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Última cartada?

Págs. 2 e 3
Depois de perderem a base de Kathupa

Pág. 4

Insurgentes no corredor Macomia-Muidumbe

TEMA DA SEMANA

2

Savana 12-08-2022

Estímulo à economia

Pacote de medidas da discórdia
Por Argunaldo Nhampossa

O

Pacote de Medidas de
Aceleração Económica (PAE) anunciado
na terça-feira pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi, não colhe consensos
entre várias individualidades
ouvidas pelo SAVANA. Contextualmente, as medidas governamentais chegam depois
do acordo para o regresso do
Fundo Monetário Internacional (FMI), após o desanuviar
da tensão provocada pelas dívidas ocultas e nas vésperas de
um importante facto político
[12º congresso da Frelimo],
que tem o potencial de ditar
uma correlação de forças entre
vários grupos internos. Num
outro campo, as medidas são
também vistas como um manifesto político de Filipe Nyusi
para os próximos embates políticos.
Mas, para alguns empresários, as
medidas são bem-vindas, porque
vão permitir que as empresas tenham, ﬁnalmente, lucros depois
de vários anos de diﬁculdades.
Porém, são poucos os ganhos
para a mitigação do custo de
vida para o cidadão que está
sufocado, devido à subida da inﬂação, que, em Junho, esteve nos
10,8% contra 9,3 em Maio.
Para o economista, João Mosca, os estímulos anunciados não
vão reduzir os efeitos negativos
do aumento do custo de vida,
porque não incentivam a produção de bens alimentares que são
produzidos na totalidade pelos
pequenos produtores.
Para Mosca, serão poucas as
empresas a tirar benefício, destacando-se as que se dedicam à
importação e exportação de produtos.
Ao todo, são 20 medidas de índole ﬁscal, macroeconómica e
de redução de burocracia que o
governo pretende implementar.
De acordo com Filipe Nyusi, o
pacote vai colocar o sector privado no centro da transformação económica e do desenvolvimento do país.
O executivo espera promover
a diversiﬁcação das actividades
produtivas, ampliar as oportunidades para a sua expansão, bem
como garantir o aproveitamento
do potencial nacional.
O chefe do governo entende
que o programa crie condições
para que sectores-chave da economia se desenvolvam, captem
mais investimentos, criem novos
postos de emprego e assegurem

Pacote de reformas do executivo não resolve problemas básicos das empresas e do custo de vida

uma melhoria da estabilidade
macroeconómica e a sustentabilidade do sistema ﬁscal, a médio
e longo prazos.
As áreas da agricultura e dos
transportes são as que mais se
evidenciam no plano de reformas com o qual se espera aliviar
o custo de vida.
É neste sentido que, visando a
redução gradual da carga tributária para dinamizar a economia
e melhorar o poder de compra
das famílias, o governo vai reduzir a taxa do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA) em
um ponto percentual, passando
dos actuais 17% para 16%.
O governo concede isenção do
IVA na importação de factores
de produção para agricultura e
electriﬁcação.
Estas medidas são justiﬁcadas
com a necessidade de baixar
os custos dos insumos agrícolas para aumentar a produção e
competitividade da agricultura e
promover mais investimento nas
energias renováveis para acelerar
o seu acesso, em particular nas
zonas rurais.
A taxa do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
(IRPC) baixa de 32% para 10%
na agricultura, aquacultura e nos
transportes urbanos.
“Esperamos melhorar a competitividade destes sectores,
tornando-os mais atractivos
ao investimento privado e para
reduzir o déﬁce, como também
o custo do transporte público
para as nossas populações”, disse
Nyusi.

Acrescentou que o governo vai
ainda reduzir a taxa liberatória
cobrada a entidades estrangeiras
que prestam serviços a empresas
agrícolas nacionais passando de
20% para 10% e eliminar a retenção na fonte da taxa de 20%
sobre juros de ﬁnanciamentos
externos destinados a projectos
agrícolas.
Noutra medida vista como estruturante, o executivo decidiu
alocar 10% das receitas ﬁscais
de recursos naturais ao desenvolvimento das províncias onde
ocorre a extracção de recursos.
O PR prometeu criar um fundo
de garantia avaliado em USD
250 milhões para permitir que
as Pequenas e Médias Empresas
(PME) tenham acesso a crédito
bancário, tendo em conta as altas taxas de juros praticadas no
país.
“Este fundo permitirá à banca
nacional disponibilizar recursos
ﬁnanceiros para fortalecer a capacidade de investimento a taxas de juros mais acessíveis para
as micro, pequenas e médias
empresas que actuam nos sectores da agricultura, piscicultura,
comercialização e processamento agrícola, turismo e habitação”,
referiu.
O executivo diz que vai criar
uma unidade de coordenação
das reformas, que estará sob a
alçada do Ministério da Economia Finanças (MEF), de modo
a garantir a sua implementação,
acompanhamento e monitoria
das reformas e projectos prioritários.

Não reduz o custo de vida
O economista, João Mosca, diz
não esperar grande impacto do
programa, principalmente, no
que diz respeito à mitigação dos
efeitos do custo de vida para o
cidadão.
Mosca, um antigo director executivo do Observatório do Meio
Rural (OMR), diz não ver nenhuma medida concreta que
possa resultar na redução de
preços.
Alerta que, pelo contrário, se o
país continuar a importar grande parte de produtos, é possível
que a inﬂação suba, porque em
todos os países está muito alta.
Explica que ao importar produtos, o país está a importar
a inﬂação e o custo de vida vai
continuar a aumentar.
“Não há nenhuma medida para
estimular a produção de bens
alimentares que, quase na totalidade, são produzidos pelos

camponeses. Nenhuma medida
está direccionada aos pequenos
produtores agrícolas”, considera.
Os incentivos anunciados, prossegue, são para alguns sectores
empresariais, que são tão pequenos ao ponto de duvidar
que se reﬂictam nas empresas
nacionais, exempliﬁcando com
a redução do IVA de 17% para
16 %.
Trata-se de uma cifra que não se
vai reﬂetir ao nível do preço ao
consumidor, enfatizou.
Para o economista, a melhor
decisão em relação ao IVA seria
diferenciá-lo por produtos, tal
como se faz noutros países.
Para João Mosca, o país perdeu
uma nobre oportunidade de estar alinhado com outros e responder, de imediato, à questão
do custo de vida, porque o IVA
no país é somado à medida que
se muda de passo na cadeia de
valor.
Avançou que a redução do
IRPC de 32% para 10% já vigorou na agricultura e é retomada
agora, mas entende que esta medida vai beneﬁciar, sobretudo, as
grandes empresas que produzem para exportação e não os
pequenos produtores.
O facto de essas empresas, de
acordo com Mosca, terem menor IRPC não signiﬁca automaticamente que isso vai reﬂetir-se
no preço ao produtor que produz gergelim ou algodão.
Recordou que, aquando da reforma que dizimou o sector do
caju, foi dito que a exportação
em bruto iria beneﬁciar o produtor primário que é o agricultor, mas nada disso aconteceu e
nada vai acontecer agora com
essas medidas.
Isto porque, no entender de
Mosca, o grosso das empresas
nacionais vive com muitas
diﬁculdades ﬁnanceiras, de

João Mosca- Economista OMR
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operação e de mercado.
Manteve o mesmo posicionamento em relação ao fundo de
garantias para as PME, esclarecendo que vai beneﬁciar apenas
algumas empresas, porque muitas delas não estão em condições
de suportar uma taxa de juro
acima de 20%.
Para o antigo diretor-executivo
do OMR, o fundo de garantias
terá um impacto muito reduzido.
Mosca diz que uma acção importante para atenuar os efeitos
do custo de vida teria sido desenvolvida pelo banco central,
que deveria ter emitido dinheiro para apoiar empresas em
diﬁculdades, sobretudo, as que
produzem bens essenciais para
população.
Deveria baixar a taxa de juro,
mas agravou a parcela, e devia
ainda libertar os grandes volumes de reservas internacionais
para importação de produtos
essenciais para o bem-estar das
populações.
Em conclusão, João Mosca refere que, a curto prazo, o custo de
vida não reduz nem um ou dois
anos e muito menos se incentiva
à economia.
Manifestou a sua preocupação
com a forma como o processo de
reformas foi concebido, pois há
dispositivos que ainda carecem

de aprovação da Assembleia da
República (AR). A próxima sessão ordinária da AR arranca em
Outubro próximo, mas há possibilidade de se convocar uma
sessão extraordinária para aprovação destes dispositivos.
Para o economista, tudo foi feito
de forma contrária, porque, antes de mais, o governo deveria
ter submetido a proposta à AR
para que fosse debatida e aprovada.
“Isto é próprio de um regime
autocrático e autoritário. Eu decido e vocês se arranjam, não é
assim em democracia. Isto revela um regime autocrático e ditatorial em que duas a três pessoas
mandam em tudo”, aﬁrmou.

Considera que o executivo poderia ter ido mais longe isentado o IVA na cadeia de valor dos
produtos agrícolas.
“Existe isenção do IVA na transacção agrícola e isso não estimula a existência de agregadores, aqueles que compram de
vários camponeses para fazer
volume, seleccionar, preparar e
pôr em condições de vender em
grandes quantidades aos agro
-processadores”, observou.
Muitos processadores acabam
optando por importar porque
não conseguem comprar grandes volumes, referiu.

Vamos ter lucros
O empresário do ramo de trans-
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portes, Amade Camal, olha com
bons olhos a redução do IRPC
de 32% para 10% no sector onde
opera, notando que vai reduzir
a estrutura de custos e pressão
para o aumento de preços dos
transportes públicos.
O proprietário da Metro-Bus
observou que 90% dos transportadores são informais, não
pagam impostos, o que é agravado pelo facto de o sector não
dar lucros.
Destaca que se abre espaço para
o alargamento da base tributária, considerando ainda que com
esta possibilidade de redução do
IRPC, aliada ao subsídio ao passageiro, vai mudar o paradigma
do sector dos transportes.

Iva devia estar nos 14%
O assessor económico da Câmara de Comércio de Moçambique (CMM), Hipólito Hamela,
considera que a redução do IVA
de 17% para 16% não satisfaz as
aspirações do sector privado.
Hamela diz que o sector privado
sempre defendeu a redução do
IVA para os níveis da SADC ou
da África do Sul, onde é de 14%.
Isso permitiria a competitividade das empresas moçambicanas
na região, porque já estão menos
competitivas, quando se fala de
acesso ao crédito, devido às altas
taxas de juro.

Hipólito Hamela- Assessor Economico CCM

“Não lucrávamos e esperamos
com a economia de escala transportar mais pessoas e ganhar lucros com isso”, disse.
Acrescentou que o cidadão vai
beneﬁciar-se pelo facto de receber o preço real com a redução da estrutura de preços dos
transportes públicos, acabando
com as incertezas de preços que
se veriﬁcam de momento.
Por sua vez, o presidente da
Associação dos Produtores de
Banana e Macadamia, Arnaldo
Ribeiro, também olha as medidas com satisfação, porque vão
baixar a margem de impostos.
Esse quadro abre espaço para o
reinvestimento e aumento dos
níveis de produção, facto que
não se veriﬁcava antes.
Aﬁrmou que antes não era possível acumular capital, as taxas de juros não ajudavam e as
empresas que operam no ramo
agrícola viradas à exportação e
ao mercado nacional perdiam
muito dinheiro com as suas operações.
Para Ribeiro, a decisão vai abrir
espaço para a entrada de novos
investidores.
Sublinhou que investir em Moçambique é difícil, na medida
em que o investidor tem que
desbravar as matas e ter vias de
acesso para poder viabilizar a
sua actividade.
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Depois de perderem a base Kathupa

Insurgentes no corredor Macomia-Muidumbe

E

ra considerada como uma
das principais bases do
inimigo. Mas em Julho
passado, foi recuperada
numa operação envolvendo as
tropas ruandesas, sul-africanas
e moçambicanas. Em menos de
um mês depois de terem perdido a célebre base de Kathupa, os
insurgentes estão agora a se desdobrar na parte oeste do distrito
de Macomia, junto a Muidumbe.
É o inimigo a se reconﬁgurar depois de perder um dos seus redutos. A base Kathupa foi recuperada em Julho último. O anúncio
foi feito no dia 14, na cidade de
Pemba, pelo presidente da República, Filipe Nyusi, numa visita à província de Cabo Delgado.
Acredita-se que Kathupa, onde
foi encontrada mais de uma dezena de cabanas que albergavam
os insurgentes, era um dos principais locais a partir de onde o
inimigo planiﬁcava as suas operações, incluindo acções de treinamento, principalmente, de jovens
e adolescentes recrutados durante
os ataques.
Um dos principais ataques neste
desdobramento do inimigo ocorreu na Estrada Nacional Número
380, entre Oasse e a vila de Macomia. Eram cerca das 16h de 31 de

Agosto, último domingo do mês
passado, quando os insurgentes
lançaram um ataque sobre uma
coluna composta por cerca de sete
viaturas, que seguiam o sentido
norte-sul, ou seja, da localidade
de Oasse, do lado do distrito de
Mocímboa da Praia, para a sede
de Macomia, dois dos distritos
mais afectados pela insurgência
que dura já a aproximadamente
quatro anos.
O ataque ocorreu, concretamente,
entre as aldeias Nova Zambézia e
Vida Nova, do lado do distrito de
Macomia. Sem a escolta militar
que opera entre Oasse e Macomia, a coluna de viaturas caiu na
emboscada dos insurgentes pouco depois da aldeia Nova Zambézia e próximo à aldeia Vida Nova.

Preços dos combustíveis
Uma das viaturas atingidas foi
um camião da empresa “Êxito”,
uma distribuidora de combustíveis, que acabava de reabastecer a
vila de Mueda. O condutor perdeu a vida e uma idosa foi atropelada também mortalmente. Três
pessoas ﬁcaram feridas, duas das
quais transferidas para o Hospital
Provincial de Pemba, enquanto
outra teve alta depois de atendida
no Centro de Saúde de Macomia.
Com o incidente contra a “Êxito”,

o distrito de Mueda começa a viver sob o stress de uma crise anunciada no abastecimento de combustível. Como se não bastasse,
os preços subiram da media de 91
meticais para 200 meticais por litro. Sem novos reabastecimentos,
a opção mais próxima passa a ser
o distrito de Montepuez, o que
poderá encarecer ainda mais os
preços destes produtos essenciais
para mover a economia.
Em Mueda, há apenas duas empresas de fornecimento de combustíveis. Além da “Êxito”, outra
fornecedora é a Petromoc. Mas,
em Mueda, a empresa pública de
fornecimento de combustíveis e
seus derivados só está a fornecer
combustível aos militares, num
dos distritos que funciona como o
centro de planiﬁcação e logística
das acções contra a insurgência,
em Cabo Delgado.
Fontes locais questionam como
foi possível a ocorrência da emboscada na aldeia Nova Zambézia, uma zona com uma posição
da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) e uma parte da chamada “força local”. O ataque obrigou
as comunidades a abandonarem a
região.
O Estado Islâmico reclamou
a incursão, assinalando que os
“soldados do Califado” estiveram

na estrada entre as aldeias Nova
Zambézia e Nova Vida, reivindicando a morte de dois cristãos.
No mesmo domingo, os insurgentes terão morto três pessoas
surpreendidas nas machambas
das aldeias Nova Zambézia e
Nkoe.
Ainda em Macomia, o inimigo
protagonizou incursões em aldeias como Sitoio e Litandacua,
obrigando a população a fugir
para a vila-sede de Macomia. Estes ataques também obrigaram a
deslocação da população para a
vila-sede distrital, deixando sua
produção agrícola naquela que é
uma das zonas mais produtivas de
Cabo Delgado.
Na tarde da última quarta-feira,
hora do fecho da edição, o inimigo estava a atacar a localidade
Mapate, pertencente ao distrito de Muidumbe, que faz limite
com Macomia, através do Rio
Messalo. Desde o início da guerra, em Cabo Delgado, é a primeira vez que os insurgentes atacam
a aldeia Mapate, situada na zona
baixa de Muidumbe, junto ao Rio
Messalo.
No pico da insurgência, entre
2020 e 2021, os insurgentes chegaram a controlar grande parte
das aldeias do distrito de Muidumbe, sobretudo na zona alta,

parte do chamado planalto dos
makonde. Do planalto para a
zona baixa, os insurgentes tinham
ocupado até a aldeia Mandava,
que faz a fronteira com Mapate.
Mapate está no corredor do Rio
Messalo, uma das principais áreas
produtivas da província de Cabo
Delgado.
Ainda em Muidumbe, os insurgentes decapitaram, recentemente, três pessoas, numa aldeia denominada Malanganha, também
no corredor do Messalo, uma área
produtiva onde as comunidades
praticavam a agricultura, produzindo culturas como arroz, cebola
e milho.
Neste desdobramento, menos de
um mês depois do assalto da base
Kathupa, pelas tropas ruandesas,
sul-africanas e moçambicanas,
os insurgentes sobressaíram na
Nova Zambézia e atravessaram a
estrada principal, a EN380, para
aldeias como Nkoe e atravessaram Kunengani, deixando Kathupa às costas, no nordeste. As
zonas onde se movimentam, actualmente, também é coberta pela
mesma mata densa que cobre Kathupa, Mbau, até à zona costeira
de Macomia, como Mucojo e
Pangane, incluindo a célebre base
de Mbau.

Pretória discorda das normas anti-Rússia

“Infeliz, decepcionante e ofensiva”

A

África do Sul manifesta “discordância total e
completa” em relação às
medidas anti – Rússia
sugeridas pelo Congresso dos
Estados Unidos da América em
Junho passado que, na essência, procuram sancionar governos africanos que, na óptica de
Washington, estejam a contribuir
e a apoiar a influência do regime
de Vladimir Putin no continente
africano.
“Infeliz, decepcionante e ofensiva”
são os nomes seleccionados pela
ministra sul-africana de Relações
Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor, quando, nesta segunda-feira, falava em conferência de
imprensa, em Pretória, no âmbito
da visita de Anthony J. Blinken,
Secretário de Estado do Departamento de Relações Internacionais
e Cooperação dos Estados Unidos
da América.
O ponto é que, para o executivo
sul-africano e nas palavras de Naledi Pondor, não faz qualquer sen-

tido que, por um lado, os parceiros
americanos mostrem preocupação
com a necessidade de lutar e garantir liberdade e soberania das
nações, mas, ao mesmo tempo,
imponha políticas sugestivas de
que as nações devem escolher entre América e Rússia.
Reconhece que os Estados Unidos nunca disseram isso directamente, mas não se pode negar
que essas sejam as pretensões, o
que é inaceitável para “qualquer
nação africana que se preze”. Por
outro lado, a África do Sul considera que a sugestão legislativa dos
Estados Unidos sobre as relações
África – Rússia pode ser comparada à “intimidação paternalista”.
Estas realidades, aponta, devem
ser condenadas e consideradas
inoportunas e bastante infelizes.
“E na recente legislação aprovada
nos Estados Unidos da América
pela Câmara dos Deputados, o
que encontramos é um projecto
de lei muito infeliz sobre o qual
esperávamos que a media falasse
mais”, apontou Naledi Pandor.

Para a governante sul-africana,
“quando acreditámos na liberdade
– como estou dizendo, é liberdade
para todos – você não pode dizer
porque a África está fazendo isso,
você será punido pelos Estados
Unidos. Portanto, essa foi uma
aprovação decepcionante da legislação por uma causa, e esperamos
que a outra não concorde com essa
legislação ofensiva”, avançou a governante, apontando para a necessidade de as autoridades americanas procurarem rever a medida
e encontrarem mecanismos que
garantam uma parceria mais saudável com África.
Nestas relações, o importante,
acrescentou a governante, é que as
opiniões diversas não devem ir ostensivamente contra os princípios
basilares de cooperação internacional, das quais as inscritas na
Carta das Nações Unidas.
Mantendo uma lógica crítica e de
um posicionamento ﬁrme diante
do representante do governo dos
Estados Unidos, Naledi Pandor
apontou que as diferenças econó-

micas entre as nações não podem
ser razão de assumir uma postura
ditatorial, mas sim inﬂuenciar o
desenvolvimento em diferentes
partes do mundo, mantendo o
respeito “uns aos outros”.
“E uma coisa que eu deﬁnitivamente não gosto é que me digam
ou você escolhe isso ou outra
coisa. Quando um ministro fala
comigo assim, o que o secretário
Blinken nunca fez, mas alguns
têm, eu deﬁnitivamente não serei
intimidado dessa maneira, nem
esperaria que qualquer outro país
africano que se preze concordasse
em ser tratado assim” acrescentou.
Depois disso, ela explicou que, do
ponto de vista comparativo, a Rússia é um parceiro “insigniﬁcante”
da África do Sul. Os números
apontam quatro biliões de dólares
anuais de trocas comerciais entre
a Rússia e África do Sul e cerca
de 20 biliões entre a África do Sul
e os Estados Unidos da América.
Entretanto, apesar desta realidade,
reiterou que é preciso que o essencial prevaleça e seja cultivado de

forma permanente. A necessidade
de se manter respeito mútuo entre
as nações.

