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Freira silenciada quando alertava sobre iminente ataque

Um grito
fatal
- O SAVANA descreve os contornos horripilantes
do assassinato da irmã Maria de Coppi, pelos
insurgentes, em Memba

Integração na TSU
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Insurgentes do outro lado de Cabo Delgado

A “frente” Nampula e o assassinato de uma freira
— O SAVANA narra contornos horripilantes da morte da irmã Maria de Coppi
Por Armando Nhantumbo

E

dissidentes ou então apagá-los.
Na vila sede distrital, estão encarcerados quatro cidadãos de raça branca e um negro, detidos com malas
que se especula conterem armamento para a logística dos insurgentes. Localmente, alguns populares associam a instabilidade a uma
suposta retaliação pela detenção
do grupo. Nossa investigação não
conseguiu estabelecer uma relação
causa e efeito entre a recente detenção e a incursão de um grupo que já
vinha descendo de Cabo Delgado
há mais de duas semanas.

o previsível aconteceu. Depois de descerem para o sul
de Cabo Delgado, com uma
série de ataques nos distritos de Ancuabe e Chiúre, os insurgentes atravessaram, na semana passada, o Rio Lúrio, lançando
ataques na província de Nampula. No cenário mais mediatizado sobre a “frente” Nampula, os
“al-shabaab” assassinaram, esta
terça-feira, uma freira da Igreja
Católica, afecta à Missão de Chipene, no distrito de Memba. O
SAVANA descreve os contornos
horripilantes do assassinato da
irmã Maria de Coppi.
O grupo de insurgentes que está a
infernizar Nampula entrou na província através do distrito de Eráti,
onde, na noite do segundo dia do
mês em curso, atacou uma povoação. O grupo que atacou Kutua era
composto por cerca de 20 insurgentes. Naquele que foi o primeiro
ataque oﬁcialmente conﬁrmado,
em Nampula, os insurgentes incendiaram, por volta das 22h de sexta-feira, infra-estruturas públicas e
privadas na aldeia Kutua, localidade de Odinepa, Posto Administrativo de Namapa, em Eráti, um dos
distritos limítrofes de Cabo Delgado, através do Rio Lúrio.
Mas, a Kutua, eles chegaram no
ﬁm do dia. Acamparam à espera
da noite, hora certa para o ataque,
a mesma estratégia usada em várias
aldeias de Cabo Delgado.
Em Kutua, os insurgentes vandalizaram e incendiaram o Centro
de Saúde local. O SAVANA não
conseguiu apurar se, antes de atear
fogo, os insurgentes saquearam ou
não medicamentos e material hospitalar, como habitualmente procedem em vários ataques. Além do
Centro de Saúde, os insurgentes
incendiaram, em Kutua, dezenas
de casas e outras infra-estruturas
hospitalares que, conforme atestam
imagens em nossa posse, ﬁcaram
reduzidas em cinza.
Imparáveis, de Kutua, os insurgentes seguiram para o vizinho distrito
de Memba, também nas margens
do Rio Lúrio. Em Memba, o maior
ataque, pelo menos até quarta-feira, tinha sido na noite de terça-fei-

Onde estavam as FDS?

Com a nova série de ataques, há mais uma vaga de deslocados em Cabo Delgado

Nem a Igreja os insurgentes pouparam

ra, quando os insurgentes atacaram
uma missão comboniana, em Chipene, onde assassinaram uma freira.
Além da freira afecta àquela missão
histórica, em Memba, informações
não conﬁrmadas davam conta do
assassinato de duas proﬁssionais de
um centro de saúde local.
Encravado na parte costeira de
Nampula, Memba compreende
quatro Postos Administrativos, nomeadamente Lúrio, Chipene, Mazua e Memba-sede. É justamente
este o percurso que os insurgentes
estão a seguir. À hora do fecho da
edição, o distrito estava em total
agitação. Várias pessoas fugiram de
Chipene para locais como a vila de
Memba e até para Nacala.
Uma fonte que falou ao SAVANA,
a partir de Memba, enquanto abandonava a sua casa, conﬁrmou que
“lá ninguém ﬁcou”, em referência a
Chipene, onde, segundo ela, “o susto é maior”.
Com a instabilidade instalada, até
na própria vila distrital de Memba,
grande parte da população fugiu.
Poucos esperam para ver os avisos
que o inimigo deixou, de que também irá chegar a sede de Memba
e, depois, Nacala. Esta quarta-feira,

foi veriﬁcado um movimento desusado de viaturas no troço MembaNacala, evacuando dezenas de pessoas desesperadas.
Os transportadores aproveitaram
inﬂacionar os custos de transporte,
subindo de 200 para 400 meticais
por pessoa.
Um residente da vila distrital de
Memba conﬁrmou uma fuga jamais vista da população, destacando que “estamos assustados”.
Mas o SAVANA sabe que foi reforçada a presença de agentes das
FDS, em Memba. Por volta das
10h desta quarta-feira, um helicóptero aterrou em Memba, com reforços militares.
Há cerca de 8km da vila-sede,
está montada uma posição militar,
numa zona conhecida por “Zero”.
A revista é apertada, no local,
onde as viaturas são obrigadas a
descarregar e os passageiros submetidos a vasculhas. O SAVANA
sabe que, por causa disso, muitos
populares preferem contornar a
via, fugindo em matas e outras picadas longe do alcance das FDS,
para evitar chatice com militares.
Mas “Zero” não é a unida posição
instalada em Memba, principal-

mente no percurso para Nacala.
Entretanto, antes de chegarem a
Chipene, os insurgentes criaram
instabilidade em Pavala, uma comunidade também pertencente ao
distrito de Memba. Chipene está
entre o Lúrio e Chipene.
O distrito de Memba não é qualquer no quadro da insurgência que
aterroriza o norte de Moçambique,
desde Outubro de 2017. Desde o
início do conﬂito, Memba é uma
das zonas de recrutamento dos “al
-shabaab”. Aliás, este não é o primeiro ataque, em Memba. Em Junho último, eles atacaram a aldeia
Mithopue, no Posto Administrativo de Lúrio. Mas a incursão teve
menor repercussão e as autoridades
não o conﬁrmaram.
Sendo Memba uma das zonas onde
os insurgentes têm ramiﬁcações,
ainda não está claro se está perante
o início de uma frente, em Nampula, ou se uma operação pontual para
busca de reforços/resgates, como
terá sido no ataque de Junho passado. Uma outra fonte disse ao Jornal que há jovens de Memba que
desertaram do grupo, aventando a
possibilidade de o objectivo dos insurgentes ser de trazer de volta os

Embora fosse quase certa a travessia do inimigo de Cabo Delgado
para Nampula, o inimigo encontrou toda a outra margem do Rio
Lúrio completamente desguarnecida, em mais um episódio que
mostra o falhanço das Forças de
Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique, incluindo os Serviços de
Informação e Segurança do Estado
(SISE), em actuação pro-activamente contra a insurgência.
Aliás, como temos vindo a reportar,
ao longo dos cinco anos da guerra,
a instabilidade, no norte de Moçambique, não só é explicada pelo
poderio do inimigo, mas, também,
pelas fragilidades das FDS, não só
na frente de inteligência, mas também de combate.
Em Kutua, por exemplo, só depois
do ataque é que as FDS correram
atrás do prejuízo, destacando tropas para uma área que, já há duas
semanas estava entre os alvos mais
prováveis para a chegada dos insurgentes.
Aliás, depois do ataque a Kutua, em
Erati, o SAVANA teve, imediatamente, indicações de que o inimigo
estava em direcção ao vizinho distrito de Memba. Mas, novamente,
eles não foram travados, até que, na
noite de 6 de Setembro, quando o
país se preparava para celebrar o dia
da vitória, atacaram a sede do Posto Administrativo de Chipene, no
distrito de Memba. Chipene, que
também é um dos principais alvos a
seguir, até houve pessoas evacuadas
antes do ataque, mas as FDS foram
apanhadas de surpresa.
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O assassinato de uma freira

Um tiro para calar a boca

N

o cenário mais mediatizado
sobre o ataque ao distrito
de Memba, os insurgentes assassinaram, na noite
desta terça-feira, uma missionária
comboniana afecta à Missão de
Chipene. Os combonianos encarregaram-se de evangelizar a zona costeira de Nampula. A irmã Maria De
Coppi, uma italiana que vivia em
Moçambique há 59 anos, encontrou
a morte quando os atacantes invadiram, por volta das 21h, a Missão
de Chipene.
Ao que o SAVANA apurou, Maria
De Coppi era uma de cinco irmãs
que viviam no lar feminino da Missão de Chipene. Mas, aquando do
ataque, só estavam três, uma vez que
as restantes duas encontravam-se,
há cerca de uma semana, na cidade
de Nampula, capital da província
com o mesmo nome.
Diferentemente da “irmã Angle”
que, ao aperceber-se da presença do
inimigo, saiu silenciosamente para ir
alertar as suas companheiras, Maria
De Coppi, 83 anos, pôs-se a gritar.
Foi nessa gritaria que os insurgentes
decidiram “calar” a missionária, disparando um tiro fatal para a boca.
Maria De Coppi perdeu a vida no
local. Entretanto, uma outra fonte
disse ao Jornal que a missionária
terá confrontado o inimigo que, na

mesma, terá decidido aplicar “pena
capital”.
O corpo de Maria De Coppi viria
a ser resgatado na manhã seguinte,
quarta-feira, por volta das 8h, numa
operação de missionários acompanhados por membros das Forças de
Defesa e Segurança (FDS).
Uma fotograﬁa simplesmente chocante, que circula das redes sociais,
na internet, mostra a boca da missionária completamente desconﬁgurada, em resultado do baleamento. O seu corpo ensanguentado
e estatelado na areia da Missão de
Chipene, o chão regado pelo seu
sangue, uma camisa xadrez, azul
claro e riscas lilás, e sua saia azul coberta de sangue, mostram essa parte
horrível da insurgência que devasta
o norte de Moçambique, há praticamente cinco anos.
O SAVANA sabe que, na hora do
ataque, havia, na Missão de Chipene, mais de 60 pessoas, mas os
insurgentes não mataram nenhuma das restantes, o que sugere que,
provavelmente, não teriam intenção
de fazer vítimas. A irmã De Coppi
terá, pois, encontrado a morte simplesmente para “calar” a missionária.
As restantes duas missionárias, irmã
Angle e irmã Leonor, conseguiram
escapar para as matas, juntamente
com 12 alunas ali internadas.

O último grito de Maria De Coppi
custou a sua própria vida

Do lar das missionárias, os insurgentes seguiram para o lar dos padres, onde saquearam diversos bens
e incendiaram as duas viaturas dos
missionários. Na casa dos padres,
também não ﬁzeram vítimas. Inclusivamente, não arrombaram os
quartos onde eles dormiam. Mas, à
saída, os atacantes puseram fogo sobre o lar. Mas os missionários conseguiram escapar ilesos. O SAVANA sabe que todos os sobreviventes,
missionários e alunas, encontram-se
sãos, mas aterrorizados depois do
que passaram.
Além das cinco freiras, o lar das

missionárias combonianas na missão de Chipene era habitada por
mais de 40 raparigas. No lar dos
missionários, havia cerca de 50 rapazes. São alunos provenientes de
locais distantes da sede do Posto
Administrativo de Chipene. Os
missionários ergueram os lares para
acolher essas crianças desfavorecidas que frequentavam as Escolas
Primárias e Secundárias locais, longe das suas famílias.
Sabemos também que, com a previsão de um ataque em Chipene a ﬁcar
cada vez mais séria, os missionários
decidiram dispensar os alunos para
as suas zonas de origem. No lar dos
padres, por exemplo, todos os mais
de 50 alunos foram dispensados no
mesmo dia. No lar das missionárias,
a maioria das mais de 40 raparigas
também tinham regressado às suas
zonas de origem. As 12 que permaneciam, naquela noite fatídica, só
não tinham abandonado o local por
virem de longe.
Mas, sabe o Jornal, as meninas deviam regressar às suas casas na manhã de quarta-feira, 7 de Setembro.
Esta quarta-feira, após o resgate do
corpo da vítima, missionários quiseram fazer a sepultura da missionária
no local, por falta de condições para
a sua transladação, uma vez que as
duas viaturas dos padres foram incendiadas, enquanto a única das

freiras estava em Nampula, com as
outras duas irmãs.
Mas foram depois criadas condições
para a transladação do corpo. Até ao
fecho da edição, os restos mortais
de Maria De Coppi seguiam, com
as duas irmãs e três das 12 raparigas sobreviventes, para o distrito
de Monapo, também na província
de Nampula, onde serão realizadas,
esta sexta-feira, as cerimónias fúnebres. O velório está agendado para
as 10h de hoje na Paróquia de Imaculado Coração de Maria de Carapira, em Monapo. A viatura com
a urna de Maria De Coppi seguiu
de Memba para Monapo via Alua,
um Posto Administrativo de Erati,
o distrito também atacado pelos insurgentes na sexta-feira da semana
passada.
Por sua vez, os padres e outras raparigas, que estavam a caminho de
Nacala, pernoitaram no distrito de
Memba, uma vez que, com o reforço
das medidas de segurança, a circulação ﬁcou apertada.
Com o ataque à Missão de Chipene
e o assassinato de uma missionária, os insurgentes conseguem uma
maior mediatização a nível mundial.
Diversos órgãos de comunicação social, nacionais e internacionais, deram estampa ao acontecimento.

Continua na pág. 6
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Quem era Maria De Coppi?

O

SAVANA sabe que a irmã
Maria De Coppi foi uma das
primeiras missionárias que
chegaram a Moçambique,
na década de 60. Além de actividades
como envangelização e catequese, assistia, até à data da sua morte, pessoas
desfavorecidas.
De acordo com uma nota biográﬁca publicada esta quarta-feira, pela
“Vida Nova”, uma revista da Igreja
Católica, editada em Anchilo, na província de Nampula, Maria De Coppi,
missionária comboniana, nasceu em
1939 numa aldeia do nordeste da Itália, Santa Lucia di Piave.
A missionária, que pertencia à comunidade das missionárias combonianas
na missão de Chipene, estava há 59
anos em Moçambique, onde chegou
pela primeira vez, em 1963. O Jornal
sabe que a italiana expressava-se em
EmaKhuwa, a língua do grupo etno
-linguístico dominante de Nampula
e uma das mais faladas no norte de
Moçambique. Ela passou por várias
missões: Anchilo, Meconta, Alua e
Chipene, onde esteve a trabalhar na
pastoral paroquial e, particularmente,
dedicando-se à formação das mulheres.
De acordo com a revista, a esperança
e o testemunho de Jesus em alguns
dos lugares mais pobres da terra
sempre foi a missão da irmã Maria
De Coppi. Numa recente entrevista
aﬁrmou que “procuro estar perto das
pessoas sobretudo ouvindo o que me
dizem. Apesar da pobreza material,
ouvir os outros continua sendo um
grande dom, é reconhecer sua dignidade”.
Ela contou que muitas vezes dirigia
a Deus uma oração aprendida com
Dom Manuel Vieira Pinto, falecido
bispo de Nampula quando foi expulso de Moçambique antes da independência, que era: “agradeço-te
ó Pai, porque me enviastes aos mais
pobres, aos marginalizados e aos que
não contam nada!”.

“É uma perda irreparável”
– padre Maia.
Na tarde desta quarta-feira, o SSAVANA conversou com alguém que
conheceu de perto a irmã Maria De
Coppi. Chama-se Manuel Calisto
Maia. É, actualmente, secretário da
Diocese de Nacala, na província de
Nampula. Descreve a vítima como
uma pessoa de trato fácil e uma conselheira.
“Eu tive especial privilégio de a conhecer pessoalmente. Era uma irmã
boazinha, uma pessoa muito simples,
de bom trato, que não criava desavenças. Sempre foi uma mulher conselheira, dizendo, incluindo a nós como
padres, o que era necessário”, disse
Manuel de Maia, lembrando que a
italiana era uma conhecedora profunda da história de Moçambique,
incluindo os tempos difíceis, como
antes da independência e durante a
guerra dos 16 anos.
Por isso, o padre considera o assassinato da irmã De Coppi como uma
perda irreparável não só para a igreja,
mas também para o país. “Não só se
torna irreparável pela perda, mas pelas próprias circunstâncias em que
acontece a perda desta irmã. É uma
situação muito delicada para nós. Estamos sem palavra. De facto, como
igreja e diocese, estamos inconsoláveis”, precisou, condenando veementemente o que chamou de “acto ma-

cabro”, “não humano” e que “nem é de
uma religião”.
Manuel Calisto Maia lembra-se de
vários momentos marcantes com
Maria de Coppi, como na celebração
natalina de Dezembro de 2020, feita entre missionários, bem como de
uma visita por ele efectuada à missão
de Chipene, ainda este ano.
“Ao longo deste ano, fui para deixar
um quite de material de protecção
para as irmãs e estive falando muito

tempo com esta irmã. Era uma pessoa humilde, sabia se dirigir a nós
mais novos. Do que eu guardo como
lembrança desta grande missionária
é o seu sorriso, a maneira de tratar a
nós, que não escolhia. Para mim, ﬁcou essa coisa. E a sua própria sinceridade. A capacidade de dizer uma
verdade sem dar curvas. No último
encontro, disse que tínhamos de ter
cuidado com vícios e outras tentações
na juventude”, recorda.

A irmã Maria De Coppi passou boa parte dos seus últimos dias ao lado de crianças
acolhidas na missão de Chipene
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Pensionistas pressionam integração na TSU
'RFXPHQWRIRLVXEPHWLGRDR0LQLVWURGD(FRQRPLDH)LQDQoDV0D[7RQHODHj$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDTXHVHSUHSDUDSDUD
ID]HUXPDUHYLVmRSRQWXDOj/HLGHGH)HYHUHLUR
Por Argunaldo Nhampossa

E

nquanto o Governo se
desdobra em acertos para
garantir a aplicação da
nova Tabela Salarial Única (TSU) na Função Pública, em
Outubro próximo, um grupo de
pensionistas do Estado repudia o
que considera de exclusão, e solicita a correcção e integração das
suas pensões de reforma na nova
tabela.

O grupo, que é encabeçado por
antigos secretários permanentes
de ministérios em situação de aposentados, entende que de modo
a corrigir a injustiça, o executivo
deve aplicar uma taxa de ajustamento ou de correcção igual a que
resultar da aplicação da TSU.
A reclamação foi submetida, no
dia 1 de Setembro ao Ministério
da Economia e Finanças e à Assembleia da República, contendo
uma proposta para a revisão da
pensão de reforma, como parte de
todo o pacote de implementação
da TSU.
Denominada “Memorandum: Tabela Salarial Única versus pensão
de reforma”, a missiva resulta de
um ciclo de reﬂexões em torno
da condição do reformado, tendo
concluído que o executivo está a
tratar os antigos funcionários públicos de forma discriminatória.
No documento, uma cópia do
qual está na posse do SAVANA,
os signatários lamentam o facto
de os pensionistas não terem sido
contemplados no pacote da TSU,
“quando a base de cálculo das suas
pensões leva consigo intrínseco as
diferenças de tabelas salariais que
vigoravam na Função Pública, que
a TSU pretende corrigir”.
Igualmente, queixam-se de que as
actualizações das pensões não obedecerem à taxa de crescimento da
inﬂação, reduzindo, deste modo,
o seu poder de compra, num momento em que mais precisam da
protecção do Estado. No mês de
Julho, a inﬂação situou-se na ordem de 11.77%, e previsões que
deverá continuar a subir.
No seu parecer sobre esta matéria, o Sindicato dos Funcionários
Públicos e Agentes do Estado havia alertado para a necessidade da
TSU estabelecer mecanismos de
revisão das pensões.
Para os signatários do documento a que nos referimos, é inegável
o impacto político, económico e
social prosseguido pela TSU, ao
pretender corrigir a injustiça salarial que pairava na Administração
Pública.
Referem que o processo “resultará
também num aumento de vencimento da maioria dos funcionários
que, durante muitos anos, tal como
os pensionistas, viram colegas seus
de outras instituições (do Estado),
com categoria ou cargo idêntico, a

auferirem muito mais do que eles
sem que houvesse qualquer razão
plausível”.
É neste sentido que consideram
que a situação, para além de promover uma discriminação negativa
entre os servidores públicos, coloca
em causa a dignidade e auto-estima da maioria dos funcionários
públicos.
“Se esta situação de discriminação
salarial tinha a sua cara mais visível
nos funcionários no activo, não é
menos verdade que os pensionistas que foram para a reforma com
uma base de cálculo da sua pensão
naquele cenário de discriminação
negativa, é mais do que evidente e
líquido que os actuais reformados
também foram, da mesma forma,
injustiçados ao lhes ter sido ﬁxada
uma pensão inferior, quase metade
da do seu colega de outra instituição que beneﬁciava de um esquema remuneratório diferente e privilegiado”, dizem os pensionistas.
Acrescentam que, considerando
que se aquela pensão de reforma
que lhes fora ﬁxada, tendo por
base o vencimento “carregado de
toda a injustiça” se pretende corrigir através de TSU, então é de toda
justiça que a lei da tabela salarial,
por razões de justiça e do princípio
de igualdade, contemple, no seu
articulado, também um ou mais
artigos sobre a actualização das
pensões de reforma dos servidores
públicos.
Para aquele grupo de antigos funcionários, o governo entende que
pelo facto de não estarem no activo
não devem ser abrangidos por esta
medida de correcção da injustiça,
por via da TSU, o que lhes causa
muita estranheza e perplexidade.
Avançam que agindo deste modo,
o executivo perpetua, sem se aper-

ceber, a injustiça salarial e discriminação que os ora pensionistas
passaram durante a vida no activo
e que se reﬂecte directamente na
pensão de reforma que agora auferem, sublinhando que o actual
momento constitui uma boa oportunidade para a correção de tais
distorções, tendo em conta que
decorrem negociações para a revisão pontual da lei 5/2022, de 14 de
Fevereiro.
Recentemente, o Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela,
disse que a TSU entraria em vigor
em ﬁnais de Outubro, após uma
revisão pontual da respectiva lei.
É dentro desta perspectiva que
os pensionistas da Função Pública entendem que tendo em conta
o facto de o executivo pretender
corrigir algumas incongruências
na TSU, poderia juntar o útil ao
agradável, propondo ao Parlamento algumas emendas à lei, com a
introdução dos seguintes artigos:
“Artigo 1. As pensões de reforma
dos servidores públicos, vigentes à
data da entrada em vigor da TSU,
são actualizadas com base numa
taxa equivalente à percentagem
média de crescimento dos vencimentos da nova tabela salarial,
quando comparada com a tabela
de vencimento que vigorou até o
dia 31 de Dezembro de 2021”.
“Artigo-2. Tendo em vista a manutenção e/ou melhoria do poder
de compra dos pensionistas do
Estado, as respectivas pensões são,
anualmente ajustadas com base na
taxa de inﬂação e na taxa de (20%
a 40%) de crescimento económico
a ser deﬁnida pelo governo”.

