia.

O “Recolher Obrigatório 
do Coração” de Álvaro 
Taruma
Por Américo Pacule
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Pedro Madruga (Texto)

O que está certo antes 
do erro?

O 
Kota de Família, depois da cambalhota de expectativa e ansiedade, lá 

aprendeu a fórmula do sucesso para tratar rapidamente da depressão 

provocada por uma vaga de frio e calor, em níveis extraodinários, como 

ele próprio nunca viu... Como se diz por aí, a vida em Moz não é só para 

amadores!

- Está confirmado, querida Zefa. 

- Não entendi, Kota!

- A tua irmã chegou a Tete a pé, perdão, de carro.

- Como assim, afinal não foram de avião?

- Epá, o importante é que ela chegou e está bem. Até a tal maior unidade de pro-

cessamento do país, novinha, em folha, já foi inaugurada.

- Xi. Tudo tão certinho! Esse sustenta está dar cartas. Eu só quero o meu prato na 

mesa...

- Isso é que está certo, Zefa. Cada um a cuidar da sua horta. A vida não tolera 

esses ensaios...

- Estilo, John!

- Viste, ném. São horas de dar certo, mesmo que seja só isso.

- Ei, Kota de Família, essas filosofias aprendeste aonde? Estou a ver estrelas.

- Não amasses, Zefa. O céu não tem limites. Podes voar.

- De verdade que só posso voar, Kota. Essa tal EN 1 só tem covas. Os nossos 

amigos Amuji e Malembe estão a fazer xitique nas pousadas da estrada nacional... 

E depois as multas são nervosas. Todo o cuidado é pouco hoje em dia que até 

podemos ser presos de qualquer maneira.

- Agora entendi uma coisa, Zefa. Já reparaste que os alunos de hoje em dia, muito 

muito no ensino público, são poucos, mesmo com classes elevadas, por aí 8ª, 9ª, 10 

classes. 

- Aqueles que carregam mais pastas que outra coisa, Kota. Talvez o professor 

Kagamé vai nos ensinar aumentar 88% dos salários como ele fez no Rwanda.

- Esse Kagamé não quer saber de remendos nas avenidas.

- Ele deu costas à África dos dumbanengues e chapas barrulhentos.

- Nem me fales dos chapas para  não ficar maluca, meu Kota.

- Coisas bonitas como tu, Zefa...

- Hum, Kota de Família, Kota de Família. Estou a gravar tudo para mana ver...

- Não é isso... Só queria te recordar que abrimos esta primeira semana, a cambal-

hota de Agosto com aniversariantes made in.

- A cultura agradece, Kota. Logo Xindiminguana, 86 anos do rapaz de Vuthu Gaza!

- E mais, o grandes Ungulani Ba Ka Khosa kussa hi vanhingue.

- É nome dele esse, afinal?

- Sim, filha! Diminuam os Cossas porque são muitos.

- Outras coisas que vão nos matar... Tribalismo.

- Cheny Wa Gune, timbileiro. Jornalista José dos Remédios, mais o poeta Eusébio 

Sanjane. Claro que há muitos na lista mas acabou papel.

- Pelo menos isso está certo antes do erro, Zefa!

- Vamos, Kota de Família!

Ilec Vilanculos (Fotos)
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Diz-se.
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A balança comercial do sector agrário 
registou, durante o primeiro semestre 
do presente ano, um incremento nas 
exportações na ordem de 69%, equi-
valente a USD 127 milhões, quando 
comparado com igual período de 2021. 
Este cenário contribuiu para redução 
do défice em cerca de    USD 20 mi-
lhões.
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Exportações agrícolas crescem 
em USD 127 milhões

Primeiro semestre de 2022
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A 
Carteira Móvel, ope-
radora do serviço fi-
nanceiro de moeda 
electrónica, mKesh, e 

o Ecobank Moçambique, SA, 

acabam de rubricar, em Maputo, 

um contrato de interoperabili-

dade. O mecanismo vai permitir 

que os clientes de ambas as insti-

tuições efectuem transferências 

de valores das contas bancárias 

no Ecobank para as contas de 

moeda electrónica do mKesh e 
vice-versa.