%OLQNHQMXVWLÀFD
Reagindo a estas colocações, o
Secretário de Estado americano
tentou justiﬁcar com base no argumento de que os Estados Unidos não estão, necessariamente,
a dizer que os africanos devem
escolher entre dois, mas sim a
colocar soluções e atitudes positivas que, supostamente, levarão as
nações para o topo e não para o
precipício.
Por outro lado, anotou que das
políticas legislativas em análise, se
pode chegar à conclusão de que é
importante olhar atrás e quando
se percebe que se está diante de
políticas que tratam as nações parceiras de forma diferenciada, tais
normas podem ser revistas.
“E essa é uma conversa muito
importante, e aprendi muito com
meu amigo e colega ao ter essas
conversas” – disse o Secretário de
Estado americano. (Redacção)
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As interrogações de António Souto*

O

Programa de Medidas de
Aceleração Económica ontem [nesta terça-feira] anunciado pelo Governo foi lançado com algum marketing de apoio,
incluindo um panﬂeto amplamente
difundido nas redes sociais.
Na abertura do panﬂeto, e ao lado da
fotograﬁa do Chefe de Estado, se explica que “...o desempenho da economia Moçambicana tem sido afectada
por sucessivos choques...”. E, logo se
avança que “um destes choques foi a
suspensão do apoio externo ao Orçamento do Estado, motivada pelas
dívidas não declaradas...“ Mas, só depois, em parágrafo separado, apresentam-se “outros factores”, designadamente o que já se sabe: ciclones, guerra, inundações... Mas porquê nem
uma palavra sobre a crescente vaga de
corrupção? Por que separar e destacar
o crime das dívidas escondidas?
Fica desde logo claro que o panﬂeto
do PMAE tem uma mensagem também para uma arena política.
Metendo todos esses “choques” numa
mesma panela a que se chama “conjugação de factores” diz-se que a “desaceleração abrupta do ritmo de crescimento da economia” torna “mais evidente algumas fragilidades estruturais
da economia do país”. É difícil discordar. Porém, listam-se “os crônicos
deﬁcits orçamentais, desequilíbrios
históricos da balança de pagamento,
baixo nível de competitividade e o
elevado nível de endividamento público” como sendo essas “fragilidades
estruturais”. Uma análise económica
revelaria que estas “fragilidades” são

sintomas de problemas estruturais
que o panﬂeto não refere.
E para reverter tudo isto apresentase como estratégia um “.... pacote estruturado de medidas de reforma que
vão colocar o sector privado no centro
da transformação económica e do desenvolvimento do País, ...” E o pacote
integra 20 medidas que bem poderiam constituir o Plano Quinquenal
2023-202...
Como interpretar estas 20 medidas?
Numa breve leitura apenas às primeiras, surgem algumas interrogações e
reﬂexões que podem ser úteis para se
iniciar um debate que poderia ter sido
feito, por exemplo, se tivéssemos um
Parlamento activo. Eis sobre o que me
questiono:
1. Reduzir taxa do Iva de 17% para
16%
- Além do simbolismo de se reduzir 1%, alguém consegue explicar o impacto disto nas famílias?
Quando há quase duas décadas o
IVA foi introduzido muitos chamaram a atenção do seu impacto
negativo nas empresas nacionais
e nas famílias caso superasse os
14%. Os contestatários foram
convidados a ﬁcar calados. Nos
anos que se seguiram, o Estado
ﬁcou a dever dezenas de milhões
de USD às empresas por falta de
capacidade ﬁnanceira e organizativa.
2. Isenção do IVA em factores de
produção agri e eletriﬁcação;
Restringindo-se aos produtos importados, os que são localmente

produzidos em nada beneﬁciam.
Portanto, ﬁca facilitado o negócio
da importação. Há uma elite que
vive disto.
3. Baixar a taxa de IRPC de 32%
para 10% na agricultura, aquacultura e transportes urbanos
(reduzir a taxa liberatória cobrada
a entidades estrangeiras que prestam serviços a empresas agrícolas
nacionais passando de 20% para
10% e eliminar a retenção na fonte da taxa de 20%)
Há muito que investidores internacionais clamavam por isso.
Embora a parcela de IRPC proveniente destes sectores seja diminuta (por ser penalizante) , por
que só agora? O IMF já veio dizer
que o seu modelo e receitas para
Moçambique não foram muito
acertadas. Vai agora a tempo de
corrigir o mal?
4. Estabelecer incentivos ﬁscais para
novos investimentos em sectores
chave realizados nos próximos
3 anos (...desde que resultem na
criação de pelo menos mais 20
postos de trabalho permanentes);
Obviamente isto não é para incentivar
os milhares de pequenos empresários nacionais que empregam
em média 5 a 15 trabalhadores.
5. Simpliﬁcar os procedimentos
para repatriamento de capitais
Medida sagrada para os grandes investidores internacionais. Há quantos anos isto
está no pacote de medidas do
“ambiente de negócios” anualmente discutido. Será que vai

ter efeito? Em quantos anos?
6. Fortalecimento da supervisão das
operações de exportação dos recursos naturais;
O que vai ser feito para alterar
as máﬁas nos portos e controlo
aduaneiro para que a madeira, o
caju, pedras preciosas deixem de
sair ilegalmente?
7. Fomento de habitação e a dinamização da indústria nacional de
materiais de construção
Esta promessa de habitação tem
décadas. Mas, particularmente os
jovens, mesmo os doutorados sabem bem dessa frustração. Ainda
haverá terrenos públicos ou municipais para implementar essa
habitação?
8. Alocar 10% das receitas ﬁscais de
recursos naturais ao desenvolvimento das províncias onde a extracção ocorre;
Já existem medidas de alocação de
receitas públicas às comunidades
de onde esses recursos são extraídos. Contudo, apesar de desvios
dessas receitas, não se conhecem
auditorias a esses procedimentos.
O que vai mudar?
9. Criação de um Fundo de Garantia Mutuária
Isto foi tentado em 2010, com
apoio da Sociedade Portuguesa
de Garantias Mútuas, mas o quadro legal do sistema ﬁnanceiro
Moçambicano bloqueou. Agora,
quanto tempo será necessário para
que legisladores e instituições
ﬁnanceiras se entendam nisto?

10. Introduzir a obrigatoriedade de
mistura de combustíveis importados com biocombustíveis.
Será para relançar o desastroso
projecto jatrofa?
As restantes medidas poderão ser
apreciadas e discutidas em próximo
artigo.
É inquestionável que algumas destas
medidas eram, são e continuarão a ser
necessárias para relançar a economia
de Moçambique. Mas, a maior parte
delas só serão efectivas se acompanhadas por uma verdadeira revolução
no sistema institucional de Moçambique, começando pelo próprio modo
de direcção e gestão do aparelho de
Estado subordinado a uma elite predadora e rentista. Há estudos bem feitos sobre a fragilidade das instituições
nacionais e a forma como elas ditam
a estrutura económica prevalecente e,
consequentemente, tendo como sintomas, as “fragilidades” referidas no
panﬂeto.
Por que motivos este “quase plano quinquenal” é lançado depois
de acordos com o FMI e que para a
sua implementação se concebe uma
“Delivery Unit”? Que coincidência
ser lançado nas vésperas do congresso do partido no poder há 47 anos?
Mas, não é de estranhar, pois trata-se
de um panﬂeto lançado em vésperas
de um acontecimento político que vai
ditar a correlação de forças entre as
várias facções da elite.
*Economista. O título é da
responsabilidade do SAVANA





Anúncio para a coordenação de projectos na área de
Política Económica e Trabalho Partidário
A Fundação Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES) é uma fundação política alemã comprometida com as ideias e os valores fundamentais da democracia social. Juntamente com os nossos parceiros
– instituições governamentais, partidos políticos, organizações da sociedade civil, activistas sociais e feministas, organizações sindicais e
instituições académicas – apoiamos o processo de democratização e
o desenvolvimento inclusivo em todas as esferas da sociedade, sendo
a justiça de género a base do nosso trabalho.
A FES Moçambique procura uma pessoa para a coordenadacão de
projectos para o seu trabalho na área de política económica, participação política e trabalho partidário para um desenvolvimento justo do
país. A pessoa trabalhará em estreita colaboração com a equipa da
FES Moçambique.

LPSOHPHQWDomR GRV SURMHFWRV SODQL¿FDomR H PRQLWRULD ¿QDQFHLUD
avaliação
$FRPSDQKDUHLGHQWL¿FDURGHVHQYROYLPHQWRGHDVVXQWRVUHOHYDQWHVDQtYHOQDFLRQDO$FRPSDQKDUDVQRWtFLDVSDUWLFLSDUHPHYHQWRV
da área de trabalho, discutir com parceiros
3URPRYHUDYLVLELOLGDGHGRWUDEDOKRGD)(6SDUWLOKDUDVDo}HVGD
FES a vários níveis em particular no espaço de tomada de decisão,
SODQL¿FDUDFRPXQLFDomRH[WHUQDGDVDo}HVLPSOHPHQWDGDVPDQWHU
contactos com jornalistas e outros multiplicadores

Requisitos:
/LFHQFLDWXUDSUHIHUHQFLDOPHQWHHPHFRQRPLDRXFLrQFLDVSROtWLFDV
([SHULrQFLDHPJHVWmRPRQLWRULDHDYDOLDomRGHSURMHFWRV
,GHQWL¿FDomRFRPRVYDORUHVGD)XQGDomR)ULHGULFK(EHUW
Objectivos do cargo:
 &RQKHFLPHQWR H H[SHULrQFLD QR GRPtQLR GD SROtWLFD HFRQyPLFD
3ODQL¿FDomRHLPSOHPHQWDomRGHSURMHFWRVQDiUHDGHSROtWLFDHFRbem como da participação política e do trabalho partidário
nómica, participação política e trabalho partidário
0XLWRERDKDELOLGDGHHVFULWDHRUDO
([SDQVmRGDUHGHGHSDUFHLURVHIRUPDomRGHDOLDQoDV
 )OXrQFLD HP SRUWXJXrV H LQJOrV OtQJXDV GH WUDEDOKR  FRQKHFL,QWHJUDomRGDSHUVSHFWLYDGHJpQHURQRVSURMHFWRV
mento do alemão é uma vantagem
,GHQWL¿FDomRGHTXHVW}HVUHOHYDQWHVVREUHDViUHDVGHSROtWLFDHFR'LVSRQLELOLGDGHSDUDYLDMDU
nómica e trabalho partidário
3ODQL¿FDomRHPRQLWRULDRUoDPHQWDOGHDFRUGRFRPDVUHJUDV¿QDQ- 1DFLRQDOLGDGHPRoDPELFDQD
&RPSHWrQFLDV
ceiras
3HQVDPHQWRHVWUDWpJLFRHDQDOtWLFR
2UJDQL]DomRGHSURFHVVRV
Tarefas:
 0DQWHU H H[SDQGLU R FRQWDFWR HVWUHLWR FRP RV SDUFHLURV UHXQL}HV 7UDEDOKRHPHTXLSDHFRPSDUFHLURV
regulares e estratégicas, participação em eventos, intercâmbio com ,QLFLDWLYD
)OH[LELOLGDGH
organizações relacionadas com as áreas de trabalho
 0DQWHU H H[SDQGLU D UHGH SROtWLFD GLVFXVV}HV FRP FRPLVV}HV SR- 7RPDUGHFLVmR
líticas e grupos de trabalho relevantes, bem como com instituições 6HULQRYDGRUD
políticas
6XSHUYLVLRQDURFRQWH~GRHVWUXWXUDH¿QDQFLDPHQWRGRVSURMHFWRV As pessoas interessadas devem enviar uma carta de motivação e o
FRRUGHQDomRGHFRQWH~GRVFRPSDUFHLURVGH¿QLomRGHUHVSRQVDELOL- VHX&9QXPGRFXPHQWR~QLFRHPIRUPDWR3')UHIHUHQFLDQGRRVHX
GDGHV GH¿QLomR GR FURQRJUDPD GH SURMHFWRV DFRPSDQKDPHQWR GD nome como título até 28.8.2022 para info@fes-mozambique.org.
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Reinício do projecto na Bacia do Rovuma

Nyusi pressiona TotalEnergies
SHWUROtIHUDIUDQFHVDMiGHL[RXFODURTXHUHDYDOLDomRSDUDXPSRVVtYHOOHYDQWDPHQWRGD´)RUoD0DLRUµVyDFRQWHFHUiHPÀQDLVGHHQmRTXHU
explorar gás numa cenário de enclave
Por Elias Nhaca

A

controversa afirmação do
presidente da República,
Filipe Nyusi, na semana
passada, de que o terrorismo “não vai acabar” e que, por
isso, há necessidade das empresas
que exploram os recursos naturais
na província de Cabo Delgado
voltarem ao trabalho, está a ser repudiada por analistas e pesquisadores, que acompanham de perto
a situação naquela província do
norte de Moçambique.
Porém, tal como o SAVANA escreveu no passado, citando uma
fonte ligada à petrolífera francesa,
a operação de reavaliação para um
possível levantamento da “Força
Maior” só acontecerá em finais de
2022, apesar de grandes pressões
para o regresso do milionário projecto na área 1 da Bacia do Rovuma.
Os analistas referem que as condições actuais, caracterizadas pela
prevalência de bolsas de ataques,
em diversas partes daquela província do norte do país, ainda não são
favoráveis para a retoma, seja das
populações, que deve ser a prioridade, bem como das actividades de
exploração dos recursos naturais,
porque pode implicar uma renegociação das cláusulas, o que não será
benéﬁco para o país.
Por outro lado, os analistas apontam que aquela aﬁrmação revela
que o governo, dirigido por Filipe Nyusi, está a perceber que o
combate ao terrorismo não está a
ocorrer como havia sido projectado, sobretudo, depois da vinda das
tropas estrangeiras, nomeadamente
do Ruanda e da SAMIM, e que,
por isso, o mesmo está a optar por
construir uma nova narrativa.
Em importantes sectores governamentais e do oil&gás, há uma
grande expectativa de um reinício
de actividades em 2022, após o
dramático ataque jihadista de 24
de Março de 2021, em Palma, que
obrigou a TotalEnergies a retirar
todo do pessoal que mantinha no
projecto de gás na Península de
Afungi.
Uma das condições estabelecidas
para a retoma do projecto é a garantia de segurança, estabilidade

“A narrativa de Filipe Nyusi segundo a qual o terrorismo não vai cessar é vista
como resultante da falta de ideias do governo para poder combate-lo”

e regresso da população às zonas
onde o projecto será implantado
Apesar da TotalEnergies reconhecer que houve melhorias signiﬁcativas na situação de segurança em
Cabo Delgado, as condições ainda
não são suﬁcientes para que o projecto retome.
Aliás, o CEO da TotalEnergies,
Patrick Pouyanné, tem reiterado
que a petrolífera não quer explorar
gás numa situação de enclave.
Também face às incapacidades securitárias em Cabo Delgado, o SAVANA apurou que, no curto prazo,
há companhias que estão a reequacionar as suas opções em termos de
exploração de gás, que passa pela
emigração para plataformas ﬂutuantes no alto mar.

Prevalência de bolsas de
resistência
Analistas notam que a prevalência
de bolsas de ataques em vários locais daquela província está a provocar “crises de ansiedade” no governo, num contexto em que a situação
no terreno continua preocupante, a
ver pelos ataques reportados sema-

nalmente.
O sociólogo e pesquisador do Observatório do Meio Rural, João
Feijó, nota que o que se tem veriﬁcado nos últimos tempos é que o
PR tem optado por “disparar para
todos os lados, mas nunca faz uma
autoavaliação do quão atrapalhada
foi a gestão deste conﬂito, desde
a perseguição de jornalistas e uso
de mercenários para o combate ao
terrorismo. O presidente está perdido”, disse.
Este cenário, explicou, surge porque continuam a prevalecer problemas de identiﬁcação das grandes
causas que dão vida ao terrorismo
na região norte do país.
Para o pesquisador deste conﬂito,
não há dúvidas de que este fenómeno é resultante de um problema
estrutural, complexo existente desde o tempo colonial, que incide nas
desigualdades sociais que imperam
entre aquela região norte e outros
pontos do país, sobretudo, o sul.
O estudioso, que tem dedicado boa
parte do seu tempo a pesquisar sobre a guerra em Cabo Delgado, aﬁrma que, enquanto o governo tentar

contornar esta questão, não haverá
janelas de esperança para resolução
do conﬂito, e vai-se, sempre, recorrer a narrativas mais fáceis, como a
aﬁrmação de que se trata de uma
agressão externa e que não terá ﬁm.
Feijó diz que o governo continua a
achar que é possível voltar a 2016
[antes do primeiro ataque] e agir
como se nada tivesse acontecido.
Mas esta lógica , fundamentou, não
pode proceder, porque os problemas que culminaram com os primeiros ataques em 2017 existiam
nos anos anteriores.
Ainda em 2016, continua, “aquilo
era um barril de pólvora”, porque a
região concentrava uma população
insatisfeita pela falta de oportunidades.
Assinalou que após a independência houve uma tentativa de impor
reformas, mas não foram eﬁcazes,
pelo que, a população local optou
por alternativas ilegais como a exploração de pedras preciosas, madeira, mas, ainda assim, foram reprimidas pelo próprio Estado.
Este contexto, advogou a fonte, é
um grande “calcanhar de Aquiles”
no combate ao terrorismo que o
governo se nega a aceitar. Nota que,
recusando esses factos, o sucesso
no combate deste mal, que aﬂige o
país desde Outubro de 2017, estará
comprometido.
Explicou que a forma como vem
sendo gerido prova que ainda não
há uma clara percepção do quão sério e complexo é este conﬂito.
Nota que não há falta de meios,
mas de vontade política. Sugere
que esta compreensão pode surgir
quando o mesmo se alastrar por
mais províncias.
Referiu que este processo da luta
contra o terrorismo pode levar 10
ou mais anos, sobretudo, porque a
realidade no terreno é dura e crítica, e, muitas vezes, pontos como
Maputo não tem noção dos acontecimentos.
Explicou que o país está a construir
uma sociedade comparada a do
tempo colonial.

“Não há condições para a
retoma da vida”
João Feijó observa igualmente que
o discurso de Filipe Nyusi acaba

João Feijó – pesquisador do OMR

por estar despido de alguma racionalidade, porque a situação no
TON [Teatro Operacional Norte]
continua problemática, sem condições mínimas de segurança para a
retoma da vida como se propaga.
As evidências, de acordo com o
pesquisador, se veriﬁcam com a
prevalência de quase dois a três ataques diários naquela província do
norte do país.
“As evidências continuam a mostrar que existem redes inﬁltradas
no meio da população. Se a Total
não regressou, se calhar ache que
não seja viável”, disse.
A fonte lamentou que ao longo de
todo este período não tenha visto
tentativas claras e honestas de reconciliação entre o Estado e as populações que protestam contra as
desigualdades sociais.
Salientou que não há evidências da
vontade do poder político de criar
uma ponte para possíveis desertores.
“Não basta apenas falar. Os jovens
sabem muito bem o que ﬁzeram
nas matas, mas, sem o envolvimento dos líderes comunitários, isso vai
ser difícil. A reconciliação signiﬁca
olhar para os discursos de protestos
e impor reformas, onde as populações podem beneﬁciar disso, não
só do gás, mas, da madeira, pedras
preciosas, etc”.

“O problema está fora de
controlo”
Por outro lado, o Director Executivo do Centro de Integridade Publica (CIP), Edson Cortez, repudiou
o pronunciamento do chefe
de Estado e referiu que o
mesmo só dá a entender que
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Frances Christie homenageada

F

amiliares, amigos e antigos colegas da veterna
jornalista Frances Chritie
juntaram-se no último
Sábado em Maputo para uma
homenagem póstuma à sua memória, muitos deles enaltecendo as suas qualidades profissionais, simplicidade e sentido de
humanismo.
Frances Christie faleceu em
Agosto de 2020, vítima de
doença na Austrália, mas, devido às restrições impostas pela
Covid-19, não foi possível organizar uma cerimónia para a sua
homegagem.
A cerimónia de Sábado último,
que teve lugar no Salão Nobre
da sede do Sindicato Nacional
de Jornalistas (SNJ), foi organizada pelos ﬁlhos da malograda,
Conor Christie e Carol Christie
Smit, que se deslocaram a Maputo à propósito, trazendo as
cinzas da mãe.
Numa mensagem lida na ocasião, e com alguma emoção, os
ﬁlhos enalteceram os feitos da
sua progenitora, salientando a
sua contribuição na luta pela
independência de Moçambique. Acrescentaram que a vinda a Moçambique é uma justa
homenagem à mãe, pois ela era
cidadã moçambicana, apesar de
ter nascido na Escócia.
Um dos episódios que contaram
como os tendo marcado profundamente foi o facto de ela ter
ao ataque aéreo das forças sul
africanas à Matola, no dia 30 de
Janeiro de 1981. Frances estava a
caminho da antiga Suazilândia,
quando ao chegar à cidade da

Edson Cortez – Director executivo do
CIP

o problema está muito longe de estar controlado, considerando que
quem o fez é a pessoa, que se presume que seja a mais bem informada
do país.
“Ele está a dar um sinal de que o
problema está fora de controlo, temos um assunto que veio para ﬁcar”, concluiu.
Explicou que o executivo deve perceber que as mudanças não ocorrem
de forma automática e que, por isso,
não basta dizer que há segurança
no terreno. Referiu que as empresas
e a população devem também fazer
as suas avaliações e constatar essa
melhoria para que possam sentir-se
confortáveis.

Matola apercebeu-se de que tinha se
esquecido de algo importante e regressou a casa, na cidade de Maputo. Minutos depois deu-se o ataque.
“A teríamos perdido nessa altura”,
disseram.
Frances Christie nasceu em 1947
na Escócia, onde conheceu o também jornalista, Ian Cristie, (um dos
fundadores da Agência de Informação de Moçambique – AIM), com
quem se casou em 1968. Em 1970,
juntou-se à Frelimo em Dar-esSalaam. Em Dezembro de 1975,
depois da independência, o casal,
juntamente com os ﬁlhos, veio viver
em Moçambique, onde adquiriram
a nacionalidade moçambicana.
Ela foi uma das primeiras jornalistas
da Agência de Informação de Moçambique (AIM), onde era responsável pelo serviço noticioso da língua
inglesa, bem como da produção do
Boletim Informativo também na
mesma língua, e que tinha como
objectivo divulgar internacionalmente os principais acontecimentos
em Moçambique, então uma jovem
república que proclamara a sua independência em 1975.
Falando em nome de um grupo de
amigas que também trabalharam
com Frances, Polly Gaster, também
jornalista, disse que ela enfrentara
“muitos desaﬁos, mas deixa-nos sobretudo com a memória daquele sorriso bonito, feliz e tranquilo”.
Gaster e Frances conheceram-se durante os tempos da luta de libertação de Moçambique, quando ambas
pertenciam ao movimento de solidariedade no Reino Unido a favor da
independência das antigas colónias
portuguesas em África, conhecido
pela sigla MAGIC.
Antigos colegas e amigos de Frances

“Isso é um processo. As pessoas
têm traumas. Quando as empresas
passam a operar num contexto de
insegurança, as cláusulas também
são alteradas”, apontou.
Nisto tudo, referiu, quem sai a ganhar só podem ser as empresas,
porque vão exigir segurança, seja
provida pelo próprio Estado moçambicano ou pelos seus próprios
meios, o que, por outro lado, vai reduzir os ganhos e impacto que está
previsto para o país.
Mas, a problemática do conﬂito
no norte do país, de acordo com
Cortez, incide na negação de que
as causas que estão por detrás do
mesmo são internas. Continuando
a negar estes factores, continua-se
a mirar para alvos invisíveis, como
quando se aﬁrma que o mesmo é
desencadeado por sujeitos externos,
até aqui não identiﬁcados.
“Se o Estado sabe quais são as causas, então, que traga soluções. Mas,
se há moçambicanos a fazerem
isso, pegarem armas, é importante
perceber por que assim o fazem.
Quem tem um futuro não arrisca a
sua vida por isso”, apontou.
É nesta vertente que diz ser difícil
perceber, desde a intervenção externa, se houve melhorias no TON
ou recuo dos insurgentes para res-

1DIRWRDFLPDÀOKRVGH)UDQFHV&KULVWLH&RQRUH&DURO(PEDL[RDPLJRVIDPLOLDUHVHFROHJDVSUHVHQWHVQDFHULPyQLD

usaram da palavra, tendo enaltecido
o proﬁssionalismo e humanismo que
eram característicos da homenageada.
Intervindo na mesma ocasião, o
jornalista, Fernando Goçalves, que

trabalhou com Frances Chritie na
AIM, disse que “neste momento que
nos lembramos da Frances, parece
importante recordarmo-nos do seu
proﬁssionalismo, das suas qualidades

como pessoa, da sua simplicidade
no relacionamento com os outros, do seu internacionalismo e
da sua dedicação como combatente pela liberdade”.

truturação, com um novo modus
operandi caracterizado por ataques
mais a sul da província de Cabo
Delgado.

renegociação das cláusulas, vai colocar as empresas com maior poder
para ditar “as regras de jogo” como
exigir reduções ﬁscais, num contexto em que o país não está preparado
para o efeito.
Nota que o governo terá de gastar
mais dinheiro com a segurança, o
que signiﬁca que menos escolas,
hospitais serão construídos.
O pronunciamento de Filipe Nyusi segundo o qual o terrorismo não
termina e o mesmo diz não perceber por que as empresas não retomam as suas actividades foi feito
durante a reunião de negócios da
agenda africana da comunidade
dos presidentes dos conselhos da
administração e directores executi-

vos havido na anterior semana.
A apreensão de Filipe Nyusi tem a
ver com a demora de diversas empresas envolvidas em projectos em
Cabo Delgado, sobretudo da TotalEnergies, de anunciar a retoma das
actividades.
A Total, que lidera o maior projecto
de exploração de gás natural liquefeito em África, avaliado em mais
de USD 20 mil milhões na área
um da Bacia de Rovuma, encerrou
as suas actividades em Março de
2021, decretando Força Maior, depois do dramático ataque à vila de
Palma, a 24 de Março.
O ataque a Palma contrariou o
anúncio de retoma gradual das
obras, após uma primeira retirada
de pessoal em Janeiro de 2021. Isto
deu-se depois da confrontação entre as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e um grupo de jihadistas
numa das casas da vila de Quitunda, a localidade onde estão reassentadas as famílias retiradas do projecto de LNG, dentro do perímetro
de segurança, que corresponde ao
DUAT [Direito de uso e aproveitamento da terra], a concessão dada
às petrolíferas que têm o contrato
de extracção do gás em oﬀshore nas
áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma.