Reajustamento igual à
LQÁDomR
Para aquele agrupo, o reajustamento do valor da pensão de reforma

deve, no mínimo, ser igual à taxa
de inﬂação e a taxa de evolução
económica para que eles possam
participar, também, dos benefícios
do desenvolvimento económico.
Aliás, avançam que o Estado pode
decidir por actualizar as pensões
mais baixas até um determinado
montante, num valor superior ao
da taxa de inﬂação, salvaguardando que o princípio de recuperação
ou manutenção do poder aquisitivo dos demais pensionistas seja
observado através do reajuste das
respectivas pensões com um valor
que no mínimo seja igual à taxa de
inﬂação.
O governo não deve, segundo os
autores do documento, evocar a
falta de recursos para se furtar à actualização das pensões de reforma,
fazendo notar que durante longos
anos conﬁaram à autoridade do
Estado a guarda e rentabilização
das suas contribuições mensais
para que no futuro tivessem meios
de subsistência que lhes garantissem uma vida digna.
É urgente, de acordo com os signatários, o estabelecimento de uma
lei que determina a actualização
de pensões justas, que garantam a
manutenção do poder de compra
e a melhoria gradual do seu poder
aquisitivo sem que isso dependa da
vontade do executivo.
Ao não observar esta recomendação, entendem, incorre-se no risco
de estar numa situação em que o
funcionário no activo com uma
determinada categoria proﬁssional
inferior, e com a implementação
da TSU, passe a ter um vencimento muito superior ao do seu
ex-colega reformado, que detinha,
quando em pleno exercício das tarefas ou de função, uma categoria
superior à dele.
Como exemplo, indicam que, um
funcionário com categoria de servente que, um mês antes da entrada em vigor da TSU, auferia, por
hipótese, um vencimento de 4.600
meticais, a sua pensão foi ﬁxada
neste valor e o funcionário no activo, também, com a categoria de
servente, passou a receber oito mil
meticais, neste caso quase o dobro.
“Esta situação irracional pode estar
a acontecer com todas as demais
categorias proﬁssionais ou cargos
ao longo de quase toada a tabela
salarial em vigor”, assinalam.

Aumento de 250 meticais
Um dos pontos que desagradou os
reformados é que, segundo estes,
o governo decretou no pacote da
TSU um aumento de 250 meticais
para todas as pensões de reforma
dos servidores públicos, independentemente do montante da pensão auferida por cada pensionista,
o que foi contra as suas expectativas.
O valor de 250 meticais constitui,

no entender do grupo, uma grande
injustiça por estar longe de repor,
pelo menos, o poder de compra
para os pensionistas, revelando
também um tratamento de exclusão.
“O governo, ao decretar uma actualização de todas as pensões de
reforma dos servidores públicos,
no igual montante para todos os
pensionistas, está em plena violação do princípio de equidade,
segundo o qual, se deve tratar de
igual ao que é igual e tratar diferente o que é diferente, pois cada
pensionista, quando no activo,
descontou, durante um período de
tempo, para a previdência social
em função do seu vencimento”.
Este aspecto, na visão dos reformados públicos, para além de conﬁgurar uma inequívoca injustiça
ao procurar actualizar todas as
pensões por igual, está longe de repor ou manter o poder de compra
dos pensionistas do Estado, por
ter estabelecido montantes que se
situam muito abaixo da taxa de
inﬂação ou do aumento do custo
de vida.
Preocupa ainda ao grupo o facto
de a situação acontecer num cenário em que os reformados e os funcionários no activo têm que fazer
face ao alto custo de vida no mesmo mercado de bens e serviços,
com a diferença de que os funcionários no activo vão beneﬁciar de
um ajustamento salarial que toma
em consideração, pelo menos, o
aumento do custo de vida traduzido na taxa de inﬂação.
Socorrendo-se do Regulamento de Previdência Social para os
Funcionários e Agentes de Estado,
fazem notar que a actualização das
pensões deve ocorrer, em simultâneo, sempre que o governo decretar o ajustamento salariar na Função Pública nos exactos termos em
que o governo determinar.
Assinalam que o regulamento peca
por não deﬁnir os parâmetros ou
indicadores a serem tomados em
conta para que o pensionista tenha uma protecção segura contra a
erosão do poder aquisitivo do valor
da sua pensão e da sua capacidade
de prover as necessidades básicas
e vitais da sua família, em decorrência do aumento do nível geral
de preços e do aumento do custo
de vida.
Alegando várias irregularidades
reportadas pelos funcionários públicos, o governo adiou, de Julho
para ﬁnais de Outubro, a implementação da TSU, decorrendo
neste momento o processo de
correcção, que vai culminar com
a submissão do documento à Assembleia da República para a devida revisão pontual.
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A nossa maior vitória
é a oportunidade
de crescer com o país.
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Paralisação da principal embarcação

Deslocação a KaNyaka tornou-se um calvário
Por: Elias Nhaca

C

idadãos residentes no distrito municipal KaNyaka
queixam-se de estarem a
viver dias difíceis devido a
dificuldade no acesso ao transporte
originados pela paralisação, há dois
meses, da principal embarcação que
liga aquele ponto com a Cidade de
Maputo.
A paralisação da embarcação, referem, está a comprometer a deslocação dos trabalhadores que têm as
suas residências em Inhaca ou na
Cidade de Maputo, o comércio e a
resposta em situação de emergência, como doenças, em que, muitas
vezes, os pacientes têm de ser transferidos para a capital do país.
Sem a principal embarcação, lamentam, os munícipes devem contar apenas com os barcos a vela ou com as
lanchas privadas, cujo preço é consideravelmente elevado, o que não está
ao alcance de grande parte da população.
Enquanto na principal embarcação,
ora indisponível, era possível pagar
280 meticais por viagem, nos barcos a vela o custo é de 300 meticais
e 1500 meticais para as lanchas. Todavia, lamentam que fora as questões
da segurança, para o primeiro caso,
deparam-se com o facto de funcionarem em dias alternados.
Nesta semana, pelo menos até a manhã desta quarta-feira, 07, não foi
possível viajar para Inhaca ou deslocar-se para cidade de Maputo por
falta de disponibilidade de barcos, o
que comprometeu uma série de cidadãos.
Maria Macie, reside na Ilha de Inhaca, é um dos exemplos de cidadãos
que estão a enfrentar essas diﬁculdades. Macie é comerciante, na Ilha
de Inhaca, de produtos de consumo
como tomate, cebola e alho. Mas,
para adquirir estes produtos a grosso,
deve deslocar-se ao mercado grossista do Zimpeto, em Maputo, e, posteriormente, regressar a Ilha de Inhaca
para comercializa-los.
Macie chegou à cidade de Maputo,
na segunda-feira, pela manhã, mas,
não conseguiu regressar no mesmo
dia, porque não tinha uma embarcação disponível. Teve que pernoitar
no recinto do Porto de Pesca, em
frente à Fortaleza, onde algumas
embarcações que se deslocam a Ilha
de Inhaca atracam, na esperança de
conseguir regressar a casa no dia seguinte. Mas, porque as embarcações
não circulavam na terça-feira, devido
ao estado do tempo que não era favorável, viu-se obrigada a continuar em
espera no local.
“Não está fácil. Estamos a sofrer.

Eneas Comiche – edil da Cidade de
0DSXWR

pode-se pagar até 30 mil meticais.
Mas, porque nem todos os cidadãos
estão em condições de suportar estas
despesas, as deslocações não são feitas todos os dias. A fonte referiu que
em média faz o trajecto Inhaca- Maputo três vezes por semana.
Apesar de trabalhar para uma empresa privada, reconhece que a maioria
dos cidadãos não tem capacidade
ﬁnanceira para suportar as despesas
de uma lancha, pelo que a ausência
da principal embarcação complica a
situação das pessoas.

Situação encarece os
produtos

6HPDSULQFLSDOHPEDUFDomRRVPXQtFLSHVGHYHPDUULVFDUDVVXDVYLGDVFRQÀDQGRQRVEDUFRVDYHODTXHFLUFXODPGXUDQWHDV
madrugadas

Cheguei ontem [segunda-feira] às
07h00, mas até agora não consegui
voltar. Dizem que não há barcos por
causa do mau tempo”, lamentou.
A fonte não previa que pudesse levar
mais tempo na cidade de Maputo,
por isso não conseguiu garantir condições logísticas para suportar o período de espera.
“Hoje ainda não comi [18h de terça-feira]. Não tenho dinheiro. O que
vou fazer?” lamentou, referindo que
apenas possui o dinheiro de bilhete
para o regresso a casa e não tem nenhum familiar com quem possa contar na cidade de Maputo.
Quando a principal embarcação estava disponível, pelo menos, refere
Macie, havia certeza dos dias que era
possível deslocar-se a Inhaca ou à cidade de Maputo, mas, actualmente,
tudo é incerto.
Até a manhã desta terça-feira, a fonte continuava no recinto do Porto de
Pesca a aguardar pela disponibilidade
de uma embarcação.
Passou a noite de segunda e terçafeira enrolada numa capulana, num
dos assentos existentes no Porto de
Pesca, enfrentando o frio severo da
madrugada.
Por sua vez, Maria Tembe lamenta
que não haja nenhuma informação
sobre a retoma da principal embarcação, muito menos sobre a possibilidade de criação de outras alternativas.
Nota que as deﬁciências na ligação
entre Inhaca e cidade de Maputo não
só afectam a deslocação dos cidadãos,
como também o “turismo, a economia do distrito” e outras questões.
“O barco principal ajudava os doentes, o que não ocorre nesses a vela.
Como é que vais levar um doente
para um barco a vela, que não tem
nenhuma segurança?” questionou.
Explicou que agora tornou-se mais
difícil a ligação com a Ilha de Inhaca,
sobretudo, quando o curso inicia da
cidade de Maputo.
“A experiência não é boa e nem recomendo a ninguém, principalmente
por ser de madrugada”, disse.
Tembe, também comerciante, não
está a conseguir, desde segunda-feira,
transportar os produtos que adquiriu
na cidade de Maputo para Ilha de
Inhaca para posterior comercialização. Mas, pelo menos, tem a sorte

de ter onde ﬁcar enquanto aguarda a
disponibilidade de uma embarcação.

O Governo não nos
considera
A principal embarcação que faz a
ligação entre a cidade de Maputo e
o distrito municipal KaNyaka foi
paralisada no dia 01 de Julho deste
ano. Segundo a previsão inicial, a paralisação teria a duração de 60 dias
em obediência ao período de manutenção. Todavia, dois meses depois, a
embarcação não retomou as suas actividades, muito menos, seguiu para a
manutenção, pelo menos, até o fecho
desta edição, nesta quarta-feira, 07.
A embarcação inaugurada em 2020,
com capacidade para 60 pessoas, não
era suﬁciente para aliviar a necessidade dos cidadãos, uma vez que circulava apenas às quartas, sextas, sábados e
domingos, mas constituía uma grande ajuda para quem quisesse fazer o
percurso cidade de Maputo – Inhaca e vice-versa, seja pela garantia de
funcionamento, preço da tarifa ou
duração da viagem.
Os preços variam de 280 a 680 Meticais, dependendo da classe, sendo
que a embarcação partia das 08:30
até 10:30 para Inhaca e regressava às
15:30 com previsão de chegada para
às 17:30.
Mas, nas embarcações a vela, as deslocações a este ponto são feitas em
dias alternados, a um preço de 300
meticais, num contexto em que cada
barco leva menos pessoas, como sete,
10 ou 17, dependendo da dimensão e
qualidade do mesmo. Geralmente, as
embarcações a vela saem de Maputo
por volta das 02h00 de madrugada
para chegarem a Inhaca às 06h.

Por outro lado, as lanchas privadas
que cobram 1.500 meticais por viagem, transportam somente quando o
número de passageiros for favorável.
É neste sentido que os munícipes
observam que a ausência da principal
embarcação tem tido um grande impacto na vida do cidadão.
Aly Ussene, residente na cidade de
Maputo mas com deslocações frequentes à Ilha de Inhaca em missão
de serviço, refere que o valor cobrado
nas lanchas não está ao alcance de todos e é um sufoco tendo em conta as
parcas capacidades ﬁnanceiras.
“Não é fácil. Parece que não há consideração. O Governo paralisou o
barco sem um meio alternativo. O
Governo deve pensar na população”,
lamentou.
“Disseram que vinha a embarcação
“Boa Viagem”, mas não veio. Não
veio nada. Eu me pergunto, como é
que paralisam uma embarcação sem
alternativa”, questiona.
Juvêncio Ngomane nota que a embarcação a vela não oferece nenhuma segurança, uma vez que a mesma
“ﬁca cheia de carga. As pessoas devem agarrar-se”.
Mas, a agravar, Ngomane pediu dispensa no serviço na segunda-feira
para poder deslocar-se a cidade de
Maputo a ﬁm de visitar um amigo
doente, mas a previsão de regresso
estava marcada para terça-feira. Todavia, infelizmente, até a manhã desta quarta-feira não havia conseguido
viajar. “Terei falta amanhã no serviço
se não conseguir voltar hoje [quartafeira]”.
Ngomane refere que há necessidade
de se melhorar a questão da ligação
entre os dois pontos. Entende que
mesmo a principal embarcação não
consegue suportar a demanda da
Ilha.

De acordo com Maria Tembe, os
comerciantes desembolsam avultados valores para o transporte e isso
inﬂuência no preço do produto ﬁnal.
Os munícipes consideram que a diﬁculdade no transporte é uma das
grandes causas por detrás do elevado custo de vida na Ilha de Inhaca.
Referem que aquele ponto depende,
sobremaneira, da cidade de Maputo, e quando o custo de transporte é
elevado, os produtos comercializados
naquele ponto também vão seguir o
mesmo sentido.
“Um refresco de dois litros, que na
cidade de Maputo custa 90 meticais,
na ilha de Inhaca é vendido a 130
meticais, quatro tomates custam 50
meticais.”, queixou-se Aly Ussene.

Não há previsão para
resolução do problema
De acordo com um dos marinheiros
da embarcação paralisada, ouvido
pelo SAVANA, até esta terça-feira,
nenhum trabalho de manutenção
havia sido feito, muito menos havia
previsão para o início de trabalhos.
Explicou que este processo é necessário em obediência ao protocolo de
segurança desta embarcação, que exige uma manutenção num intervalo
de dois anos.
O trabalho, esclareceu, a ser feito
pode ter a duração de um a dois meses. Mas, porque as actividades ainda
não iniciaram, referiu que o processo
pode levar mais tempo.
Não detalhou sobre as intervenções
necessárias nas embarcações.
Tentativas de ouvir o presidente
do Conselho de Administração da
Empresa Municipal de Mobilidade
e Estacionamento na edilidade de
Maputo, João Ruas, redundaram em
fracasso.
Todavia, o edil da cidade de Maputo, Eneas Comiche, prometeu que a
principal embarcação estaria disponível até o dia 29 de Agosto, mas, a
promessa não foi cumprida.

Alugar uma lancha é caro

Gonçalves Nhaca – marinheiro

De acordo com Gonçalves Nhaca,
marinheiro, há funcionários que fazem cooperativas para conseguirem
viajar de Inhaca para Maputo, mas,
ainda assim, o número de pessoas que
optam por esta alternativa é reduzido
por conta das verbas envolvidas.
Explicou que para alugar uma lancha
para cinco a sete pessoas, o valor a desembolsar está na ordem dos 18 mil
meticais, enquanto para 15 pessoas,

Juvêncio Ngomane
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COMUNICADO
O Banco de Moçambique comunica que no primeiro semestre do corrente ano recebeu, dos consumidores financeiros, reclamações das seguintes
instituições financeiras:
Tabela - Instituições reclamadas | 1.º Semestre de 2022
Número de
reclamações

Peso no total das
reclamações (%)

BIM

125

28.7

6.8

ATM, Conta bancária, crédito, Central
de Registos de Crédito, Cartão
bancário, transferência

BCI

70

16.1

3.3

ATM, Conta bancária, crédito, cartão
bancário, transferência

ABSA

26

6.0

10.9

Conta bancária, crédito, Central de
Registos de Crédito

Standard Bank

32

7.4

6.1

ATM, Conta bancária, crédito, Central
de Registos de Crédito

Moza Banco

13

3.0

6.0

Conta bancária, crédito, Central de
Registos de Crédito

Letshego

27

6.2

24.5

Crédito, Central de Registos de
Crédito

FNB

13

3.0

8.1

Conta bancária, crédito, Central de
Registos de Crédito

Ecobank

5

1.1

28.1

Crédito, Central de Registos de
Crédito

Access Bank

25

5.7

25.7

Crédito, conta bancária

UBA

2

0.5

10.1

Crédito

Nedbank

3

0.7

8.1

3

0.5

331.1

Crédito

Bayport

52

12.0

38.4

Crédito, Central de Registos
de Crédito

MyBucks

28

6.4

32.5

Crédito, Central de Registos
de Crédito

Microbanco Confiança

2

0.5

25.0

Crédito

Socremo

4

0.9

15.8

Crédito

MAIS

4

0.9

7.8

Crédito, Central de Registos
de Crédito

2

0.5

00

Transferência

435

100

Instituição reclamada

Índice de
reclamações

Âmbito de
incidência

BANCOS
mais de 1000.000 de clientes

200.000 a 1000.000 de clientes

100.000 a 200.000 de clientes

1000 a 100.000 de clientes

Cartão bancário, crédito

Abaixo de 1000 de clientes
BNI

MICROBANCOS

INSTITUIÇÕES DE MOEDA ELECTRÓNICA

M-Pesa
Total
Índice Geral de Reclamações

3.4

As reclamações em alusão deram entrada no Banco de Moçambique ao abrigo dos artigos 16 e 17 do Aviso n.º 9/GBM/2020, de 31 de Dezembro.
Maputo, 05 de Setembro de 2022
P R O M OV E N D O A I N C LU S ÃO F I N A N C E I R A E A
VA LO R I Z AÇ ÃO D O M E T I C A L
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Governo aperta cerco às organizações
VHPÀQVOXFUDWLYRV
Por Argunaldo Nhampossa

N

uma acção interpretada
como um reforço do “policiamento” às organizações
sem fins lucrativos, o Conselho de Ministros (CM) aprovou,
esta terça-feira, uma proposta de
lei que passa a regular a criação, organização e funcionamento destas
agremiações.

O instrumento, que será submetido
à Assembleia da República vai, segundo o executivo, contribuir para
o combate ao branqueamento de
capitais e ﬁnanciamento ao terrorismo.
Mas sociedade civil entende que
esta medida visa, sobretudo, limitar
o espaço cívico nacional e silenciar
algumas organizações previamente
apontadas a dedo. Entendem que
isto vai perpetuar o estado de má
governação que é problema principal de empobrecimento.
No passado mês de Maio, a Assembleia da República (AR) aprovou a
Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo que estabelece a
obrigatoriedade das organizações
sem ﬁns lucrativos passarem a publicar as suas demonstrações ﬁnanceiras anuais e respectiva desagregação pormenorizada das receitas e
despesas.
Esta terça-feira, reunido na sua 31ª
sessão ordinária, o governo aprovou
um novo dispositivo visando regular a criação, organização e funcionamento daquelas organizações.
Segundo Filimão Suazi, porta-voz
do Conselho de Ministros, a proposta de lei tem como objectivo
ajustar o actual quadro jurídico legal em vigor no país, incorporando
normas do direito internacional,
que resultam do facto de Moçambique ser Estado - parte de convenções internacionais que versam
sobre o combate ao branqueamento
de capitais, ﬁnanciamento ao terrorismo e a necessidade de contratação de mão-de-obra estrangeira e
as reformas legislativas no sector
tributário do país.
Ao que o SAVANA apurou, através deste dispositivo o executivo
pretende exercer um maior controlo sobre as organizações da Sociedade Civil, principalmente aquelas
que não tem uma “coluna vertebral
de borracha”.
O director adjunto do Gabinete
de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), Amorim Bila,
explicou, na noite desta terça-feira,
no canal televisivo, STV, que o governo passa a ter a prerrogativa de
indicar a província onde cada organização pode passar a trabalhar.
Este cenário contraria o actual cenário em que as organizações escolhem, mediante estudo de caso, as
províncias onde pretendem fazer a
advocacia.