Segundo o administrador-dele-
gado do Ecobank Moçambique, 
José Manuel Correia Mendes, 
esta parceria é de grande valor 
para a sua instituição, pois está 
alinhada à visão do Grupo Eco-
bank, que é de criar um Banco 
Pan-Africano que contribua 
para o desenvolvimento econó-
mico e integração financeira do 
continente, em geral, e de Mo-
çambique, em particular.
De igual modo, acrescentou, este 
acordo vai contribuir de forma 
significativa nos esforços e ambi-
ções que as duas instituições têm 
empreendido na digitalização do 
mercado, por forma a disponi-
bilizar serviços financeiros có-
modos e acessíveis aos cidadãos 
não bancarizados, assim como 
alargar a oferta de produtos e 
serviços financeiros aos clientes 
já bancarizados.
A interoperabilidade, que resulta 
da integração dos dois sistemas 
de pagamento móvel das duas 
instituições, está disponível no 
canal USSD do mKesh *500# 
(somente na rede Tmcel) e bre-
vemente estará disponível no 

aplicativo Mobile App do Eco-

bank Moçambique.

Para o presidente do Conselho 

de Administração (PCA) do 

mKesh, Binda Celestino Jocker, 

a parceria entre o Ecobank Mo-

çambique e a Carteira Móvel 

marca o início de uma grande re-

tratégia de digitalização do Gru-

po Ecobank, na sua actuação, 

como um banco Pan-Africano, 

que está a contribuir para a inte-

gração financeira do continente.

“Desta forma, mantemos o nos-

so compromisso de garantir a 

digitalização em Moçambique, 

através de um leque de serviços 

e produtos bancários inovadores, 

cientes que os desafios pela fren-

te, nos colocarão numa posição 

de inovação”, concluiu José Ma-

nuel Correia Mendes.

mKesh e Ecobank assinam parceria

lação que vai trazer enormes be-

nefícios para os clientes de ambas 

as instituições, através da oferta 

de melhores serviços.

“O serviço financeiro de moe-

da electrónica, que conta com o 

suporte tecnológico da Ericsson, 

visa melhorar a vida dos clientes 

por via da oferta de serviços de 

transferência de dinheiro, levan-

tamento de dinheiro nos agentes 

e ATM ’s, pagamento de serviços 

e ligação ao sistema de pagamen-

tos electrónicos interbancários da 

rede SIMO”, frisou Binda Ce-

lestino Jocker.

Para dar melhor suporte ao ser-

viço mKesh, a Tmcel iniciou re-

centemente a expansão e moder-

nização da sua rede de serviços 

fixos e móveis que se circunscreve 

na implementação de novos sites 

2G, 3G, 4G e 4.5G e moderni-

zação do seu backbone, saindo 

dos actuais 100GB para mais de 

400GB de capacidade, num in-

vestimento de cerca de USD132 

milhões.

Neste momento, já foram co-

bertas com a nova rede, as pro-

víncias de Maputo, Gaza e parte 

de Inhambane, até ao distrito 

de Morrumbene, estando para 

breve a remanescente cobertu-

ra da zona sul e em simultâneo 

as cidades da Beira, Nampula e 

Nacala.

O administrador-delegado do 

Ecobank Moçambique assinalou 

igualmente que a implementação 

dos serviços da interoperabilida-

de é um testemunho vivo da es-

Administrador-delegado do Ecobank, José Manuel Correia Mendes, e Binda Celestino Jocker, PCA do mkesh
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O 
Hospital do Olho Dr 

Agarwals, uma unidade 

de especialidade em of-

talmologia, foi formal-

mente inaugurado na passada 

sexta-feira, em Maputo, numa 

cerimónia presidida pelo ministro 

da Saúde, Armindo Tiago. 