“A situação ainda é
delicada”
Por sua vez, a economista, Estrela
Charles, refere que o pronunciamento de Filipe Nyusi pode trazer
uma luz verde no cenário económico, sobretudo, em Cabo Delgado, mas também torna-se perigoso
porque pode desencadear muitas
expectativas. Se as mesmas expectativas forem frustradas dentro, de
por exemplo, seis meses, muito por
conta da intensiﬁcação dos ataques,
podemos regredir para as condições
em que nos encontramos hoje.
Assinalou que a grande preocupação para que “a vida retome” é a segurança. “As empresas querem ver a
segurança”.
Apesar de não acreditar que as empresas possam abandonar por completo os projectos de exploração,
ainda assim, observa que a grande
preocupação é a segurança, sem a
qual será difícil que as mesmas retomem as suas actividades.
Ademais, explica que a retoma das
actividades num período de insegurança, para além de forçar a uma

Estrela Charles – economista
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Uniões prematuras aumentam desistência escolar
Por: Benedita Félix

P

ais e encarregados de educação, movidos pelo desejo
ardente de receber dotes,
crenças sociais e necessidade
de pagar dívidas, entregam as suas
filhas menores de idade para se unirem prematuramente, isto é, antes
dos 18 anos, atitude que aumenta a
taxa de desistência escolar principalmente entre as meninas.
Em Moçambique, uma em cada duas
raparigas esteve numa união prematura, muitas forçadas pelos próprios
progenitores, tios entre outros cuidadores directos. Estima-se que 14%
das mulheres, entre os 20 e 24 anos
de idade, uniram-se a um parceiro
antes dos 15 anos de idade; e 48%
antes dos 18 anos de idade.
Na Estratégia de Género do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de 2016-2020, o MINEDH concluiu que quanto mais
a menina cresce, mais possibilidades
tem de desistir de frequentar a escola.
Dados do MINEDH apontam que
em 2017, só na província da Zambézia, perto de 3.000 raparigas caíram
nas estatísticas de desistência escolar,
devido a uniões prematuras e gravidez precoce.
Por outro lado, o estudo Barreiras à
Educação da Rapariga ao Ensino
Primário, concluiu, em 2015, que as
uniões prematuras e gravidez precoce
são as principais causas de desistência escolar, com uma taxa de 30%.
Uma publicação de 2019 do Fórum
da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança (ROSC) indica que nove
em cada 10 raparigas ingressam no
ensino primário, mas só 1.5 é que
frequentam o ensino secundário, realidade que limita as oportunidades
económicas para as mulheres.
Maria Mondlane (nome ﬁctício), de
17 anos de idade, residente em Gaza,
distrito de Chicualacuala, foi forçada
pelos progenitores a unir-se prematuramente, quando tinha 14 anos de
idade, em troca de um dote.
O seu marido era 25 anos mais velho
que ela. Enquanto durou, o relacionamento foi marcado por violência
psicológica e sobrecarga de trabalhos
domésticos.
“Quando tive a primeira menstruação, contei para a minha mãe e ela
disse que eu já era mulher, porque
já podia engravidar. Não demorou e
contou ao meu pai, que depois começou a procurar um esposo para mim”,
narra Mondlane
O pai não desistiu da intenção de
“casar” a ﬁlha criança e, passado algum tempo, apareceram várias pessoas na residência da família para o
que parecia a formalização da união.
“A minha mãe mandou-me arrumar
as minhas roupas para ir com eles.
Não queria, mas não tive escolha”,
lamenta.
Maria Mondlane era a terceira esposa do seu marido e, por sinal, a mais
nova, razão pela qual era escolhida
para fazer maior parte dos trabalhos
domésticos.
O seu sofrimento acabou quando
dois anos depois da união forçada,
quando conheceu activistas da Kutenga, uma ONG que resgata meninas envolvidas em uniões prematuras.
Num dia como os outros, ela estava a
cuidar da casa, quando recebeu a visita da sua líder comunitária junto de
activistas.

“Os meus sogros tentaram esconder
a união prematura da líder comunitária, porque era nossa vizinha, mas
ela disse que estavam a cometer um
crime e que podiam ser presos, aceitaram que eu deixasse o lar”, recorda
Embora tenham consentido com o
regresso a casa dos pais, os sogros
impuseram a condição de o neto ﬁcar
sob sua guarda, apesar de ter apenas
dois anos de idade, o que Maria não
aceitou.
“Depois de muito tempo, aceitaram
que fosse com ele, mas os meus pais
não me quiseram receber e diziam
que era maldição uma ﬁlha tão nova
voltar do lar. Tive que ﬁcar na casa de
uma activista, enquanto sensibilizavam os meus pais para me receberem
de volta”, conta.
A Lei n.º 19/2019 de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras estabelece, no seu artigo 07, que a união
de duas pessoas com o objectivo de
constituir família só é permitida, se
ambos tiverem, no mínimo 18 anos
de idade, e, no artigo 31, diz que
quem colaborar para uma criança entrar numa união prematura, ou seja,
antes dos 18 anos, será punida com
pena de prisão e multa até um ano.

Maus-tratos
Quem também deixou os estudos
para se unir-se prematuramente é
Joana Macuacua (nome ﬁctício), residente no mesmo distrito na província
de Gaza.
Aos 15 anos de idade, decidiu fugir
de casa e morar com o seu namorado.
Ela assim o fez por supostamente sofrer maus-tratos por parte da
cunhada. Iludida pelas promessas de
ter uma vida melhor com o parceiro,
abandonou a casa do irmão.
Hoje, já arrependida, após ter sido literalmente escravizada, desaconselha
as outras raparigas a aventurarem-se
no lar antes de terem idade e estarem
preparadas.
“A minha cunhada maltratava-me e,
por vezes, não me dava comida. Pensei que contando ao meu irmão aliviaria o meu sofrimento, mas para o
meu espanto, ele nada fez. Os maustratos iam piorando e contei ao meu
namorado, que me convidou para viver com ele, aceitei na esperança de
que estava a me livrar do sofrimento”, lembra.
Ao chegar à casa do namorado, foilhe atribuído o papel de fazer todas
as tarefas domésticas, de tal forma
que nem tempo para ir à escola tinha.
Enquanto ela assumia o lar, o seu
marido viajou para Maputo, para
continuar os estudos, mas não antes
de a engravidar para ter a garantia
de que não regressaria para a casa do
irmão.
“Os pais dele castigavam-me e diziam que, como eles é que nos sustentavam, eu tinha que contribuir
fazendo todas as tarefas de casa, e
de tarde percorrer longas distâncias
a empurrar txova (carinha de mão)
cheia de bidões de água, mesmo
quando já se aproximava a data do
parto”, contou.
Para além dos maus-tratos por parte dos sogros, passou a ser agredida
pelo marido sempre que fosse passar
férias.
Conta que a espancava, violava sexualmente e dizia que sempre recebia reclamações dos pais, devi-

do ao mau comportamento dela.
“Meu marido já não me valorizava,
dizia que assim que terminasse os
estudos, procuraria outra mulher em
Maputo, porque eu já não servia para
ele”, narra, amargurada.
Por isso, quando foi convidada para
participar nas formações sobre violência com uma líder tradicional que
vivia perto de casa e acompanhava o
seu sofrimento, não hesitou.
“Durante as formações, compartilhei
a minha estória e ﬁquei a saber que
vivia num ciclo de violência. Com
a ajuda da líder e dos activistas da
Kutenga, consegui sair daquele lar e
também já sou activista”, relata a vítima.
Para Célia Muchanga, coordenadora
de violência baseada no género da
Kutenga, organização de base comunitária que presta assistência em
serviços de adesão e retenção aos
pacientes com HIV/SIDA, pacientes vivendo com Tuberculose, violência baseada no género e uniões
prematuras, a consciencialização e
mobilização das comunidades são
as principais formas de eliminação
destas práticas nocivas que atrasam o

desenvolvimento da rapariga em particular e da sociedade em geral.
Em 2021, a Kutenga recebeu 10 casos
de uniões prematuras, dos quais oito
raparigas foram resgatadas e acolhidas nas próprias famílias, mas as
outras duas, continuaram nas uniões,
porque durante o processo de resgate,
completaram 18 anos, tinham ﬁlhos
e os pais não quiseram acolhê-las, dizendo que já eram maiores de idade.
Um outro desaﬁo partilhado pela
fonte é a falta de uma casa de acolhimento estatal e as vítimas são muitas
vezes acolhidas nas famílias de activistas ou mesmo encaminhadas aos
orfanatos.
“Uma das grandes diﬁculdades que
nós enfrentamos como Kutenga e
como sociedade civil nesta causa das
uniões prematuras é a falta de condições de acolhimento para as raparigas resgatadas”, queixa-se.
Nessas situações, é preciso fazer algum malabarismo, que é procurar um
lugar para a rapariga ﬁcar durante o
processo de resgate. Por várias vezes
ﬁcam na casa dos activistas, conhecidos ou pessoas que se sensibilizam
com o caso, para que não voltem para

aquela união, pois muitas vezes são
rejeitadas pela família e não têm o
que comer ou onde dormir, aﬁrmou.
Ciente do problema da desistência
escolar, o Governo, junto de parceiros, tem criado alguns programas
para retenção da rapariga na escola,
é o caso do programa “Eu sou capaz”,
com estimativa de 600 mil beneﬁciárias, irá abranger 49 distritos do país
até 2024.
Raparigas da 5ª, 6ª e 7ª classes de sete
províncias do país poderão ser abrangidas; Manica, Sofala e Zambézia
na região centro, Cabo Delgado e
Niassa no Norte, Maputo província
e cidade de Maputo, na zona sul de
Moçambique.
No ﬁm do programa, espera-se que
300 mil raparigas se beneﬁciem da
distribuição de 600 mil uniformes
escolares e 26 mil bicicletas sejam
distribuídas a raparigas matrículas na
8ª classe em escolas pré-seleccionadas e que adolescentes e jovens estejam devidamente informados sobre
violência baseada no género, saúde
sexual e reprodutiva, literária ﬁnanceira e preparação para o primeiro
emprego.
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SADC corre atrás de prejuízos
P
3RU5DXO6HQGD

reocupados com a elevada taxa de desflorestação
e degradação florestal de
Miombo que tem vindo a
aumentar, anualmente, a um ritmo
cada vez mais acelerado, devido
ao abate ilegal de árvores, extracção de carvão vegetal, mudança
de cultivo, incêndios, pastorícia,
abate indiscriminado de recursos
madeireiros e a destruição de florestas para o desenvolvimento de
infra-estruturas, incluindo assentamentos humanos, urbanização
e mudanças climáticas, nove países atravessados pela bacia hidrográfica do Zambeze, na região da
SADC, reuniram-se, em Maputo,
para analisar a gravidade da situação e assumir compromissos com
vista a reverter o cenário sombrio.
O encontro contou com a presença dos chefes de Estado de Moçambique e do Zimbábwè.

A ﬁm de partilhar informações
sobre o estado actual da ﬂoresta
de Miombo e identiﬁcar oportunidades para a implementação de
acções conjuntas para melhor controlo, monitoria e a sua conservação, representantes de nove países
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
que partilham a bacia hidrográﬁca
do Zambeze, incluindo os chefes
de Estado de Moçambique e do
Zimbábwè, reuniram-se, semana
passada, na cidade de Maputo.
Trata-se de um encontro, de dois
dias, que juntou mais de mil delegados de Moçambique, Angola,
Botswana, RD Congo, Namíbia,
Zimbábwè, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e África do Sul bem como de
diferentes individualidades provenientes de instituições académicas
e de pesquisa da região, parceiros
de cooperação, representantes de
partidos políticos, representantes
de organizações da sociedade civil,
líderes comunitários, de entre outros.
As ﬂorestas do Miombo são o
maior bioma da África Austral cobrindo uma área de 2.7 milhões de
quilómetros quadrados e abrange
vários países. É um dos ecossistemas mais importantes do mundo.
Contudo, nos últimos 15 anos, foram perdidos cerca de 1,9 milhões
de quilómetros quadrados devido
à prática da agricultura itinerante,
abate indiscriminado e insustentável dos recursos ﬂorestais e a produção de energia através do combustível lenhoso.
O impacto desse desmatamento é
signiﬁcativo e os governos da região austral de África correm o risco de perder uma fonte de receitas
de longo prazo, enquanto que a comunidade internacional vê a perda
de ﬂora e fauna valiosas, com implicações globais para as emissões
de gases de efeito estufa.
Uma vez que o Miombo continua
a diminuir, serão as comunidades

)LOLSH1\XVLGL]TXHVHQmRIRUHPWRPDGDVPHGLGDV0RoDPELTXHYDLSHUGHUGDVXDÁRUHVWDDWp

locais, que dependem da ﬂoresta
para sua subsistência, que arcarão
com os custos mais directos. Em
Moçambique, cuja cobertura ﬂorestal de Miombo é de 34 milhões
de hectares, para algumas famílias,
a receita gerada a partir do Miombo pode representar de 42 a 92%
do rendimento do agregado familiar. Em média, Moçambique
perde cerca de 138 mil hectares de
ﬂoresta por ano.
Intervindo no segundo e último
dia do evento, o chefe de Estado
moçambicano, Filipe Nyusi, disse
que num contexto de ameaças decorrentes das mudanças climáticas,
é crucial que façamos uma gestão
sustentável e integrada das ﬂorestas, particularmente do Miombo.
Para Filipe Nyusi, em Moçambique, onde as ﬂorestas cobrem
quase metade do país, as áreas com
Miombo representam 82%, e esta
é a principal fonte de água doce,
alimentos, abrigo, energia eléctrica, madeira, turismo, peixe, plantas
medicinais e muitas outras vantagens. Sublinhou que o Miombo é,
também, fonte de emprego, de renda das comunidades pelo que, se
não forem tomadas medidas agora,
40% da ﬂoresta poderá ser perdida
até 2050.
“Já não nos podemos dar ao luxo de
ﬁcar parados. Temos de agir agora
para proteger a ﬂoresta do Miombo, promovendo práticas sustentáveis e soluções baseadas no ecossistema”, disse Nyusi, para depois
acrescentar que: “precisamos de rever e aperfeiçoar as nossas políticas
e estratégias de conservação assim
como as políticas que encorajem
a criação de emprego sustentável,
mobilizem o investimento privado,
incentivem e capacitem as comunidades locais para estarem na dianteira da promoção de sustentabilidade das ﬂorestas”.
Acompanhado pelo Presidente do

Zimbábwè, Emmerson Mnangagwa, o estadista moçambicano
ﬁnalizou o seu discurso apelando
a necessidade de se trabalhar em
conjunto para se enfrentar este
que, no seu entender, é das maiores
ameaças à humanidade.
Sob o lema: “Por uma gestão sustentável e integrada do Miombo
na construção de resiliência às
mudanças e protecção do Grande
Zambeze”, o encontro foi aberto
pelo Primeiro-Ministro, Adriano
Maleiane, que destacou a importância deste recurso na preservação
e protecção do meio ambiente.
Exempliﬁcando, Maleiane destacou a importância do Miombo
na preservação da bacia hidrográﬁca do rio Zambeze que atravessa
oito países da região e garantindo a
subsistência de mais de 40 milhões
de pessoas.
Do ponto vista económico, segundo Maleiane, a ﬂoresta de Miombo beneﬁcia, de forma directa e
indirecta, cerca de 300 milhões de
pessoas através da exploração de
recursos minerais, ﬂorestais, agrícolas, pesqueiros, energéticos, turísticos entre outros.

$OHUWDYHUPHOKD
Perante os factos alarmantes, os
delegados da conferência mostraram-se preocupados com a elevada
taxa de desﬂorestação e degradação
ﬂorestal em Miombo, que tem vindo a aumentar anualmente a um
ritmo cada vez mais acelerado.
E, reconhecendo que as ﬂorestas
são uma fonte essencial e primária para o fornecimento de bens e
serviços económicos, sociais e ambientais vitais para a sobrevivência
de milhões de pessoas, os presentes
comprometeram-se a fazer cumprir os princípios e práticas de gestão sustentável nas ﬂorestas.
Debruçando-se sobre as dinâmicas sócio-ecológicas, maneio das

ﬂorestas de Miombo e valor económico, Natasha Ribeiro, investigadora e docente universitária,
descreveu a importância deste recurso e destacou que o Miombo
fornece habitat para uma enorme
diversidade de espécies de fauna e
ﬂora, e que, por sua vez, desempenham um papel vital na mitigação
e adaptação às mudanças climáticas, incluindo o reforço da remoção e armazenamento de carbono,
o aumento da resiliência contra os
impactos das mudanças climáticas,
tais como inundações, secas e fenómenos meteorológicos extremos, a
conservação directa e do solo, a estabilização, e os stocks de carbono
no solo, e o ciclo hidrológico à escala global, regional e nacional.
Natasha Ribeiro frisou que embora a região austral de África seja
dotada de um quadro legal e regulamentar rico em conteúdo para a
protecção e gestão ﬂorestal, ainda
não foi capaz de estabelecer mecanismos institucionais e especíﬁcos
de enquadramento à escala regional que promovam a gestão integrada, racional, eﬁcaz e eﬁciente
das ﬂorestas de Miombo.
Acrescentou que a gestão, conservação, utilização sustentável e restauração das ﬂorestas de Miombo
contribuirá para o crescimento
económico, a redução da pobreza,
o reforço do Estado de Direito, o
combate à desﬂorestação e à desertiﬁcação e a abordagem das mudanças climáticas na região e, ao
fazê-lo, contribuirá também para a
capacidade dos países participantes
de cumprirem os seus Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável.

&RPSURPLVVRV
Nos dois dias de debate, os delegados da conferência assumiram vários compromissos, dentre os quais,
a promoção de alternativas para a
diversiﬁcação das fontes de rendi-

mento das comunidades locais que
dependem da extracção de madeira através da valorização de outras
iniciativas que promovam o empreendedorismo e a prosperidade.
Os nove países da SADC presentes
no encontro asseguraram a sustentabilidade e conservação das áreas
de biodiversidade mais importantes dentro das ﬂorestas de Miombo
e os seus serviços ecossistémicos e
valores culturais e espirituais associados.
Parar e reverter a perda ﬂorestal e a
degradação da terra até 2032 e lutar por emissões líquidas zero nas
ﬂorestas de Miombo.
Do encontro, ﬁcou o compromisso
da promoção de cooperação transfronteiriça para a paz e a segurança, a cooperação jurídica e abordar
os movimentos transfronteiriços
tanto de animais como de pessoas
a ﬁm de reduzir os conﬂitos entre
humanos e a fauna, o comércio ilegal e reduzir a rápida e contínua
fragmentação e perturbação dos
ecossistemas para além de integrar
as ﬂorestas de Miombo em planos
de desenvolvimento, sectores produtivos e políticas, planeamento e
prática em paisagens ﬂorestais para
sustentar a integridade ecológica e
serviços ecossistémicos que apoiem
meios de subsistência resilientes.
Os países da SADC também se
comprometeram a aumentar a
investigação e a adopção de tecnologias para o melhoramento da
gestão sustentável dos recursos ﬂorestais.
O incremento dos níveis de conhecimento sobre a importância do
Miombo, a implementação de uma
governação ﬂorestal participativa, a
promoção de utilização sustentável
de Miombo para madeira, pastagens, tecnologias, ecoturismo assim como a agricultura sustentável
são parte dos vários compromissos
assumidos na reunião de Maputo.
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   ȋ  Ȍǡ     ʹͲʹͲǦͶǡͶΨǡ  ǦͶǡͻΨ 
Ǥ

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
   ±  Ǥ
ǡ² ǡ ǣ
ȋͳȌ  ×ȋȌ  
  ǡϐ ï ǡ±ǡǡ ȋ ǡ Ȍǡǡ 
 ϐÀ ²  
Ǣ
ȋʹȌǡ±   
  × 
ȋȌǢ
ȋ͵ȌȀ   ÙÙ 
   ±Ǣ
ȋͶȌÙ ǡ 
 Ǣ
ȋͷȌ Ǥ

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS
    ǡ ² ǡϐ   Ǥǡ
               ϐ
ϐ ǡ ×ȋȌǡ±
Ǥ
ǡÀǡͳǤ͵͵ϐ ǡ 
ʹǤͲͻͲϐ ǡ ͺʹǡͻΨǤ ǡǦʹͷǤͷ͵ϐ ǡ  ͶǤ͵ʹǡͳǡͻΨ Ǥ
À×ǡʹǤͺͳϐ ǡ
͵Ǥͻͻ ǡϐ Ǧ   ±  
͵ǡΨͳǡͺΨǡ ǡ ϐ ͶǡǤ

4.2.1 Inscrições
 Ù ± ǡÀ
   ǤͳͲ             ʹͻǤʹ͵ͷ
ǡ ͺͳΨ ϐ Ǥͷ͵ͶǤ
  ϐ 
À  ²  ϐ 
 ǡǡ ǡ        ϐ Ǥ
ǡͳǤͷ͵ͷ   
ͺͷǤͲͻ͵ǡϐ Ǧ ± ï 
ʹǡͺΨͶͳǤͺΨǡ ǡ ϐ ͑ͳǤ

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)

4.1.2 Economia Regional

͑ͳͲͷȀʹͲͳͷǡʹǡ ǡǡ   
 Ǧ±  ǡ 
   Ǥ

   ×  ǡǡ 
² ÙǤ       
Ǥǡ  
    
  Ǥ

ǡÀǡ ǤͲͳǡ ϐ ͳͻͷǡͷΨǡ  
͵ǤͻͶͲ ×ǡ ϐ ͷǤ

ǡ       ×    ǡ  À 
  À   Ǥ
  ϐǡ  ×  ʹͲʹͲǡ ϐ  ϐǡ
±Ǧϐ  Ùϐ ǡǦ
  ×Ǥ
    ͵ǡͲΨʹͲʹͲǤ     ϐ Ǧ      ǡ   À  
±Ǧ± Ǥ   ϐ ϐ ǡǡ ǡ Ǥ
 ǡ À ² ǡ Ù 
 À ʹͲʹͲ±ͷͲͲȋǤǤȌǡʹͷǤǤ 
ǡʹͷͲǤǤÀǡʹͲͲǤǤͳͷͲǤ ȋ ͳǤͳʹȌǤ±ǡ ±  ǡ
ͲǡͷΨ ͵Ψ Ǥ

4.1.3 Economia Nacional
 ǡ    ʹͲʹͲǡ        ǡ  
        
Àǡ  ǡ²  À
 ï ǡ  ï Ǥ
  ʹǡͶΨǡ ͳǡ͵ΨǤϐ    × ± ϐ ǡ ǡ
 ǦͳͻÀǡ  ² 
Àǡ±        ǤʹͲʹͳǡǦ  
  × ϐ ǡ ǡ  
  ± ǡ  
 ÙÀÀÙǤ

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
Àǡ ͳ͵ǤͲͶʹ ǤͲͶͷϐ ǡ ϐ ȋͳͳǤͶͲ ͻͳǤ͵ʹͻϐ Ȍ
ͳͳ͵ǤΨͺ͵ǡ͵Ψǡ Ǥ
À  ²  ϐ ± 
 ǡ ǡ    ϐ   ǡǡǡǡ  
  ϐ ǡ  
Ǥ
 Øǡ   ͳͳ͵ǡΨǡǡÙǦͲΨǤ
ϐ ǡͺ͵ǡ͵Ψǡ ǦÙ ±ǡͶǤΨϐ Ǥ
   Ù   ϐ ǡ
±Ǧͳͻǡ   
ïǡ 
 ȋǦ  ÙȌǡ   À       À  Àǡ ǡǤ