Perpetuar má governação
O director executivo do Centro
para Democracia e Desenvolvi-

*RYHUQRDÀQDOHJLVODomRSDUDH[HUFHUPDLRUFRQWURORVREUH6RFLHGDGH&LYLO

mento (CDD), Adriano Nuvunga,
diz que a lei, em si, é importante
porque constitui um requisito global no contexto de controlo ao ﬁnanciamento ao terrorismo.
Neste sentido, considera ser importante que Moçambique faça parte
deste movimento global.
Mas, o que preocupa Nuvunga,
uma das vozes da Sociedade Civil
mais incómodas do governo, é o
aproveitamento político partidário
da Frelimo para limitar o espaço
cívico e atacar as organizações da
SC, sendo que algumas delas serão
escolhidas a dedo.
“Esta é uma medida importante,
mas ela vai ser utilizada para atacar
determinadas organizações da SC
que vão ser escolhidas a dedo. A lei
vai limitar movimentos das organizações da SC”, disse.
O activista assinalou que basta
olhar para “algumas indirectas” que
o PR tem mandado para as organizações da SC, que, no ﬁnal das
contas, se transformam em directas
que resultam de uma incompreensão profunda daquilo que é o papel
fundamental da SC na melhoria
da governação, expansão do Estado para as zonas onde é necessário
e na democratização deste Estado
que é fundamental para sua continuidade.
Recorde-se que num passado recente o PR apelou que se aperte o
cerco às “organizações clandestinas
subversivas”, sem, entanto, aprofundar o assunto. Aliás, tem sido
comum, nos últimos tempos, o PR
fazer pronunciamentos públicos
fracturantes, mas, sem explicar ao
pormenor.
Contrariamente à abertura do executivo para prossecução das metas
acima citadas, Nuvunga diz que o
que se está a ver é a preocupação
de limitar a intervenção da SC,
de modo particular àquelas organizações que apontam problemas,
numa clara agenda de “evitar que
esses problemas sejam apontados”.
No entender do director executivo
do CDD, tal acção vai perpetuar o
estado de má governação, que é o
problema principal de empobreci-

mento “e é até um problema principal de terrorismo em Moçambique”.
“Aquilo que se pensa que é limitar
as organizações, na verdade é dar
continuidade aos problemas sob
ponto de vista de negar o desenvolvimento, de negar o aprofundamento democrático e a consolidação do
Estado de Direito Democrático em
Moçambique”, disse.
Acrescentou que aquelas medidas,
ao serem aprovadas, estarão a beneﬁciar as elites, que hoje estão no
poder, porque não serão objecto de
escrutínio público.
Para Nuvunga, a lei é um expediente político para perseguição e
perpetuar os problemas de má governação.
A agenda é essa, que, no entender

de Nuvunga, nem serve os interesses do partido Frelimo, mas sim a
um pequeno grupo que está no
poder hoje. Esse pequeno grupo,
segundo Nuvunga, é contra a agenda mais global do partido governamental.
Disse que a Frelimo tinha que se
posicionar contra isso, porque não
serve o interesse do partido a curto, médio e longo prazo, mas sim,
o interesse imediato daqueles que
estão a expropriar o Estado hoje e a
contribuir para o empobrecimento
da população.
Por sua vez, o director executivo
do Centro de Integridade Pública
(CIP), Edson Cortês, diz que apesar de compreender a necessidade
de o Estado se fortalecer para o
combate ao branqueamento de capitais e ﬁnanciamento ao terrorismo, está preocupado com a forma
como o assunto está sendo apresentado. Isto porque há um desejo
do executivo de silenciar a SC, que
muito está a fazer para o desenvolvimento do país, mas por vezes incompreendido pelo governo.
Precisou que a SC tem feito uma
espécie de “consultoria gratuita” ao
executivo, através das suas acções
de advocacia, sendo que algumas
das recomendações são usadas pelo
mesmo governo para empreender
certas reformas, pelo que estranha
esta perseguição e tentativas de silenciar as organizações da sociedade civil.
Esta desconﬁança preocupa o director do CIP, na medida em que,

quer o governo, quer a SC tem as
suas fontes de ﬁnanciamentos. Ou
seja, diz não perceber porque quando os fundos são direccionados a
SC podem ter contornos de branqueamento e ﬁnanciamento ao terrorismo, mas quando vão aos cofres
do Estado estão isentos desse risco.
O director executivo do CIP diz
que se ideia do governo é mesmo
combater o branqueamento de
capitais e ﬁnanciamento ao terrorismo há áreas como imobiliária,
agricultura, parque de vendas de
carros, entre outras que devem ser
investigadas com maior seriedade.

'HPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Assembleia da República fez, no
passado mês de Maio, a revisão da
Lei 14/2013 de 12 de Agosto, que
versa sobre a prevenção e combate
ao branqueamento de capitais e ﬁnanciamento ao terrorismo
A mesma lei assinala que organizações da sociedade civil devem conservar, por um período de oito anos,
registos de operações nacionais
e internacionais suﬁcientemente
pormenorizadas para permitir veriﬁcar se os fundos foram utilizados
em conformidade com o objecto e
a ﬁnalidade da organização e devem disponibilizar esses registos
ao Ministério que superintende a
área ﬁnanceira, às autoridades que
superintendem o respectivo sector,
judiciário ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique
(GIFIM).

Celebração dos 48 anos da assinatura dos acordos de Lusaka

1\XVLKRPHQDJHLDFRPEDWHQWHV

N

o âmbito das celebrações do dia da vitória
contra o jugo colonial
português, assinalado
nesta quarta-feira, o presidente da República, Filipe Nyusi,
atribuiu 1.550 medalhas a personalidades que contribuíram
de alguma forma na luta de
libertação nacional.
Esta acção, que culminou a
atribuição da “Medalha Veterano da Luta de Libertação de
Moçambique”, tem em vista
prestar um reconhecimento a
individualidades que tiveram
um desempenho notável no
processo de luta pela independência e construção do país.
Dirigindo as cerimónias centrais dos 48 anos dos acordos de
Lusaka, na cidade de Xai-Xai,
capital provincial de Gaza, sul
do país, Filipe Nyusi referiu

que o acto simboliza uma manifestação e carinho para aqueles que
ﬁzeram uso da sua juventude para
contribuir para a libertação do país.
A ocasião, deu lugar também para
a realização do festival nacional do
combatente, que permitiu o desﬁle
de veteranos da luta de libertação
nacional de todas as províncias.

Não obstante, Filipe Nyusi falou também do empenho dos
antigos combatentes na luta
contra o terrorismo e conﬁrmou
os primeiros ataques à província
de Nampula. Nyusi conﬁrmou
a decapitação de seis cidadãos,
três sequestros e dezenas de casas incendiadas.
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VACANCY – PROGRAM MANAGER - SOVEREIGN ASSET MANAGEMENT

O Instituto de Gestão Macroeconómica e Financeira da África Oriental e Austral (MEFMI) é de
natureza regional e conta, actualmente, com os seguintes 14 países membros: Angola, Botswana,
Burundi, Eswatini, Quénia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Ruanda, Tanzânia, Uganda,
Zâmbia e Zimbabwe. O MEFMI, cujo Secretariado sita em Harare, Zimbabué, foi estabelecido em
1997, com o objectivo de desenvolver capacidades sustentáveis em áreas-chave identificadas em
ministérios de finanças, comissões de planificação, bancos centrais e instituições afins. O Instituto
visa melhorar a capacidade humana e institucional sustentável nas áreas críticas de gestão
macroeconómica e financeira; promover as melhores práticas em instituições relacionadas; e
destacar os riscos e oportunidades emergentes entre os funcionários de nível executivo. O MEFMI
tem em vista alcançar, nos seus países membros, uma gestão macroeconómica prudente, uma
gestão competente e eficiente das finanças públicas, sectores financeiros sólidos, eficientes e
estáveis, e economias estáveis com um crescimento sólido e sustentável.

The Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI)
is a regionally owned Institute with 14 member countries, currently: Angola, Botswana, Burundi,
Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia and
Zimbabwe. Established in 1997, MEFMI was founded with the view to building sustainable
capacity in identified key areas in ministries of finance, planning commissions and central banks, or
equivalent institutions. MEFMI strives to improve sustainable human and institutional capacity in
the critical areas of macroeconomic and financial management; foster best practices in related
institutions; and bring emerging risks and opportunities to the fore among executive level officials.
MEFMI seeks to achieve, within its member countries, prudent macroeconomic management,
competent and efficient management of public finances, sound, efficient and stable financial
sectors and stable economies with strong and sustained growth. The MEFMI Secretariat is based in
Harare, Zimbabwe.

Neste âmbito, convida-se todos os cidadãos qualificados dos países membros do MEFMI a
submeterem as suas candidaturas para a vaga de Gestor de Programa para Gestão de Activos
Externos.

Applications are invited from suitably qualified nationals of MEFMI member countries to fill the
position of Program Manager - Sovereign Asset Management.

Descrição das funções

Job Summary

O Gestor de Programa para Gestão de Activos Externos responde ao Director do Programa de
Gestão do Sector Financeiro, sendo responsável pela planificação, desenvolvimento e coordenação
de actividades de reforço de capacidades, que concorrem para a melhoria de gestão de activos
externos. A função compreende, especificamente, a gestão de reservas oficiais de divisas, fundos
de protecção de depósitos, fundos de protecção do investidor, fundos de pensão do sector público
(Governo), e fundos soberanos de países membros do MEFMI.

Reporting to the Director, Financial Sector Management Program, the Program Manager Sovereign Asset Management is responsible for designing, developing, and coordinating capacity
building activities in support of sovereign asset management. This will specifically cover official
foreign exchange reserves management, deposit protection funds, investor protection funds,
public sector (Government) pensions funds and sovereign wealth funds for MEFMI member
countries.

Principais domínios de desempenho

Key Performance Areas

i. Identificar necessidades e deficiências de competências, no âmbito de gestão de activos
soberanos, a fim de planificar workshops para colmatar estas questões;
ii. Planificar e coordenar missões de assistência técnica específicas ao país;
iii. Organizar e orientar workshops/seminários do MEFMI, incluindo os disponibilizados através
do sistema de gestão de e-learning do Instituto.
iv. Coordenar e orientar workshops ou missões de assistência técnica, em coordenação com
parceiros de cooperação técnica;
v. Preparar um programa anual de actividades sobre gestão de activos soberanos para inclusão
no prospecto do MEFMI;
vi. Auxiliar na selecção de membros (fellows) candidatos; desenvolver um plano de formação
personalizado (PFP) para membros; e garantir o uso eficaz de membros graduados e acreditados
nas actividades de reforço de capacidades em matérias de gestão de activos soberanos.
Qualificações e experiência
a) O candidato deve possuir um diploma de Mestrado em Finanças, Banca, Economia ou áreas
afins;
b) Ter, no mínimo, entre cinco a dez anos de experiência progressiva em gestão de reservas
soberanas ou gestão de activos;
c) Conhecimento evidente do ambiente macroeconómico, no que respeita às reservas; e
d) Experiência de trabalho em ambientes profissionais multiculturais constitui uma vantagem
adicional.

i. Identify needs/skills gaps in sovereign asset management to design workshops that address
these needs;
ii. Plan and coordinate country specific technical assistance missions;
iii. Prepare and conduct MEFMI workshops/seminars including those delivered on MEFMI Elearning management system;
iv. Coordinate and conduct joint workshops or technical assistance missions with technical
cooperating partners;
v. Prepare an annual work programme on sovereign asset management for inclusion in the
MEFMI prospectus;
vi. Assist in the selection of candidate Fellows, develop a customized training plan (CTP) for
Fellows, and ensure effective utilisation of the graduated and accredited fellows in capacity
building activities in sovereign asset management.
Qualifications and Experience
a) At least a Master’s Degree in Finance, Banking, Economics or other related field;
b) At least 5 -10 years progressive experience in either sovereign reserves management or asset
management;
c) Demonstrable understanding of the Macroeconomic environment as it relates to Reserves;
and
d) Experience of working in a multicultural professional environment will be an added
advantage.

Capacidades e qualidades pertinentes
Desirable skills and attributes
Os seguintes aspectos constituem vantagem:
a) Ser membro do MEFMI ou ter feito parte de um grupo de trabalho técnico da instituição;
b) Ter qualificações especializadas em gestão de investimento (por exemplo, Analista Financeiro
Certificado).
c) Ter experiência em pesquisa e/ou de reforço de capacidades;
d) Ter conhecimentos de informática e práticos de plataformas utilizadas na gestão de reservas.
Competências
a) Excelentes capacidades qualitativa, quantitativa e de análise;
b) Capacidade trabalhar por longos períodos e sob pressão, bem como de viajar;
c) Excelente capacidade de comunicação oral e escrita (elaboração de relatórios);
d) Habilidades de liderança e capacidade de trabalhar em níveis estratégico e operacional;
e) Cooperação, espírito de equipa e excelentes qualidades interpessoais;
f ) O conhecimento prático de língua portuguesa constitui uma vantagem.
Benefícios
O candidato seleccionado irá assinar um contrato de três anos, renovável em função do
desempenho. Oferecemos um pacote de remuneração atractivo, que inclui um salário competitivo,
face a organizações similares, e isento de impostos em dólares norte-americanos.

The following will be added advantages:
a) Being a MEFMI Fellow; or having been part of MEFMI Technical Working Group;
b) Specialised investment management qualifications like CFA;
c) Prior research and / or capacity building experience;
d) Computer literacy and a working knowledge of technology platforms used in reserves
management.
Competencies
a) Strong qualitative, quantitative and analytical skills;
b) Ability to work long hours and under pressure including travel;
c) Excellent written (report writing) and verbal skills;
d) Leadership skills and ability to operate at both strategic and operational levels;
e) Cooperation, Team Spirit and strong interpersonal skills;
f ) Working knowledge of Portuguese will be an added advantage.
Benefits

Local e idioma

The successful candidate will be appointed on a fixed term contract of three (3) years, renewable
subject to performance. On offer is an attractive remuneration package which includes a tax-free
salary paid in US dollars which is competitive with other similar organisations.

A função será desempenhada no Secretariado do MEFMI em Harare, Zimbabwe, no qual o inglês
figura como língua oficial. O conhecimento prático da língua portuguesa constitui uma vantagem.

Location and Language

Como candidatar-se?

The position is located at the Institute’s Secretariat in Harare, Zimbabwe and the official language
of the Institute is English. A working knowledge of Portuguese would be an added advantage.

As candidaturas devem ser apresentadas até 16 de Setembro de 2022.
Application Procedure
Na qualidade de empregador, o MEFMI promove oportunidades iguais para todos, pelo que
encoraja, de igual modo, a candidatura de homens e mulheres.

Applications should be submitted by 16 September 2022.

Envie a sua candidatura para recruitment@mefmi.org. Os candidatos devem apenas enviar, por
correio electrónico, o currículo actualizado e a carta de apresentação, não devendo incluir
certificados.

MEFMI is an equal opportunity employer and both male and female candidates are encouraged to
apply.

Não são aceites documentos físicos!

Please send your applications to recruitment@mefmi.org. At this stage, applicants are requested
to only email their updated CV and cover letter (no certificates). No hard copies will be entertained.
Please indicate the position you are applying for.

Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Only short-listed applicants will be contacted.

INTERNACIONAL
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Reino Unido

/L]7UXVVFRQÀDQWHQRIXWXUR
A

nova primeira-ministra
do Reino Unido apontou
a economia, a energia e o
Sistema Nacional de Saúde como prioridades do seu Governo e prometeu lidar com a crise
energética criada pela “guerra de
Putin.”

Liz Truss, que foi indigitada esta
terça-feira primeira-ministra do
Reino Unido, prometeu que tudo
fará para reconstruir a economia
do país e apresentou as medidas
que pretende pôr imediatamente
em prática, com a crise energética
como grande prioridade.
No seu primeiro e curto discurso
como chefe do Governo britânico,
em frente ao número 10 de Downing Street, Truss começou por falar do encontro com a Rainha Isabel II e deixou uma palavra ao seu
antecessor, Boris Johnson.
“A História irá vê-lo como um
primeiro-ministro extremamente
competente”, disse Truss, elogiando a postura de Johnson perante
o “Brexit”, os planos de vacinação
contra a covid-19 e a oposição
ferrada ao Presidente da Rússia,
Vladimir Putin, que trouxe a crise
económica a toda a Europa.
De seguida, a nova primeira-ministra apresentou as medidas que
pretende implementar, garantindo
que fará de tudo para pôr o país a
funcionar novamente. Reconheceu,
ainda que chegou ao Governo num
“momento vital” e que não terá uma
tarefa fácil - “mas vamos conseguir”, assegurou.
Deste modo, reforçou que tem
três grandes prioridades para o seu
mandato: “A economia, a energia
e o Sistema Nacional de Saúde
(NHS).” “Faremos com que o Reino Unido volte a trabalhar, com

Truss herda uma economia em crise, com inﬂação em valores de dois
dígitos, com o custo da energia a
subir e com o Banco da Inglaterra a
alertar para uma longa recessão até
ao ﬁnal deste ano.
Uma das primeiras medidas do
novo Governo poderá ser um pacote de 100 mil milhões de libras (115
mil milhões de euros) para conter
os impactos da crise energética, que
pode incluir um congelamento das
facturas individuais e das pequenas
empresas.

Liz Truss é a nova primeira-ministra do Reino Unido

um plano ousado para fazer crescer
a economia através de cortes nos
impostos e reformas”, começou por
dizer. Assegurou ainda que vai “pôr
as mãos na massa” para lidar com a
crise energética e económica “criada pela guerra de Putin”.
Prometeu, ainda, que trabalhará
para melhorar os serviços de saúde
britânicos: “Garanto que as pessoas
conseguirão ter consultas e todos os
serviços médicos que necessitam.”
A nova primeira-ministra aproveitou o clima frio e cinzento que
marcou esta terça-feira em Londres para deixar uma mensagem de
esperança: “Por muito forte que a
tempestade seja, sei que o povo britânico é mais forte. Temos talento,
energia e determinação. Estou conﬁante que, juntos, conseguiremos
ultrapassar esta tempestade, reconstruir a nossa economia e tornar
o Reino Unido num país moderno
e brilhante.”
O discurso ocorreu depois de se ter
encontrado com a Rainha Isabel
II, no Castelo de Balmoral, na Escócia, que lhe pediu que formasse
um novo Governo o mais depressa

possível depois de ter aceitado o
pedido de demissão de Boris Johnson. Numa fotograﬁa tornada
pública, a Rainha, apoiada numa
bengala, cumprimentou Truss, que
se tornou a 15.ª chefe de Governo
em 70 anos de reinado da monarca,
de 96 anos.
Boris Johnson abandonou o castelo
minutos antes, por volta das 12h00,
depois de também se ter reunido com a Rainha, acompanhado
da sua mulher. Num comunicado,
o Palácio de Buckingham refere
que Johnson “apresentou a sua demissão como primeiro-ministro e
Primeiro Lorde do Tesouro” e que
“Sua Majestade teve o prazer gracioso de aceitar”.
Liz Truss viajou de seguida para
a residência oﬁcial em Downing
Street, Londres, onde realizou o
seu discurso inaugural antes de
apresentar a composição do novo
governo. A transição resultou da
eleição interna para a liderança do
Partido Conservador, iniciada em
Julho, na qual Truss foi declarada
vencedora na passada segunda-feira, com 57% dos votos.

Eleições angolanas

7&DIDVWDKLSyWHVHGHUHFXUVRLQWHUQDFLRQDO

A

UNITA, o maior partido
da oposição em Angola,
admitiu recorrer a instâncias internacionais para
tentar resolver o contencioso eleitoral em Angola, mas o Tribunal
Constitucional (TC) já afastou a
possibilidade de uma participação
externa na resolução do conflito.
“O Tribunal Constitucional é um
órgão de jurisdição plena em matéria eleitoral e a sua decisão é de
última instância para o efeito de
veriﬁcação e validação das eleições
gerais”, precisou, nesta terça-feira, o
director do Gabinete dos Partidos
Políticos do TC, Mauro Alexandre,
citado pela DW.
Esta é uma resposta do TC à proposta feita pelo líder da UNITA,
Adalberto Costa Júnior, que pediu
nesta segunda-feira uma inspeção

judicial a todas as actas eleitorais
em posse da Comissão Nacional
Eleitoral (CNE) e dos partidos
políticos angolanos, no sentido de
conﬁrmar a sua autenticidade.
Adalberto Costa Júnior admitiu
mesmo recorrer a instâncias internacionais “uma vez esgotado o
Direito Angolano”. A UNITA já
interpôs um recurso, que deu início a um processo de contencioso
eleitoral junto do Constitucional,
apontando alegadas “irregularidades no processo”.
Mauro Alexandre considera que
não existem razões para recorrer
ao direito internacional, até por se
tratar de uma questão interna. “De
acordo com a Constituição, é aplicável também ao direito angolano
normas do direito internacional”,
reconheceu. Mas “essa aplicação
só terá lugar em circunstâncias que

não coloquem em causa a soberania
do Estado angolano”, esclareceu.

Mecanismo de pressão
Luís Jimbo, especialista angolano
em assuntos eleitorais, considera
que a pretensão da UNITA em levar
o processo eleitoral a instâncias internacionais é mais um “mecanismo
de pressão e lobby internacional”,
porque este tipo de casos são “assunto de soberania” e o TC é a “última instância” de recurso interno.
“Não há um tribunal internacional
que aprecie processos eleitorais de
outros países. Na verdade, são mecanismos de pressão, de lobby internacional”, para “usar como espaço de pressão” em fóruns conjuntos
de que Angola faz parte”, disse à
Lusa o director executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia (IASED).

Governo sem homens brancos
nos lugares de topo
A seguir ao breve discurso, Liz
Truss entrou na residência oﬁcial,
a partir de onde começaram a ser
anunciadas as saídas do Governo
até agora liderado por Boris Johnson e as novas entradas no Executivo.
A nova primeira-ministra britânica
seleccionou um gabinete onde, pela

primeira vez, um homem branco
não ocupará os quatro cargos ministeriais mais importantes do país.
Truss nomeou Kwasi Kwarteng –
cujos pais vieram do Gana na década de 1960 – como o primeiro ministro das Finanças negro do Reino
Unido, substituindo Rishi Sunak, o
candidato derrotado na eleição para
líder do Partido Conservador.
James Cleverly, cuja mãe é oriunda
da Serra Leoa, será o novo ministro
dos Negócios Estrangeiros, ocupando o lugar que era até agora de
Liz Truss. A até agora procuradora-geral Suella Braverman sucede a
Priti Patel como a segunda ministra do Interior de minoria étnica,
ﬁcando responsável pela segurança
interna e pela imigração.
Para o cargo de número dois do
Governo, Truss escolheu Thérèse
Coﬀey, que acumulará o cargo de
vice-primeira-ministra com a pasta
da Saúde.
(publico.pt)

Eleições quenianas

6XSUHPR7ULEXQDO
FRQÀUPD5XWR

O

Supremo Tribunal do Quénia confirmou esta semana a
vitória do actual vice-presidente, William Ruto, nas eleições presidenciais de 9 de Agosto sobre Raila Odinga,
figura histórica que recorreu por alegada fraude eleitoral.

“Esta é uma decisão unânime. Os recursos são rejeitados pela presente. Em consequência, declaramos o primeiro respondente (William Ruto) eleito Presidente”, disse a juíza presidente do Supremo
Tribunal queniano, Martha Koome.
Nos termos da Constituição do país, Ruto deve prestar juramento
no próximo dia 13 de Setembro e tornar-se, aos 55 anos, o quinto
Presidente do Quénia desde a independência do país, em 1963.
Ruto e Odinga prometeram nos últimos dias respeitar a decisão do
mais alto tribunal queniano, reputado como independente.
O vice-presidente em exercício, William Ruto, foi declarado vencedor de uma das eleições mais renhidas da história do Quénia no
passado dia 15 de Agosto, com uma vantagem de cerca de 233.000
votos (50,49% contra 48,85%) sobre Raila Odinga, com 77 anos.