Estabelecido em Moçambique 

desde Setembro de 2012, sob lide-

rança de Amélia Buque, médica 

oftalmologista desde o ano 2000, 

a unidade “Dr.Agarwal’s Eye 

Hospital” funciona há um mês no 

Baía Mall, um conhecido estabe-

lecimento na zona do Triunfo, em 

Maputo.  

Dr Agarwals Eye Hospital faz 

parte de um grupo de Hospitais 

do Olho internacional de origem 

na Índia em Chennai. Actual-

mente são 98 hospitais na Índia 

e 15 em África. O Hospital do 

Olho, recentemente inaugura-

do, define-se como uma unidade 

“com competência em recursos e 

tecnologia actualizada no escalão 

internacional”.

Na área do turismo médico assiste 

Inaugurado “Hospital do Olho” em Maputo
doentes com catarata, retinopatia 

diabética, descolamento da reti-

na, buraco macular e queratocone 

da Swazilândia, actual Eswathini.

No acto da inauguração Armindo 

Tiago, ministro da Saúde, anotou 

que as doenças oculares cons-

tituem um problema de saúde 

pública, que afecta a maior parte 

da população moçambicana, assi-

nalando que o governo diz ter a 

consciência de que trabalhando 

em conjunto com iniciativas pri-

vadas vai se conseguir alcançar o 

melhor nesta área.

Já o bastonário da Ordem dos 

Médicos de Moçambique, Gil-

berto Manhiça, considerou que 

iniciativas desta natureza são de 

louvar e é necessário que sejam 

expandidas para todas as áreas 

de especialidade e que possam 

oferecer uma oportunidade aos 

médicos mais novos para pode-

rem fazer a sua formação com 

competência. 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Leões 

(10 de Agosto) e do Dia Mundial dos Elefantes (12 de 

Agosto), o Parque Nacional de Gorongosa (PNG) reali-

za no próximo dia 13 de Agosto a 5ª edição da maratona 

na selva.

A prova de 12 quilómetros, terá lugar na picada de acesso ao 

PNG, situada entre a EN1 e o portão de acesso ao Parque.

Segundo os promotores, o evento é aberto a atletas federados e 

populares de todo o país e oferece 280 mil meticais em prémios 

para atletas masculinos e femininos

No total serão oito categorias a saber: federados, populares, resi-

dentes nos distritos da zona tampão do PNG, colaboradores do 

PNG e os idosos.

PNG realiza 
maratona da selva
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O 
Standard Bank perspectiva uma aceleração do investimento para 
a exploração do gás natural numa magnitude que ajude a gerar 
recursos que suportem a estabilidade macroeconómica de Mo-
çambique.

A projecção foi avançada por Fáusio Mussá, economista chefe do Standard 

Bank, durante a conferência “Investimento em Angola e Moçambique”, 

promovida, dia 26 de Julho passado, em Portugal.

“O gás natural regista uma crescente procura mundial, pelo que é urgente 

que surjam novos projectos, nomeadamente em Moçambique, para dispo-

nibilizar aos restantes países”, afirma Fáusio Mussá, alertando no entanto 

que, tendo em consideração que a maior parte da população nesta econo-

mia vive da agricultura de subsistência, “um crescimento económico mais 

inclusivo requer o desenvolvimento da agricultura e das cadeias de valor do 

sector agrícola”.  

“A exploração do gás natural pode ajudar na estabilização macroeconómica 

de Moçambique, no entanto, é necessário um desenvolvimento harmonioso 

dos restantes sectores de economia, incluindo agricultura, para um cresci-

mento económico mais inclusivo e sustentável”, defende.

O economista perspectiva um crescimento médio anual de 3,9% da eco-

nomia moçambicana, entre 2022 e 2025: “O país mantém um potencial 

elevado de crescimento, no entanto é necessária uma aceleração do inves-

timento em Moçambique para que o Produto Interno Bruto cresça ao ní-

vel do seu potencial”, afirma Fáusio Mussá, sublinhando que “o défice de 

infraestruturas continua a ser uma barreira ao investimento que não pode 

ser negligenciada”.