 Ǧ56.720 TCP, 9,10% (5.145 TCP)  Ǥ
ǡ 13.875ǡ9.859 ǡ
ϐ Ǧ ±   44,50% e 54,9%ǡ Ǥ

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
À   ǡ ǡ  À   
ͳͳÙ ǡʹ͵ÙͶͷÙǤ

4.2.3 Prova Anual de Vida
ǡ   ϐÀ ²  
Ù   ǡ±
 ͑ͳͺ͵
 ×ǡ ͑ͷͳȀʹͲͳǡͻǤ
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2      ×ǡ          
         ϐ       
ÀÀÙ   
ϐ     Ǥ
ǡ À ʹͲʹͲǡ   
À ǡ  
ͳͻǡ ǡÀ ͶǤͳȋͶͶǡͲΨȌǤ

4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial
     À
±  ǡ ±     Ȃ Ǥ
±  ϐ  ±  
±          ²  Ǥ
    Ùǡ ϐ ǡ ±ǡ ϐ ÙǤ  Ù
 ϐ   ϐÀ ±ʹͲͷʹǡ
± ǡʹͲͷͻǤ

4.2.5 Medidas de Reforma
          Ù      
Ù  
Ǥ  ²  Ù     ǡ             
  ǡ 
 À ×Ǥ
   À   ʹͲʹͲǡ   À         Ǧ ǡ
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações
    ǡ ±      ×ǣ ȋ   
ϐÀ Ǣ ǢǢÙǢ 
ÙǢȌǤǡÀ  Ùǣ
Ȍ  ϐ     Ù Ù    ǡ   ÙǡǤ
Ȍ   À Ù
²  Ù  ± ÀǢ
Ȍ   ǡÙ    ×  ×  Ȁϐ  
ǢȀϐ   Ǣ

4.3 Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19

D Ù   
 × Ǥ

 À ʹͲʹͳǡ ï  
   Ǧͳͻǡ Àǡ  
ïȋȌ ǡ  ǡ
Ǥ
  ϐǡ  ±
Ùï     ÀǤ
 ǡ   ² ǡ  ǣ

4.4.2 Despesas
ÀͺǤͳͷͺǤͻͷͶǤͻͻȋʹͲͳͻǣǤʹͶǤ͵ͶͲǤͲͷͶȌǡ
 ǣ

4.4.2.1 Despesas Técnicas

Ȍ   Ǣ
Ȍ  Ǣ
Ȍ      Ǣ
Ȍ               Ǧͳͻ  
 À Ǥ

±  ȋÙȌ  ͷǤͻͲǤǤ͵Ͷͺ
     ͳͻǡͻͷΨ    À   ȋʹͲͳͻǣ
ͶǤͻʹͷǤͲʹͶǤͷͶȌǡ ï
ÙǤ

 ǡÙ  ǡ
 ͳͶͲ ͑ͷͳȀʹͲͳǡͲͻǡ  ǡ  ͺͲΨ  
 Ǧͳͻ         ± ǡ     ʹͲΨ
          ͷΨ     ± Ǥ   
ͶͷǤͳ͵ ǡ ͷΨǡʹʹǤͺͷ   ± 
 À  Ǥ

4.4.2.2 Despesas Administrativas

   ǡ  Ǧ      ±  
 À ǡ ϐ   ǡ  Ù Ùï
Àǡ ² ǡÙ Ǥ

ÙÙ À ͵ͺͷǤ͵ͲʹǤʹͲǡ   À ȋʹͲͳͻǣͶͻͲǤͲ͵ʹǤͷͷͲȌ 
ͳͲͶǤʹͻǤͺ͵ͲǡʹͳǤ͵ΨǤ

 Ù ǡ  Ù
² ϐ ÀÀ ǡǦ  Ǥ

 ͳʹǤʹͳͳ    Ǥ

            
ʹǤʹͷͳǤͳǤͷͲǡǦϐ  ͺͺǤͳ͵ǤͷͲǡ 
 À ȋʹͲͳͻǣʹǤ͵͵ͻǤ͵ͳͷǤ͵ͲͲȌǡ͵ǡͻΨǤ

4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício

4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas

4.4.2.5 Provisões do exercício

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas

 À  × ǡÙǦͳǤͷͳǤͷͻǤͺ͵ǡ
  Ùϐ ȋͳͶͻǤʹʹʹǤͺͷͲȌǡ ÙȋͳǤ͵͵ͲǤͳ͵ͳǤͲͷͺȌ ȋ͵ǤͶͲͷǤͺͷȌǤ

 Ǧ15.740.407.137MTǡ 5,08% comparativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT)ǡ   ± ±± Ù ǡǡ
 Ùǡǡϐ  ǡǡ   ǡ ǡͷΨǡͷ͵ǡͶΨǡͳͳǡΨǡǦʹʹǡͳͲΨǡǦʹͲǡ͵ͶΨǡ
ǦͷʹǡͳΨǦ͵ͷǡͶΨǡ ǡ ϐ Ǥ

4.4.3 Investimentos
    Àǡ À ʹͲʹͲ   ͶǤʹͲͲǤʹͺͳǤͻͳ ǣ

       ʹͲͳͻǡ    ͳͶǤʹʹǤͳʹǤ͵Ͳ 
14.978.751.269MTǡ ×Ȃ    À  Ǥ

a) Despesas de Capital Produtivo
    ͵ǤͺͺͷǤ͵ͲǤͷͳ Àǡ
ǡ    Ù Ǧǡ  ϐÀ  ǡ Ù  ×Ǥ

Ȍ ϐ   ϐÀ ÙǤ

4.2.6 Medidas de Contenção
   
ϐ     ǡ ǡ 
ͳͻΨ ǡͳͳͳ ͑ͷͳȀʹͲͳǡͲͻ
Ǥ

Contribuições

15.740.407.137

2.141.628
182.532.582

Vendas

b) Despesas de Capital de funcionamento

14.978.751.269

485.026.366

   ͵ͳͶǤͷͳǤͳͳͻǤ

44.771.972

Receitas Financeiras
Correntes

Receitas Suplementares

    Ùǡ  ǡ 
 ϐ ²   ϐ           ǡ      À 
 × ʹͲʹͲǡ 14,88% contra os 18,73% ǡ    ǡ
͵ǡͺͷΨǤ À ǡ ͳͷǡ͵ΨǡǦ
ͲǡͺͷΨǤ

Evolução da Receita

Graﬁco 6 - Receita 2020

3.320.652.633
67.600

11.705.214.356

Receitas de Acção
Sanitaria e Social

Outras Receitas

Resultados Extras

2020

2019

Relatório dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração do
Instituto Nacional de Segurança Social
Opinião com reserva
  Ù ϐ          ȋǲ
ǳȌ ͳ͵ͷǡ ͵ͳ
ʹͲʹͲǡ ǡϐ  
 À ϐǡ Ùϐ ǡ
 À  À ϐ Ǥ
 ǡ  À±   
Bases para Opinião com Reservas×ǡÙϐ  
Ǧ    À ϐ͵ͳ
ʹͲʹͲǡ ǡ  
 Àϐ  ǡ ͵ͳ
ͳͻͻͲǤ
Bases para Opinião com Reservas
 ϔ   À 
Ùϐ  À ϐ͵ͳʹͲͳͻ
ǡϐ ï 
 × ×ϐ Ù ʹͷͳͷͲͷ Ǥ À ϐǡ    ͳ͵͵Ͳͳ͵ͳͲͷͺ 
  Ǥϐ   À ǡ 
À   À ϐ 
ʹͲʹͲʹͲͳͻǤ
  ² ϔ 
 À² ϐ 
 ͳͷ͵ͶͶͶ ǡ ͵ͳʹͲʹͲǤǡ ±À
Ùϐ     Ǥ
ϔ  ϔÀ 
     Àϐ        ǡ    
͵ͳ ͳͻͻͲ ϐÀ ϐÀ 
× Ǥ  ϐÀ ǡ×
  Ù × ×ʹ͵ͶͲͳʹͲ͵ ǡ
 À²  
ϐÀ ×ϐÀ Ǥǡ ±À-

Ùϐ  
  Ǥ
    ȋ ȌǤ
    Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras ×Ǥmos independentes do INSS de acordo com o ×2 ϔ
da Federação Internacional de Contabilistas (incluindo Normas Internacioanis de IndependênȌ ȋ× Ȍ     ±        
Ùϐ  ±   × Ǥ 
² ±  
  Ǥ

   ǡ ϐ
  ϐǤ×ǡǣ
x

x

          ǡ  ϐ 
    ǡ
  ϐ   Ǥ

x

 À  À  À Ù  Ǥ

x

 À     ² ǡ 
      Ù   ï ϐ       Ǥ   ǡ  ×ǡÙ 
Ù ϐ  ǡ   Ù  ǡ ϐ  
 Ǥ  ÙǦ² ±
×Ǥǡ   Ù
   Ǥ

x

 ǡ ïÙϐ ǡ ÙǡÙϐ Ù  Ǥ

Outra Matéria
Ùϐ   À ϐ͵ͳ
ʹͲͳͻ ϐ 
Ùϐ ʹͻ ʹͲʹͲǤϐ  
   ʹͷͳͷͲͷ ǡ  ǡï   
 × ×Ǥ
Responsabilidade da Direcção Geral do INSS pelas Demonstrações Financeiras
    ±  Ùϐ    Àϐ  ǡ ͵ͳ ͳͻͻͲǡ
  Ùϐ 
ÙǡǤ
 Ùϐ ǡ    ±
     
 À  ǡ     Ùǡ  ²ǦǤ
Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras
            Ù ϐ 
 Ùǡǡ
×  Ǥ±À
ǡ ±    
  ǤÙ
        ǡ    ǡ 
     ϐ    Ù  ×   
 Ùϐ Ǥ

ϐ   Ùϐ ǡǡ  ² ϐ 
 Ǥ    
±ǡ
     ǡ ϐ  ǡ Ù ǡ  Ù
  Ǥ

      ǡǡ
 Ùϐ ǡ 
ϐ ² ϐ  ϐ Ǥ
 ǡ ϐ ǡͲͶȀȀȀʹͲͳͶ
ǣ
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VI – Demonstrações Financeiras

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VI.i. Balanço

(c) Imobilizações Financeiras
Ùϐ ǡϐ  
   ǡÀ ǡ
    ǡ   
Ǥ

(d) Imobilizado Corpóreo
 ×±   ǡ  
       ǡ      Ù
 Ǥ   ǡ
  
ͷȋ  Ȍ  Ǥ ±
   × Ù À Ǥ

(e) Imobilizado Incorpóreo
   ×ǡ ǡ Ǧ  ǡÀÙ 
Ǥ

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo
Ù   ǡ ±
ǡ ϐ ǡ
×ïǤ
Ù ǣ
ϐÀ  ÙʹΨ
ʹͲΨǦʹͷΨ
ͳͲΨ
ͳͲΨǦͳǡΨ
 ͳͶǡʹͺΨ
 ǡȂ ͵͵ǡ͵Ψ

g) Existências
 ²    
 Ǥ²   ±Ǥ

h) Receitas de Contribuições

VI.ii. Demonstração de Resultados

 Ù×±ΨǡͶΨ 
͵ΨǤ
 Ù     Ǥ
(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social
As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de
 Ǥ
(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)
                 ǡǡ ǡ² 
 ȀÙ 
7.2 Disponibilidades

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
 
   ȋ Ȍǡ±ï   ͑
ͳȀͺͺǡʹǡ   ×ǡ
   À ǡ   ǡ ϐ    ×
×Ǥ ± Ǥ

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

 ǡ ² 
 ǡ ǡǡǡ  ǡ
ϐǡ × À
  ×Ǥ

7. Bases de preparação
 Ù ϐ          À À 
ϐ Àϐ  ǡ͵ͳ ͳͻͻͲǤ
Ùϐ 
ǡ  Ùǡ 
 ǡ  ×  Ǥ
ǤͳÀ  À  ±± 
   À  À   ϐ       Ùϐ ǣ
(a) Custo histórico
Ùϐ   À  
× ǡ   ±
Ǥ
(b) Saldos e transações em moeda estrangeira
Ùȋ Ȍ      Ǥ
   
   Ǥ 
 ǡ   ǡ
     À Ǥ

7.3 Contribuintes
      ǡ    ͶǤͶͷʹǤʹͺʹǤͶ ȋʹͲͳͻǣ 
ʹǤͷͻͺǤͺͷǤͻͲȌǡ À À  ͳ͵ͳǤͲ
ȋʹͲͳͻǣ ͳͳͺǤͲʹͶȌ         ǡ  
ͷʹǤͻʹȋʹͲͳͻǣͶͷǤͻʹȌ  ǡ
 ÙÙ ±×Ǥ  ǡ   
 Ǥ

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações
          Ùǡ   
ʹʹͷǤͶͳǤ͵ͻͲ ȋʹͲͳͻǣ  ʹʹͷǤ͵ͺͳǤͲͲͷȌǡ   ±   
    Ù   ǡ  ǡ  ² 
͵ͳʹͲʹͲǡ  ×ǡ
Ùǡ À ǡ  À Ǥ

7.5 Outros Devedores
       ǡ    ͷʹʹǤͳͶǤͷͷͻ ȋʹͲͳͻǣ
ͷʹͲǤͳͲ͵ǤͺȌǡ           
   Ǥǡ-
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7.20 INSS - Contribuições e Adicionais

ʹǤͷͳͲǤͺʹǤ  À ǡ   ͵ͲǤͻͷͺǤ͵ʹǡ
͵ͷǤͲͻ͵ǤͻͲϐ À Ǥ  ǣ

 ǡͶǤͶͷʹǤʹͺʹǤͶȋʹͲͳͻǣʹǤͷͻͺǤͺͷͻǤͷʹȌǡ  Ù  ±× ÙǤ À ͳǤͺͷ͵ǤͶʹʹǤͻͳͷǤ

7.21 Receitas Antecipadas
   ʹʹǤͳȋʹͲͳͻǣʹͳʹǤ͵ͷͳȌ   À ǡ ×   À Ǥ

7.22 Reservas
         
 ǡ    Ù ǡ ǡϐ͑͵ͺ͵ͻǡǤ͑
ͶͷȀͻͲǡͻǤ
  ±   ǡ ǣ

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

 Ùϐ  ÙǦ ǣ

7.9 Despesas Antecipadas
 ǡͶǤͶͷͲǤʹͶͲȋʹͲͳͻǣʹ͵ǤͳǤͶͻͻȌǡ À Ǥ

7.6 Existências

7.10 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar

De acordo com a ǡʹͶǡͷΨǡ
  ÀǤ

² ǡͶʹͲǤͻȋʹͲͳͻǣͶ͵ʹǤͺͻͲȌǡǦ
  Ǥ

 ǡ͵ͳǤͶǤͲͶȋʹͲͳͻǣͶͻǤʹͲͶǤͷͻ͵Ȍ Ùϐ Ǥ À ͳǤͷ͵ͲǤͷʹͻǤ

7.7 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo

7.11 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar

Ǧ      Ù     À ǡ  

   À ǡ    Ù    ǡ  Ǧ   ϐÀ    ÙǤ

 ǡǤͻͷͻǤʹͻͳȋʹͲͳͻǣͻͶǤͻ͵͵Ǥ͵͵ͷȌǡ
Ù   Àϐ 
  Ǥ À ͺǤͻͶǤͲͶͶǤ

ǡ±À
ȋͳΨȌǡÙȋ͵ǤʹͷΨȌǡȋͳΨȌ ȋͳǤͷΨȌǡ  -

7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar
 ǡͷʹǤͶ͵ǤͺͳʹȋʹͲͳͻǣͷͲǤ͵ͶͷǤͻͲȌǡ
 À    ǡ         À  ϐ  ͵ͳ
ǡ Ǥ À  
ʹǤͳʹͺǤͲʹʹǤ

7.23 Contribuições do Regime

ϐǤ À ϐ͵ͳʹͲʹͲǡ ÙͳͳǤͲͷǤʹͳͶǤ͵ͷȋʹͲͳͻǣͳͲǤͻͶǤͻͳǤͲȌǡ
ǡͷΨ ʹͲͳͻǤ

7.24 Outras Receitas
  Ǧ ǣ

7.13 Despesas com Acção Sanitária e Social
 ǡͳǤͷǤͳͶͻȋʹͲͳͻǣʹǤͲʹͲǤͻʹͺȌǡ±
  ǡ ²  Àϐ À Ǥ  À ǡʹͶǤͻǤ

7.14 Prestações em Prescrição
   ǡ    ͶʹǤʹͻ͵Ǥͳʹͷ ȋʹͲͳͻǣ ͶͶǤͲ͵ͳǤͷͷʹȌǡ  
Ù        ǡ ǡ  ǡ   
 ǡ  ȋ  ²ǡ
͑ʹǤ͵ͲǡͶȀʹͲͲ ȌǤǡ
ͳǤ͵ͺǤͶʹǤ

7.15 Sector Público Estatal
 Ù ǡ ÙǡÙ
  ϐǤ ͶͻǤʹͷǤͳͻ
ȋʹͲͳͻǣ ͵͵Ǥ͵ͳǤͺʹȌǡ     ʹͲͳͻ    
ͳͷǤͺͻͶǤͻ͵Ǥ

7.16 Fornecedores
 ǡͳͶǤͷͻǤͺȋʹͲͳͻǣͳͲǤͻͲ͵ǤͻͻȌǡ 
       À ǡ          
ǡ ʹͲʹͲ͵ǤͷǤͻͻ

7.17 Empréstimos Obtidos
   ǡ    ͷͶǤ͵͵ǤͷͲ ȋʹͲͳͻǣ ͳǤͶͻǤͲͳͷȌǡ  Ùϐ ǡ  
    ǡ
ǦʹΨȋ Ȍǡ À ͳʹǡʹͶǡͳ ǡ
ͳʹ͵ͲʹͲͳͻ͵ͳʹͲʹͳ Ǥ
 ʹͶǤ

7.18 Adjucatários com Cauções
ÙϐÀ  Ù  
×   Ǥ
ÙÙ    ϐÀ  
 ǡ   
 Ù     Ù  × ȋ Ȃ  Ȍǡ   
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ÙÙ À  ͵ͺͷǤ͵ͲʹǤʹͲȋʹͲͳͻǣ
ͶͻͲǤͲ͵ʹǤͷͷͲȌǡ ͳͲͶǤʹͻǤͺ͵Ͳǡ² 
  ϐ  ʹͲͳͻǤ

7.8 Imobilizações Financeiras
  Ù   À  × 
  Àϐ   ǡ ϐ 
±ͳ͵Ǥʹʹ͵ǤͳͶͲǤʹȋʹͲͳͻǣͳͳǤͶͳʹǤͺͷͲǤͲʹȌǡǦͶͺǤͺͶ͵ǤͶͺͷ 
  À ͶͻǤͲͷǤʹ͵ À Ǥ   ǣ

 ǡʹǤͶͲͲǤ͵Ͳ͵ȋʹͲͳͻǣͳǤͲǤʹͲȌǡ   ǡ ʹͲͳͻͻ͵Ǥͺ͵Ǥ

7.19 Outros Credores
 ǡͷͳǤͷͺͶǤͺͻʹȋʹͲͳͻǣͳǤͻͻǤʹ͵Ȍǡ      Ǥ
  ǣ

Vendas Ȃ   Ǥ
Receitas Financeiras Correntes Ȃ       ×  
ȋͳͻǤʹͺͳǤͻȌǡ×ȋʹǤ͵ͲǤͲͺǤͷͻͷȌǡÙ
ȋͻͳʹǤͻǤʹʹͲȌǡ    Ù    ǡ    ȋͳͺǤ͵ͳǤͲʹ͵ȌǤ
Receitas Suplementares Ȃ×
×Ǧ ǡϐÀ ǡϐÀ ǡϐÀ 
 ǡ× ǡ  ÙǡÀ ǡ²  Ǥ
Receitas com Acção Sanitária e Social ȂÙ ȋ     Ȍǡ Ǥ
Outras Receitas –               
   Ǥ
 ǡ 
 ǡ±ʹͲʹͲȀʹͲͳͻǣ
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7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número
incluiem Pensões e subsídios)
Ù 
 ǡǡ ǣ

 ǡ
 ±ʹͲʹͲȀʹͲͳͻǤ 
ʹͲʹͲ    Ǥ

7.28 Resultados Extraordinários do Exercício
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7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores
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7.30 Resultado Líquido do Exercício
7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício

7.26 Despesas Administrativas
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ÙͳǤͷͳǤ͵ͺͳǤͲͻȋʹͲͳͻǣ͵ͻǤͳͳͶǤͻ͵Ȍǡǡ
 Ù    Ǧ͵ͺǤͳͶǡ  
ǦͳͶͻǤʹʹʹǤͺͷͲǡ   
 ÙͲ ͳ͵ǤͷʹͲͳͻǡ Ù
 ÀͳǤ͵͵ͲǤͳ͵ͳǤͲͷͺ 
͵ǤͶͲͷǤͺͷǤ

À À   ±      ǡ     À ǡ  ͷǤͻǤ͵ͺͻǤ͵
ȋʹͲͳͻǣ ǤͳͺͷǤʹͳͻǤͻȌǤ ϐǦ           À ʹͲǤͻΨǤ

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados
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EDITORIAL
Sucesso de medidas económicas
exige desmantelamento de
LQWHUHVVHVPDÀRVRV
Da forma como as coisas estão, qualquer medida susceptível de trazer alguma
mudança é necessária, mesmo que depois se veriﬁque que, materialmente,
tudo manteve-se tão igual como antes.
A subida em espiral do custo de vida tornou-se um problema suﬁcientemente
grave e com potencial de provocar problemas sociais que se podem transformar num dos maiores factores de desestabilização do país. O governo já não
podia mais continuar indiferente.
Depois das Medidas de Aceleração Económica anunciadas pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, na última terça-feira, a atitude mais correcta é
de maior prudência, esperando-se o melhor, mas ao mesmo tempo estar-se
preparado para o pior.
Para um país que chegou a crescer a dois dígitos, e com uma taxa de inﬂação
bem contida durante os primeiros 20 anos desde o alcance da paz em 1992,
ninguém precisa de muito esforço para se convencer do nível de degradação da economia de Moçambique na última década, pelo que os esforços
necessários para a inversão desta tão inglória trajectória nunca devem ser
minimizados. E obviamente que não há nada de mágico que vai acontecer,
tal como não foi por qualquer magia que chegamos ao ponto onde hoje nos
encontramos.
Contrariamente aos eventos climáticos extremos, que não são programados,
a economia é algo que invariavelmente responde a acções de seres humanos,
a políticas de governação e a decisões sobre a vida que os gestores públicos
tomam no seu dia-a-dia.
Posicionado à beira do Oceano Índico, Moçambique é um país altamente
vulnerável à acção da natureza, com ciclones violentos a abaterem-se sobre
ele de forma recorrente, em algumas ocasiões várias vezes no mesmo ano. Os
danos económicos e sociais resultantes desses fenómenos naturais são difíceis
de quantiﬁcar, mas não pode restar qualquer dúvida de que eles são enormes.
Resgatar sistematicamente dezenas de milhar de pessoas que tenham perdido tudo do pouco que tinham, sem abrigo e sem alimentação, é uma tarefa
que se torna muito desgastante para qualquer governo.
Ainda assim, há outros países do mundo que sofrem destas mesmas intempéries todos os anos, e em alguns casos até, é preciso que se diga, numa intensidade muito maior que em Moçambique.
Concentrarmo-nos em factores exógenos como os principais elementos causadores do nosso declínio económico pode roçar à desonestidade, mas mais
grave ainda pode signiﬁcar impreparação para admitir que a parte de leão da
responsabilidade é nossa e de mais ninguém.
Muitas vezes refere-se à questão da decisão dos principais doadores de retirarem o seu apoio directo ao orçamento, muito na perspectiva de ter sido um
acto de punição tomado por antigos e impiedosos colonos que não respeitam
as decisões soberanas que tomamos sobre o nosso próprio destino.
Nessa narrativa, omitimos, muitas vezes por conveniência, o facto de que se
não tivéssemos tido as dívidas ocultas, e depois ter o dinheiro resultante dessas dívidas literalmente roubado e gasto em banalidades, não só os parceiros
teriam continuado a prestar apoio directo ao orçamento do Estado, como se
calhar até poderiam ter aumentado o valor das suas contribuições. E obviamente que sem essas dívidas, Moçambique teria continuado a beneﬁciar do
apoio ﬁnanceiro e técnico que naquele momento estava a ser implementado
com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O desrespeito por um dos
principais órgãos de soberania, o parlamento, numa ﬂagrante e descarada
violação das nossas próprias leis, foi uma decisão nossa e soberana.
A Covid-19 só veio exacerbar uma situação que já estava mal, e claro que
a combinação dos dois factores tornou-se num veneno económico de cujas
consequências nos ressentimos até aos dias de hoje, piorando-se agora com a
aventura do nosso amigo Vladimir Putin na Ucrânia.
As novas medidas económicas anunciadas pelo Presidente da República foram apelidadas de aceleração, mas talvez fosse mais apropriado chamá-las
de medidas de restauração económica, dado que possivelmente, com uma
economia normal, elas já deviam ter sido tomadas há mais tempo.
Embora haja dúvidas sobre o impacto de algumas delas, não restam dúvidas
que estas medidas são tão pertinentes se Moçambique pretender dar um salto
qualitativo quanto ao desempenho da sua economia.
Mas há um pormenor muito importante, que nunca se deve perder de vista.
No centro de toda a actividade económica situa-se a acção do ser humano. Apesar de todos os esforços salutares que têm sido empreendidos para a
modernização da administração pública moçambicana, com o objectivo de a
tornar mais eﬁciente e mais prestativa, ela continua a ser altamente viciada e
corrupta, e, como resultado disso, muito ineﬁciente. Com interesses maﬁosos
instalados em sectores-chave na cadeia do processo de tomada de decisões
estratégicas, sempre prontos para subverter tudo o que serve o interesse nacional, o país precisa muito mais do que medidas produzidas nas melhores
academias económicas e ﬁnanceiras do mundo: um sistema gerido por gente íntegra, alicerçado em altos valores éticos e de respeito pelo interesse da
maioria.