Quinta derrota de Odinga
Para Odinga, a decisão anunciada pelo Supremo conﬁrma a sua
quinta derrota no mesmo número de candidaturas presidenciais.
Esta ﬁgura histórica da oposição, apoiada este ano pelo Presidente
cessante, Uhuru Kenyatta, e pelo seu poderoso partido, contestou os
resultados nas últimas três eleições presidenciais em que concorreu,
e em 2017 viu o tribunal dar-lhe razão, garantindo a sua anulação,
algo que aconteceu pela primeira vez em África.
Desta vez, Odinga caracterizou a nova batalha jurídica como “uma
luta pela democracia e boa governação” contra os “cartéis da corrupção”.
As presidenciais quenianas decorreram paciﬁcamente em 09 de
Agosto, mas o anúncio dos resultados foi caótico, com quatro dos
sete membros da comissão eleitoral (IEBC, na sigla em inglês) a
distanciaram-se dos resultados, acusando o líder do organismo,
Wafula Chebukati, de estar envolvido num processo “opaco”.
O anúncio da eleição de Ruto desencadeou, então, a contestação
entre os apoiantes de Odinga. As eleições no Quénia têm sido fonte de violência por várias vezes, a mais mortal das quais, em 2007,
fez mais de 1.100 mortos e centenas de milhares de deslocados
internos.
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Resumo do Observador Rural N° 129
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO EM
MOÇAMBIQUE

Resumo do Destaque Rural N° 187
DIAGNÓSTICO DAS POLÍTICAS AGRÁRIAS NOS ÚLTIMOS 10
ANOS:
PEDSA II E PNISA II
CONTRIBUTO DO OMR

Yara Nova e Rui Rosário

Yara Nova e João Mosca

2 de Setembro de 2022
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
observador/or-129-modelos-de-desenvolvimento-agrario-emmocambique-english-version-available/
RESUMO:
As políticas agrárias implementadas pelo governo moçambicano
com vista ao desenvolvimento rural seguiram uma tripla
estratégia nas primeiras décadas do século XXI. Por um lado,
promoveram-se investimentos de larga escala associados ao
agronegócio internacional. Por outro, foram implementadas
soluções assentes na contratualização de culturas de rendimento,
com reduzida abrangência espacial. Por último, promoveramse políticas que procuram transformar o pequeno produtor em
produtor comercial, através de incentivos à produção. O objectivo
GHVWHWUDEDOKRpRGHDQDOLVDUHVWHVWUrVPRGHORVLGHQWL¿FDQGR
relativamente a cada um, os seus impactos nas vertentes
económica, social e ambiental do desenvolvimento do meio rural,
salientando os pontos fortes e as lacunas que lhes podem ser
reconhecidas nestes domínios. Para a análise e confronto destes
três modelos, foi seleccionado um conjunto de critérios que
permitem caracterizar qualitativamente cada modelo. Tratandose de um método de análise realizado numa base qualitativa, os
resultados são determinados pela percepção construída a partir
da literatura consultada. Da análise constatou-se que estes três
modelos possuem lógicas de produção diferenciadas entre si. Em
Moçambique, caso se pretenda resolver o problema da pobreza,
desnutrição e insegurança alimentar, as políticas públicas têm de
ser directamente direccionadas para o segmento dos pequenos
produtores, mas, mesmo ao se optar por modelos para este
segmento, existe a necessidade de se ter em atenção as suas
LPSOLFDo}HV HVSHFL¿FDPHQWH QR DXPHQWR GH GHVLJXDOGDGHV
sociais.
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2 de Setembro de 2022
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/destaque_
rural/dr-187-diagnostico-das-politicas-agrarias-nos-ultimos-10anos-pedsa-ii-e-pnisa-ii-contributo-do-omr/
RESUMO:
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), iniciou
o processo de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Sector Agrário (PEDSA) II e o Plano Nacional de Investimento
do Sector Agrário (PNISA) II, que são os principais instrumentos
orientadores do sector agrário.
Este texto constitui um contributo para a elaboração dos documentos
¿QDLVGR3('6$H31,6$HPHODERUDomR
Os dois PEDSAs e PNISAs possuem como suporte um modelo assente
no investimento no sector privado (principalmente externo), sendo
HVWHRSULQFLSDOGHVWLQDWiULREHQH¿FLiULRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVHP
tecnologias cada vez mais intensivas em capital e em culturas de
exportação. Os pequenos produtores são integrados nas cadeias
de valor verticalizadas de acumulação no exterior, com estruturas
de mercado desfavoráveis ao produtor primário que se integram
nos sistemas de out grower de natureza extractivista ou como
assalariados (maioritariamente a tempo sazonal), não obstante
existirem benefícios dos pequenos produtores assim envolvidos.
A grande maioria dos pequenos produtores são secundarizados
GRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOHGRSDtVRTXHVHUHÀHFWHQRDXPHQWR
da pobreza, das desigualdades sociais, da persistência da baixa
produtividade por hectare, da redução da área média por produtor e
dos níveis de cobertura dos serviços aos produtores e aos cidadãos
do meio rural. Não são referidos os camponeses como possuidores
de conhecimento de práticas culturais e de sistemas de produção,
de sementes “indígenas” e formas de preservar a qualidade dos
solos bem como o melhoramento dessas práticas.
O PEDSA e o PNISA constituem um programa verticalizado, onde o
conceito de desenvolvimento local, endógeno de criação de cadeias
de valor com acumulação realizada por agentes económicos do
território não está comtemplado.
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Ainda não há espaço para uma quarta operadora
P

ara que Moçambique não
corra o risco de ser um
país menos competitivo,
deve definir a estratégia de
transformação digital e tornar os
serviços públicos e privados digitalizados. Esta estratégia, segundo
Tuaha Mote, Presidente de Conselho de Administração do Instituto
Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM), deve ser assumido por todos sectores, partindo
do nível mais alto. Falando ao SAVANA, por ocasião dos 30 anos da
criação daquela instituição, Mote
referiu que a transformação digital
precisa de muitos recursos, por isso,
o sucesso depende de comprometimento de todos. A fonte avalia o
mercado de Telecomunicações e
diz que ainda não há espaço para a
quarta operadora de telefonia móvel. Nas linhas abaixo segue a entrevista onde Tuaha Mote avalia a
migração tecnológica de televisão
encerrada no ano passado e diz que
ainda há muitos desafios, porque o
Estado ainda não está a conseguir
responder a demanda e diz que a
Tmcel não pode sair do mercado sob
o risco de desacreditar o sector.
O INCM celebra, na próxima semana, 30 anos da sua criação. Qual
é que tem sido o contributo da instituição na promoção do desenvolvimento através da transformação
digital?
O INCM como autoridade reguladora das telecomunicações tem o
papel de promover a expansão e a
modernização das infra-estruturas de
comunicações. Exerce a administração indirecta do poder do Estado em
matéria de comunicações, de rádio
comunicações e o sector postal. Também tem o dever de garantir que esse
serviço esteja disponível aos cidadãos,
mesmo para aqueles que não têm o
poder de compra. Estamos a falar do
papel do Estado na promoção de serviços públicos de Telecomunicações.
A nossa acção visa ainda a criação de
condições para que o país tenha uma
legislação favorável a um ambiente de
concorrência e sem burocracias para
alocação de licenças aos vários intervenientes. Uma vez no mercado, é
preciso que o Estado garanta, a esses
operadores, a estabilidade e previsibilidade regulatório.
De que Forma?
Criando condições de concorrência
para que o mercado seja competitivo e atraia mais investimentos, uma
vez que a provisão dos serviços é da
responsabilidade do Estado, mas não
sendo capaz delega ao sector privado.
Para tal, procurámos criar um ambiente de negócios favorável e atraente sem colocar em causa o dever
público. Como todos sabem, para os
operadores, o serviço de comunicações tem o valor comercial, e, para
estes atenderem o valor público, é
preciso que o Estado crie incentivos

que permitam que o sector privado vá
investir naquelas zonas onde não há
o retorno do investimento ou que é
lento.
O foco do investidor privado é o
lucro. Como é que este é chamado
para prover serviços sociais de caracter público?
Encontrámos várias saídas. O Estado
consegue acautelar e prover o serviço
público de comunicações através de
investimentos públicos. Por exemplo,
naqueles locais onde não há atracção
de investimentos, onde não há retorno de investimento ou é fraco, o
INCM investe através do Fundo de
Acesso Universal nas infra-estruturas
de comunicações. Nos povoados ou
localidades onde as comunidades têm
fraco poder de compra e o operador
não investe porque não terá retorno, o
Estado, por via do regulador, promove a implantação de infra-estruturas
e entrega as operadoras para fazer a
gestão. Sabendo ainda que nestes locais, as pessoas têm o fraco poder de
compra, o Estado subsidia o custo de
chamadas e também investe na internet gratuita por via de praças digitais.
Quanto é que o Estado investe
anualmente na instalação destas infra-estruturas?
Depende da disponibilidade dos recursos, mas conseguimos implantar
entre 20 e 30 antenas por ano e o
critério de escolha é a fraca cobertura
da telefonia móvel da parte de operadoras privadas. A iniciativa já vai para
a sexta fase e, no total, o Estado já ﬁnanciou a instalação de cerca de 400
antenas de telefonia móvel.
Qual é o custo?
Em média, uma antena de telefonia
móvel custa cerca de USD 250 mil.
A operadora que ganha o concurso
instala a antena, monta a sua rede e
faz a gestão, mas a infra-estrutura é
do Estado porque este é que ﬁnanciou. Por isso, o cidadão que se conecta através dessa antena paga um
preço ligeiramente baixo em relação
àquele que usa a antena instalada com
os fundos da operadora. Por isso, se a
operadora encarregue pela gestão da
infra-estrutura pública não cumpre
com o dever público, o Estado tem a
prerrogativa de rescindir o contrato e
entregar a outro investidor.
Conseguem fazer a monitoria de
que o serviço público está a chegar
ao grupo-alvo?
Sim. Temos mecanismos técnicos de
controlar isso.

$LQGDQmRKiFRQGLo}HV
SDUDDHQWUDGDGDTXDUWD
RSHUDGRUD
Qual é o grau de competitividade e
apetência do mercado de Comunicações? Estamos a falar da componente de investimentos.
Achamos que o mercado das telecomunicações é bastante competitivo.
Neste momento, em Moçambique,
operam três companhias de telefonia
móvel e a nossa função é garantir a

concorrência e a competitividade.
Isso abre espaço para a diversiﬁcação
dos serviços e o cidadão tem a opção
de escolher o operador que melhor
lhe serve. Também trabalhamos no
sentido de garantir que não haja apenas um operador no mercado, mas
tantos e que vença o melhor.
O mercado de comunicações também é rentável e há espaço para que
os operadores que estão no mercado
possam fazer o seu negócio e gerar
lucro. Isso está a acontecer.
Quanto é que as três operadoras já
investiram?
Não tenho essa informação para além
de que, geralmente, esses dados são
tratados de forma conﬁdencial.
Há ou não espaço para uma quarta
operadora de telefonia móvel entrar
no mercado?
Agora não.
Porquê?
Normalmente, a entrada de mais
uma operadora de telefonia móvel
no mercado é mediante um concurso
público. Mas antes, é preciso um estudo detalhado para aferir se o mercado tem condições ou não de receber
nova companhia. Isto porque cada
investidor entra para disputar a cada
fracção que esse mercado oferece.
Neste momento, o mercado nacional
não está em condições competitivas
para receber uma quarta operadora.
O mercado ainda é pequeno.
Contudo, nada impede que no futuro
entre mais uma companhia. Isto é, o
mercado pode crescer e as três operadoras, ora no mercado, não conseguirem satisfazer a procura ou aumentar
a sua qualidade de serviços ou expandir cada vez mais a sua rede. Mas
enquanto continuarem a responder a
demanda, daremos esse voto de conﬁança para elas continuarem com
os seus investimentos melhorando a
qualidade e expandindo serviços.
Isto porque a função de um regulador
ou do Estado é de garantir a estabilidade e a previsibilidade regulatória
de modo que, todo investidor tenha
certeza de que terá o tempo suﬁciente
para ter o retorno do seu investimento. É por isso que a entrada de novas
operadoras sempre foi feita de forma
gradual e de modo a permitir que
cada operadora tenha oportunidade
de recuperar o seu investimento.
Geralmente, em cada cinco anos, o
Estado faz um estudo em que analisa o comportamento do mercado de
modo a veriﬁcar se há ou não condições para a entrada de novas empresas, e, neste momento, o mercado
indica que não há condições.
Quanto é que o Estado cobra por
uma licença concedida a uma operadora de telefonia móvel?
Houve várias evoluções. No passado a
licença era por serviços. Isto é, havia
licença para serviços ﬁxos, de telefonia móvel, para transmissão de dados
e para rádio e comunicações. Com a
convergência tecnológica o regulador
e o Estado ajustaram à nova reali-
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“Queremos garantir que o serviço de telecomunicações esteja disponível aos cidadãos, mesmo para aqueles que não têm o
poder de compra”, Tuaha Mote

dade e passou ao regime de licença
uniﬁcada onde um operador oferece
todo tipo de serviços. Implanta as
infra-estruturas próprias de comunicações, oferece serviços de telefonia
móvel, de dados e entre outros. Para
a concessão de uma licença uniﬁcada,
o Estado cobra de USD 44 milhões
por um período de 20 anos. E após
20 anos, a operadora paga mais 44
milhões para renovar a licença.

$7PFHOQmRGHYHVDLUGR
PHUFDGR
É do domínio público que a Tmcel
está a passar por dificuldades financeiras. Será que a empresa é capaz
de pagar USD44 milhões e renovar
a sua licença?
Acredito que consegue porque já renovamos as licenças da Vodacom e da
Tmcel e estamos no processo da renovação da licença da Movitel, porque também está prestes a expirar.
Contudo, estamos conscientes das
diﬁculdades que a Tmcel tem e o
INCM, como regulador do sector
das Telecomunicações, está preocupado com a estabilidade do mercado
e está a fazer de tudo para que, qualquer operadora que esteja no mercado, tenha condições de pagar e poder
renovar a sua licença, mas sempre
no estrito cumprimento da lei com
isenção, imparcialidade e integridade.
O que estamos a fazer como regulador é criar todas condições para que
os instrumentos legais não sejam
uma barreira à renovação da licença da Tmcel, mas também temos o

dever de promover um ambiente de
concorrência e isenção e tratar todos
operadores da mesma forma.
Se a Tmcel tiver condições de operar no mercado concorrendo com as
outras empresas, nós estamos aqui
para promover essa concorrência. Se
a Tmcel vier ao operador e pedir para
renovar a licença e colocar propostas,
avaliamos a legalidade das mesmas,
porque as diﬁculdades desta operadora são conhecidas por todos nós, e é
preciso dar oportunidade à operadora
para continuar no mercado.
Outro senão tem a ver com a credibilidade do mercado de telecomunicações moçambicano, visto que se
um dos incumbentes declara falência,
todo sector ﬁca manchado. Isso pode
retrair futuros investidores no sector
porque o mercado não dá segurança
ou não é competitivo.
A Tmcel está ou não conseguir pagar o custo da renovação da licença?
Estamos a fazer todos esforços de negociação para que esta empresa cumpra com os seus devedores. A Tmcel
tem um accionista que é o Estado.
Acreditamos que vão pagar e a Tmcel
não vai sair. Continuará a operar no
mercado.
A protecção e as facilidades que se
tem dado à Tmcel fazem também
com outros operadores?
A integridade, imparcialidade, isenção e transparência são valores do
INCM. O regulador age dentro desses valores porque é uma entidade
que actua dentro da lei e sem amarras.
Antes de tomada de qualquer decisão,

o INCM avalia o seu impacto nas
operadoras, nos consumidores e no
poder político. Por isso, um regulador
deve agir com prudência e sabedoria.
O que estamos a fazer com a Tmcel
não é protecção, é prudência para que
esta empresa continue no mercado.
O tratamento é igual para todos.
Contudo, é preciso perceber que o
nosso mercado é diferente de outros
países como é o caso da vizinha África do Sul. Uma licença custa cerca de
USD 44 milhões e, por entender que
o nosso mercado é atípico, e, como
Estado queremos promover a implantação da rede de comunicações,
mas também garantir que as licenças
sejam pagas, aceitámos concessões.
Isto é, uma licença pode não ser paga
de uma única vez, mas em tranches,
desde que seja dentro de 20 anos.
Portanto, um operador pode pagar
40% do valor da licença e nós renovamos, e, ao longo dos 20 anos, paga o
remanescente. Fizemos isso com todos operadores que estão no mercado
moçambicano.
Tal como qualquer operadora, se a
Tmcel vier ao regulador negociar
termos de pagamento da sua licença,
dentro da lei, aceitaremos, porque,
mais do que angariar fundos, o desejo do Estado é que estas empresas
continuem no mercado a fazer investimentos e a fornecer serviços de
qualidade.
Quantos moçambicanos falam ao
telefone no país e quantas pessoas
têm acesso aos serviços de internet?
São cerca de 14 milhões de números

activos. Isso não signiﬁca que há 14
milhões de pessoas a falar ao telefone,
porque, como todos sabem, é comum
uma única pessoa ter três números ou
fazer a subscrição com as três operadoras. Portanto, se dividir os 14
milhões por três operadoras veriﬁcaremos que, em rigor, 1/3 dos 14 milhões de subscritores é que têm acesso à telefonia móvel. Mas também
há situações em que as pessoas usam
um único número. Por isso, as nossas
estatísticas são baseadas em números
de cartões adquiridos às operadoras.
Quanto à internet temos cerca de
seis milhões de moçambicanos com
acesso a estes serviços. Neste momento temos cerca de 15 milhões de
dispositivos móveis conectados à rede
de Comunicações em Moçambique.
Infelizmente, ao nível da região, a
nossa taxa ainda continua baixa se tivermos como base a nossa densidade
populacional. É por isso que estamos
a investir na diversiﬁcação de tecnologias para que maior número de
pessoas consiga se conectar às tecnologias de informação e comunicações.
Exceptuando a Tmcel, que é maioritariamente detida pelo Estado.
As estruturas accionistas de outras
operadoras comportam entidades e
figuras com poder de influência na
indicação ou exoneração dos membros do Conselho de Administração
do INCM. Até que nível isso impacta nas vossas decisões, sobretudo, quando sabem que vão colocar
em causa interesses de pessoas com
forte poder influência política?
O INCM toma decisões dentro das
suas competências deﬁnidas por lei.
Pelo contrário, até temos tido muito apoio político ao mais alto nível,
mesmo naquelas deliberações impopulares, porque os vários sectores
percebem que todos nós perseguimos
o mesmo objectivo. Por essa razão,
quando tomamos uma medida que
achamos que é para o bem público,
e este reage negativamente, procurámos explicar a sua racionalidade. Se
concluímos que a nossa decisão está
errada, revemos a medida. O INCM
está no mercado para servir a indústria de Telecomunicações e a sociedade, pelo que, todas escolhas são tomadas depois de várias consultas. As
nossas decisões não são para agradar.
São para responder as exigências do
mercado e do sector nos termos da
lei.
Por várias vezes, alterámos certas deliberações, porque não foram aceites
pelas partes, mas também quando
está em jogo um bem maior, aí não
se recua. É que estamos cientes de
que parte das decisões que tomámos,
como reguladores, não vão agradar a
todos e os que vão se sentir afectados, sempre procurarão diabolizá-las
transmitindo a imagem de que estamos errados.
Uma das atribuições do INCM é
receber queixas, reclamações ou denúncias dos consumidores e tomar

as medidas administrativas e judiciais conducentes à responsabilização dos culpados ou infractores. Até
que nível o INCM protege o consumidor da violação dos seus direitos
da parte das operadoras de telefonia
móvel ou de outros serviços de Comunicações?
O INCM procura melhorar o seu
papel perante a sociedade através do
cumprimento das suas atribuições.
Desde a sua criação tem procurado
responder aos desaﬁos de cada momento e a questão da defesa do consumidor sempre preocupou o regulador. É por esta razão que o INCM
criou um departamento de qualidade
de serviços, onde são defendidos interesses do cidadão. A qualidade de
serviços pressupõe a transparência
na facturação, segurança, conﬁança
e habilidades daquele serviço. Se o
serviço não estiver disponível, não é
útil, seguro e de baixo nível então não
há qualidade e os operadores têm o
dever de prover serviços de qualidade. O regulador entra para mediar no
sentido da operadora corrigir a reclamação do consumidor. O INCM
também criou o departamento de
defesa e protecção ao consumidor e
por outro lado está a desenvolver um
portal onde o cidadão vai poder interagir directamente com o regulador
e todas reclamações que apresentar à
operadora, na hora, chegarão ao regulador e este, vai acompanhar todas
respostas que as operadoras vão dar
aos consumidores e daí intervir se for
necessário.
O INCM, sabendo que muitas pessoas ainda não estão familiarizadas
com os seus direitos, está a trabalhar
na literacia do cidadão, ajudando o
consumidor a conhecer seus direitos
e saber onde reclamar. Também está
a trabalhar com a Procuradoria-Geral
da República, sobretudo, em questões
de burla recorrendo-se a meios tecnológicos.
Uma das queixas dos cidadãos tem a

ver com a forma como as operadoras gerem os serviços de roaming.
Mesmo dentro do país, nas zonas
fronteiriças, é comum ser cobrado
por este serviço. O que está a falhar?
Ao longo da linha da fronteira, as
frequências radioeléctricas não são
lineares e não há tecnologia que permita barramento da rede. Por isso,
para fechar essa lacuna, os Estados,
através da União Internacional das
Telecomunicações, deﬁniram aquilo
que se chama harmonização transfronteiriça. Cada regulador impõe
disciplina ao longo das suas fronteiras, mas como isso é difícil, deﬁniu-se
que o sinal de telefonia móvel do país
vizinho, se passar a fronteira deve ser
até ao máximo de cinco quilómetros e
com baixa potência. Se o sinal for alto
ou ultrapassar os cinco quilómetros, o
INCM notiﬁca a congénere de outro
país para corrigir a situação.