“Considerando o limitado espaço fiscal que as economias moçambicana e 

angolana apresentam, os governos têm considerado as parcerias público-

-privadas (PPP) como um importante veículo para ajudar a desenvolver 

infraestruturas de suporte aos projetos de investimento. Estes modelos per-

mitem uma maior participação do sector privado na economia, mas existem 

áreas e sectores onde o sector privado apresenta um menor interesse em 

investir”.

O economista chefe avança ainda que “o programa do FMI irá ajudar a 

acelerar as reformas estruturais, melhorar a transparência e gestão fiscais, 

incluindo a dívida pública, e encorajar o retorno do apoio direto ao OGE”. 

“A balança de pagamentos continua vulnerável a choques externos, mas 

deverá melhorar substancialmente à medida que os projectos do sector dos 

recursos naturais e energéticos avançam”, conclui.

Refira-se que, no painel «Investimento em Moçambique», no qual Fáusio 

Mussá fez estas declarações, foram abordados, também, os desafios logís-

ticos para as empresas portuguesas com presença em Moçambique, o gás 

como factor de crescimento da economia moçambicana, as oportunidades 

ao nível das infraestruturas e a necessidade de investimento em Moçam-

bique.

De um modo geral, a conferência serviu para o Standard Bank mostrar às 

empresas portuguesas que querem investir no estrangeiro, que Moçambi-

que e Angola são excelentes mercados, dado terem a mesma língua e rela-

ções de proximidade com Portugal.

Standard Bank 
perspectiva 
aceleração dos 
investimentos no gás

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard-Bank
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Assinatura do Diário Electrónico
 2017

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

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

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

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

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

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

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

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

mediaFAX

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

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

A 
Ministra da Terra e Am-
biente (MTA), Ivete 
Maibaze, enalteceu, no 
último domingo, 31, no 

distrito de Magude, província de 
Maputo, sul de Moçambique, o 
papel de todos actores que tra-
balham em prol da preservação e 
conservação da flora e fauna bra-
via, com maior enfoque para a fis-
calização.

Falando nas cerimónias centrais do 

Dia Internacional do Fiscal, Mai-

baze aproveitou a oportunidade 

para prestar homenagem a quatro 

fiscais que perderam a vida, no 

último ano, no exercício das suas 

funções, três dos quais vítimas de 

terrorismo. 

Frisou que este é o maior número 

de mortes de fiscais que o país re-

gista deste 2006. 

“Face as acções de protecção da 

biodiversidade, temos verificado, 

nos últimos anos, uma tendência 

de redução de crimes contra a vida 

selvagem, o que se consubstancia 

no aumento do número de espécies 

de fauna bravia, onde se pode no-

tar o crescimento da população de 

animais na ordem de 10% a 15%, 

incluindo espécies emblemáticas 

como é o caso do elefante”, disse.

Durante o evento, a ministra pre-

miou os melhores fiscais de 2022. 

A condecoração visa reconhecer, 

motivar e recompensar a bravura 

e dedicação dos fiscais das areas de 

conservação públicas e privadas.

A cerimónia serviu também para 

a inauguração do Centro Regional 

de Operações Conjuntas e Fiscali-

zação.

Sob lema: “Promovendo a Parti-

cipação Activa da Mulher na Fis-

calização da Biodiversidade”, Ivete 

Maibaze valeu-se da data, que é ce-

lebrada desde 2007, para anunciar 

que no período compreendido en-

tre 31 de Julho do ano 2021 até ao 

presente momento, a Procuradoria-

-geral da República registou 845 

processos contra a vida selvagem. 

Este número representa um cres-

cimento de 260 processos em rela-

ção ao igual período anterior onde 

registou-se 585 processos.

Por seu turno, Celmira da Silva, 

directora-geral da Administração 

Nacional das Áreas de Conser-

vação (ANAC) disse que o lema 

escolhido visa enaltecer o papel da 

mulher fiscal.