Cartoon
Problema de energia
resolvido
,

Testemunho de um empastelado

Q

uando percebi que não era
o diploma da Escola Industrial que me havia de ajudar
a sair do atoleiro do desemprego e decidi seguir em frente, contando apenas comigo próprio, com
as minhas energias e na conﬁança
sem limites na minha capacidade de
realização, e enveredei pelo mundo
do negócio em pequena escala, o
que aconteceu, na verdade, é que me
propus a enfrentar um mundo cujas
armadilhas nem de longe imaginava.
Nestes curtos dezassete ou vinte
anos, já sofri dois ou três grandes
abalos. E não posso dizer, de forma
alguma, que deles tenha saído incólume. Cada um deles deixou sequelas tão profundas que foram agravadas pelo facto de que, ainda mal
refeito de um, já me caía em cima o
seguinte.
O penúltimo foi aquele incêndio
cuja origem se atribuiu a um curto-circuito e teve como consequência a
destruição total ou parcial de tudo o
que erra barraca no mercado em que
eu sobrevivia vendendo produtos
alimentares de todo o género, desde
que industrializados, fossem sólidos
ou líquidos. A minha barraca foi das
que ﬁcou completamente destruída.
Tive que desviar as poupanças que
vinha fazendo para erguer a minha
obra no novo bairro de extensão,
para reconstituir a barraca de raiz,
uma vez que, cedo, todos compreendemos que as promessas propaladas, tanto pelo Governo provincial,
como pelo Conselho Municipal, e
uma e outra ONG, não passavam
de puro palavreado para encher os
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olhos e ouvidos dos que viviam disso,
fazendo uso abusivo de tudo o que
era rádio, jornal ou televisão. Cada
um de nós teve que se safar como
pode. Porque, ali, naquele local, ninguém estava por outra razão senão a
da pura sobrevivência.
Mesmo assim, posso dar-me por
feliz porque, fosse como fosse, não
caí na armadilha, por necessidade,
de contrair um empréstimo bancário
para poder reerguer-me. Os que nela
caíram são hoje o espelho da fragilidade do chão em que nos movemos
e no qual lutamos arduamente por
nos mantermos vivos de pé.
E não é por terem sido mal geridos
os fundos a que se teve acesso por
crédito. O que aconteceu, simplesmente, é que, volvidos poucos meses
depois do incêndio, e quando, graças
a um trabalho que não olhava a horários de entrada nem de saída, nem
aos caprichos do sol ou da chuva,
dando todas as cambalhotas, as possíveis e as imaginárias, todos conseguiam, mesmo que para isso tivessem que passar uma ou duas noites
sem vinho, honrar os seus compromissos junto às instituições de crédito. Era preferível isso em vez de
correr o risco bem real de ver os seus
bens arrestados ou a sua própria casa.
Estávamos nisto quando sobreveio o
grande dilúvio da covid-19. Foram
dois anos de vazio e conﬁnamento
durante os quais as águas da impotência perante o inevitável arrastaram tudo o que era negócio e tudo o
que eram sonhos de pôr de pé qualquer projecto de vida.
Hoje, quando olho à minha volta,
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tudo o que vejo é a desolação de
quem chegou ao ﬁm da picada sem
poder nem ir para frente, nem ir para
trás, nem ter a esperança de poder encher os pulmões de ar e mandar um
monumental berro para o mundo.
As barracas e outras bancas que alimentavam, ali, o negócio não estão
fechadas. É pior ainda do que isso.
O que está fechado são os rostos de
homens ou mulheres que, por detrás
delas, ali se juntam todos os dias,
indiferentes aos horários, ao sol e à
chuva, com a espada de Dâmocles
permanentemente postada por cima
das suas cabeças.
Sobrevivi a dois ou três abalos durante este meu percurso de vida
adulta. Não tenho a certeza de poder
sobreviver a mais este. Porque vem
associado a uma série de adversidades que, agravadas pela sacanagem
ou incompetência dos que me têm
nas mãos, se revela, a cada dia que
passa, um rolo compressor sob o qual
ninguém da minha classe, a chamada “classe baixa”, irá sobreviver para
deixar semente.
O que existe e se agrava a cada dia
que passa é o fosso enorme aberto pela laminagem da classe média,
colocando-a altíssima, em confronto
directo e desigual com a baixíssima,
numa batalha cujo ﬁnal não é difícil
de prever.
Tudo o que resta à volta são paliativos idiotizantes de quem vê nos
desastres naturais, ou não, uma porta
aberta para aumentar o tamanho da
sua proeminencia abdominal.
E nem sequer poderemos ter o gozo de,
um dia,dizermos isso aos nossos netos.
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FILOSO FEMAS
(MOÇA)

Severino Ngoenha, Carlos Carvalho

Que peut la philosophie?
O oximoro ou a aporia desta pergunta/aﬁrmação de Paulin Hountondji (um dos mais ilustres ﬁlósofos africanos contemporâneos); é o
reconhecimento (desesperado) da
impotência da Filosoﬁa (africana)
em escancarar as portas, hermeticamente fechadas, para uma política democrática, uma economia
equitával, uma sociedade justa em
África. A Filosoﬁa esbarra com as
portas de resistência das tradições,
das etnicidades, das crenças, das religiões, das raças, do dinheiro, dos
poderes, dos interesses internacionais.
Mas a Filosoﬁa não é uma estéril
discussão retórica e soﬁsta, não é
um anúncio profético da verdade
de uma sociedade, mas o perseguir
existencial de ideais. Numa entrevista com Marcelino dos Santos, já
muito debilitado, se lhe perguntou
se sentiu, durante a luta, mais próximo das ideias de Mondlane ou de
Cabral ao que, num sobressalto que
parecia quase um testamento, retorquiu com veemência e convicção:
“os nossos ideais eram superiores às
ideias deste ou daquele”.
Mais do que a Academia de Platão
ou do Liceu de Aristóteles a escola que mais fez para a difusão dos
ideais ﬁlosóﬁcos, foi a escola dos
soikós (ﬁlósofos do pórtico), fundada no século III antes de Cristo
por Zenão de Cíntio. Como era um
meteco (estrangeiro) em Atenas e
por isso não podia ter a propriedade
de uma casa, reunia-se com os seus
discípulos na Stoa Poikile (pórtico),
um espaço público (publicus – relativo ao povo) com vista para a Ágora.
Desde então, os seus ideais não cessaram de interpelar os imaginários
individuais e colectivos – foi levado a Roma por Diógenes, inﬂuenciou a patrística, esteve presente
no Renascimento, foi reivindicado
na época moderna por Nietzsche,
Foucault e hoje pela psicologia clínica. Gerações inteiras continuam
a atravessar a Filosoﬁa através dos
pórticos inaugurados pelos estóicos,
outros continuam a derrubar portas
abertas e outros ainda, como Hountondji, a esbarrar contra portas que
não se lhes abrem.
Um pórtico (porticus) não é uma
porta. ‘Porta’, palavra de origem
celta (Émile Benveniste) quer dizer atravessar! Mas sabemos verdadeiramente o que é uma porta e
para onde ela nos leva? Por quantas
portas passamos por dia? Mas as
portas falam, elas são uma barreira
simples e complexa que vai da capulana (com os seus múltiplos usos
e insinuações que vão para além do
museu imaginário de André Malraux) passando por portas de ferro, dos portões dos castelos (os de
Versalhes foram construídos com a
madeira mais dura que existe e chama-se Moçambique a qual, entre
nós, os artistas makonde usam para
lapidar estátuas Ujamas – apelo à

abertura a uma fraternização familiar e humana – e os shikanis – onde
as portas se fecham por medo do
diabo, do outro, ou pela sua diabolização. As portas são também as incríveis etiquetas das fronteiras, das
barreiras, dos stops, das proibições,
tudo o que nos impede e regula; sem
contar com os homens e mulheres
que lhes dão vida: os guardas suíços
do papa, os guarda-fronteiras, porteiros, mas também as decorações,
as pompas fúnebres e os terríveis
portões das prisões. Hoje as portas
rivalizam e vão de simples portas de
capulanas (para as mais humildes)
até às respostas armadas das ricas
residenciais, passando pelas portas
de zinco, de alumínio, de madeira;
portas com cães, com guardas, com
atiradores, com alarmes, com ﬁos
elétricos, com códigos e até com
tudo isso junto.
Mas como de facto entender uma
porta? Trata-se de uma simples
passagem, uma proteção, um fechamento ou podem também ser
abertura ao mundo e aos outros?
A maneira como a ‘porta’ é compreendida nas diferentes línguas
esconde ensinamentos importantes. Em latim fala-se de domi (a
casa própria) e foris (no exterior,
fora); o xipfalo changana quer dizer
fechar, o makua mukora é neutro,
o thur alemão, na sua deﬁnição,
implica um exterior, um fora: ela é
concebida como uma interioridade,
materialmente como alguma coisa
que protege o interior das ameaças
externas. Cada língua organiza, secretamente, os dispositivos para exprimir as suas defesas, as suas desconﬁanças (o chingondo dos sulistas,
o viente do norte) como também a
sua possível hospitalidade (bela ku
nyumbani ). A porta implica um
dentro e um fora, um bem-estar e
um perigo e, por isso mesmo, uma
ﬁlosoﬁa separatista do mundo nos
antípodas do pórtico...
Porticus (ﬁlosóﬁco), é uma estrutura
arquitectónica (cobrindo a entrada
de um edifício ou de um templo)
aberta; o porticus da escola de Zenão
era um pronaos “diante”, não de um
templo ou palácio mas da Ágora.
Desde a sua génese, a Filosoﬁa é um
espaço público (aberto), com a vista
voltada para a ágora (o lugar do comum, da comunia, da comunidade).
O acento do estoicismo ( e da Filosoﬁa) é sobre a liberdade interior
inviolável de cada um, mas também
sobre o que não se deve fazer contra
outrem e sobre a necessidade de um
apego à vida pública e à resistência
contra a opressão como fundamento da comunidade e da humanidade
em geral.
Os mais signiﬁcativos portadores
destes ideais e valores (susceptíveis
de nos interpelar, interrogar as nossas práticas e a nossa maneira de estar hic et nunc) são os mais extremos
que se podem imaginar; eles vão do
ex-escravo Epiteto, passando pelo

endinheirado Seneca, até ao imperador Marco Aurélio.
De todos eles, Epiteto, nascido escravo no primeiro século da nossa
era, numa das províncias romanas,
foi o mais marcante. Depois de
emancipado, ele tornou-se no mais
célebre professor de Filosoﬁa do seu
tempo e uma das ﬁguras principais
do estoicismo. A sua contribuição
é capital. Ele apreende os limites
da vida e da acção – operando uma
distinção fundamental entre o que
depende de nós e que não depende
de nós – na busca da felicidade e na
necessária adequação com o mundo. O ex-escravo nunca confundiu a
liberdade e a felicidade com o lugar
social ou a sua emancipação com
veleidades de poder ou da acumulação de riquezas. Para ele a vida
tinha que ser concebida como uma
peça de teatro na qual nós somos os
actores. A realização (eudemonia)
consiste em jogar bem o papel que
nos foi atribuído sem pretendermos
ser cenaristas. O que conta não é o
lugar que ocupamos mas a maneira
como ocupamos o nosso lugar. Para
este teatro, antes dos feminismos,
Epiteto (Manual) foi apologista da
extensão da iniciação filosófica para
as mulheres.
O milionário Seneca (contra o excessos de Nero de quem foi preceptor e por quem foi condenado
ao suicídio) defendeu o uso parcimonioso da riqueza e o seu uso
para o bem comum. Marco Aurélio
– último imperador da Pax Romana – aceitou a função de imperador
por sentido de dever mas defendeu
sempre (com os factos da própria
vida) que é possível viver na corte
sem guarda-costas, sem vestuário de
parada, lampadários, estátuas e todos os faustos Luís-catorzianos que
se tornaram símbolo de governação
(e que, infelizmente, são ostentados
diariamente no nosso País aos empobrecidos moçambicanos); que é
possível governar contentando-se
com uma vida simples, sem com
isso negligenciar os deveres do Estado (‘Pensamentos”). Ele foi um
imperador com gostos austeros,
impávido diante das tribulações da
vida e um chefe de guerra clemente,
que soube perdoar os seus inimigos.
Apesar das diferenças de temperamento, de sensibilidades, de épocas, posições sociais, os estoicistas
tiveram uma postura comum que
transmitiram às futuras gerações
dos que se dizem ﬁlósofos. Escravo, milionário ou imperador, o homem é verdadeiramente grande se
ele vive para os outros e dá primazia às comunidades em detrimento
dos interesses individuais. Os seus
princípios – antes de tentativas de
mudanças de regime ou marxianas
de sistema – postulam o primordial
respeito pelas regras existentes e, essas regras, se são conformes às leis
devem ser aplicadas a todos, a começar para si mesmos; rezam que,

ao invés de dizer em que cubículo
da terra (Sul, Centro ou Norte) o
teu pobre corpo foi deitado no seu
nascimento, é preciso resistir à fascinação do etnocentrismo (etnia,
tribo, região ou, até, nação com os
seus costumes) e direccionar o olhar
para o mundo, para o cosmopolitismo, governado pela razão.
Filosofar é, para eles, esforçar-se
por viver como ﬁlósofo e não se limitar ao pensamento especulativo.
Por isso, quando as circunstâncias o
exigirem, o sábio fará política (os
discípulos de Epiteto seriam futuros notáveis e membros das elites
imperiais) mas fazendo-a, ele agirá
sempre de maneira justa para com
a comunidade, fazendo com que
o seu interesse particular coincida
com o interesse geral e estará sempre pronto a Cincinnatus (lenda
ligada ao cônsul Lucius Cincinnatus que aceitou abandonar a sua
charrua para salvar Roma, mas que,
terminada a sua missão, renunciou
e abandonou as glórias do palácio e
voltou aos seus trabalhos humildes
do campo).
As aﬁrmações/perguntas de Hountondji, que relevam de uma concepção juridicionista e omnipotente da
Filosoﬁa, devem ser revertidas para
“que doit faire la philosophie ?” (o que
deve fazer a Filosoﬁa?) Não se trata
de optar por uma Filosoﬁa da travessia (Bidima), porque a Filosoﬁa
está sempre a caminho; aliás, ela
mesma é um caminho, a história
de uma travessia contínua com homens e na busca de homens (Diógenes, Nietzsche) pelos labirintos
dos tempos e dos espaços para
com eles fazer a ecumene, comunia,
um universalismo de tout le monde (
Eduard Glissant).
A Filosoﬁa está sempre na fronteira, no limite, na porta, com o dever
ingrato de sempre bater às portas
dos palácios (interiores e exteriores) em nome da Justiça; ela junta
a sua voz à voz daqueles que esperam atrás de portas (que não se
lhes abrem) e continuam a esperar, aos ouvidos daqueles que são
obrigados a escutar por detrás das
portas, aos olhos daqueles que são
obrigados a olhar pelos buracos das
fechaduras, aos que batem o nariz
nas portas, aos desempregados que
batem às portas na busca de trabalho e são recusados pela ideologia
da competência (Marilena Chaui),
da ideologia partitocrática do cartão vermelho, aos estrangeiros nas
portas das embaixadas, ou aos que
procuram salvação para si e para os
seus através da emigração, aos que
estão atrás das grades em nome de
leis que servem para punir, vingar e
não fazer justiça, dos infelizes que
formam as bichas da fome e da pobreza; dos garimpeiros em busca
de sobrevivência enterrados vivos
pelas mineradoras de ‘patriotas’ e
‘libertadores’; ao lado de homens
-que sempre respeitaram animais-

que são punidos acusados de caça
furtivo para defender ecologismos
e parques de predadores, de camponeses expulsos das suas terras, dos
pescadores sacriﬁcados no nome do
gás, dos que eram nos cabo delgados do mundo procurando as portas
de segurança, das crianças largadas e obrigadas a arrombar portas
de carros, casas à procura de pão e
depois presas e encarceradas, dos
jovens condenados ao extremismo,
ao fanatismo e ao terror das armas
como única porta de sobrevivência,
dos impedidos – contra a constituição – de manifestar para gritar o seu
próprio desespero; mas também dos
felizardos que fazem concertos (superlotados) com as caixas fechadas,
dos que não abrem as suas portas
por medo ou egoísmo, das pessoas
generosas que deixam as suas portas
escancaradas; a todas essas portas
que atravessamos, as portas que nos
esperam... Pois não há portas, barreiras ou fronteiras que não possamos atravessar (Eduard Glissant).
Mas as barreiras, portas e fronteiras
mais ‘difíceis de atravessar’, são as
resistências das mentes e dos corações abesantados pelo narcisismo,
egoísmo, pecuniocracia; são elas que
criam os etnocentrismos, racismos,
regionalismos – usando identitarismos para as suas veleidades e ambições monstruosas de poder, que nos
põem em inferioridade e nos fazem
regredir à dependência. Os maiores
fechamentos/obstáculos são os do
egoísmo das mentes, os da pequenez dos espíritos, dos corações; eles
provocam raivas, rancores, vontades
de vingança, de retaliação, mãe de
todas as guerras que impedem a comunidade de ser, existir e crescer.
Fechar-se num passado (partido)
histórico e, em nome dele, destruir
perguntas de esperança de muita
criança é agir pior do que o colonialismo; fechar-se nos seus interesses egoístas e impedir um outro
futuro para milhares de jovens, é
legitimar o terrorismo como outrora, o colonialismo legitimou a nossa
guerra de libertação.
Não há nada de mais anti-ﬁlosóﬁco
que os fechamentos étnicos, tribais,
raciais, religiosos e até nacionais. A
Filosoﬁa é a abertura dos pórticos
arquitectónicos, geométricos mas
sobretudo mentais; é a contínua
busca da universalidade humana.
A Filosoﬁa é a busca existencial
permanente de um mundo sem
metecos (refugiados, apátridas), e a
ﬁlosoﬁa moçambicana tem vocação
a buscar um Moçambique sem diferenças (de tribos, raças, religiões)
senão daquelas que contribuem
para valorizar e engrandecer o ecúmeno do conjunto (do Rovuma ao
Maputo, do Zumbo ao Índico).
A Filosoﬁa tem vocação a transformar, xipfalos que servem para
fechar, em porticus que ligam, criam
laços e fazem moçambicanidade.
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Algumas questões à volta da Medida de Aceleração Económica 8
Por Fátima Mimbire

E

sta semana, os moçambicanos foram
brindados com o anúncio, pelo Presidente da República, de um conjunto
de 20 medidas de estímulo à economia do país, para serem implementadas nos
próximos dois anos. Trata-se de medidas
com muito pouco impacto directo sobre o
custo de vida que aﬂige os moçambicanos.
A nosso ver, são mais medidas de médio
prazo, muitas delas com implementação a
partir do próximo ano e dependem de aprovação pela Assembleia da República ainda
este ano. Medidas de impacto directo na
vida das pessoas seriam associadas aos preços dos produtos alimentares, combustíveis,
transportes, água e energia que agravaram
exponencialmente.
Em abono da verdade, as medidas de estímulo à economia com impacto-sempre à
médio prazo, teriam de incluir uma redução
do IVA para níveis muito mais baixos que
16%, reduzir o Imposto de Rendimento de
Pessoas Singulares (IRPS) para 15%, por
exemplo, o Imposto sobre o Consumo, de
uma forma geral. No entanto, estas medidas
criariam um desfalque muito grande nos cofres do Estado, sobretudo se não houver um
trabalho sério de revisão das despesas (gordurosas) do Estado para criar maior espaço
ﬁscal.
As medidas anunciadas mais parecem um
manifesto eleitoral que um pacote de medidas para aceleração imediata da economia.
De todas as medidas, a 8ª despertou-nos
bastante interesse.
Segundo o Presidente da República, serão
alocados 10% das receitas ﬁscais para o desenvolvimento das províncias onde ocorre a
exploração de recursos naturais. A medida
visa assegurar que estes recursos tenham impacto
directo no melhoramento da vida das populações
das áreas exploradas, reduzindo, desta forma,
as assimetrias. Os recursos alocados deverão ser
usados exclusivamente para o ﬁnanciamento de
projectos de infra-estruturas e programas de desenvolvimento que tenham efeito multiplicador