8UJHDWUDQVIRUPDomRGLJLWDO
O futuro das Telecomunicações
está nos dados móveis com utilidade nos sectores da educação, saúde,
indústria, entre muitos outros. No
contexto moçambicano, segundo
o vosso relatório de regulação de
2020, o uso de dados é maioritariamente limitado às redes sociais, ou
seja, pouca utilização em actividades produtivas. O que está sendo
feito para inverter esse cenário?
Temos uma estratégia que passa pela
literacia digital e já estamos a trabalhar no sentido de o cidadão saber o
que é importante nas redes sociais e
o que é lixo e deve ser ignorado. Infelizmente, grande parte dos moçambicanos usa a internet para coisas sem
utilidade para a sua formação como
pessoa. Também queremos avançar
para uma literacia mais intrusiva, pedindo ao cidadão para fazer contas.
Por exemplo, se a pessoa introduziu
no seu cartão uma recarga de 500
meticais e converteu para gigas de

internet, activa dados móveis e recebe vários vídeos de amigos e depois
reencaminha para outros amigos, é
preciso que saiba que os seus dados
foram consumidos quer na recepção
do vídeo assim como no reencaminhamento, e no ﬁm vai descobrir que
os seus dados foram consumidos para
questões fúteis. O cidadão deve consumir internet para coisas construtivas, informações que podem ser úteis
para a sua aprendizagem. É por isso
que nas praças digitais que estamos a
criar pelo país, temos lá a componente de conteúdos relevantes na educação, cultura, produção agrícola, saúde
entre outros.
Fala-se muito da literacia digital,
mas, se formos aos currículos do
sistema nacional de educação, não
temos esses conteúdos. Será possível materializar este desafio sem
apostar na educação?
Para o país atingir esse estágio tem
de deixar de fazer as coisas de forma
ad-hoc. É preciso deﬁnir uma estratégia de transformação digital de toda
sociedade e de todos sectores de economia. Na deﬁnição dessa estratégia,
há que envolver todas partes interessadas desde a concepção.
É um erro dizer que a transformação
digital é um assunto ligado à tecnologia. É um erro entregar a transformação digital a pessoas ligadas
às Tecnologias de Informação e Comunicações. Todos devem participar
nesta empreitada, porque os países
que não digitalizarem os seus sectores essenciais deixarão de ser competitivos.

&RQWLQXDQDSiJ

O investimento na implantação de infra-estruturas de telecomunicações é uma das formas encontradas pelo Estado para
preservar o valor público de comunicações

SOCIEDADE

16

Savana 09-09-2022

Nessa estratégia, o governo
deve deﬁnir pilares a atacar.
Desde a educação, a segurança, a
inovação e os serviços. Deﬁnir o
que quer claramente na educação,
saúde, sector económico, na segurança e noutras áreas e colocar
recursos. Precisamos de promover
a inovação, e Moçambique tem
jovens capazes e com boas ideias,
mas não têm recursos para fazer as
suas pesquisas. É preciso dar oportunidades a esses jovens através de
investimentos sérios. Também precisamos de garantir que os nossos
serviços estejam digitalizados. Hoje
em dia, o mercado global chega a
Moçambique, mas Moçambique
não consegue atingir o mercado
global. A partir de Moçambique,
recorrendo à internet pode comprar viatura no Japão, ou um outro
produto na China ou Singapura e
a coisa chega a Moçambique. Entretanto, do nosso lado é contrário.
Quantas vezes os moçambicanos
venderam serviços por via da internet? A nossa agricultura não está na
internet, os nossos serviços públicos
não estão na internet, o nosso sector produtivo não está na internet.
Portanto, é preciso deﬁnir uma estratégia para que cada pilar logre os
resultados desejados. Contudo, é
preciso que este compromisso seja
assumido ao mais alto nível.

Tarifas altas
É dever do INCM propor os princípios gerais de fixação das tarifas
para a prestação dos serviços de
Telecomunicações. Isto é, tarifas
justas, razoáveis, não discriminatórias e acessíveis ao consumidor. As nossas tarifas são globalmente consideradas elevadas.
Porquê?
Quando comparadas com as praticadas em alguns países da região
da SADC, não são das mais caras,
mas quando veriﬁcamos o poder de
compra da esmagadora maioria dos

O PCA do INCM diz que Tmcel não pode sair do mercado sob o risco de
desacreditar o sector

moçambicanos, o custo das chamadas é insustentável para o nível de
vida que temos no país. O nível da
nossa economia faz com que para
os olhos dos moçambicanos, estes
serviços não sejam acessíveis para a
maioria.
Poucos que têm poder de compra é
que se dão o privilégio de pagar as
comunicações e usar como deve ser.
A maioria dos nossos concidadãos
vive nas zonas rurais onde o nível
de renda é baixo, e, mesmo nas
grandes cidades, temos altos índices de desemprego e as pessoas não
têm comunicações por 30 dias. Temos consciência de que o custo das
comunicações em relação ao poder
de compra é muito alto. É aí onde
entra o papel de regulador através
da abertura de mercado para haver
concorrência e as operadoras criarem condições para atrair a clientela. Todos recordam-se de que quando o país tinha apenas um operador
de telefonia móvel as tarifas eram
muitas mais altas, com a entrada do
segundo reduziram e com a terceira
operadora diminuíram ainda mais.
Portanto, a concorrência é que dita
a ﬁxação das tarifas, mas onde o
mercado não se mostrar eﬁciente
ou não se auto-regular, o Estado
intervém. A lei não permite que o
regulador deﬁna o preço a ser pra-
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ticado pelos operadores. Isso é deﬁnido pelo mercado.
Portanto, reconhecemos que as tarifas das nossas comunicações são
muito altas para a nossa realidade,
sobretudo, num cenário em que
falamos da transformação digital.
Veja que nós queremos que todos
serviços sejam digitais. No dia em
que isso acontecer, aquele cidadão
que não consegue aceder à internet
de banda larga será excluído e aqui
surge outro problema que é a violação da Constituição da República,
visto que esta defende que todo o
cidadão tem direito à informação e
a todas plataformas de comunicação. O INCM tem a obrigação de
garantir esse direito.
Algumas operadoras olham para
os critérios de fixação de bónus
adoptados pelos seus concorrentes como abusiva e asfixia as contas das empresas. O INCM até
veio ao público anunciar a limitação de tarifas e bónus por parte
das operadoras. Algumas acataram e outras não. O que falhou
para que a vossa deliberação não
fosse cumprida por todos?
A situação não continua. O INCM
conseguiu corrigir aquilo que era o
problema. Normalmente, a regulação não é feita a bel-prazer. Visa
resolver algum problema em con-

creto. A posição dominante por si
só não é problema. Passa a ser problema se for usada de forma abusada. Até é bom ter um operador dominante, desde que não abuse disso.
Se abusar dessa posição dominante,
o regulador tem de intervir. Neste
momento, agimos olhando para o
mercado para evitar situações de
abuso. Sabemos que quando limitamos os bónus disponibilizados
pelas operadoras não fomos compreendidos por muito. Mas ﬁzemos
aquilo para evitar o pior. Havia um
perigo iminente de colapsar outras
operadoras e cair numa situação de
monopólio, e isso não é bom para
o mercado.
Estamos cientes de que a questão
de bónus visa ﬁdelizar o cliente, e
nós não podemos travar isso. Agora, se isso for feita de forma desproporcional e lesiva com vista a eliminar a concorrência, como Estado
devemos evitar isso.
Nessa altura, nenhuma operadora
fazia preços justos e as operadoras
estavam a ﬁcar asﬁxiadas e com risco de colapso por isso tomamos as
medidas necessárias e conseguimos
isso.
O INCM iniciou, em 2018, o
processo de implantação de praças digitais, para aumentar e complementar o acesso à internet banda larga. Mas as indicações que
temos são de que o acesso a essa
internet está a caminhar a uma velocidade aquém do desejado, quer
pelo custo de cada ligação, quer
pela limitação dos fornecedores…
Infelizmente, é a realidade. Os
serviços de internet ainda não são
acessíveis para a maioria dos moçambicanos. O INCM tem vontade de cumprir com as suas obrigações, mas faltam recursos. Em 2018
iniciamos o processo de implantação de praças digitais para o fornecimento de internet gratuito aos cidadãos sem poder de compra, como
forma de complementar os serviços

que já vinham sendo oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel e
outros provedores dos serviços de
internet. Quatro anos depois, anunciamos com algum desconforto que
ainda estamos aquém do desejado.
De 2018 a esta parte, foram implantadas 136 praças digitais em
todo o país de onde 40 são escolas
públicas e o remanescente em praças públicas.
Foi aprovado pelo Decreto
65/2018, de 9 de Novembro, o
regulamento de partilha de infra
-estruturas de Telecomunicações.
Este regulamento obriga os operadores de Telecomunicações que
partilhem suas infra-estruturas
em condições de igualdade, transparência e não discriminação. Por
que ainda não está acontecer a
partilha?
Existe a obrigatoriedade de partilha sim, mas o grande desaﬁo que
temos é das infra-estruturas que
não permitem essa partilha. A
maioria das infra-estruturas foi dimensionada de acordo com as necessidades da operadora e estas não
estão preparadas para a partilha.
Mas aquelas que foram construídas
depois de 2018 têm essa capacidade, porque isso é de carácter obrigatório. Hoje, qualquer operador
que queira montar uma antena tem
de informar outros operadores para
saber se no terreno já existe uma
infra-estrutura partilhável ou se os
concorrentes estão interessados em
comparticipar no seu projecto.
O processo de partilha está a ocorrer, não na perspectiva que nós queremos, porque há operadores cujo
standard das infra-estruturas que
ediﬁcaram não permite a montagem dos equipamentos adicionais,
porque os padrões não são adequados para as exigências de cada operador. Mas toda a infra-estrutura
nova tem essas potencialidades.
Em 2021, o país concluiu o processo de migração tecnológica da
televisão analógico para digital.
Qual é a avaliação que faz?
Estamos satisfeitos porque terminou. O processo correu bem, mas
não da melhor forma.
O que falhou?
Primeiro demorou muito tempo
para terminar. Por outro lado, temos
desaﬁos de capacidade. O Estado
licenciou vários canais de televisão
que transmitiam com infra-estruturas próprias, e hoje, todas têm
de ir para a rede de transformação
única. Têm de ser acomodados. O
Estado licenciou essas televisões,
mas não se consegue acomodar na
TMT, porque não há capacidade. É
um desaﬁo que o Estado tem de ultrapassar. A TMT oferece 50% dos
subscritores de televisão no país e
os restantes 50% são repartidos por
outros operadores. No país existem
cerca de 1.300 mil subscritores de
televisão dos quais cerca de 650 mil
estão na rede da TMT.
Mas também houve ganhos, porque
há pessoas que antes não tinham
acesso ao sinal da televisão e hoje
têm. Com a televisão analógica,
cobria-se apenas 30% do território
nacional e, com a televisão digital,
o nível de cobertura está entre 60 e
70% de território nacional.
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^>͗ĂůůƌŽŽŵ



WĂŝŶĞůϱď͗zŽƵƚŚͲƌĞŐŝŵĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗zƵƐƐƵĨĚĂŵ


d^ͬd^͗ϭϵͲϮϭĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϮͬϭϵƚŚͲϮϭƐƚ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕ϮϬϮϮ
>K>ͬsEh͗DĂƉƵƚŽ&'ůŽƌŝĂ,ŽƚĞů͕DĂƉƵƚŽ

WZK'ZDͬWZK'ZD


/ϭͬzϭ͗ϭϵ^dDZKͬϭϵd,K&^WdDZ
,ŽƌĂƐͬdŝŵĞ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗:ŽƐĠDĂĐƵĂŶĞ

ŽŶĨůŝƚŽĂƌŵĂĚŽĞĐƌŝƐĞŚƵŵĂŶŝƚĄƌŝĂĞŵĂďŽ 
ĞůŐĂĚŽ͗ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂĚĞƐĐŽůŽŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ƐƚƵĚŽƐƉĂƌĂĂWĂǌĞƐŽďƌĞŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ 
;dĞƌĞǌŝŶŚĂĚĂ^ŝůǀĂ͕dĞƌĞƐĂƵŶŚĂ͕>ŝůŝĂŶĂ
ĂŵďƌĂŶŽͲYƵŝŶƚĞƌŽΘ:ŽŬŝŶŝĚĂŐƵƌĞŶͿ

dŚĞWŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇŽĨzŽƵƚŚŵƉůŽǇŵĞŶƚ
^ĐŚĞŵĞƐŝŶƚŚŝŽƉŝĂ͗dŚĞĂƐĞŽĨƚŚĞzŽƵƚŚ
ZĞǀŽůǀŝŶŐ&ƵŶĚ;DŽŚĂŵŵĞĚĞũĞŶΘ>ŽǀŝƐĞ
ĂůĞŶͿ

Ϭϴ͗ϯϬͲϬϴ͗ϰϱ
Ϭϴ͗ϰϱͲϬϵ͗ϬϬ
Ϭϵ͗ϬϬͲϭϬ͗ϬϬ
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ϭϬ͗ϰϱͲϭϮ͗ϰϱ
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^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϭ͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĂǀŝŽůġŶĐŝĂŶŽŶŽƌƚĞĚĞ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ

WĂŝŶĞůϭ͗DĞƌĐĂĚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĞ
ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐŽĐŝĂůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ

ϭϯ͗ϰϱͲϭϱ͗ϰϱ
DMh>K͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ŶĂ'ĂŶŚŽ

&ƌŽŵƚŚĞWƌĞǀŝŽƵƐƚŽƚŚĞWƌĞƐĞŶƚtĂƌ͘ZĞĨůĞĐƚŝŽŶƐ
ďĂƐĞĚŽŶĨŝĞůĚǁŽƌŬŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞŽǀĞƌ
ƚŚƌĞĞĚĞĐĂĚĞƐ;^ŝŐŶĞƌŶĨƌĞĚͿ

ŵƉƌĞŐŽ͕ĐƌŝƐĞƐĞ;ƌĞͿƉƌŽĚƵĕĆŽƐŽĐŝĂůŶŽƐŝƐƚĞŵĂ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽ͕ĂĨƵŶŝůĂŵĞŶƚŽĚĂďĂƐĞƉƌŽĚƵƚŝǀĂĞ
ĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ͗ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ĂƌůŽƐ
ĚĞƐĂĨŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů;ZŽƐŝŵŝŶĂůŝͿ ĂƐƚĞůͲƌĂŶĐŽΘŝŽŐŽDĂŝĂͿ

ĂďŽ>ƵƚĂĚŽ͕ĂďŽƉĂŐĂĚŽ͗EŝŐŚƚͲdŝŵĞ>ŝŐŚƚƐ
ĂŶĚDƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůWŽǀĞƌƚǇŝŶĐŽŶĨůŝĐƚͲƚŽƌŶ
ĂďŽĞůŐĂĚŽ͕DŽǌĂŵďŝƋƵĞ;'ŝƵůŝĂĂƌůĞƚƚĂͿ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ^ŽĐŝĂůZĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶĂWĞƌŝƉŚĞƌĂů ĞƐĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐƉŽůŝƚŝĐĂƐĨŝƐĐĂůĞŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĐƌŝƐĞĞŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂ
ĐŽŶŽŵǇ͗>ŽĐĂůŝƐĞĚ>ĂďŽƵƌDĂƌŬĞƚƐĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;zĂƐĨŝƌ/ďƌĂŝŵŽͿ
ǆƉŽƌƚKƌŝĞŶƚĞĚĂƐŚĞǁ/ŶĚƵƐƚƌǇŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ
;^ĂƌĂ^ƚĞǀĂŶŽͿ
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DMh>K͗WĂĚƌƁĞƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ͕ƚƌĂďĂůŚŽ͕
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐŽĐŝĂů 



^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϮ͗ŽŶĨůŝƚŽ͕ǀŝŽůġŶĐŝĂĞŐĠŶĞƌŽ
WĂŝŶĞůϮ͗ŽŶĨůŝƚŽƐăǀŽůƚĂĚŽƐŵŽĚŽƐĚĞǀŝĚĂĞ
ĚĂƋƵĞƐƚĆŽĂŐƌĄƌŝĂĞĚĂƚĞƌƌĂĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ
DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗dĞƌĞǌŝŶŚĂĚĂ^ŝůǀĂ

ǇŶĂŵŝĐƐŽĨǀŝŽůĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚǁŽŵĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶĂďŽĞůŐĂĚŽ;EĞƵǌĂĂůĂŶĞΘ:ŽĆŽ
&ĞŝũſͿ

ůĂƐƐ͕ƉŽůŝƚŝĐƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞ^ŝŶŽͲDŽǌĂŵďŝĐĂŶƌŝĐĞƉƌŽũĞĐƚŝŶƚŚĞ
ůŽǁĞƌ>ŝŵƉŽƉŽ͕ϮϬϬϱʹϮϬϭϰ;ŶĂ'ĂŶŚŽͿ

ĞĚĞƐĂĨŝŽƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵƌŝƐĞƐ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͗ŽƉĂƉĞůĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞĐƚŽ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ;DŝĐŚĂĞů^ĂŵďŽͿ

WĂƐƐĂĚŽ͕WƌĞƐĞŶƚĞĞ&ƵƚƵƌŽŶĂsŽǌĚĂƐDƵůŚĞƌĞƐ
ĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉĞůŽŽŶĨůŝƚŽĞŵĂďŽĞůŐĂĚŽʹhŵĂ
ĂŶĄůŝƐĞĨĞŵŝŶŝƐƚĂ;ϮϬϮϮͿ;dĂƐƐŝĂŶĂdŽŵĠΘ
ĂƚĂƌŝŶĂdƌŝŶĚĂĚĞͿ

ƌŝƐĞĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĞƐƵďƐŝƐƚġŶĐŝĂƌƵƌĂů͗
ǆƚƌĂĐƚŝǀŝƐŵŽĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞ
ŵƵĚĂŶĕĂƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ;EĂƚĂĐŚĂƌƵŶĂͿ

ĂƉƵůĂŶĂƐĞŶƚƌĞƉſůǀŽƌĂ͗ǀŝŽůġŶĐŝĂ͕ŵĞŵſƌŝĂĞ
ŶĂƌƌĂƚŝǀĂƐƐŽďƌĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞůƵŐĂƌĞŶƚƌĞ
ŵƵůŚĞƌĞƐĚĞƐůŽĐĂĚĂƐĚĂŐƵĞƌƌĂĚĞĂďŽĞůŐĂĚŽ͕
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ĂĐĂƌŝĂƐŚĂŵďĞͿ

tŚĂƚĚƌŽǀĞƚŚĞƉƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽůŽŶŝĂůĨŝƌŵƐ͍ 
>ĂďŽƵƌĐŽĞƌĐŝŽŶĂŶĚƚƌĂĚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶƚŚĞ^ĞŶĂ
^ƵŐĂƌƐƚĂƚĞƐ;ϭϵϮϬͲϭϵϳϰͿ;^Ăŵ:ŽŶĞƐΘWĞƚĞƌ
'ŝďďŽŶͿ

ϭϱ͗ϰϱͲϭϲ͗ϬϬ

/ŶƚĞƌǀĂůŽΘĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵƵůƚŝŵĠĚŝĂͬƌĞĂŬΘŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ

ϭϲ͗ϬϬͲϭϴ͗ϬϬ
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^>͗ĂůůƌŽŽŵ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ƐůĂŬKƌƌĞ

ϭϱ͗ϰϱͲϭϲ͗ϬϬ

DŽǌĂŵďŝƋƵĞ͛ƐĂƚƚůĞŽĨWĂůŵĂ͕/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨ
&ƵƚƵƌĞ/ŶƐƵƌŐĞŶƚĐƚŝǀŝƚǇ;ŝůů<ŽŶĚƌĂĐŬŝͿ

KĐŽŶĨůŝƚŽĐĂƉŝƚĂůͲǀŝĚĂĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞǀŝĚĂƐ
ƉƌĞĐĄƌŝĂƐ͗ŶŽƚĂƐƐŽďƌĞŽƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐĞŵDĂƉƵƚŽ;WĂƵůĂDĂĐŚĂǀĂͿ

ŽƌƌĞĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ƌƵƌĂůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ͗
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂƐŶŽŽƌƌĞĚŽƌĚĞEĂĐĂůĂ
;,ĠůŝŽDĂƷŶŐƵĞͿ



DƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂůĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͕ƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͗ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵDŽǌĂŵďŝƋƵĞ
;DĂŐĚĂůĞŶĞ^ŝůďĞƌďĞƌŐĞƌͿ

ϭϬ͗ϯϬͲϭϬ͗ϰϱ

Ϭϴ͗ϯϬͲϭϬ͗ϯϬ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ





^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϰ͗ƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƉĞĂĐĞĂŶĚƚŚĞ
WĂŝŶĞůϱĂ͗zŽƵƚŚͲƌĞŐŝŵĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ
WĂŝŶĞůϯ͗dŚĞƐůŽǁǀŝŽůĞŶĐĞŽĨŵŝŶĞƌĂůĂŶĚ
;ƌĞͿƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǀŝŽůĞŶĐĞŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ
ŶĂƚƵƌĂůŐĂƐĞǆƚƌĂĐƚŝǀŝƐŵŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ



tĞĂŬ^ƚĂƚĞƐ͕^ĞĐƵƌŝƚǇWƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚ^ƚĂƚĞƵŝůĚŝŶŐ
ŝŶĨƌŝĐĂ͗dŚĞĂƐĞŽĨDŽǌĂŵďŝƋƵĞ;ŵşůŝŽĞĐĂͿ

ƌĂƐŚŝŶŐŽůůƵƐŝŽŶƐŽĨ,ĞƌŽŝĐĞĂƚŚƐ͗dŚĞĂƐĞŽĨĂ
EĞǁtŽƌůĚKƌĚĞƌĂŶĚƚŚĞhŬƌĂŝŶĞtĂƌƐŝŶĐĞϮϬϭϰ 
;<ĂƌŽů'ŝůͲsĂƐƋƵĞǌΘtŽůĨƌĂŵůƐŶĞƌͿ

WŽůşƚŝĐĂŽƵƌĞůŝŐŝĆŽ͍ĞƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽ
ŵĂƐƐĂĐƌĞĚĞyŝƚĂǆŝ͕ĞŵďƌŝůĚĞϮϬϮϬ;:ĞƌƌǇ
DĂƋƵĞŶǌŝΘ:ŽĆŽ&ĞŝũſͿ

dĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͗/ŶŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞŽƵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽĐŽŶĐĞŝƚƵĂůƉĂƌĂŽĐĂƐŽŵŽĕĂŵďŝĐĂŶŽ͍ 
;ZƵĨŝŶŽ^ŝƚŽĞͿ