SACO AZUL

na economia local.
Imediatamente, surgem algumas questões:
(1) o que esta medida signiﬁca e implica?
(2) 10% total das receitas tributadas ou de
receitas tributadas num tipo de imposto? O
governo deve, publicamente, explicar ao detalhe esta medida em particular, pelas razões
que serão escalpelizadas mais abaixo
Primeiro, Moçambique já possui um mecanismo de transferências de receitas provenientes da exploração de recursos naturais.
Referimo-nos aos hidrocarbonetos, minérios e ﬂorestas e fauna bravia, para níveis
sub-nacionais. De acordo com os instrumentos jurídicos que orientam estas transferências, as mesmas são canalizadas para
as comunidades das zonas onde os recursos
são explorados. Para o caso das ﬂorestas, foi
deﬁnida pelo Decreto n° 12/2002 de 6 de
Junho (Regulamento da Lei de Florestas e
Fauna Bravia), uma percentagem de 20% sobre qualquer taxa de exploração ﬂorestal. Por
sua vez, para os hidrocarbonetos e minérios,
foi estabelecido que a percentagem deve ser
ﬁxada anualmente na lei do Orçamento.
No entanto, desde 2013 que o governo iniciou as canalizações, ﬁxou-se a percentagem
de 2,75% que até aqui é regida pela Circular
1/MPD-MF/2013.
Segundo, o PR é vago quando diz que vai
alocar 10% das receitas ﬁscais que derivam
dos recursos naturais. É que podemos entender que se trata de total das receitas arrecadas pela exploração dos recursos, proveniente dos impostos de rendimento (IRPC
e IRPS), de produção, de superfície IVA, e
demais taxas pagas pelas empresas que operam nestes sectores. Enquanto o governo
está a considerar uma parte destes impostos,
tal como ocorre em relação aos hidrocarbonetos e minérios, em que os valores alocados
às comunidades provém das receitas do Imposto Sobre a Produção, efectivamente cobrados aos projectos de extracção mineira e
petrolífera, o que resulta em valores bastante
irrisórios para o propósito de desenvolvi-

mento comunitário, conforme estabelecido
na legislação (artigos 20 da Lei de Minas e
48 da Lei de Petróleos).
No documento de fundação do Orçamento
do Estado de 2014 referiu-se que é deﬁnida
a percentagem de 2,75 das receitas geradas pela
extracção mineira e petrolífera para programas
que se destinem ao desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projectos.
No entanto, foi canalizado o correspondente
a 2.75% do imposto de produção, excluindo
os demais impostos que as empresas pagam.
Mais tarde, mudou-se o argumento: As receitas provenientes da exploração de recursos
da actividade mineira e petrolífera são receitas
provenientes do imposto sobre a produção provenientes da exploração de recursos da actividade mineira e petrolífera, no qual está prevista
a alocação da taxa de 2,75% destas receitas, às
comunidades onde estão localizados os respectivos empreendimentos, com vista a garantir
o seu desenvolvimento socioeconómico (lei do
Orçamento de 2022).
O governo moçambicano nunca chegou a
explicar a razão para a escolha do imposto
de produção, ao invés do somatório dos impostos pagos pelas empresas, conforme se
pode depreender da legislação inerente.
O Imposto sobre a Produção Mineira é devido mensalmente e incide sobre o valor do
produto mineiro extraído, os concentrados e
a água mineral, resultante da actividade mineira exercida no território moçambicano,
ao abrigo ou não de um título mineiro. As
taxas aplicáveis variam de acordo com o mineral extraído e é graduada entre 3% e 10%.
Enquanto isso, o Imposto sobre a Produção
do Petróleo incide sobre o petróleo produzido na área do contrato de concessão a taxa
aplicada ao gás natural de 6% e ao petróleo
é de 10%. A base tributável do imposto é o
valor do petróleo produzido, determinado
com base nos preços médios ponderados a
que tenha sido alienado pelo produtor e suas
contratadas no mês a que corresponde o im-

posto a liquidar, tendo como referência os
preços internacionais dos principais centros
internacionais de exportação de petróleo.
No que refere ao uso destes valores, a Circular nº 1/MPD-MEF/2013, geralmente
denominado 2.75%, já deﬁne que as receitas alocadas devem ser utilizadas para a
construção de infra-estruturas sócio-económicas, nomeadamente: salas de aula e respectivo apetrechamento, postos de saúde e
respectivo apetrechamento, regadios comunitários e represas, ﬂorestas comunitárias,
mercados, estradas e pontes de interesse local e sistemas de abastecimento de água e
saneamento.
Os 20% da taxa de exploração ﬂorestal alocados às comunidades, resultam do pagamento do licenciamento ﬂorestal. Com base
na ordem de pagamento, o operador ﬂorestal
faz o pagamento da licença por via de depósito na conta bancária do Serviço Provincial do Ambiente. O Serviço Provincial
do Ambiente deposita (todos os meses até
ao dia 5 de cada mês), na conta da Direcção Provincial da Área Fiscal, toda a receita
mensal arrecadada e no início do ano solicita à Direcção Provincial de Economia e
Finanças, a restituição das receitas devidas,
incluindo os 20% do valor referente às taxas
de licenciamento para posterior canalização
às comunidades.
Concluindo, é importante reforçar o orçamento para as províncias de exploração dos
recursos extractivos, mas é crucial considerar
os mecanismos existentes, sem prejudicar as
comunidades directamente afectadas. E, as
canalizações provinciais não deveriam durar
apenas dois anos, como as demais medidas
de aceleração económica, mas o tempo que
durar a actividade de exploração mineira ou
ﬂorestal e faunística. Tudo isto, alerta-nos
para a necessidade de criação de uma lei de
gestão das receitas extractivas, na qual se
preveem estes mecanismos de alocação subnacional, bem assim, o fundo soberano.

Por Luís Guevane

Expiando a conspiração

I

maginamos. Ficcionamos. Criamos um inimigo cuja existência é
consequência da nossa imaginação.
Tudo acontecendo na auto-estrada
da especulação, também construída por
nós com fundos de uma realidade que
expia a nossa criação. O enredo está
criado! De imediato, tudo faz sentido.
Se passamos por uma situação de colonização, nada nos impede que criemos a narrativa da recolonização. Há
um complô que tem crença em uma
recolonização, mas antes receou a neocolonização. Como subverter o avanço,
aliás, o crescente ganho de musculatura
por parte do capitalismo, fazendo um
enunciado de “meia dúzia” de palavras?
O dinheiro tem o seu inquestionável
potencial de magia. O desﬁle na Tenda
das Revelações foi bastante elucidativo. Quadros do topo criaram as “dívidas ocultas”, procurando interpretar o
lado prático de Marx em “O capital”.
O capitalismo está forte. Olha de cima

para baixo para o muro de Berlim que se
“autodestruiu”, que se quedou diante de si.
O capitalismo, com os seus muros, impõe
uma altura cada vez maior, obrigando-nos
a crescer à sua medida; caminha sempre
em frente, despreocupado com a queda
histórica do muro de Berlim. O suposto
socialismo, que sempre conspirou contra
tudo o que é lucro, contra o capital como
bandeira mister do capitalismo, já não tem
argumentos para recolonizar as mentes que
estavam comprometidas com o bem-estar
social teorizado pelos cientistas das “repúblicas socialistas”. Hoje imperam novas
lógicas.
Dentro da lógica “há pessoas que dizem…”,
“há um complô…”, acompanhamos recentemente um discurso alertando para o
histórico perigo de pilhagem de recursos.
“Há ﬁnanciadores” do terrorismo em Cabo
Delgado. Tal como no primeiro caso, todos percebem(os) que essa formulação de
”existência” exclui tacitamente a identidade.
O “quem?” da questão é diplomaticamente

colocado fora do baralho. Mas, todos temos que acreditar ou, no mínimo, supor,
que “há pessoas que dizem”, “há ﬁnanciadores”; sim, “há”. Ninguém diz quem são
e, do mesmo modo, ninguém se dá ao luxo
de perguntar quem são. Este empate técnico conspira a favor do receio, do medo de
perder os recursos em causa. Não havendo
um caso concreto, nada há a temer. As “forças do mal”, identiﬁcadas na auto-estrada
da conspiração e não se revendo nessas indirectas, mandam de volta os seus zelosos
advogados para os revigorantes banhos de
sol. Em oposição, as “forças do bem”, em
defesa de uma suposta velocidade de cruzeiro (no desenvolvimento local) que foi
ou está a ser interrompida ou freada, imputam aos primeiros os actos ou acções visando perpetuar o sofrimento e a pobreza
das populações. As “forças do mal”, aquelas
que supostamente pretendem recolonizar-nos, longe de responder ao discurso político (pelo microfone), mantêm-se a explorar as nossas fraquezas na quantiﬁcação,

exploração e defesa física desses mesmos
recursos. As recorrentes explosões de
corrupção, por seu turno, criam confusão
sobre a localização da ameaça. É certo
que os diversos recursos constituem uma
oportunidade de desenvolvimento. No
entanto, identiﬁcado o lado em que a
ameaça se encontra, facilmente poderemos perceber quais os nossos pontos
fortes para se poder evitar uma situação
escancarada dos recursos à pilhagem de
quem primeiro abre o olho. É, provavelmente, pouco ou nada lucrativo, conspirar a favor do desenvolvimento com um
discurso do tipo boca-de-sino, muito
abstratamente generalista, numa altura
de afunilamentos, de procura de exposição aos aspectos mais práticos, mais
concretos, “fugindo do sapateiro”. Não
estará a recolonização já em curso? Ou
estamos, simplesmente, na nossa condição de um dos países mais pobres do
Mundo?
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Kamal Badrú promete explicar as alegadas más línguas na AG

“Estou com a consciência
tranquila”
Por Paulo Mubalo

O

Presidente da Federação
Moçambicana de Atletismo, Kamal Badrú, afirma
estar com a consciência
tranquila relativamente às acusações que lhe foram sendo imputadas de ter sido o obreiro da prisão
do técnico Alberto Lário. Diz que
isto é pura mentira, ao mesmo
tempo que minimiza as intenções
dos que andam a propalar “algumas inverdades”, daí que na próxima Assembleia-geral daquele
organismo promete abrir a “caixa
negra”.
Seguem os excertos da conversa.
Presidente, há informações que
indicam que algumas associações
provinciais querem forçar a sua
saída já na próxima Assembleiageral. Confirma essas movimentações?
- Tenho acompanhado essas movimentações de forma informal, pois,
até ao momento em que estamos
a conversar, não entrou nenhum
documento na instituição nesse sentido. Informalmente temos
acompanhado essas movimentações, mas estamos com a consciência tranquila. Quem decidiu a nossa
liderança foram as associações que
nos votaram, e se não estiverem
satisfeitas com o trabalho que estamos a desenvolver são elas que
podem nos alertar, mas com observância dos estatutos da FMA.
Mas o que dizem os estatutos?
- Bem, o que devemos fazer é esperar por uma carta oﬁcial, e como
não entrou nenhuma é-nos difícil
fazer qualquer tipo de pronunciamento. Como disse, não recebemos
nenhum documento oﬁcial, tenho
acompanhado via imprensa ou redes sociais essas informações, pelo
que declinamos fazer qualquer tipo
de comentário.
Face a essa provável intenção de
algumas pessoas que questionam
o vosso trabalho como é que o
presidente se sente?
- Tranquilo, e estou a trabalhar para
que o campeonato nacional decorra da melhor maneira possível. Há
certas coisas que estão a acontecer,
mas iremos falar desses assuntos
na Assembleia, desde a tomada da
posse, a auditoria e os actos que estão a acontecer. Portanto, a FMA
não pode andar a comentar coisas
das redes sociais, iremos falar, sim,
para as pessoas que nos votaram,
no caso as associações, num fórum
próprio, que é a Assembleia.
Consta-nos que se vive um ambiente de cortar à faca na modalidade...
- No geral, vive-se um bom ambiente, até porque eu não presto
atenção aos treinadores que vêm
para falar mal dos outros. A federação está aberta e trabalha com o

Kamal Badrú

manifesto que foi apresentado, o
qual deixa todos os seus membros
satisfeitos em função do trabalho
que está a ser desenvolvido. Ora, se
há treinadores que não se sentem
satisfeitos, eles devem dizer por que
não se sentem satisfeitos. Temos
nos aproximado a todos, incluindo
a esses que se sentem insatisfeitos,
mas é difícil convencer uma pessoa já adulta, mas, como disse, a
federação está aberta para receber
opiniões. Mas atenção que receber
opiniões não signiﬁca ser mandado, não se deve confundir as coisas.
Que ﬁque claro: a modalidade não
é de uma ou duas pessoas que se
acham donas, ela é dos cerca de 30
milhões de moçambicanos.

O atletismo não tem donos
O presente conflito na modalidade não será de cariz geracional?
- Creio que este é o cerne do problema que está a acontecer. É o
problema de mudança, de conﬂito
de gerações e, quiçá, de ideologia.
Há pessoas que não acreditam nas
mudanças, mostram resistência às
mudanças, mas, gradualmente, esta
situação está a ser ultrapassada, e,
certamente, irão abraçar o nosso
projecto.
Aquando do caso Alberto Lário,
alguns treinadores da cidade de
Maputo mostraram, in loco, que
não estão satisfeitos com Kamal
Badrú...
- Era isso que estava a dizer, as
actividades realizadas pela FMA
serão debatidas na Assembleia. Os
treinadores respondem aos clubes e
não à federação.
Mas esta questão destapou o véu,
no sentido de que mostrou que
internamente há posições antagónicas.
- A FMA tem 11 associações, então, não foram elas que mostraram
essa inquietação, foi um um grupo
de treinadores que apareceu a fazer
insinuações. Eu até acredito que
muitos deles são treinadores sem
clubes, e isso explica tudo.
E quanto às viagens do presidente...
- São e foram viagens institucionais, não faço viagens de passeio,

e todas as viagens que faço trazem
mais-valias para a modalidade, pois
estabeleço parcerias com vários organismos, e a responsabilidade em
termos de alimentação e a própria
deslocação nunca ﬁca a cargo da
FMA. Tínhamos problemas de fotoﬁnish, e nesta última deslocação
fui com ele e voltei com ele já a funcionar em pleno. E digo mais: vai
ser usado no próximo campeonato
nacional. Para dizer que não foi
uma viagem de passeio, até porque
mais resultados virão.
A atleta, Verónica José, disse não
ter recebido apoio da federação
para a sua participação no campeonato de mundo realizado na
Colômbia. Aliás, consta-nos que
a atleta recebeu da FMA, incluindo equipamento inadequado.
Confirma?
- Quanto à situação de equipamento, há muitas vontades, mesmo
quando um pai oferece uma camisa que comprou com gosto para o
ﬁlho, este pode dizer que não gostou. Portanto, é normal essa atitude da atleta. O importante é que a
federação fez o seu papel, chamou
a atleta, a recomendou a ir a uma
loja para escolher o equipamento.
Então, nós ﬁzemos a nossa parte,
pagamos passagens, ajudas de custo, visto, alimentação, enﬁm, todo o
dossier foi tratado pela federação e
mais ninguém.
Então, qual seria a motivação
para ela dizer que a FMA não a
apoiou?
- Bem, desconhecemos a motivação, não podemos responder por
ela. A federação tem documentos
que comprovam o que ﬁzemos e
pode apresentar, se for o caso, na
Assembleia. Nós olhamos para
esta atitude da atleta com tristeza,
e se realmente alegou que a federação não lhe ajudou, então algo não
está bem. Mas não podemos tirar
conclusão, porque nunca ouvimos
essa lamentação a sair da boca dela.
E mais: não trabalhamos com fofocas, com o ouvir dizer.
Mas é um facto que recebeu
apoios da Associação Portuguesa?
-Não sei que tipo de apoios está a
receber, porque ela nunca nos disse,
mas se houver mais instituições que
querem apoiar a atleta e outros a
federação agradece. Os apoios são
bem-vindos para todos os atletas.
Qualquer pessoa ou instituição que
quiser apoiar, que o faça e nós agradecemos.
O que se espera do próximo campeonato nacional?
-Estamos a trabalhar para que seja
um sucesso, os países da Zona V
estarão cá e faremos tudo para que
seja maravilha. Todas as províncias
do país tomarão parte no evento, a
FMA vai assumir os encargos de
quatro atletas e um treinador, por
cada associação.

Eu

90+2=92% DE VERDADE
(CONT.) SÓ FALTAM 8
DIA 21 = DIA DO IDEALISMO
Apesar de ser idealista e liberal, o nativo deste dia necessita da companhia de outras pessoas, pois dessa irmandade depende o seu sucesso e também o seu bem-estar. Nasceu para manifestar e expressar
os seus sentimentos e ideias. É ambicioso, mas dispersivo e diﬁcilmente consegue acabar o que começa, deixando que os outros terminem suas tarefas e também que recebam as glórias. Têm talento
para a arte e o dom do entretenimento. Não é dos melhores amantes, pois apesar de ser amoroso e de se apaixonar com facilidade, é
mais amigo dos seus parceiros do que cônjuge, pois coloca a paz, a
compreensão e a harmonia acima do amor, a ponto de sacriﬁcar-se
por elas. É por demais emotivo, sujeito a extremos, que o leva quase
sempre a um estado de depressão. Em vista dessa sua fragilidade e
inconstância, encontrará sérios obstáculos na juventude, mas por ﬁm
terá sucesso na idade mais madura, pois têm absoluta certeza de que
tudo acabará bem. São suas qualidades positivas: amizade, idealismo
e capacidade de entretenimento. Após os 40 anos, a determinação
e a vontade em conseguir sucesso material se fortalecerá e as privações antes dessa idade servirão como exemplo e também como um
orientador que o conduzirá ao sucesso desejado... 21. É considerado
o número de ‘sorte’, pois de maneira inexplicável (para os outros
números) consegue ‘tudo’ o que deseja.

DIA 22 = DIA DA PRATICIDADE
O nativo deste dia, como especiﬁcado, é tremendamente prático,
adapta-se a qualquer tipo de trabalho e para atingir seus objetivos
(caso os tenha), é capaz de feitos heróicos. Como tem visão futurista
e perfeccionista ao extremo, inúmeras vezes deixa de aproveitar as
ocasiões que se lhe deparam no dia-a-dia. Sendo um ser totalmente
independente, tanto em considerar as coisas como as pessoas, despreza os convencionalismos e as tradições, o que normalmente lhe
é prejudicial proﬁssionalmente. Ainda com referência ao futurismo
do nativo, normalmente não tem grandes ambições materiais e pouco se importa em ganhar ou acumular fortuna e, dessa maneira, está
sujeito a muitos altos e baixos durante a vida. Para viver adequadamente, deve manter o equilíbrio entre as emoções e a practicidade.
É de certa maneira nervoso, tenso e necessita muito de repouso.
Este seu lado negativo, em certos momentos, mostra um certo desequilíbrio emocional, tendendo à intolerância, impaciência, não se
entendendo a si próprio e, assim vivendo em constante conﬂito com
os mais próximos. Sendo um duplo ‘2’, também na vida real as coisas tendem a acontecer-lhe em dobro, tanto para o bem, como para
o mal, portanto, deve fazer um esforço redobrado para viver construtivamente e em harmonia com toda a humanidade. Nasceu para
a humanidade e em vista disso, têm enorme responsabilidade com
seus semelhantes e para que todos os seus dons (que são muitos)
possam se manifestar, deve trabalhar como alto executivo, político,
escritor de temas universalistas, artista, conferencista ou a chanceler.
Em vista do seu alto grau de sensibilidade, está sujeito a distúrbios
psíquicos, nervosos e também alterações do sistema glandular, principalmente quando reprimem ou lhe frustram seus ideais.

DIA 23 = DIA DA PERSUASÃO
Se quiser levar uma vida sem problemas de maior, tem de trabalhar
ao máximo o seu lado compreensivo. O 23 tem grande habilidade
para lidar com as pessoas: é paciente, tem capacidade investigativa e
perseverança para conseguir clarear uma situação obscura ou então
descobrir um caminho novo, um caminho nunca antes percorrido.
Tem personalidade marcante, rara inteligência (aprende tudo com
grande facilidade), inclinação social (gosta de festas e reuniões) e
se dá melhor com o sexo oposto do que com o próprio. Em virtude
da sua grande sensibilidade, quando lhe tolhem os objetivos ou reprimem seus ideais, pode sofrer sobremaneira do sistema nervoso.
Pode ser um excelente diplomata, político, médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta holístico, escritor metafísico ou até viver no meio
artístico, conseguindo com esta proﬁssão fama e alta posição social.
LEIA S F FAVOR: Por iniciativa do ATCM, amanhã (sábado), a
partir das 10 horas, haverá no Autódromo, mais um Moçambique
vs África do Sul em Desporto Motorizado, na modalidade de Drift.
Os preços dos bilhetes serão os seguintes: Entradas normais a 300
meticais e as VIP a 1000 meticais, com direito de acesso directo ao
After Party.
Para quem gosta de drift vai ser uma boa vibe. Deste modo tirar-se-á
o "gás" à juventude, para que uns façam o que mais gostam e outros
não se desencaminhem nos passos da vida!
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Bayport Financial Services Moçambique (Mcb) S.A.

Bayport Financial Services
Moçambique (Mcb) S.A

Milan, July 2022

O Comité de Certiﬁcação da MFR atribuiu à Bayport Financial Services Moçambique
(Mcb) S.A. em Julho de 2022 o Certiﬁcado BRONZE pelas iniciativas realizadas
para Protecção do Cliente.
A atribuição do Certiﬁcado BRONZE signiﬁca que Bayport Financial Services
Moçambique (Mcb) S.A. atende aos requisitos necessários globalmente aceites para a
Proteção adequada do Cliente.
A MicroFinanza Rating (MFR) é uma agência global de rating especializada
em ﬁnanças inclusivas e sustentáveis. Fornece avaliações independentes, certiﬁcações
e informações de alta qualidade com o objectivo de aumentar a transparência, facilitar
investimentos e promover práticas responsáveis do sector a nível global.

www.bayport.co.mz
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Transitex viabiliza operações
da Tropigalia

A

Transitex, operador
logístico e transitário especializado no
transporte internacional de carga porta a porta,
efectuou o transporte de um
total de 47 contentores marítimos, com diversos materiais
de construção, destinados à
edificação do maior centro de
distribuição de produtos alimentares e não-alimentares do
país, pertencente à Tropigalia.
Os materiais de construção
partiram dos portos de Valência, em Espanha, e de Leixões,
em Portugal, e tiveram como
destino o Porto de Maputo, de
onde seguiram para o distrito
de Marracuene, onde já está a
ser construído o referido centro,
com mais de 10 mil metros quadrados.
O proprietário do empreendimento em construção é o
maior distribuidor de produtos
alimentares e não-alimentares
em Moçambique, sendo responsável pela comercialização

de produtos para as mercearias,
supermercados, centros comerciais e para cadeias de lojas em
todo o País, tendo a seu cargo
a distribuição das marcas de
grandes grupos comerciais internacionais.

Para Tiago Martins, director
executivo da Transitex para
Moçambique e director regional
para África, constitui um orgulho contribuir para a dinamização económica de Moçambique,
fazendo chegar os produtos dis-

tribuídos ao retalho e ao canal
HORECA, correspondente à
área de actividade económica
onde actuam os sectores de hotelaria, restauração, cafetaria e
catering.
Referindo-se especiﬁcamente

ao transporte dos materiais de
construção, Tiago Martins indicou que a Transitex garantiu
que todo o processo se desenvolvesse dentro das datas previstas e com uma elevada taxa
de sucesso.

PMA recebe apoio do Japão

O

Programa Mundial
para a Alimentação
(PMA) em Moçambique acaba de receber USD 3,9 milhões concedidos pelo Governo do Japão,
para enfrentar a insegurança
alimentar em comunidades
afectadas pela seca no sul do
país e nas famílias deslocadas na sequência de ataques
armados em Cabo Delgado,
norte de Moçambique.