Kt^ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽƚŽĐŽůƐĨŽƌ
ĐŽŶĨůŝĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞDĂŶŽZŝǀĞƌhŶŝŽŶ;^͘
͘/ŐďĂƚĂǇŽͿ

dŚĞZŽůĞŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶWƌĞǀĞŶƚŝŶŐsŝŽůĞŶƚ 
ǆƚƌĞŵŝƐŵŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗dŚĞĂƐĞŽĨ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ;>ſŝĚĞDĂĐĂƌŝŶŐƵĞΘ'ĞƌǀĄƐŝĂ
EƚĂƵĂǌŝͿ

tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚƌŝďĞƐĂŶĚƚƌŝďĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶ
ŵĞĚŝĂƚŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƉĞĂĐĞĂŶĚĞŶĚŝŶŐ
ĐŽŶĨůŝĐƚ͗ĐĂƐĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵzĞŵĞŶ;^ĂƌĂ,ĂƐƐĂŶͿ

zŽƵƚŚƉƌŽƚĞƐƚĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞĨŽƌŵƐĂĨƚĞƌϮϬϭϴŝŶ
ƚŚŝŽƉŝĂ͗ŝǀŝƐŝŽŶƐĂŶĚƉŽƐƚͲƉƌŽƚĞƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐ
;ŵĂŶƵĞů<ĞďĞĚĞΘƐŶĂŬĞ<ĞĨĂůĞͿ

tŚĞŶĐĂŶƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞ
͞ŽǀĞƌ͍͟^ůŽǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀŝŽůĞŶĐĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƚŝĞƐŽĨƉƌŽũĞĐƚͲŝŶĚƵĐĞĚĚŝƐůŽĐĂƚŝŽŶŝŶ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ;<ĞŝKƚƐƵŬŝΘEŝŬŬŝĞtŝĞŐŝŶŬͿ

dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨDŽǌĂŵďŝƋƵĞ͛ƐƐƵĐĐĞƐƐ
;dĞƌĞƐĂƌĂǀŽͿ

,ŽǁĚĞĞƉŝƐƚŚĞĐƌĂĐŬ͕ŚŽǁĨĂƐƚĐĂŶŝƚǁŝĚĞŶ͍dŚĞ
ŝŶƐƵƌŐĞŶƚƐ͕ƚŚĞǁĂƌŝŶĂďŽĞůŐĂĚŽĂŶĚ
ǇŽƵƚŚƌĞŐŝŵĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ;^ĂůǀĂĚŽƌ
&ŽƌƋƵŝůŚĂΘƐůĂŬKƌƌĞͿ

hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞƵƌďĂŶŝƐŵŝŶ
dĞƚĞͲƚŚĞůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƐƚƌƵŐŐůĞƐŝŶĨĂĐĞŽĨŵŝŶŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂůŝƚŝĞƐ;,ŝƌŽǇƵŬŝ
dƐƵũŝͿ
ŝƐůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞĂĚ͗>ĂŶĚ͕ďƵƌŝĂů͕ĂŶĚ
ƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚĂƌŽƵŶĚĐŽĂůŵŝŶĞƐŝŶDŽǌĂŵďŝƋƵĞ
;EŝŬŬŝĞtŝĞŐŝŶŬͿ
>ĂďŽƵƌƉƌĞĐĂƌŝƚǇ͕ƐůŽǁǀŝŽůĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞŶĞǁ
ĨƌŽŶƚŝĞƌŽĨ'ƌĂƉŚŝƚĞŵŝŶŝŶŐŝŶĂďŽĞůŐĂĚŽ͕
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ;ŵŝůŝŶĂŚEĂŵĂŐĂŶĚĂͿ




DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗DĂŶƵĞůĂƌƌŽƐŽ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ůĞǆ^ŚĂŶŬůĂŶĚ

DĂŚŝŶĚƌĂƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͗ĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞſĚŝŽĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽĚŝŐŝƚĂůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ
;ĠƌĐŝŽdƐĂŶĚǌĂŶĂͿ

ƵƚĂƌƋƵŝĂƐůŽĐĂŝƐ͗ŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŽŐƌĂĚƵĂůŝƐŵŽĞĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚĞƉŽůşƚŝĐĂ;:ŽƌŐĞ'ĂƌƌŝĚŽͿ

ŽŵŵƵŶŝƚǇWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽŶĂ:ƵƐƚdƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
;sŝĐƚŽƌŝĂ/ďĞǌŝŵͲKŚĂĞƌŝΘ^ĞĨĂ/ŬƉĂͿ

sŝŽůġŶĐŝĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂĞƉŽůĂƌŝǌĂĕĆŽƉŽůşƚŝĐĂŶĂ
ĞƐĨĞƌĂƉƷďůŝĐĂŵŽĕĂŵďŝĐĂŶĂ;ůşƐŝŽDĂĐĂŵŽͿ

K͞ŶŽǀŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂ͟ĚĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽĞŵ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘ĐƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉŽůşƚŝĐĂ;ĞƌŶŚĂƌĚtĞŝŵĞƌͿ

DĂŬŝŶŐƐƉĂĐĞĨŽƌũƵƐƚĞŶĞƌŐǇƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĚŝĂůŽŐƵĞŝŶ
<ĞŶǇĂ;ŵŽƐtĞŵĂŶǇĂͿ

DĞĚŝĂĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽĐŽŶĨůŝƚŽĞŵĂďŽͲĞůŐĂĚŽ
;/ƐĂşĂƐ&ƵĞůΘ>ĄǌĂƌŽDĂďƵŶĚĂͿ

ŽŶĨŝĂŶĕĂŶĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞ
ƉƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚĞŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
;^ĂŶĚƌąŶŐĞůĂ&ŽƌƚĞƐͿ

ƐƉĂĕŽƐĚĞĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂƵŵĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂũƵƐƚĂĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ƌĞƐĐġŶĐŝŽ
WĞƌĞŝƌĂ͕ƵĐůŝĚĞƐ'ŽŶĕĂůǀĞƐΘ^ĂůǀĂĚŽƌ&ŽƌƋƵŝůŚĂͿ



ŝůƵƐĆŽĚĂƐƉƌŽŵĞƐƐĂƐĚĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽĞŵ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘hŵĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐůŽĐĂŝƐ;ŐşĚŝŽ'ƵĂŵďĞΘ^ſŶŝĂ
ŚŽŶĞͿ

ĐĞƐƐŽăĞŶĞƌŐŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƐŽůĂƌĞƐ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ͗ŽĞƐƚĂĚŽĞŽƐ
ĐŽŶƚŽƌŶŽƐĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽůşƚŝĐĂ;^ƵůƚĂŶĞDƵƐƐĂͿ

/ŶƚĞƌǀĂůŽΘĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵƵůƚŝŵĠĚŝĂͬƌĞĂŬΘŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ
DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ


^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϭϰď͗sŝŽůġŶĐŝĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞ WĂŝŶĞůϭϳ͗:ŝŚĂĚŝƐŵŝŶĨƌŝĐĂ
ĞƐƉĂĕŽƉƷďůŝĐŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗>ĄǌĂƌŽDĂďƵŶĚĂ


^>͗ĂůůƌŽŽŵ
EĞŶŚƵŵĂƐĞƐƐĆŽͬEŽƐĞƐƐŝŽŶ


DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗^ƚŝŐ,ĂŶƐĞŶ

ĂďŽĞůŐĂĚŽ͗ĂŐƵĞƌƌĂĐŽŶƚƌĂŽũŽƌŶĂůŝƐŵŽ
;ƌŵĂŶĚŽEŚĂŶƚƵŵďŽͿ

dŚĞůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶ&ĂŶĚŽƚŚĞƌĂƌŵĞĚŐƌŽƵƉƐŝŶ
ĐĞŶƚƌĂůĂŶĚĞĂƐƚĞƌŶĨƌŝĐĂ;DĂŝĂdƌƵũŝůůŽͿ

ůŝŶŐƵĂŐĞŵũŽƌŶĂůşƐƚŝĐĂŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚŽƐĐŽŶĨůŝƚŽƐ ZĞŐŝŽŶĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚŽ/ƐůĂŵŝĐ^ƚĂƚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶ
ĂƌŵĂĚŽƐĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;^ĠƌŐŝŽEĞůƐŽŶͿ
ZĂŶĚDŽǌĂŵďŝƋƵĞ;ŝŶŽDĂŚƚĂŶŝͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗dŚŽŵĂƐ^ĞůĞŵĂŶĞ

tŚĞŶƉĞĂĐĞĨŽƌŐĞƚƐĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ǁĂƌŚĂƐŶŽĞŶĚ
;ĞƌŶĂƌĚŽ&ĂǌĞŶĚĞŝƌŽͿ

'ƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ϭϵϳϲͲϭϵϵϮͿ͗
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂƵŵĂŚŝƐƚſƌŝĂŽƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĂ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂǀŝǀŝĚĂƉĞůŽƉŽǀŽŵŽĕĂŵďŝĐĂŶŽ

ϭϬ͗ϰϱͲϭϮ͗ϰϱ



ŚĞŐĂĚĂĞƌĞŐŝƐƚŽĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐͬWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ĂŶĨĂŝůĞĚƌĞĨŽƌŵƐŚĞůƉƐƵƐƚĂŝŶĂŶĂƵƚŚŽƌŝƚĂƌŝĂŶ
ƌĞŐŝŵĞ͍zŽƵƚŚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƐĐŚĞŵĞƐŝŶhŐĂŶĚĂ
;'ĞƌĂůĚ<ĂƌǇĞŝũĂΘZĂŐŶŚŝůĚDƵƌŝĂĂƐͿ

ŽƵŶƚĞƌŝŶƐƵƌŐĞŶĐǇĂŶĚƚŚĞũŝŚĂĚŝƐƚƐ͗&ŝŐŚƚŝŶŐ
ƌĞďĞůůŝŽŶŽƌƐƉƵƌƌŝŶŐŝƚ͍;^ƚŝŐ,ĂŶƐĞŶΘƐůĂŬ
KƌƌĞͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗<ĄƚŝĂdĂĞůĂ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗DŝĐŚĂĞů^ĂŵďŽ

Ϭϴ͗ϬϬͲϬϴ͗ϯϬ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗DŽŝƐĠƐ^ŝƷƚĂ

tĞĂŬƐƚĂƚĞƐĚŝůĞŵŵĂƐŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐĂ
>ĞǀĞůůŝŶŐƚŚĞƉůĂǇŝŶŐĨŝĞůĚ͍^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝǀĞ͕ŽƵŶƚĞƌsŝŽůĞŶƚǆƚƌĞŵŝƐƚƐƚƌĂƚĞŐǇ͗dŚĞ ƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶhŐĂŶĚĂ;WĂƵůŝŶĞ
>ĞŵĂŝƌĞΘ'ĞƌĂůĚ<ĂƌǇĞŝũĂͿ
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨtŚŽůĞͲŽĨͲ^ŽĐŝĞƚǇƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞ
DŽǌĂŵďŝĐĂŶ;ŶŝŽŚŝŶŐŽƚƵĂŶĞͿ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ



^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϭϰĂ͗sŝŽůġŶĐŝĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞ WĂŝŶĞůϭϱ͗ĞƐĂĨŝŽƐĚĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽĞŵ
WĂŝŶĞϭϲ͗^ƉĂĐĞĨŽƌĚŝĂůŽŐƵĞŽŶũƵƐƚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ
ĞƐƉĂĕŽƉƷďůŝĐŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ
ŝŶĨƌŝĐĂ

ǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂƌĞŝĂƐƉĞƐĂĚĂƐŶŽŝƐƚƌŝƚŽĚĞ
ŚŝďƵƚŽ͕ ƵŵĂ ŝŶĐƵďĂĚŽƌĂ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽƐ
ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ;&ĞƌŶĂŶĚŽƵǀĂŶĞͿ

DŝĐƌŽͲĂĐŽƌĚŽƐĚĞƉĂǌĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞĚĞƐĚĞ
ϮϬϭϮ;ZŝĐĂƌĚŽZĂďŽĐŽͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ŐşĚŝŽ'ƵĂŵďĞ

KƉĂƉĞůĚĞŵĞƐƋƵŝƚĂƐŶĂƌĂĚŝĐĂůŝǌĂĕĆŽ;>ŝĂǌǌĂƚ
ŽŶĂƚĞͿ

Ϭϴ͗ϯϬͲϭϬ͗ϯϬ

&ŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĐĞůĞƌĂĚĂ͗ƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐăƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂKs/Ͳϭϵ
ĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ŽĂǀĞŶƚƵƌĂDŽŶũĂŶĞ͕ZƵƚŚ
ĂƐƚĞůͲƌĂŶĐŽΘĚŐĂƌĂƌƌŽƐŽͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗:ŽƐĠDĂĐƵĂŶĞ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϭϯ͗DƵŶĚŽ͕ĐŽŶĨůŝƚŽƐ͕ĐƌŝƐĞƐĞƐŽůƵĕƁĞƐ
ůŽĐĂŝƐ

ŚĞŐĂĚĂĞƌĞŐŝƐƚŽĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐͬWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

sŝŽůĞŶƚZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͗DŝůŝƚŝĂ&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ͛ƐŝǀŝůtĂƌĂŶĚŝŶŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ĂďŽĞůŐĂĚŽ;ŽƌŝŶŶĂ:ĞŶƚǌƐĐŚͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗dŽŵĄƐsŝĞŝƌĂDĄƌŝŽ



DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ


^>͗ĂůůƌŽŽŵ
^>͗ĂůůƌŽŽŵ
WĂŝŶĞůϭϭ͗/ƐůĂŵ͕ƌĂĚŝĐĂůŝƐŵĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ
WĂŝŶĞůϭϮ͗tĞĂŬƐƚĂƚĞƐ͕ĐŽŶĨůŝĐƚƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ


Ϭϴ͗ϬϬͲϬϴ͗ϯϬ

WĂŝŶĞůϯ͗dĞŶƐƁĞƐƐŽďƌĞŽƉĂƉĞůƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽĚŽ WĂŝŶĞůϮ͗ZĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ŵƵůƚŝŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞ
ƐƚĂĚŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ
ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ

/ϮͬzϮ͗ϮϬ^dDZKͬϮϬd,K&^WdDZ

/ŶƚĞƌǀĂůŽΘĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵƵůƚŝŵĠĚŝĂͬƌĞĂŬΘŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗^ĠƌŐŝŽŚŝĐŚĂǀĂ

DMh>K͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ĂƌŵĞůŝǌĂZŽƐĄƌŝŽ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗,ĞůŐĞZƆŶŶŝŶŐ
,Žǁ&ŽƌĞŝŐŶDŝůŝƚĂƌǇĂƐĞƐŽŶƚŝŶƵĞƚŽdŚƌĞĂƚĞŶ
WƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;DŝŬĂĞůĂ
ƌƐŬŽŐͿ

ŽŶĨůŝĐƚ ŽŵŽĞǆƉůŝĐĂƌĂǀŝŽůġŶĐŝĂƉŽůşƚŝĐĂĐŽŶƚƌĂĂŽƉŽƐŝĕĆŽ tĞƐƚĞƌŶDŝůŝƚĂƌǇ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
Ğŵ'ĂǌĂ͍;>ĄǌĂƌŽDĂďƵŶĚĂͿ
ƵƌŐĞŽŶŝŶŐEĞǁtŽƌůĚKƌĚĞƌ;sŝũĂǇWƌĂƐŚĂĚͿ

/ϯͬzϯ͗Ϯϭ^dDZKͬϮϭ^dK&^WdDZ

DMh>K͗WĂĚƌƁĞƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ͕ƚƌĂďĂůŚŽ͕
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐŽĐŝĂů 

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

ůŽŽĚƌƵďŝĞƐʹǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĐŽŶĨůŝĐƚŝŶƚŚĞŵŝŶĞƐŽĨ ŶĄůŝƐĞĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂĚŽƐƚĂĚŽŶŽ
EĂŵĂŶŚƵŵďŝƌ;:ĞƌƌǇDĂƋƵĞŶǌŝΘ:ŽĆŽ&ĞŝũſͿ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŵŝŶĞƌĂŝƐ͗ƵŵĂ
ƌĞĨůĞǆĆŽĞŵƚŽƌŶŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƌǀĆŽĚĞ
DŽĂƚŝǌĞ;ĞůƐŽDŽŶũĂŶĞͿ

ƐĨĞƌĂƉƷďůŝĐŽĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽĚĞƌĂǌƁĞƐĞĐŽŶĨůŝƚŽƐ
ŶŽĂƚŝǀŝƐŵŽƉŽůşƚŝĐŽ;DĂŶƵĞů'ŽŵĂŶĞͿ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗zĂƐĨŝƌ/ďƌĂŝŵŽ
ĨƌŝĐĂ͛ƐEĞǆƚĞďƚƌŝƐŝƐ;:ŽƌŝƐ'ŽƌƚΘŶĚƌĞǁ
ƌŽŽŬƐͿ

WĂŝŶĞůϭϬ͗ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŐĞŽƉŽůŝƚŝĐĂůƐŚŝĨƚƐĂŶĚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨĨƌŝĐĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ŐşĚŝŽŚĂŝŵŝƚĞ

ŶĄůŝƐĞĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĂŝŐƌĞũĂĐĂƚſůŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞƉŝƐĐŽƉĂůŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂ
ĞŵŽĐƌĂĐŝĂĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;DĂŶƵĞůĚĞƌĂƷũŽͿ

WĂŝŶĞůϭď͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĕĂƐĞƉĂĚƌƁĞƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ZŽƐŝŵŝŶĂůŝ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

ĞƐƉĂƌƚŝĚĂƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͗hŵĂŝŵĞŶƐĆŽ
WƌŽĐĞƐƐŽƐ ůĞŝƚŽƌĂŝƐ Ğ sŝŽůġŶĐŝĂ ŶĂ ĨƌŝĐĂ ƵƐƚƌĂů tŚǇEŽŶͲůŝŐŶŵĞŶƚŝƐhƌŐĞŶƚĨŽƌƚŚĞ'ůŽďĂů^ŽƵƚŚ
;EŽŶƚŽďĞŬŽ,ůĞůĂͿ
/ŶĂĐĂďĂĚĂĚĂŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂWĂǌĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ ;EĂƚŚĂůǇ^ĐŚƵƚǌͿ
;DĂŶƵĞů^ĂŵďŽͿ

DMh>K͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

ĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂĞĂ
ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂĨŽƌĕĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƌƵƌĂů͗
ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐĚĞŶƚƌŽĚĂůſŐŝĐĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ;ĂƌůŽƐDƵŝĂŶŐĂͿ

WĂŝŶĞůϯ͗ŽŶĨůŝƚŽƐ͕ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĞǀŝŽůġŶĐŝĂ
ĂƌŵĂĚĂ

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶ
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;:ŽƐƵĠdĂŵďĂƌĂͿ

ƐƚƵĚĂŶĚŽĂĐŽŶŽŵŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĐƌŝƐĞƐ
;ĂƌůŽƐĂƐƚĞůͲƌĂŶĐŽͿ

>ĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵǁŽŵĞŶ͗ǁŽŵĞŶ͛ƐŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂƐĂŶĂƌĞŶĂĨŽƌƐŽĐŝĂůƚĞŶƐŝŽŶƐŝŶĂďŽ
ĞůŐĂĚŽ;ĂƌŵĞůŝǌĂZŽƐĄƌŝŽͿ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

WĂŝŶĞůϵ͗ůĞŝĕƁĞƐĞǀŝŽůġŶĐŝĂĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ


ŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽƚŚĞWĞĂĐĞďƵŝůĚŝŶŐWƌŽĐĞƐƐŝŶ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ;ŐŶĂ^ŝĚƵŵŽͿ

ϭϲ͗ϬϬͲϭϴ͗ϬϬ

ϭϮ͗ϰϱͲϭϯ͗ϰϱ

DMh>K͗ŝŶąŵŝĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ

^>͗ĂůůƌŽŽŵ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗ŽŵŝŶŐŽƐĚŽZŽƐĄƌŝŽ

DŽĚĞƌĂĚŽƌͬĂ͗&ĞƌŶĂŶĚĂDĂƐƐĂƌŽŶŐŽ

EŽƐĞƉĂƌĂƚĞƐƉŚĞƌĞƐ͗ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
ƐŽĐŝĂůƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨĨĞŵŝŶŝƐƚ
ƐƚƌƵŐŐůĞ;ƌŝĚŐĞƚK͛>ĂƵŐŚůŝŶͿ

/ŶƚĞƌǀĂůŽΘĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵƵůƚŝŵĠĚŝĂͬƌĞĂŬΘŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ

WĂŝŶĞůϴ͗WƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƉĂǌĞŵ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ

WĂŝŶĞůϭĂ͗ƌŝƐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĕĂƐĞƉĂĚƌƁĞƐĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĞŵDŽĕĂŵďŝƋƵĞ

,ŽǁƚŚĞ/D&ĂŶĚŝƚƐĂůůŝĞƐĐƌĞĂƚĞĚDŽǌĂŵďŝĐĂŶ
ŽůŝŐĂƌĐŚƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĂďŽĞůŐĂĚŽƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐƵƌƐĞĂŶĚĐŝǀŝůǁĂƌ;:ŽƐĞƉŚ,ĂŶůŽŶͿ

ƐŵĞƚĂŵŽƌĨŽƐĞƐĚŽůͲƐŚĂďĂĂďŶŽŶŽƌƚĞĚĞ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͗ŶĂƚƵƌĞǌĂĞŵŽĚƵƐŽƉĞƌĂŶĚŝ;:ŽĆŽ
WĞƌĞŝƌĂΘ^ĂůǀĂĚŽƌ&ŽƌƋƵŝůŚĂͿ



ϭϮ͗ϰϱͲϭϯ͗ϰϱ
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A luta contra o terrorismo
exige reconhecimento de
múltiplas valências

A

s acções terroristas registadas nos últimos dias na província de Nampula mostram que em vez de se tratar de um
fenómeno conﬁnado à província de Cabo Delgado, o terrorismo está a ganhar uma dinâmica mais acelerada, ameaçando atingir outras regiões do país.
Quase cinco anos depois do primeiro ataque à sede do distrito
de Mocímboa da Praia, no litoral norte da província de Cabo
Delgado, está a tornar-se sobejamente claro que Moçambique está
novamente envolto numa crise política para cuja solução se exige da
liderança do Estado a necessária clarividência e espírito de abertura
junto da sociedade. Apostar no reforço da capacidade militar para
lidar com este fenómeno deve continuar a fazer parte das opções
do governo, mas é preciso também começar a explorar outras vias
e oportunidades.
É verdade é que o terrorismo é um fenómeno global, e deve haver
interesses externos que justiﬁquem que Moçambique tenha sido
escolhido como palco para a carniﬁcina que temos estado a testemunhar. A utilização do território moçambicano como rota privilegiada para o tráﬁco de drogas e outras actividades criminosas pode
ser também outra razão. Deve ainda fazer parte da equação, o interesse para a expansão do radicalismo religioso, levando à imposição
de novos valores civilizacionais.
Mas tudo isso só pode encontrar aderência se as condições objectivas no terreno forem propícias para que gente com seus próprios
interesses encontre campo fértil para justiﬁcar o recrutamento de
jovens locais, aliciando-os com todo o tipo de promessas, para o
cometimento de tais hediondos crimes contra a sua própria comunidade.
Vários estudiosos já produziram uma série de análises sobre as possíveis principais causas do terrorismo em Cabo Delgado, cada uma
delas conclusiva para os seus autores, mas ainda longe de colher
consensos. Alguns destes estudos até têm sido acolhidos com algum sentimento de hostilidade por parte do governo, que teima
em não aceitar, por exemplo, que a pobreza extrema seja uma das
causas.
O governo pode rejeitar todas as teorias até aqui apresentadas, mas
há uma coisa que precisa de aceitar, e de forma inequívoca: a superioridade militar das suas forças, mesmo quando combinada com
as da SADC e do Ruanda, continua ainda a ser questionável. Só
esse facto coloca liminarmente de lado o sucesso de qualquer opção
puramente militar.
O problema do governo não se reﬂecte apenas no campo militar.
Durante um seminário no Instituto Superior de Estudos de Defesa Armando Guebuza, no passado mês de Agosto, o Ministro da
Defesa, Cristóvão Chume, tornou claro que o governo não tinha
conseguido ainda estabelecer os objectivos políticos dos grupos terroristas que actuam no norte do país.
Mas esse não é o maior problema. O tom desprezível com que o
ministro se referiu aos esforços da academia e dos intelectuais, a
quem preferiu chamar de “estrelas mediáticas”, mostra como um
país, incapaz de aproveitar todas as valências à sua disposição, diﬁcilmente conseguirá obter respostas ou pelo menos indicações claras sobre como lidar com os vários problemas com que se confronta.
Governos pelo mundo fora procuram ter uma relação de proximidade com centros de produção de conhecimento ou com estudiosos
em certas áreas especíﬁcas, no seu processo de formulação de políticas ou de investigação sobre questões de interesse nacional.
Ainda é possível encontrar uma fórmula que permita que se estabeleça um elemento de colaboração entre o governo e entidades
independentes sobre as verdadeiras causas do conﬂito que dilacera
o norte de Moçambique, mas para isso é preciso que prevaleça o
entendimento de que estamos nisto todos juntos, e que há um interesse nacional para o qual todos temos o dever de colaboração. O
funcionamento em silos é, sem dúvida, a receita mais que perfeita
para o fracasso geral.

O viajante de pacotilha

Q

uando ia no quinto ano de
viuvez, Carolina Mazivila conheceu Pedro Zacarias, uns
três anos mais novo do que ela,
capitão do Exército, destacado para o
distrito de Zavala.
Foi um encontro que se deveu a duas
ou mais casualidades. Carolina Mazivila encontrava-se na sede do distrito,
cheﬁando uma Delegação Provincial
da OMM a ﬁm de fazer um trabalho
de rotina junto das chamadas “bases”.
O capitão, por se encontrar em ﬁnais
de comissão, estava ali a tramitar as
burocracias necessárias para a sua passagem de retorno à vida civil.
Eram como dois náufragos que, de repente, se descobrem agarrados à mesma tábua no alto mar, andando à deriva
e necessitados de um pouco de tudo.
Pedro Zacarias já há muito que tinha
deixado a sua aldeia natal no interior
de Sussundenga, na província de Manica, e quase tudo o que guardava de
lá como memória surgia de uma forma
cada vez mais difusa. Quanto a Carolina, embora se esforçasse por esquecer tudo embebedando-se de trabalho
como secretária provincial da OMM,
o que é certo é que o peso da solidão
em que a morte prematura do marido a
tinha deixado era cada vez mais atroz.
O universo conjugou-se para que tudo
acontecesse entre eles de modo quase
natural. Quando o capitão passou à
disponibilidade, em vez de voltar à sua
aldeia natal foi-se instalar de armas e
bagagens na vila de Homoíne, em casa
da viúva, iniciando uma vida a dois que,
porém, cedo se revelou problemática.
Fruto de traumas acumulados ao longo
de uma carreira de luta contínua contra
a morte em emboscadas ou amputações possíveis em campos minados, o
capitão revelava-se, agora que tudo isso
vinha ao de cima, um ser imprevisível e
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muito propenso à violência, a cenas de
pancadaria em que, quase sempre, ele
é que saía vitorioso usando a Carolina
Mazivila como saco de boxe.
Mas isto não era assim tão pacíﬁco,
uma vez que esta, embora ﬁsicamente
estivesse em desvantagem, era dotada
de uma força interior que a movia para
a luta de uma forma inamovível.
Quando estava no quarto mês de gravidez, decidiu pôr um ponto ﬁnal a tudo.
Ancorada nas inﬂuências que tinha
como membro da OMM, que, na altura, era uma Organização com muito
poder e prerrogativas, conseguiu mover
inﬂuências não só para que o capitão
traumatizado se retirasse da sua vida
como também que fosse reconduzido
às suas origens, algures em Sussundenga.
Ironia do destino, o fantasma de Pedro
Zacarias perseguiu-a, tendo incarnado
naquele que viria a ser o ﬁlho que ela
ﬁcaria a ter na sua ausência, a quem ela
deu o nome de Felizardo.
Quando ele tinha oito anos de idade, ela foi chamada à sua escola para
responder pelo facto de o ﬁlho ter esmurrado, sem motivo aparente, um colega. E chamaram-lhe a atenção para
o facto de que, se a cena se repetisse,
a Direcção da escola seria obrigada a
expulsá-lo. Felizardo não esmurrou
mais ninguém, mas passou a ser muito regular no roubo de material escolar
dos colegas ou mesmo em pequenas incursões pela sala dos professores depois
das aulas, apoderando-se de tudo o que
pudesse transportar sem despertar as
atenções.
Aos dezoito anos, com a mãe já afogada e saturada de suportar a carreira
prematura pelo mundo da marginalidade em que o ﬁlho tinha mergulhado, viu-se perante o facto de que este
teria que cumprir três meses de cadeia
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pelo crime de burla a um vizinho proprietário de um estaleiro a quem tinha
embrulhado à má ﬁla num negócio de
barrotes e chapas de zinco.
Foi a gota que fez transbordar o copo já
cheio de Carolina Mazivila.
Quando faltava uma semana para o
ﬁlho sair da cadeia, despiu-se dos seus
preconceitos de mulher emancipada e
livre de crenças supersticiosas, procurou os serviços de uma curandeira de
méritos reputados e provados e fez-lhe
saber que não queria mais ver o ﬁlho
pela frente. E que deveria proceder de
forma a que, à saída da cadeia, ele não
visse outro caminho senão o de se meter num autocarro a caminho do paradeiro do pai, mesmo sem conhecê-lo e
sem fazer a mínima ideia de qual seria
a latitude do seu endereço.
A curandeira fez jus à sua fama. No
dia da sua libertação, Felizardo tinha à
sua espera, lá fora, alguém que, embora
não fosse seu conhecido, o encaminhou
docilmente para o terminal dos autocarros, pagou a sua passagem para Chimoio, seu destino ﬁnal, e desejou-lhe
boa viagem.
Passam-se agora quase quarenta anos,
e do Felizardo ou do seu pai mais ninguém teve notícias em Homoíne.
Mas, seja como for, seria engano pensar que a vida de Carolina Mazivila é
um lago de águas transparentes e tranquilas. Não passa um mês sem que, a
intervalos, ela acorde todo o bairro a
meio do silêncio da noite, gritando
aterrorizada, gemendo e chorando até à
exaustão, amaldiçoando e pedindo paz
ao capitão e ao seu ﬁlho.
Procurou a curandeira, mas esta disse-lhe:
– É sem hipótese. Estás condenada a
viver nesse pesadelo até à tua morte. Os
espíritos shona são implacáveis e insaciáveis na sua sede de vingança.
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Um olhar sobre o fundo soberano
Por Dimas Sinoia

H

á três semanas, o Governo anunciou 20 reformas
que visam a retoma da
aceleração económica do
país, com perspectivas de resultados a curto e médio prazo[1].
A 19ª medida anunciada consiste
na criação e implementação do
Fundo Soberano de Moçambique
(FS), que contará com um quadro
regulatório robusto que assegure
que as receitas petrolíferas sejam
utilizadas de forma transparente
e gerem benefícios para gerações
actuais e futuras.
O Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, também
informou que Moçambique está
num processo acelerado para a
constituição do Fundo Soberano.
Tendo passado mais de um ano
após a partilha da proposta do
modelo elaborada pelo Banco de
Moçambique (BdM), no dia 12 de
Outubro de 2020, a perspectiva é
que o Governo possa enviar para
aprovação no Parlamento mesmo
antes da reabertura da segunda
sessão plenária de 2022, em Outubro, e que o Fundo Soberano esteja
pronto até ao ﬁnal deste ano.
Apesar de o contexto de múltiplas
crises e de endividamento excessivo serem aspectos negativos, esses
não inibem por completo o potencial contributo do sector extractivo
para mudança estrutural da economia, redução dos níveis de pobreza
e desenvolvimento económico sustentável e Moçambique.
Os projectos de Gás Natural Liquefeito (GNL) na bacia do Rovuma são os factores de mudança
para o país e que justiﬁcam os
esforços para a concepção de um
Fundo Soberano.
Devido ao extremismo violento,
as perspectivas de alta colecta de
receitas foram adiadas. Com isso,
a curto e médio prazo os benefícios assentam-se essencialmente
no projecto Coral Sul FLNG, cujo
início de extracção foi anunciado
no dia 18 de Junho e a exportação
do primeiro gás está prevista para
os próximos meses.
O projecto liderado pela petrolífera italiana ENI poderá gerar para
os próximos quatro (4) anos cerca de 12 mil milhões de meticais,
representando um salto de 5.5%
nas actuais receitas ﬁscais totais.
Contudo, considerando a vida útil
de todos os projectos de exploração de GNL, as perspectivas são
mais animadoras. Cálculos apontam para um potencial de cerca de
6.124,8 mil milhões de meticais,
o que representa mais de seis (6)
vezes o actual PIB, e mais de 27
vezes a actual receita ﬁscal total.
Mas nem sempre os recursos geram benefício para a sociedade. De
acordo com NRGI (2020), para
um bilião de pessoas que vivem
na pobreza em países ricos em
recursos, os sectores de petróleo,
gás e mineração têm falhado na
sua maioria em cumprir a promes-

ria esta que constituira o alicerce
principal das decisões a serem tomadas pela instituição
O Banco de Moçambique como
o gestor operacional do FS,
responsável pela implementação
da política de investimento.
Podera fazer a gestão directa de
parte dos activos do Fundo, e alocar outra parte a gestores internos
e externos.
Os Gestores Internos e Externos
auxiliam no processo de gestão
operacional e são contratados pelo
Banco de Moçambique.

Figura 1

sa de melhorar a qualidade de vida.
Os Fundos Soberanos têm a responsabilidade de gerir os activos
ﬁnanceiros dos países resultantes
destes recursos, por isso fazer deste
instrumento um mecanismo eﬁcaz
é um desaﬁo por considerar.
Vários estudos apontam para a
transparência e responsabilização
como um dos aspectos mais importantes e que pode determinar
se o fundo constitui uma oportunidade ou uma ameaça para o país.
Em 11 de Outubro de 2008, o
International Working Group
(IWG), desenvolvido pelo Sovereign Welth Fund Institute, em
Santiago, capital chilena, publicou
os 24 princípios norteadores dos
Fundos Soberanos, mais conhecidos por Princípios de Santiago ou
Generally Accepted Principles and
Practices (GAPP).
Os 24 GAPP são uma espécie de código de conduta e estão amplamente organizados em
três “pilares”, nomeadamente:
Pilar 1 - Marco Legal, Objectivos e Coordenação com Políticas
Macroeconómicas; Pilar 2 - Estrutura Institucional e Estrutura
de Governação; e Pilar 3 - Estrutura de Investimento e Gestão de
Risco.
Ora, a natureza destes princípios
revela que este deve ser considerado desde o processo da criação do
fundo para evitar uma constituição
fora dos padrões internacionais de
melhores prácticas. Um dos aspectos a ter em conta nos GAPP em
relação à proposta do Fundo Soberano apresentado pelo BM é o
pilar de estrutura institucional e de
governação.
“A estrutura de governança do FS
deve ser sólida e estabelecer uma divisão clara e eﬁcaz de funções e responsabilidades a ﬁm de facilitar a
prestação de contas e a independência
operacional na gestão do FS para a
prossecução de seus objectivos.”

Banco de Moçambique (2020)

forma independente para garantir
que suas decisões e operações sejam baseadas em considerações
consistentes com sua política de
investimento e objectivos, efectivamente livres de inﬂuência ou
interferência política. Ademais,
deve garantir a divisão adequada
e eﬁcaz de supervisão, tomada de
decisão e responsabilidades operacionais.
Na proposta de estrutura apresentada pelo BM, apesar de existir
uma divisão clara das responsabilidades, há ausência de instituições
de apoio para ajudarem a garantir
a consistência das decisões com a
política de investimentos e os objectivos desenhados na constituição do fundo. De forma especiﬁca,
a proposta apresenta uma estrutura de governação composta por:
A Assembleia da República como
a autoridade máxima da estrutura,
e com a responsabilidade de aprovar a Lei que estabelece e regula o
funcionamento do FS; O Ministério da Economia e Finanças
que deverá actuar em representação do Governo e será responsável
pela gestão global e pelo estabelecimento da política de investimento do Fundo Soberado. Sugere-se que dentro do Ministério da
Economia e Finanças seja criada
uma Unidade Técnica de Gestão
Estratégica de Activos, com a
função de prestar assessoria em
todas as matérias técnicas, assesso-

Figura 1: Estrutura de governação Proposta para o Fundo Soberano de Moçambique
Conforme ilustra a ﬁgura 1, a estrutura está centralizada na Assembleia da República, Ministério
das Finanças e Banco Central,
não prevendo inclusão de outros
actores e qualquer tipo de consulta, para além da Unidade Técnica
Gestão Estratégica de Activos a
ser criada no Ministério da Economia e Finanças.
A inclusão de um conselho consultivo é feita em vários modelos
de Fundo Soberano. O Fundo Soberano de Timor-Leste, conhecido como Fundo Petrolífero, é um
dos melhores exemplos.
O Fundo Petrolífero conta com
um conselho consultivo que é
composto por um (1) representante das organizações religiosas, três
(3) representantes da sociedade civil, dois (2) do sector privado e dois
(2) do parlamento nacional. Neste
modelo de governação, o conselho
consultivo tem a responsabilidade
de prestar aconselhamento e supervisão ao Parlamento em questões relacionadas com o Fundo
Petrolífero, tais como o funcionamento e desempenho do Fundo, os
levantamentos feitos, incluindo se
as transferências são utilizadas de
forma eﬁcaz em benefício das gerações actuais e futuras.
Figura 2: Estrutura de governação do Fundo Soberano de Timor-Leste
Fonte: O Fundo Soberano de Nigéria, chamado Autoridade de Investimento Soberana da Nigéria,
também é um exemplo de sucesso

Princípio - GAPP 6
Segundo este princípio, é importante que a gestão operacional do
Fundo Soberado seja conduzida de

Figura 2
Elaborado com base em informações do Banco Central
de Timor-Leste (https://www.bancocentral.tl/en/go/about-petroleum-fund)

por considerar. Este Fundo conta na sua estrutura de governação
com um conselho e a administração composto por gestores activos,
dos quais 12 membros que representam a sociedade civil, jovens
nigerianos, academia e o sector
privado.
Entretanto, também existem
exemplos de fracasso na criação de
conselho consultivo que devem ser
considerados. É o caso do Fundo
Soberano de Angola (Fundo Petrolífero).
Apesar do Fundo Petrolífero ser
uma pessoa colectiva, dotado de
personalidade jurídica, com autonomia administrativa, ﬁnanceira
e patrimonial, diferente do Fundo
proposto em Moçambique, que
será apenas um conjunto de activos propriedade do Estado, existem algumas ilações por tirar.
O conselho consultivo desenhado
pelo Fundo Petrolífero de Angola, apesar de desempenhar papéis
cruciais na emissão do parecer sobre a política de investimento a estratégia anual de investimento e as
políticas e regulamentos internos
do fundo, bem como pronunciar-se sobre qualquer outro assunto
que o conselho de administração
entenda submeter-lhe, este conselho falha por não incluir actores
multissectoriais, sendo que este é
composto apenas pelo Ministro
de Estado e Chefe da Casa Civil;
Ministro das Finanças; Ministro
do Planeamento; Ministro dos Petróleos e Presidente da SONANGOL-E. P.
O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) considera
importante que estrutura de governação do Fundo Soberano em
Moçambique não deixe de lado
instituições de apoio politicamente independentes na estrutura de
governação que garantam com que
o GAAP 6 seja veriﬁcado na sua
íntegra, e a gestão seja aberta e democrática.
De forma especíﬁca, o Fundo Soberano deve incluir um conselho
consultivo composto por representantes da sociedade civil, do sector
privado, líderes religiosos e, não
menos importante, as comunidades afectadas.
Este conselho deverá assessorar a
Assembleia da República em decisões relacionadas ao funcionamento e desempenho do Fundo Soberano e garantir que as decisões
sejam consistentes com a política
de investimentos e os objectivos
do Fundo.
A inclusão das comunidades afectadas na estrutura de governação do
Fundo Soberano poderá garantir
maior sentido de propriedade por
parte das comunidades na gestão de
recursos locais, maior distribuição
de benefícios, servindo igualmente
como medida para mitigar queixas
relacionadas com os benefícios económicos decorrentes da extracção
de recursos naturais.
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A Europa é parceira de África na construção
do nosso futuro comum
Por Josep Borrell*

E

stou de viagem esta semana pela África, um continente vibrante a preparar
o seu futuro: impulsionando a transformação digital, tornando a agricultura mais eﬁciente e sustentável, construindo novas infra-estruturas para reforçar
as ligações entre as pessoas, moldando a segurança colectiva do continente e investindo no seu maior recurso: a sua juventude.
Em tudo isto, propomos que a Europa seja a
parceira de eleição de África. O investimento
europeu em África é mais de cinco vezes superior ao da China. Um quarto do comércio
africano é com a União Europeia; é apenas
15% com a China e 2% com a Rússia, e 90%
das exportações africanas entram na União
Europeia com isenção de obrigações. A União
Europeia trabalha com parceiros africanos na
construção das primeiras instalações para o
fabrico de vacinas no continente e aprovámos
na cimeira União Africana – União Europeia
um pacote de investimento de 150 mil milhões de euros no âmbito do Global Gateway.
Com o Mecanismo Europeu para a Paz e as
nossas missões de formação militar, ajudamos
a reforçar a paz e a segurança no continente.
No entanto, o futuro do mundo está ensombrado pelas consequências devastadoras da
guerra da Rússia contra a Ucrânia sobre a segurança alimentar, preços da energia, dívida
e questões de segurança. Esta guerra está a
afectar a todos, mas a África é uma das suas
principais vítimas colaterais. Embora saibamos que alguns países do continente africano
olham para esta guerra de uma perspectiva
diferente da nossa, penso que podemos concordar em quatro pontos fundamentais.
Primeiro: A Europa, África - e o mundo in-

teiro - não podem aceitar um mundo de “o
poder tudo permite”, onde as grandes potências podem reivindicar “esferas de inﬂuência”
e atacar os vizinhos para anexar o seu território. A agressão russa contra a Ucrânia é um
exemplo perfeito do tipo de imperialismo
cruel do século XIX que a África viveu. Precisamente porque os europeus estão conscientes das suas responsabilidades nessa época, a
União Europeia pretende opor-se ao imperialismo renovado. Temos de manter e revigorar
a ordem multilateral, para defender o Estado
de direito tal como decidimos conjuntamente
na recente Cimeira União Europeia-África.
Esta é a razão particular pela qual a União
Europeia apoia o apelo do Presidente Sall a
um assento no G20 para a União Africana.
Segundo: Temos de agir para atenuar a actual
crise alimentar. Com mais de 70 parceiros,
muitos dos quais em África, a União Europeia está a actuar em quatro vertentes de acção: solidariedade para com aqueles que não
têm meios para adquirir alimentos; apoio à
produção de alimentos; facilitação do comércio agrícola inclusive levando cereais da
Ucrânia para a África e alinhamento da nossa
resposta de segurança alimentar no sistema
multilateral com a ONU no centro. Outros
tentam fugir da sua responsabilidade, culpando as sanções. No entanto, os factos são claros.
As sanções da União Europeia não proíbem
os países africanos de importar e transportar
bens agrícolas russos, nem de os pagar. O problema é a guerra russa, não as sanções. Se os
nossos parceiros africanos enfrentarem quaisquer problemas concretos de importação de
bens agrícolas que pareçam estar relacionados
com as nossas sanções, analisaremos conjun-

tamente esta questão.
Terceiro: Precisamos de intensiﬁcar o nosso
trabalho conjunto para preservar a segurança
e a protecção de África. Nessa área, a União
Europeia é o parceiro mais ﬁável de África,
apoiando os esforços de paz com onze missões em todo o continente. Em Abril último,
apoiámos a União Africana com mais 600
milhões de euros para melhorar a prevenção
de conﬂitos, a gestão de crises e a luta contra
o terrorismo.
Visito esta semana, Moçambique e Somália.
Em Moçambique, a União Europeia apoia as
forças armadas para que possam restaurar a
segurança na província de Cabo Delgado, e as
nossas medidas de assistência através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz ascendem
agora a 89 milhões de euros. Estamos também a ﬁnalizar programas de apoio aos contingentes da SADC e do Ruanda. Do mesmo
modo, a Somália pode contar com as nossas
missões para combater a pirataria e treinar as
forças armadas somalis. Com um total de 2,3
mil milhões de euros, a União Europeia também tem sido um apoiante ﬁável da Missão
da União Africana na Somália, há mais de 10
anos.
Com 78 efectivos de pessoal de segurança, a
Rússia contribui muito pouco para as operações de manutenção da paz da ONU em
África, em comparação com os 6000 provenientes de países da União Europeia. Pelo
contrário, a Rússia contribui para a deterioração da situação de segurança em África com
várias centenas de mercenários de empresas
militares privadas, tais como Wagner ou Patriot. Esta presença apenas agrava as crises e
multiplica as violações dos direitos humanos,

como vemos no Mali e na República Centro-Africana.
Quarto: A África e Europa devem continuar
a preparar o futuro em vez de caírem de novo
no passado. Enquanto alguns tentam dividir-nos ressuscitando velhos padrões, isto ignora
o longo caminho que percorremos juntos nas
últimas décadas. O colonialismo é uma mancha indelével na consciência da Europa, mas
lidar com a nossa responsabilidade pelo passado fez de nós melhores parceiros para o futuro. A Europa olha para a África com novos
olhos: com optimismo e conﬁança. É por isso
que queremos aprofundar a nossa parceria,
dando sempre prioridade máxima às “soluções
africanas para os problemas africanos”.
No entanto, outros parecem tentados a repetir os erros cometidos uma vez pelos europeus, procurando simplesmente extrair
matérias-primas africanas, controlar a terra
e a agricultura, colocar os países africanos na
dependência ﬁnanceira ou tentar explorar o
dinamismo da sua juventude em seu próprio
benefício.
Como nós na Europa estamos a trabalhar
para reforçar a autonomia estratégica da
União Europeia, estamos a apoiar a África a
fazer o mesmo. Todos devemos trabalhar com
múltiplos parceiros, com base no respeito
mútuo e no direito internacional. Estas são as
regras do século XXI. Nesse quadro, a África
e a Europa devem aprofundar ainda mais os
seus laços e cooperação, porque o seu futuro é
também o nosso futuro.
*Josep Borrell é o Alto representante da
União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança.