Deste valor, USD 2,4 milhões vão
apoiar o PMA na compra de alimentos e prestação de assistência
humanitária a mais de 36.100 pessoas deslocadas por causa da guerra em Cabo Delgado. Segundo a
Organização Internacional para as
Migrações (OIM), actualmente,
946.500 pessoas estão deslocadas
devido à guerra em Cabo Delgado.
Segundo uma nota da embaixada
do Japão, o restante valor (USD

1,5 milhão) será usado para responder à situação global de segurança alimentar afectada pelo
conﬂito na Ucrânia.
“O Governo do Japão está extremamente preocupado com a situação da segurança alimentar em
Moçambique”, disse o Embaixador daquele país, Kimura Hajime.
Por seu turno, Pierre Lucas, director adjunto do PMA, agradeceu
o apoio, enaltecendo “a generosa
contribuição do Governo do Japão

em fornecer assistência alimentar
humanitária às pessoas mais necessitadas no sul e no norte de
Moçambique”.
O Governo do Japão é um parceiro de longa data do PMA em Moçambique. A contribuição anterior
do Japão para a assistência humanitária do PMA foi em 2020 e
início de 2021 com um fundo avaliado em USD 5,29 milhões para
fornecer assistência alimentar e
apoio de subsistência aos refugia-

dos e aos requerentes de asilo
no Campo de Reassentamento de Maratane na Província
de Nampula e aos deslocados
internos na província de Cabo
Delgado. Em Maio de 2019,
o Japão contribuiu com USD
6,9 milhões para a prestação
de assistência alimentar de
emergência às pessoas afectadas pelo ciclone Idai no centro
de Moçambique.
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Vodacom aposta no investimento social

A

Vodacom Moçambique definiu o investimento social
como um dos seus pilares para contribuir
para uma sociedade inclusiva, uma actividade
que vem desenvolvendo
desde o início das suas
operações no país, com
destaque para o apoio
aos sectores de educação
e saúde.
“Como qualquer empresa, precisamos de estar
sólidos do ponto de vista comercial, mas damos
importância primordial à
nossa postura de responsabilidade corporativa, da
qual destacamos a nossa estratégia de investimento social. É preciso
oferecer aos clientes serviços de forma responsável e sustentável, porque
é a atitude correcta, mas
também porque acredita-

mos que passou a ser um
diferencial competitivo”,
apontou Lara Narcy, da
Vodacom.
Dentre os vários programas de investimento
social a decorrer neste
momento, destacam-se o
“Faz Crescer”, o “Instant
Network Schools”, e o
“Goodbye Malaria”.
O “Faz Crescer” é, actualmente, a maior iniciativa
de investimento social
que permite à Vodacom
materializar o seu propósito de promover uma
sociedade digital e inclusiva, através da oferta de
laboratórios de informática e de internet gratuita a escolas secundárias
públicas, em todas as
províncias do país, como
forma de reduzir as assimetrias no que à educação digital diz respeito.
Através desta iniciativa,
implantada em 2018, a
Vodacom já ofereceu 50

laboratórios de informática a igual número de
escolas secundárias públicas, o que corresponde
à entrega de mil computadores e quase 30 mil
GB de internet gratuita.
Só em 2021, foram beneﬁciados directamente
mais de 24 mil estudantes, cuja maioria nunca
tinha acedido a um computador.
Estima-se que mais de
200 mil pessoas, entre
estudantes, professores
e comunidade escolar
no geral, sintam, neste
momento, o impacto do
“Faz Crescer”, em diferentes pontos do país.
Para além da inclusão e
literacia digital, o programa contempla a componente ambiental, que
consiste na instalação de
ecopontos em todas as
escolas beneﬁciárias do
programa, através de uma
parceria com a Fundação

Sérgio Gago.
Até 2025, a Vodacom
propõe-se a levar a inclusão e a literacia digital
a pelo menos meio milhão de pessoas, sobretudo alunos e professores
nas escolas secundárias,
como forma de promover
um acesso mais equitativo a serviços de educação
de qualidade
Ainda na componente de
apoio ao sector da educação, a Vodacom está
a desenvolver o Instant
Network Schools – uma
iniciativa global da Vodafone Foundation, em
parceria com o Alto-Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), cujo foco
é melhorar a qualidade
da educação nas populações refugiadas e nas
comunidades que recebem refugiados, através
da instalação de salas de
aula digitais e da disponi-

bilização gratuita de conteúdo digital educativo e
formação de professores.
Neste momento, a a iniciativa já está a ser desenvolvida em 14 escolas, na
província de Nampula,
com a ajuda de voluntários da Vodacom para a
sua implementação.
No campo da saúde, a
operadora co-ﬁnancia o
programa “Goodbye Malaria”, implementado em
parceria com o Ministério da Saúde no combate
à malária, neste momento nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.
O programa consiste no
ﬁnanciamento de campanhas de pulverização e IEC (Informação,
Educação e Comunicação), tendo só na última
campanha (2021/22) alcançado quase 800 mil
agregados familiar, com
impacto em cerca de três
milhões de pessoas.

26

CULTURAL
DIVULGAÇÃO

Savana 12-08-2022

A voz de um pobre Dibengo escutada além-fronteiras
Por Tazuary Nkeita*
Tudo foi real naquele longínquo
mês de Maio de 1996, faz hoje 26

anos. O pequeno Massubo recordava ao pai, Nicolae Ngandu,

cineasta sem fama nem glória, no
país de origem, mas célebre no es-

trangeiro, o que tinha sido a guerra
dos ténis-dibengo, em Angola. Dibengo quer dizer “rato” em kimbundu, uma das línguas nacionais
de Angola, mas a juventude usou
este termo para insultar e apedrejar,
sem piedade, quem saísse à rua com
um tipo de ténis barato e fora de
moda.
«Meteu Dibengo!, meteu Dibengo com atacador!», gritava a miudagem e reportaram-se casos de
violência social por causa dos tais
“dibengo”...
A moda, eram os conhecidos ténis
de marca mundial. Nicolae, o cineasta, está ansioso e usa o testemunho do ﬁlho como “découpage”
do ﬁlme mais sensacional de toda
a sua carreira: «42.4 - A Voz do
Dibengo»...
O enredo inspirou-se numa crónica
publicada pelo matutino “Jornal de
Angola”, no próprio ano de 1996,
com o título «Meteu Dibengo...,
meteu Dibengo...», em alusão
aos acontecimentos ocorridos em
Luanda. Os Dibengo, já se disse, eram os famosos ténis fora da
moda, rejeitados socialmente pela
excêntrica e extravagante juventude da capital. Mas, o ﬁlme foi
mais longe. Na versão do autor, os
Dibengo passaram a ser “Ratos”
humanos, ou simplesmente “Xico
Espertos”, com mais de um metro
e setenta, e tão hábeis que nunca se
deixariam apanhar...
Mas Nicolae promete apanhá-los
e fazê-los confessar os crimes. O
livro sobre «A Voz do Dibengo»,
ou o ﬁlme relatado em livro, como
queira o leitor, já foi apresentado
em Maputo, e poderá estar disponível além fronteiras numa versão em
francês. A garantia vem da editora Harmattan, na Guiné Conakry,
que promete fazê-lo circular, e ser
ouvido, em todo o espaço francófono do continente africano. Até esta
data, as crónicas romanceadas «42.4
- A Voz do Dibengo» estiveram
disponíveis em quatro dos países
da CPLP, incluindo Moçambique,
além de terem sido apresentadas na
Biblioteca do Congresso dos EUA

em Washington, em Novembro de
2002, por iniciativa da embaixada
angolana.
A decisão ﬁnal quanto à publicação
desta obra em francês será dada a
conhecer ao seu autor num encontro que está previsto com a direcção
da editora Harmattan, na cidade
capital da Guiné-Conakry, muito
depois do fecho desta edição. Mas,
para satisfazer a curiosidade dos
leitores do 6$9$1$, vale a pena
recordar a opinião do escritor Pedro Chissano, quando apresentou
esta obra no Centro de Estudos
Brasileiros, em Maputo:
“Este livro é carne sem osso! Fiquei
particularmente comovido com a
história do “primo Mbaxi que ensinava a miudagem a amarrar ﬁos
de linha na perna de gafanhotos,
obrigando-os a voar e a aterrar
baixinho, como avionetas”. E eles
chamaram a isso “linhas aéreas de
gafanhoto’’. (...) Mas, se este livro
tem brincadeiras desta natureza, é
também um livro muito sério que
trata de coisas sérias. (...) O Dibengo, como irão ver, são ratos. E,
os Dibengo de todos os tamanhos
passearam a sua classe... nas ruas de
Luanda, em Maio de 1996.”
Sobre a mesma obra, o escritor e
ensaísta, Jorge Macedo, infelizmente já falecido, também escreveu: «A Voz dos Dibengo constitui
um hábil e artístico exercício de
denúncia político-social, debate de ideias, esgrimas ﬁlosóﬁcos e
assuntos candentes do drama angolano. Fruto de acurada e exaustiva pesquisa de valores culturais
angolanos e internacionais, e mais
do que mera narrativa , A Voz dos
Dibengo conseguiu transformar-se
numa enciclopédia sócio-política-cultural, sui generis».
Por seu turno, José Mena Abrantes,
escritor e dramaturgo angolano,
considerou o seguinte: « temos aqui
pistas para muitos outros romances,
sugestões para o registo de igual
número de situações de que muitos de nós têm a vivência sem delas
guardarem a memória».
*Escritor e jornalista angolano
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos

(Fotos)

Baladas de Agosto
- Que cara é essa, Zefa?
- A única cara que tenho, Kota de Família...
- Mas assim mesmo?
- Assim como, não te entendo? Querias mesmo dizer isso ou é só um daqueles
teus papos furados. Não consegues mesmo ver que está escuro?
- Epá..
- Então toma! Acabou energia!
- Meu Deus! Tudo está acabar nesta casa, aﬁnal que mal ﬁzémos nós ﬁlhos da
santa...?
- Pecámos!
- De verdade. Pecámos muito mal com a nossa sorte. Primeiro esquecemos as
chaves do paraíso. E agora tudo o que nos sobra é só sofrimento. Já não dá gosto
este Agosto...
- Andas sempre com umas prosas...Estou a gostar de te escutar. Mas estamos
salvos. Fiz um malabarismo nas minhas amizades. Eu ainda presto para alguma
coisa. Aí estão as luzes de volta!
- Uﬀf! Só tu mesma, Zeﬁnha. Pelo menos vou acompanhar esse debate das novas
medidas para estimular o sofrimento..., perdão o regresso da economia acima do
zero... Vou ler o meu SAVANA e gerir o resto...
- É a vida, Kota. Se não conﬁares em nada nesta vida, nem para atrevassares a rua
vais conseguir. Vamos conﬁar, primeiro em nós, depois em nós, terceiro em nós e
também neles. Ainda são companheiros de jornada...
- Hoje dá-me até um gostinho rever alguns amigos das redes. Mas preﬁro começar
por honrar o grande Carlos Cardoso, POR CIMA DE TODA A FOLHA!
- São 70 ANOS e 90 anos de Rui Knopﬂi. Deve haver um recital no sétimo dos
céus Moz. Para ti falta pouco, Kota de Família. Vai rezando a ver se cortas a meta.
- Vira essa tua boca para a sorte, Zefa. – Uma meta alcançada foi o que o trio do
boxe nos deu. O Gyl deve estar a pedir um elogio ao mais velho Tomaz Salomão.
- Ele nem precisa disso. Desde que ele corra com aquele fulano do atletismo.
-Aﬁnal atletismo não é corrida, Kota?
- Claro que ainda é. Aqui e em todo o mundo...Então eles que corram. Arri!
- Tu não prestas, Kota!
- Que mal eu ﬁz, Zefa? Será que tu não queres saber da tia Lulú como foi o ensaio daquele passo de sucesso com o tio Maleiane? Há quem não perdeu tempo.
Acho que para além do autógrafo para a tia Talapa ela brindou a muitos com
masterclass de economia. Os dias nunca souberam mentir...
- O tempo, esse escultor. Só falta nos revelar a equipa dos sonhos que vai liderar
as mudanças nas linhas de bandeira e nos aeroportos. Dom Mesquita vai vestir a
camisola de reformador. Número 4. Vuma só pode ser um 8, um volante. E Noormomed será 9, o ponta de lança. Os dados estão lançados, há cinquenta anos...
-Isto é que é vida, Kota. Uma estrela, a Nyeleti, a brilhar nas mãos do capitão
Tchetchu.
- No meio destas crises, pelo menos as baladas de Agosto vão nos animando o
espírito!
- É a vida, Kota! Se não tiveres coragem ainda abraças uma espinhosa, pensando
que é uma rosa...
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11 de Agosto marca o décimo aniversário
da morte do primeiro Director do jornal
SAVANA, o fotojornalista Kok Nam.
Um dos patriarcas do fotojornalismo moçambicano, Kok Nam faleceu em 2012.
Nascido em 1940, na então cidade de
Lourenço Marques, o percurso profissional de Kok Nam passou pelos jornais Voz
Africana e Diário de Moçambique, e pela
revista Tempo, em 1971.
Foi também um dos grandes impulsionadores das reformas introduzidas no
capítulo da liberdade de imprensa em
Moçambique, tendo sido parte do grupo
de jornalistas que influenciaram a consagração do princípio sobre a liberdade
de expressão e de imprensa na primeira
Constituição multipartidária, em 1990.

se

izD
.
se..
z
i
D
t

/P JNQÏSJP POEF KÈ TF WJWF B EFNPHSBmB RVF PT FTQFDJBMJTUBT
dizem que só será realidade em 2040, há agitação num distrito
por ocasião da visita do respectivo representante dos interesses
EP&TUBEP DPNVNBDPNJUJWBEFQFOEVSBT1FEFTFBQPJP
em alojamento, e uma instância turística local foi incumbida
de coordenar toda a logística. A este ritmo, nem as medidas da
grande terça-feira nos tiram do buraco.

t

Mas logo que o documento começou a viralizar nas redes sociais, os cachorros de plantão, sempre eles, apressaram-se a
aﬁrmar que o documento foi forjado, num sinistro laboratório
BMHVSFTFN.BQVUP PVTFKB Ï'BLF/FXT4FSÈ 

t

E falando das medidas, questiona-se o impacto directo destas
sobre a população mais carenciada. Reduzir em 1 ponto perDFOUVBMEP*7" parece ser muito modesto para os que precisam
de dar umas golpadas contra a pobreza.

t

A madame BB parece determinada a impedir que o antigo cheGFEPUFTPVSPOBDJPOBMWÈMÈQBSBBUFSSBEPTHSJOHPT1BSBJTTP 
está disposta a ir até ao último centavo. Só que a realidade paSFDFNJMJUBSNVJUPDPOUSBFTTBWPOUBEF0VTFSÈVNBFTUSBUÏHJB
QBSBRVFTFKBPUFNQPFBOBUVSF[BBFODBSSFHBSFNTFEFUVEP

t

Enquanto se fala da importação directa de combustíveis e pagamento em moeda local, a diplomata que cuida dos assuntos
do Tio Sam na cidade da Maçã já veio avisar que isso signiﬁcará
furar sanções. As sanções não parecem ser vinculativas, mas as
aventuras têm preço.

t

Sobre o assunto do combustível russo, dois pesos pesados na
administração JC, que ﬁzeram dupla no Ministério das Finanças, vieram lembrar que Moçambique é um Estado soberano.

t

De cada vez que o engenheiro do planalto embarca nos seus
depoimentos improvisados, não deixa de se revelar um pequeno
grande ditador que, no lugar de lançar um debate construtivo
sobre o país, prefere lançar recados que só geram fofocas, com
evidente intolerância ao pensamento diferente. Tal como no
ﬁm dos mandatos constitucionais e no início da instalação de
ditaduras. Como um dia disse a antiga tsunami, é preciso não
deixar crescer a cobra que um dia pode lançar o seu veneno
contra o instituto da democracia.

t

0FOHFOIFJSPEPQMBOBMUPWPMUPVBQFEJSSFnFYÍPQBSBSFBMJ[BÎÍP
das eleições distritais em 2024, alegando imperfeições do actual
NPEFMPEFSJWBEBTEBQSFTTÍPNJMJUBSEB1FSEJ[1BSBBMÏNEF
falta de dinheiro, o que o timoneiro não quer assumir é que a
culpa foi dele e do respectivo partido que introduziram a ﬁgura
do SdE na província, que em 2024 deve se alastrar para o distrito, numa clara duplicação de funções que não fazem sentido.

t

A organização, que junto do CC, conseguiu a façanha para que
os ministros não gozem mais do poder de expulsar estrangeiros
sem o direito a defesa, veio a público colocar o dedo na ferida,
apontando que as 20 reformas não passam de medidas paliativas, que em nada resolvem na profundeza os problemas das
empresas e muito menos de custo de vida das populações.

Dia Internacional da Juventude

Não há motivos para comemorar, ND
Por Elias Nhaca

O

partido Nova Democracia
(ND) lamenta a incapacidade do governo da Frelimo
de resolver os problemas que
apoquentam e marginalizam os jovens moçambicanos.
Através de uma nota enviada ao SAVANA QPSPDBTJÍPEP%JB*OUFSOBcional da Juventude, que se assinala
nesta sexta-feira, o partido dirigido
por Salomão Muchanga, assinala que
enquanto a data serve para aferir as
proporções da inclusão e participação
no futuro do planeta noutros países,
os jovens moçambicanos ressentemse da falta de oportunidades, emprego e um ambiente para se inserirem
na sociedade.
&TUBTRVFTUÜFT EFBDPSEPDPNB/% 
estão a cimentar um cenário de insatisfação e frustração no meio da
juventude, pelo que, deste modo, não
há razões para que a data seja comemorada, pelo menos, em Moçambique.
“A Juventude não tem nada a celebrar, senão lutar, pois no seu dia-adia não existe qualquer possibilidade
de engendrar os seus projectos nem
uma estratégia de desenvolvimento e
inclusão, ou qualquer sinal para que
a juventude se energize a participar”,
lê-se na nota.
0 QBSUJEP SFGFSF BJOEB RVF B KVWFOtude está a ser vítima de marginalização, tornando-se num grupo de
mendigos como se estivesse a viver de
favor, sem direitos.
" /% SFGFSJV RVF FNCPSB P HPWFSno tenha consciência de que quase
metade da população moçambicana
é composta por jovens, ainda assim,
o executivo “serve-se deste factor

demográﬁco para promover a delinquência juvenil através da promoção
do consumo excessivo de álcool e
drogas em detrimento da educação
de qualidade, institucionalizando a
corrupção estruturada”.
Um dos meios usados para minar o
futuro dos adolescentes e jovens, de
acordo com aquele partido, é o recente escândalo envolvendo os erros de
conteúdo nos manuais da sexta classe
do ensino primário.
E não só, referem que o outro meio
foi a introdução, entre os requisitos
de aquisição de bolsas de estudos,
de critérios que privilegiam os ﬁlhos
de antigos combatentes, “numa clara
violação de um direito fundamental à
educação aos jovens em situação de
pobreza, particularmente aos órfãos”.
&TUBTRVFTUÜFT EJ[B/% WFNBHSBvar um cenário em que há falta de
emprego, com problemas de garantia
de cesta básica e construção da identidade social, seja para família ou investimentos para os jovens.
i0HPWFSOP BUSBWÏTEP1MBOPEF"DÎÍPEB1PMÓUJDBEF1SPNPÎÍPEP&Nprego, prometeu, em 2021, a criação
de cerca de três milhões de postos de
emprego e mil empresas”, mas as promessas ainda não foram cumpridas.
Muito pelo contrário, referiu, nota-se
que o processo de contratação está
manchado por actos de corrupção
que privilegiam quem corrompe.
" /% DPOTJEFSB RVF FTTBT RVFTtões simbolizam algemas que o
sistema político colocou no horizonte da juventude, deixando
marcas e impermeabilizando a ﬁltração de iniciativas próprias e de
grupos, para fazer face à vida, ao
próprio empoderamento e a rever-

são do actual quadro de existência.

“Um governo que persegue”
" /% FOUFOEF RVF QBSB BMÏN EP
executivo se manter alheio aos problemas da juventude, o mesmo notabilizou-se por perseguir estudantes,
activistas e juízes que pensam diferente, cimentando uma ditadura que
tem por objectivo intimidar o povo.
Em contraste, argumenta, milhares
de jovens e mulheres perdem a vida
no norte do país em virtude do terrorismo que naquele ponto impera.
A agravar, estes fenómenos, destaca
B/% PDPSSFNTFNRVFTFKBQSPWJEB
qualquer protecção ou subsídio condigno para os jovens militares que se
sacriﬁcam pelo país, muito menos,
para a sua família.
“Estes jovens trabalham com equipamentos arcaicos, senão escassos,
para o combate, um verdadeiro aval
de despreocupação do governo, não
só, em relação a protecção do direito
à vida dos nossos jovens guerreiros,
mas, também, com a soberania do
país”, disse.
“As minas, areias pesadas e gemas são
tiradas por consórcios que chegam de
noite, pontapeiam a lei e tiram tudo e
não ﬁca nada, nem aos nativos, nem
ao país, e meia volta os novos colonos vão ter e enchem as suas contas
nos paraísos ﬁscais para se sentirem
maiores e com humilhações a juventude”.
0  EF "HPTUP  %JB *OUFSOBDJPOBM
da Juventude, foi estabelecido pela
0SHBOJ[BÎÍP EBT /BÎÜFT 6OJEBT
0/6  FN   DPN PCKFDUJWP EF
reﬂectir sobre a contribuição e inclusão dos jovens nas sociedades de todo
o mundo.

Em voz baixa
t
Um ambiente de cortar à faca está instalado na agência goverOBNFOUBM DPNHSBWFTBDVTBÎÜFTEFHFTUÍPQPVDPDSJUFSJPTB/B
carta, que circula ainda em meios restritos, fala-se do prolongamento da escola deixada por um dos líderes do tristemente
célebre G40.
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UNIVERSIDADE ALBERTO CHIPANDE
(QJDMDGD1R'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FR

Universidade Alberto Chipande celebra 14 anos

O compromisso com o
futuro de Moçambique
 Breve Introdução
Havendo necessidade de expandir o
acesso ao ensino superior em Moçambique, o Conselho de Ministros
da República de Moçambique, através
do Decreto nº 81/2021, de 8 de Outubro, autorizou a Globalvisa Protocolos,
Lda., com sede na Cidade da Beira,
Província de Sofala, a criar uma insƟƚƵŝĕĆŽĚĞŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂƐƐĞ
A, designada por Universidade Alberto
Chipande, com a sigla UNIAC. Nesta
conformidade, a Universidade Alberto
ŚŝƉĂŶĚĞĠƵŵĂƉĞƐƐŽĂĐŽůĞĐƟǀĂĚĞ
direito privado, dotada de personalidade jurídica e goza de autonomia

ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĐŝĞŶơĮĐĂ͕
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
patrimonial e disciplinar. A Universidade Alberto Chipande é, ainda, uma
ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝĂ͕ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ĐƌŝĂĚĂƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶƐƟƚƵŝdora, Globalvisa Protocolos, Lda., de
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĞƐƚĂƷůƟŵĂ
atribuídos pelo Decreto n.º 81/2021
de 8 de Outubro, publicado no BoůĞƟŵĚĂZĞƉƷďůŝĐĂĚĞDŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘
A Universidade tem a sua sede na
Cidade da Beira e as suas activiĚĂĚĞƐ ƐĆŽ ĚĞ ąŵďŝƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů Ğ
desenvolvem-se em todo o território da República de Moçambique.

internacional, a UniAC foi incorporada
na AULP (ƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĚĂ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ), conforme
ƐĞƉŽĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌƉĞůŽŽİĐŝŽĚĞƐƐĂ
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽƋƵĞĚĄĐŽŶƚĂĚĞƐƐĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƚŽŵĂĚĂŶĂƌĞƵŶŝĆŽĂϭϳĚĞ
^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĞŵDĂĐĂƵ͕ZD͕
ŚŝŶĂ͕ŶŽyyyŶĐŽŶƚƌŽĚĂh>W͘ƐƐĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂĚĂ Ă ĐŽŶŚĞĐĞƌ ƉŽƌ
ŽİĐŝŽ ĚŝƌŝŐŝĚŽ ĂŽ DĂŐŶşĮĐŽ ZĞŝƚŽƌ
da Universidade, Professor Doutor
Rizuane Mubarak, face “ao cumpri   Cooperação e Desenvolvi- mento dos requisitos estatutários
mento Internacional
ĚĞĂĚĞƐĆŽĐŽŵŽDĞŵďƌŽdŝƚƵůĂƌĚĞ
dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽŶĂ pleno direito, conforme previsto no
comunidade das universidades a nível ĂƉşƚƵůŽ//͕ƌƚ͘Ǒ͕ϰǑĚŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ͘͟
 Desenvolvimento Institucional
A Universidade Alberto Chipande
sucede ao ISCTAC – /ŶƐƟƚƵƚŽ ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞŝġŶĐŝĂƐĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞ, fundado em 2008, com
sede na cidade da Beira, Província
ĚĞ^ŽĨĂůĂ͘ƐƚĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂ ϯϱ ĐƵƌƐŽƐ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ Ϯϯ ƐĆŽ
de Licenciatura e 12 de Mestrado,
estando presentes igualmente nas
cidades da Beira, Maputo e Pemba.
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ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽŵĞŵŽƌĂĚƵŵĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞĞŽ/ŶƐƟƚƵƚŽWŽůŝƚĠĐŶŝĐŽĚĞ>ŝƐďŽĂ͕ŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƵŝŵďƌĂŶŽĚŝĂϭϰĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϮϮ

ƐƚĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
envolve os oito Países de Língua Portuguesa e a
ƌĞŐŝĆŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƉĞĐŝĂůĚĞDĂĐĂƵ͕ƋƵĞ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĠƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĐŝƚĂĚŽŽİĐŝŽ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂ
ƵŵĂ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂĐƟǀĂĚĂsŽƐƐĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕
ƋƵĞƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞƐĞƌĄŵƵŝƚŽƷƟůƉĂƌĂƚŽĚŽƐŶſƐ͘͟
ŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐƐĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͕ϮĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚŽĐƵƌƐŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞƌĂůĚĂhŶŝǀĆŽ͕
ĞŵĮŶĂŝƐĚŽƉƌſǆŝŵŽŵġƐĚĞŐŽƐƚŽ͕ƉĂƌĂĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞEŽǀĂĚĞ>ŝƐďŽĂ͕ĂĮŵĚĞĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞ
académica. Por sua vez, a UniAC vai receber 2
ĐŝĚĂĚĆŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĚŽϮǑĂŶŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽĚĂƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽƉŽƌǀŝĂĚĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;ǀŝĚĞ ĂƌƚĂ ĚĞ ĚĞƐĆŽͿ͘
EĞƐƚĞŵĞƐŵŽƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽWƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽ/ŶƐƟƚƵto Politécnico de Lisboa e a UniAC, conforme
ƐĞƉŽĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͞ĐŽƌĚŽ'ĞƌĂůĚĞŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽ/ŶƐƟƚƵƚŽWŽůŝƚĠĐŶŝĐŽ
ĚĞ>ŝƐďŽĂĞĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞ͘͟
Consta nesse acordo, como expressa a cláusula
ƉƌŝŵĞŝƌĂ͕ƋƵĞŽŽďũĞĐƟǀŽĠ͞ƉƌŽŵŽǀĞƌĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĂĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĚƵĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ƐŝŐŶĂƚĄƌŝĂƐĐŽŵŽĮŵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞşŶĚŽůĞĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ĐŝĞŶơĮĐĂĞ
ĐƵůƚƵƌĂů͘͟WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŶĂĐůĄƵƐƵůĂƐĞŐƵŶĚĂĚŽ
ƌĞĨĞƌŝĚŽ WƌŽƚŽĐŽůŽ͕ ĂƐ ĂĐĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ
a empreender, sem prejuízo de outras que no
ĨƵƚƵƌŽǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĚĞĮŶŝĚĂƐ͕ĂďƌĂŶŐĞŶĚŽĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ͗ ͞/ŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽ Ğ ŽĐġŶĐŝĂ͖͟
͞ŽŽƉĞƌĂĕĆŽdĠĐŶŝĐĂ͟Ğ͞WƌŽũĞĐƚŽƐŽŶũƵŶƚŽƐ͘͟
ŵ ƐşŶƚĞƐĞ͕ Ă ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵ
ŽƵƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝĂƐ͕ŶĂĐŝŽŶĂŝƐŽƵ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƵŵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƐĞĂƟŶŐŝƌĞŵƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĨŽƌŵĂƟ-

vos dos nossos formandos que valorizam aos
nossos estudantes e também ao nosso país.
A Universidade Alberto Chipande, sediada na CiGDGH GD %HLUD 3URYtQFLD GH 6RIDOD YRFDFLRQDGD
para o Ensino, Pesquisa e Extensão, possui, entre
RXWDV IDFXOGDGHV D )DFXOGDGH GH (QJHQKDULD H
7HFQRORJLD3RUVXDYH]HVWD)DFXOGDGHWHPGRLV
FXUVRVQDiUHDGDHQJHQKDULDGHVLJQDGDPHQWH(QJHQKDULDGH&RPSXWDGRUHVH6LVWHPDVH(QJHQKDULD
$JURSHFXiULD (VWD )DFXOGDGH HQFRQWUDVH ORFDOL]DGDQDVGHOHJDo}HVGD8QL$&GD%HLUDH3HPED
7UDWDQGRVH GH XPD LQVWLWXLomR GH HQVLQR VXSHULRU SHUVSHFWLYDVH XPD VLJQL¿FDWLYD FRQWULEXLomR FRP SURGXomR FLHQWt¿FD H D H[WHQVmR GDV
VXDV DFWLYLGDGHV SDUD IRUD GRV VHXV HVSDoRV ItVLFRVOLJDQGRRFXUVRjVHVFRODVHjVFRPXQLGDGHV
através de trabalhos de extensão rural, investiJDomR SURGXomR H SXEOLFDomR GH WUDEDOKRV FLHQWt¿FRV H ¿QDOPHQWH D WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD
2 HVWiJLR DFWXDO GD LQG~VWULD DOLPHQWtFLD p FDUDFWHUL]DGR SHOD LQVX¿FLrQFLD GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH TXH VDWLVIDoDP DV
QHFHVVLGDGHV GR SDtV $ LQVX¿FLrQFLD GH WpFQLFRV
HVSHFLDOL]DGRV HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH DFHLWiYHO UHVXOWD QD LPSRUWDomR GH JUDQGHV TXDQWLGDGHV
GHDOLPHQWRVTXHFRPDQHFHVViULDIRUPDomRWpFQLFDHFLHQWt¿FDSRGHULDPVHUSURGX]LGRVQRSDtV
$ IRUPDomR QHVWD iUHD SHUPLWH PHOKRUDU D GLHWD
GRV PRoDPELFDQRV HRX GLPLQXLU DV LPSRUWDo}HV
GH EHQV HVVHQFLDLV DOLPHQWDUHV ( SRUTXH RV IRUPDQGRVWHUmRXPDFRPSHWHQWHIRUPDomRHPDXWRHPSUHJRSRGHUiDXPHQWDURQ~PHURGHSHTXHQDV
HPSUHVDVDJUtFRODVHRHPSUHJRUXUDOSHODFULDomR
GRVQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV3DUDDWLQJLUHVWHREMHFWLYRHSUHVVXSRVWRRFXUVRGH$JURSHFXiULDGD
8QL$&UHVSHLWDDOHJLVODomRYLJHQWHHWHUiXPQ~FOHR GH GLVFLSOLQDV GH IRUPDomR JHUDO EiVLFD XP
Q~FOHRGHFRQWH~GRVGHkPELWRHGHIRUPDomRSUi-

WLFD SUR¿VVLRQDOL]DQWH DPERV GH FDUiFWHU PXOWLGLVFLSOLQDUTXHSHUPLWLUiDWURFDGHFRQKHFLPHQWRV
HUHFXUVRVKXPDQRVHQWUHDVGLIHUHQWHViUHDVDERUGDGDVYLVDQGRRFRPSOHPHQWRGHFRQKHFLPHQWRV
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WDPEpP D GHVWDFDU R FDPSR GH H[WHQVmR$JURSHFXiULR GH &DIXPSH ORFDOL]DGR QR GLVWULWR GH
*RQGROD SURYtQFLD GH 0DQLFD (VWH FDPSR HVWHQGHVHQXPDiUHDGHKHFWDUHV3DUDDOpPGD
0RULQJDH[LVWHPiUYRUHVGHIUXWDVWDLVFRPRODUDQMHLUDVWDQJHULQHLUDVOLPRHLURVHPDQJXHLUDV
3DUDDSUHVHQWHVDIUDSURGX]LXVHWDPEpPPLOKR
1XPDSULPHLUDIDVHRVSURGXWRVGHVWHVFDPSRV
LUmRSDUDRFRQVXPRHPSHTXHQDHVFDOD±DQtYHO GDV FRPXQLGDGHV FLUFXQYL]LQKDV ± H PDLV
WDUGHFRPRDXPHQWRGDSURGXomRRREMHFWLYR
VHUi DOLPHQWDU DV SHTXHQDV H PpGLDV LQG~VWULDV

)DFXOGDGHGH&LrQFLDVH7HFQRORJLDVGD8QL$&
SRVVXLFDPSRVDJUiULRVHP'RQGR3HPEDH&DIXPSH2&DPSR$JURSHFXiULRGH'RQGRFRPSUHHQGHXPDiUHDGHKHFWDUHV'HXPODGRHVWmRRVFXUUDLVSDUDRJDGRHFDSRHLUDVSDUDDVDYHV
GHRXWURHVWiDKRUWDHPTXHVHFXOWLYDPDVKRUWtFRODVWDLVFRPRFRXYHDOIDFHWRPDWHFHQRXUDH

FHEROD(PWHUPRVQXPpULFRVH[LVWHPQRFDPSR
$JURSHFXiULR GH 'RQGR  ³JDGRV GH FRUWH´
 SDWRV  RYLQRV  FDSULQRV H  FDYDORV
2 FDPSR DJURSHFXiULR GH 3HPED ¿FD ORFDOL]DGR QXPD iUHD HTXLYDOHQWH D  KHFWDUHV 3DUD
DOpP GH JDGR ERYLQR   RYLQR   H FDSULQR
  SURGX]VH WRPDWH FRXYH H EHULQJHODV +i

Alguns depoimentos sobre o Percurso Formativo
na Universidade Alberto Chipande
Armindo Chicava, um médico forjado na dedicação
U$UPLQGR&KLFDYD0pGLFR)RU- TXH R FXUVR TXH HVFROKHX H[LJLULD GHOH GHGHPRVWUDUTXHTXHPID]RHVWXGDQWH
PDGR SHOR ,6&7$&'HOHJDomR H GH RXWURV FROHJDV GH IRUPDomR PXLWR GH TXDOLGDGH ³QmR p R QRPH GD LQVWLWXLde Pemba
omRGHHQVLQRDVLQIUDHVWUXWXUDVSUySULDV
HVIRUoR
RXDOXJDGDVPDVRHPSHQKRHGHGLFDomR
$UPLQGR &KLFDYD LQJUHVVRX QD LQV'XUDQWH RV DQRV GH IRUPDomR IRUDP GRV HVWXGDQWHV H SURIHVVRUHV´ $ SURYD
WLWXLomR HP  SDUD FXUVDU 3VLFRORJLD YiULRV RV GHVD¿RV HQIUHQWDGRV RQGH GLVWR$UPLQGRYLQGRGR,6&7$&XPD
&OtQLFD 0DV FRP D DEHUWXUD GR FXUVR VH GHVWDFRX R IDFWR GH WHU GH VH PXGDU LQVWLWXLomR MRYHP LQJUHVVRX QD RUGHP
GH 0HGLFLQD *HUDO HP  R 'U$U- QXPDFLGDGHFRPKRVSLWDOFHQWUDOQDDO- GRVPpGLFRVHSDVVRXFRPGLVWLQomR7RPLQGR&KLYDFDGHFLGLXPXGDUGHFXUVR WXUD R FRQWUDWR TXH KDYLD VLGR ¿UPDGR GDVHVWDVIDVHVIRUDPGHWHUPLQDQWHVSDUD
HVHJXLUFRPRVHXVRQKRGHVHU0pGLFR HUDFRPR+RVSLWDO&HQWUDOGD%HLUDSDUD RPHXFUHVFLPHQWRSHVVRDOHSUR¿VVLRQDO
(VWD GHFLVmR WHYH FRQWRUQRV SRXFR Ii- TXH IRVVH SRVVtYHO GDU VHJXLPHQWR FRP (QDGDIRLIiFLOGHVHUFRQTXLVWDGR
FHLV SRUTXH ³KDYLD YR]HV´ TXH GL]LDP R FLFOR FOtQLFR$UPLQGR D¿UPD TXH QD
TXHJDVWDULDGLQKHLURFRPRSDJDPHQWR FLGDGHGD%HLUDWHYHVHJXLPHQWRFRPRV
'HVGHVHPSUHGL]RPpGLFRIRLXPD
GDV PHQVDOLGDGHV SRLV R FXUVR H R GL- PHOKRUHVSURIHVVRUHVTXHOKHSHUPLWLUDP SHVVRD PXLWR GLVFLSOLQDGD H IRFDGD QR
SORPD³QmRVHULDPUHFRQKHFLGRVSRUTXH FRQFOXLURFXUVRHPWHPSR~WLOHVHPSDV- TXHTXHULDDOFDQoDU³(QWmRRTXHSRVVR
DLQVWLWXLomRQmRHUDFUHGtYHO´&RQWXGR VDUSRUDOJXPH[DPHGHUHFXUVR
GL]HUpTXHVHPSUHTXHXPDRSRUWXQLGD+RMHR'U$UPLQGR&KLFDYDRFXSD
$UPLQGR VHJXLX ¿UPH QR VHX VRQKR GH
de se apresentou, eu aproveitei da melhor
RFDUJRGH'LUHFWRUGRV6HUYLoRV'LVWUL&RP D LPSOHPHQWDomR GR H[DPH GH IRUPD SRVVtYHO VHPSUH DWHQWR QDTXLOR
VHUPpGLFR$SyVRLQtFLRGDVDXODVSHUFHEHXTXHWXGRRTXHVHIDODYDQmRFRQV- DFHVVR FRPR UHTXLVLWR SDUD LQJUHVVDU QD SRGHULD FRQWULEXLU SDUD R PHX FRQKHFL- WDLVGH6D~GH0XOKHUH$FomR6RFLDOGH
WLWXtD YHUGDGH 3HOR FRQWUiULR SHUFHEHX RUGHPGRVPpGLFRVYLXXPDRSRUWXQLGD- PHQWRHGHVHQYROYLPHQWR´
3HPEDGRFHQWHH0pGLFR

D

José Gonçalves, um estudante que se tornou empreendedor

J

RVp *RQoDOYHV IH] VHX JUDX GH
0HVWUDGR HP *HVWmR GH 5HFXUVRV
+XPDQRV QR ,6&7$&'HOHJDomR
GD%HLUD1mRIRLDSULPHLUDYH]$QWHV
OLFHQFLRXVHHP&RQWDELOLGDGHH$XGLWRULDSHODPHVPDLQVWLWXLomR

VHUFRQVLGHUDGRXPGRVPHOKRUHVHVWXGDQWHVGDLQVWLWXLomR

UDPRVGHFRQWDELOLGDGHUHFXUVRVKXPDQRVDVVHVVyULDHDXGLWRULD

Como resultado de seu empenho
GXUDQWH D VXD IRUPDomR DQLPDGR SHOR
GHVHMRGHS{UHPSUiWLFDRDSUHQGL]DGR
*RQoDOYHVDEULXXPDHPSUHVDHVSHFLDOL'XUDQWHDIRUPDomR*RQoDOYHVRE- ]DGDQDFRQVWUXomRGHSHTXHQDVHJUDQWHYH GHVWDTXH QR VHLR DFDGpPLFR QmR des empresas, denominada CGL, LIREVWDQWHRVGHVD¿RVGDFDPLQKDGD)RL 0,7$'$ VHGHDGD QD FLGDGH GD %HLUD
VHPSUHGHFDLUOHYDQWDUOLPSDURVRP- $HPSUHVDFRQVWLWXtGDHPSUHVWD
EURVHFRQWLQXDUDFDPLQKDU(FKHJRXD VHUYLoR D SHOR PHQRV  HPSUHVDV QRV

$ HPSUHVD LQLFLRX DSHQDV FRP GRLV
WUDEDOKDGRUHV D UHVLGrQFLD GH *RQoDOYHV IXQFLRQDYD FRPR HVFULWyULRV $FWXDOPHQWH D HPSUHVD HPSUHJD GR]H
WUDEDOKDGRUHVGRVTXDLVVHLVVmRWpFQLFR
PpGLRHPFRQWDELOLGDGHGRLVHPJHVWmR
GHUHFXUVRVKXPDQRVGRLVHPFRQWDELOLGDGHHGRLVDX[LOLDUHVGHHVFULWyULR8P
HVWXGDQWHTXHVHWRUQRXHPSUHHQGHGRU

PUBLICIDADE
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Msc. Rogério Jorge Tiago Jaime Ex estudante do ISCTAC
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ogério Jorge Tiago JaiPHIRLSLRQHLURHP
DTXDQGR GD LPSODQWDomR
GD GHOHJDomR GH 3HPED
QR FXUVR GH OLFHQFLDWXUD
HPFLrQFLDVMXUtGLFDVHLQYHVWLJDomRFULPLQDO -i DVVXPLX R FDUJR GH 'LUHFWRU
3URYLQFLDO GH &LrQFLDV H 7HFQRORJLD H
DJRUDDVVXPHRFDUJRGH&KHIHGH'HSDUWDPHQWRGRHQVLQR6XSHULRUHP&DER'HOJDGR(VWHFRQVLGHUDDLPSODQWDomRGHVWDGHOHJDomRIRLFRPRXPEDOmR
GHR[LJpQLRSRLVSHUPLWLXTXHIXQFLRQiULRV S~EOLFRV TXH QD DOWXUD QmR WLQKDPRSRUWXQLGDGHGHGDUFRQWLQXLGDGH
GRVVHXVHVWXGRVQRSHUtRGRSyVODERUDO
SXGHVVHPRID]HU

3RUVHWUDWDUGHXPDLQVWLWXLomRQRYD
SDLUDUDPGXYLGDGDVVREUHDFUHGLELOLGDGHGDLQVWLWXLomRPDVHVWHVSURFXUDUDP
DFUHGLWDUWHQGRHPFRQWDRQtYHOGRVGRFHQWHVTXHOHFLRQDYDPSHVHHPERUDDV
VDODVGHDXODVIRVVHPDOXJDGDVHVHP
DV PHOKRUHV FRQGLo}HV FRPSDUDQGR
FRPGHKRMHTXHVmRLQVWDODo}HVSUySULDV FRP VDODV FOLPDWL]DGDV 3DUD
5RJpULRDXQLYHUVLGDGHHRORFDOTXH
os estudantes ganham maturidade,
SRLVHOHMiRFXSDYDXPOXJDUGHGHVWDque no seu posto de trabalho, mas não
VHQWLDRLPSDFWRGLVWRQDVXDYLGDGHSRLVGDFRQFOXVmRGRFXUVRVHQWLXTXH
HVWDYDHPXPDSRVLomRGHLQÀXrQFLD
WHQGRVLGRGLVWLQJXLGRFRPRRPHOKRU

Extensão Universitária
Rádio e Televisão Académica
de Moçambique

HVWXGDQWH H FRQVHTXHQWHPHQWH JDQKR
XPDEDOVDGHHVWXGRVSDUDID]HURQtvel de mestrado onde pode mais uma
YH] WHVWHPXQKDU ERD TXDOLGDGH GRV
GRFHQWHV
³&RQVLGHURKRMHDXQLYHUVLGDGHDOEHUWRFKLSDQGHXPDFDVDTXHPHUHFHEHXHHGXFRXFRPTXDOLGDGHHWRGRR
PpULWRTXHKRMHWHQKRHJUDoDVDHVWH
SURFHVVR GH HQVLQR H DSUHQGL]DJHP
GRTXDODFHLWHLID]HUSDUWH´YLQFRX
³3RU RFDVLmR GD FHOHEUDomR GR 
aniversario da universidade, deseja
SURVSHULGDGH H TXH FRQWLQXHP LQYHVWLGRQDTXDOLGDGHDWRGRVRVQtYHLV(
LQYHMiYHO TXH XPD LQVWLWXLomR MRYHP

D

XUDQWH R SURFHVVR HYRlutivo das Universidade
$OEHUWR &KLSDQGH IRL
QRWyULDDFULDomRGHXPD
XQLGDGH RUJkQLFD GH FRPXQLFDomRVRFLDOTXHYLVDPSURFHVVRGH
GLIXVmRDFDGpPLFDDFRPXQLGDGHHSHUPLWLUDYLVLELOLGDGHGDH[WHQVmRXQLYHUVLWiULD
$ 5iGLR H 7HOHYLVmR $FDGpPLFD GH
0RoDPELTXH p R H[HPSOR HVWD XQLGDGH IRL FULDGD HP  TXHP WHP FRPR
R REMHFWLYR SULQFLSDO D SURGXomR H GLVVHPLQDomR GH PDWHULDO DFDGpPLFR SURGX]LGR SHORV GRFHQWHV LQYHVWLJDGRUHV
HVWXGDQWH H GH HQWLGDGHV UHOHYDQWH FRP
YRFDomR SDUD D DFWLYLGDGH$ 7HOHYLVmR
$FDGpPLFD GH 0RoDPELTXH WDPEpP
WHP PHFDQLVPRV GH WUDEDOKR FRQMXQWR
FRPRVGLIHUHQWHVSURJUDPDVHSURMHFWRV

WHQKD LQVWDODo}HV SUySULDV LQGHIHULPHQWRGHDTXHODVUHQRPDGDVTXHFRQWLQXDP HP LQVWDODo}HV DUUHQGDGDV H
FRQGLo}HVSUHFiULDV%HPKDMDDXQLYHUVLGDGHDOEHUWRFKLSDQGH´

GHH[WHQVmRMiGHVHQYROYLGRVSHODVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRUQDFLRQDLVYLsando assim dar mais visibilidade a essas
LQLFLDWLYDVSRWHQFLDOL]DUVXDVIHUUDPHQWDV GH FRPXQLFDomR DPSOLDU R S~EOLFR
DWLQJLGRSRUHVVHVSURJUDPDVHHP~OWLPDLQVWkQFLDDSUR[LPDUDFRPXQLGDGH
GD LQVWLWXLomR XQLYHUVLWiULD SRU PHLR GD
H[SOLFLWDomR GRV HVSDoRV SRVVtYHLV GH
VHUHPRFXSDGRVHGDVSRVVLELOLGDGHVGH
XVRTXRWLGLDQRGRFRQKHFLPHQWRDFDGpPLFR 2 FDQDO GH WHOHYLVmR HQFRQWUDVH
GLVSRQtYHO FRP XPD JUHOKD GH SURJUDPDomR GLYHUVL¿FDGD HP WRGRV WHUULWyULR
QDFLRQDOQDSODWDIRUPDGD707DWUDYpV
GRFDQDOHLJXDOPHQWHRQOLQHHPWRGDV DV SODWDIRUPDV GLJLWDLV $ VLQWRQLD
GR VLQDO GH UDGLR SRGH VHU IHLWD QD SURYtQFLDGH6RIDODQDIUHTXrQFLD)0

Desporto

P

romover o desporto universiWiULR WHP LPSDFWR QR VXFHVVR
DFDGpPLFRDRSURSRUFLRQDUDR
HVWXGDQWHRDPELHQWHQHFHVVirio para o seu desenvolvimenWRHPRFLRQDOQRFRQWH[WRGHVSRUWLYRHVWDPRVDIDFXOWDUOKHIHUUDPHQWDVLPSRUWDQWHV
SDUD HQIUHQWDU R PHUFDGR GH WUDEDOKR
1DiUHDGR'HVSRUWRD8QL$FLQFHQWLYD
HDSRLDDSDUWLFLSDomRGDFRPXQLGDGHDFDGpPLFDQDSUiWLFDGR'HVSRUWRSDUDDOpP
GH FRPSHWLo}HV LQWHUQDV D QtYHO GH FDGD
GHOHJDomRFRQWDFRPR&OXEHVSRUW$FDGpPLFDGD8QL$FTXHDQtYHOGDSURYtQFLDGH6RIDODPRYLPHQWDDVPRGDOLGDGHV
GH)XWVDOH%DVTXHWHERODHTXLSDGHIXWVDO
FRQWDFRPSDUWLFLSDo}HVHPFDPSHRQDWRVQDFLRQDLVQDGHOHJDomRGH3HPEDWXWHOD
DHTXLSD)XWHEROFOXEHGH3HPEDTXHQHVWD
pSRFDSDUWLFLSDGRFDPSHRQDWR3URYLQFLDO

3DUWLFLSDomRGR,6&7$&QR&DPSHRQDWR1DFLRQDOGH)XWVDO