Gorbachev: Entre um passado miserável
e a promessa de um futuro brilhante*

A

história instantânea, tal como o
café instantâneo, é raramente tão
bom como o verdadeiro café. Ainda assim, a vida e morte de Mikhail Gorbachev, o último líder da União
Soviética, e uma ﬁgura de grande signiﬁcado histórico do Século 20, requerem uma
avaliação imediata. Como é muitas vezes o
destino de líderes que procuram decisivamente quebrar com a ordem estabelecida,
ele foi alvo de muita chacota na Rússia.
Mas para muitos cidadãos no ocidente democrático, ele foi um herói.
Os feitos de Gorbachev foram esplêndidos
e vastos nas suas ramiﬁcações. De forma
fatal ele debilitou a mão de ferro do Partido Comunista, pôs cobro ao legado de
Stalin, terminou a guerra fria, ajudou a
tornar a Europa “reuniﬁcada e livre”, e no
processo, sem qualquer intenção para tal,
contribuiu para o desmantelamento da
União Soviética. O que é que o guiava?
Para compreender as suas motivações, é
preciso considerar as circunstâncias extraordinárias do Moscovo dos primórdios
da década de 1980. A União Soviética era
um gigante nuclear com uma inﬂuência

global. Mas estava a ser dirigida por uma clique envelhecida de apparatchiks que eram tão
débeis como eram também incompetentes.
Yuri Andropov sofria de uma doença renal
terminal, Konstantin Chernenko, o antecessor
imediato de Gorbachev, esteve aparentemente
em coma durante a maior parte do seu tempo
no poder. Um outro velhote que precedeu a todos eles, Leonid Brezhnev, secretário-geral do
partido até à sua morte em 1982, tornara-se
numa ﬁgura de diversão para os russos. Numa
anedota muito bem conhecida, Brezhnev está
a proceder à abertura dos Jogos Olímpicos de
Moscovo, em 1980. No seu discurso oﬁcial, ele
diz: “Oh, oh, oh, oh, oh!” Um dos seus assessores aproxima-se dele e cochicha-lhe: “Nada
disso, Leonid Ilyich, aquelas são as argolas do
logótipo Olímpico. O texto está aqui abaixo!”
Este é o legado herdado por Gorbachev em
1985: uma liderança ridicularizada e desacreditada, uma ineﬁciente e corrupta economia centralmente dirigida, uma guerra sem sentido no
Afeganistão, sérias convulsões na Polónia e um
presidente americano – Ronald Reagan – que
tinha chamado a União Soviética um “império
do mal”, e com a sua aliada, Margaret Thattcher, parecia determinado a desmantelá-la.

Era um desaﬁo assustador. De acordo com
uma biograﬁa, a sua esposa, Raisa, perguntou a
Gorbachev, na véspera da sua tomada de posse: “Precisas realmente disto?” Ele respondeu:
“Não podemos simplesmente continuar a viver
assim”. Essa frase, revelando algum sentimento de desespero, provou ser um epitáﬁo improvisado para a União Soviética. Era uma visão
que informava tudo o que viria mais tarde a
acontecer.
Perestroika e Glasnost, palavras que se tornaram famosas em todo o mundo, numa altura
em que Gorbachev procurava implementar
reformas económicas e estabelecer uma sociedade aberta, representavam uma revolução na
vida dos russos – mas algo que fugiu do controlo. Ele aboliu o sistema de partido único,
mas não tinha um plano de governação para
o substituir.
Fora das fronteiras soviéticas, o relaxamento
do aperto por parte de Moscovo despoletou
uma irresistível energia que se mantivera contida durante décadas. Em 1989, a Alemanha
Oriental implodiu e o muro de Berlim desabou. Outros estados satélites, e nações “perdidas” como a Ucrânia e as repúblicas bálticas,
agarraram a oportunidade e partiram para a

independência. Nada havia sido planeado,
mas não havia como parar.
Gorbachev admitiu ter cometido erros, e a
sua humildade tornou-o distinto. Um homem de família, cheio de calor, nunca esteve
no exército, nunca foi um bêbado. Gostava
de livros e candidamente preferia fazer-se
acompanhar de líderes ocidentais tais como
Reagan e Thatcher, talvez mais do que dos
seus próprios camaradas no bureau político.
É triste e injusto que nos anos que se seguiram ao golpe de estado que o derrubou em
1991, Gorbachev se tenha tornado no bode
expiratório para a crise económica e a perda
do império pela Rússia. Triste, também, que
os líderes ocidentais não lhe tenham dado
o apoio suﬁciente enquanto ainda pudessem. O subsequente colapso da experiência
democrática da era pós-soviética durante a
governação de Boris Yeltsin, e o surgimento
de Vladimir Putin resultam desse lapso de
responsabilidade.
Seja quais forem as suas fragilidades, Gorbachev foi um grande e importante homem.
Futuros estudiosos irão certamente concluir:
ele estava do lado certo da história.
*Observer de Londres. Título da responsabilidade do SAVANA.
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Ambiente de cortar a respiração no desporto motorizado e automóvel

O difícil caminho para consensos
Por Paulo Mubalo

O

barulho no desporto
motorizado continua
a catalisar as atenções
dos aficionados pela
modalidade e não só, e na semana passada o ATCM decidiu, através de uma conferência de imprensa, abrir o livro
para dissipar algumas zonas de
penumbra. E coube a Rodrigo
Rocha presidente deste clube
a dar o mote, criticando a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo
(FMAM) por ter um objectivo
aparente “de impedir o desenvolvimento do desporto motorizado no país”.
Na verdade, as duas instituições
estão desavindas e, perante a
complexidade do assunto, a reconciliação tarda a chegar, daí
que só o tribunal é que poderá
dar a sentença para o bem da
modalidade.
Enquanto isto, na retro-mencionada conferência de imprensa, diga-se bastante concorrida,
o ATCM aﬁrmou que nos últimos tês anos tem sido “vitima
de ataques consecutivos por uma
entidade criada de modo dúbio,
pouco transparente e presidida
pelo senhor Bruno Campos, cujo
objectivo aparente é impedir o
desenvolvimento do desporto
motorizado em Moçambique”.
Explicou que o “método de ataque é sempre o mesmo: instaurar uma providência cautelar
na véspera de um evento com
intenção de o suspender e de
forma a que o ATCM só possa
ser ouvido muitos dias após a
inviabilização do evento calendarizado”. Dessa forma, observa
Rodrigo Rocha, “pretende essa
entidade fazer o ATCM arcar
com as consequências ﬁnanceiras por apenas nas vésperas de

Bruno Campos, presidente da FMAM

evento devidamente organizado,
usar de artimanhas para fazer o
impensável: limitar o desenvolvimento do desporto automóvel
que é realizado pelo ATCM em
Moçambique”.
Endiabrado, Rocha aﬁrmou que
o ATCM “está actualmente sob
efeito de uma nova providência
cautelar, a terceira que nos limita
de realizar eventos desportivos.
Tal como nas anteriores a entidade beligerante invoca os mesmos argumentos de sempre, que
se resumem a um imaginário
impedimento segundo o qual os
clubes desportivos devidamente legais não podem organizar
eventos desportivos privados
sem a permissão dessa beligerante privada”.
Observou ainda que o ATCM
é a instituição designada pela
FIA para gerir o desporto automóvel em Moçambique,
desde 2005 e que organiza diversos campeonatos do clube,
nomeadamente
picanto cup,
campeonato de karts , campeonato drift rivals, campeona-

Gilberto Mendes, SED

to de velocidade, entre outros.
O ATCM diz ser a autoridade
desportiva nacional da FIA desde 2005 e que promove o desporto nas modalidades de corrida em circuito, modiﬁcados, não
modiﬁcados e monolugares, assim como karting, drifting, rally,
drag racing e protótipos.
É a entidade responsável pela
emissão de cartas de condução
internacional de Moçambique,
emissão
de licenças de
competição internacionais ,
únicas válidas para provas da
FIA. O que é reclamado pela
FMAM.

O que diz a FMAM
Entretanto, através de um comunicado, a FMAM distancia-se das alegadas acusações de
que esteja a boicotar a realização
de provas promovidas e organizadas pelo ATCM, usando como
estratégia para a prossecução dos
seus objectivos, a instauração de
uma providência cautelar na véspera da realização desse evento
para que o mesmo seja suspenso.
Voltou a reiterar que é a autoridade desportiva nacional reconhecida por despacho ministerial, sendo que a lei do desporto
atribui competências próprias a
esta instituição. Elenca algumas
a saber: promover, dirigir, coordenar e regulamentar a prática
da respectiva modalidade; organizar e realizar as competições
nacionais e atribuir os respectivos títulos; organizar ou tutelar
as competições desportivas de
carácter internacional que se
disputem em território nacional;
pugnar para que se respeitem os
princípios de ética e disciplina
desportivas e do amadorismo
desportivo.
Entende que o recurso feito
aos tribunais não tem qualquer

Rodrigo Rocha, presidente do ATCM

objectivo de descredibilizar ou
boicotar o desporto motorizado,
mas é que é um grito de socorro contra a usurpação das competências atribuídas pela lei do
desporto, ante o silêncio da Secretaria de Estado do Desporto.

Reacção da SED
O Secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, decidiu
quebrar o silêncio em relação à
actual situação que se vive no
desporto motorizado . Através de uma nota, explicou que
o ATCM tem autonomia para
realizar provas de carácter particular estando ou não integrado
na hierarquia desportiva .
Ajuntou que a posição da
FMAM gera uma errada convicção no público e nos amantes
e praticantes do desporto motorizado, para além de que tal
atitude não só representa uma
afronta à autorização concedida ao ATCM pela entidade que
superintende a área do desporto
no País.
Entende, Mendes que as constantes tentativas de perturbar
as competições legalmente promovidas ou organizadas pelo
ATCM violam os direitos deste enquanto clube e contrariam
os princípios orientadores das
federações, designadamente a
legalidade e a liberdade, afectando assim o desenvolvimento
da modalidade, o que contraria os objectivos do governo no
sector. Outrossim, defende que
a FMAM deve se conformar
com o quadro legal vigente no
sector, abdicando de praticar
de quaisquer actos que impeçam ou perturbem os clubes.
Ou seja, segundo ele, o ATCM
pode promover e realizar provas ou competições desportivas de carácter particular

(nacionais e internacionais ).

A terceira será de vez?
Entretanto, a audiência da terceira providência cautelar instaurada pela FMAM contra o
ATCM realizou-se nesta segunda- feira, na 5ª secção do Tribunal Judicial de Maputo sem
assistência.
Com efeito, diferentemente do
que é habitual em casos semelhantes, o juiz Carlos Caetano,
declinou a presença do público,
o que mereceu vários comentários.
Rodrigo Rocha, do ATCM disse esperar que desta vez sejam
ultrapassadas todas as barreiras que vêm sendo criadas pela
FMAM cujo propósito é impedir a promoção e desenvolvimento do desporto motorizado
do clube que dirige.
Já Bruno Campos, da FMAM,
aﬁrmou que estava conformado
com a audiência e prometeu não
falar mais sobre o assunto enquanto este estiver nas mãos da
justiça.
O que equivale dizer que, enquanto se espera pela decisão do
juiz, as provas no ATCM, instituição com 74 anos de existência, continuam encerradas, até
porque já antes este organismo
havia comunicado que suspendia
o calendário desportivo a partir
do dia 01 de Setembro deste ano
por tempo indeterminado, até
que a verdade “seja reposta nos
tribunais e na comunidade desportiva”.
De realçar que até ao presente
momento o ATCM realizou uma
prova de rally de clássicos, quatro provas de drift, três provas no
âmbito do picanto cup, duas provas de drag racing, cinco provas
de digital motorsport, três provas
de modiﬁcados, entre outras.

DESPORTO
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Embaixada dos Estados Unidos
da América
Bolsas de Intercâmbio Professional
A Embaixada dos E.U.A. está a receber
candidaturas para Bolsa de Intercâmbio
Internacional (2022-2023), para o “Mandela
Washington Fellowship for Young African
Leaders (YALI Program)”.
O recrutamento para a Iniciativa Mandela
Washington para Jovens Líderes Africanos
(YALI), tem o seu início a 16 de Agosto de 2022.
Os concorrentes devem ter excelente domínio
da língua Inglesa. Os candidatos devem ser
de nacionalidade Moçambicana ou residentes
permanentes em Moçambique e terem uma
capacidade de liderança.
Benefícios da Bolsa: A bolsa inclui bilhete de ida
e volta, subsídios de viagem e de subsistência,
e ainda para alojamento e seminários.
Sobre as Bolsas:
A Iniciativa Mandela Washington para Jovens
/tGHUHV $IULFDQRV <$/,  ¿QDQFLD FHUFD
de 700 jovens líderes Africanos de países
da África Subsaariana, que tenham idades
compreendidas entre os 25 e os 35 anos, que
WHQKDP ÀXrQFLD HP ,QJOrV IDODGR H HVFULWR
para uma formação nos Estados Unidos,
num curso intensivo, com a duração de
seis semanas. A formação será em matéria
de Liderança, orientação em Negócios e
Empreendedorismo e Liderança Cívica ou
Administração Pública. Para obter informações
gerais sobre o Instituto, visite a página web:
h t t p s : / / m w f e l l o w s . i n f o / a p p l y.
Prazo para se candidatar: 13 de Setembro,
2022.

90+2=92% DE VERDADE (CONT.)
DIA 29 = DIA DA ESPIRITUALIDADE
Quem nasce neste dia e souber orientar sua vida para o bem, conseguirá tudo o que desejar, pois o número 29 tem a característica de
imprimir força ao nativo. É um extremista: o 2 e o 9 levam-no ao
estado de euforismo ou à melancolia. Tem grande capacidade auditiva e senso variado de humor, podendo em questão de segundos ir
da alegria contagiante à mais negativa das formas: a violência.
Para conseguir se realizar usa de imaginação, brandura de modos
(quando não o contrariam) além de elevado espírito de conciliação.
Como é moral e intelectualmente elevado, usa a fé, o idealismo e
o conhecimento inspirado para atingir seus objetivos, seus ideais.
Sendo extremista, está sujeito a muitas mudanças comportamentais
ao longo de sua duradoura vida e, por isso, deve procurar interesses
deﬁnidos e manter o ânimo calmo e equilibrado, pois a sua normal
agitação o torna disperso, provocando muitos começos e poucos ﬁns.
Há uma grande tendência a se voltar para a religião ou esoterismo
após os 45 anos e deve cuidar para não cair no fanatismo e também
não induzir os demais, pois como é inspirado e cativante, tem facilidade de convencer quem quer que seja. Para ter sucesso na vida,
necessita de harmonia em tudo e com todos, pois tem muita diﬁculdade em se situar no meio termo. 29 é o número do casamento e dos
divórcios ou separações. Pode sofrer inúmeras decepções amorosas
e, se encontrar a sua ‘cara metade’, normalmente casa-se cedo. Porém, necessita controlar suas emoções e evitar atitudes apaixonadas,
pois as uniões desfeitas causam-lhe imensos sofrimentos e diﬁculdades para se ajustar a uma nova relação. Apesar de ser um paciﬁsta,
diplomata e conciliador, pode se tornar agressivo ﬁsicamente, quando os seus princípios são violados ou as coisas não correm como gostaria, causando-lhe grande perda de energia e levando-o a se tornar
irascível e até insuportável.

DIA 30= DIA DA REALIZAÇÃO
Manifestação, expressão, imaginação, liberdade, prazer em viver em
comunhão com todos, são os principais predicados do nativo deste
dia. Detesta ser criticado, pois é altamente sensível e não suporta se
ver ‘ despido’ de seus princípios e ideais. O 0 à direita do 3, mostra
claramente que existe uma tendência à autoanulação, à auto desvalorização, subestimando-se em demasia. Precisa constantemente se
conscientizar de seu grande valor e de sua habilidade em superar diﬁculdades e, principalmente, impor-se antes a si próprio para depois
conquistar o respeito e a admiração dos demais .É muito apegado
à família e aos amigos; é bom e digno de conﬁança. Tem personalidade marcante, de certa forma perfeccionista, independente e não
suporta ser mandado ou trabalhar em cargos ou funções subalternas.
Caso não seja moralmente desenvolvido, poderá tentar atingir seus
objetivos de forma ilegal, fraudulentamente, usando de artifícios
pouco convencionais (chegando mesmo a ser cruel), e como não
consegue disfarçar seus sentimentos, quase sempre é pego e acaba se
arruinando e arruinando os parentes, principalmente aqueles mais
próximos, como ﬁlhos, irmãos ou o cônjuge. Fora desse lado negativo, normalmente é compreensivo e tolerante com tudo e com todos
(apesar de às vezes pensar que está sempre certo).
ATCM/FMAM
No passado dia 5 do mês corrente, como é do conhecimento geral,
houve uma audiência no Tribunal da Cidade de Maputo, sobre a
providência cautelar que a FMAM interpôs contra o ATCM.
Naturalmente e porque o assunto interessa sobremaneira ao Desporto Motorizado, deslocaram-se para lá cerca de 20 pessoas, de
entre membros das direcções, pilotos, ex-dirigentes, dirigentes, jornalistas e meros expectadores.
Qual não foi o espanto dos presentes, quando o Senhor Juiz Carlos
Caetano, após dar como iniciada a sessão, decidiu-se d´uma forma
educada, por expulsar todos os presentes da sala.
O que caiu muito mal no ambiente tranquilo e pacíﬁco com que
todos estavam, para efectivamente perceber o que está a acontecer
no desporto motorizado em Moçambique, mais concretamente no
Maputo.
Isto porque o que está plasmado na Lei, tal só deverá acontecer, quando há riscos de qualquer espécie e questões relacionadas com segredo do Estado. Ora, não era nada disso que estava a acontecer. Mas
mesmo assim recordar-nos-emos do julgamento na tenda da B.O.,
em que se discutiram publicamente e para todo mundo, através das
TV´s, assuntos de alto risco e de segredos de Estado! Assim sendo,
esta decisão do Senhor Juiz mais pareceu uma decisão inspirada na
“Lei da rolha” ou no “Posso, quero e mando”, salve melhor opinião!
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

COMUNICADO
IMPLEMENTAÇÃO DA SELAGEM OBRIGATÓRIA DE CERVEJAS E BEBIDAS PRONTO A
CONSUMIR (RTD’s)
1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária prorrogou a fase Piloto de Selagem de Cervejas e RTDs,
até 30 de Outubro de 2022 e determinou o reajustamento do calendário de implementação das
fases subsequentes, nomeadamente:
% 1 de Novembro de 2022 – início de interdição de introdução ao consumo de Cervejas e
57'VVHPVHORGHFRQWUROR¿VFDOH
% 02 de Maio de 2023 – início de interdição de
circulação, no mercado nacional, de Cervejas
H57'VVHPVHORGHFRQWUROR¿VFDO
2. Nos termos da alínea l) do Glossário do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco
Manufacturado, aprovado pelo D.M. nº 64/2021,
de 21 de Julho, entende-se por introdução dos
bens ao consumo o facto que ocorre quando:
(i) o produto fabricado sai da unidade de produção em condições normais de comercialização,
segundo prática usual para este ou para produtos
LGrQWLFRV (ii) se realiza a importação segundo
DVQRUPDVDGXDQHLUDVH(iii) o produto acabado
sai do armazém de regime aduaneiro.
3. Reitera-se o apelo aos operadores para a rigorosa observância do calendário anteriormente referido, de modo a assegurar-se que o processo
decorra com a harmonia desejada.
4. Para informações/esclarecimentos adicionais, os
operadores devem contactar a Unidade de Implementação da Selagem de Bebidas Alcoólicas
e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Autoridade Tributária, Avenida 25 de Setembro,
n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de Normação de Procedimentos Aduaneiros/Divisão do ICE
(Edifício-Sede da Direcção Geral das Alfândegas,
Rua Timor Leste, n° 95, 3° andar) na Cidade de
Maputo, bem como as Delegações Provinciais da
Autoridade Tributária (Área Operativa das Alfândegas).

Maputo, aos 31 de Agosto de 2022.
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Agenda Cultural

Cine-Teatro

Gilberto Mendes

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

Xima Bar
Sexta, 09/09 -19h

Chico Antonio
Sabado, 10/09 -18h

Miguel Xabindza

Karamel Bar
& Lounge
Todas quintas a
partir das 17h

Lena de Almeida
& DJ Xwell

Gil Vicente Bar
Sexta, 09/09 -19h

Hip Hop Live
Sabado, 10/09 -19h

Artista Roley

Anuncie a sua
marca, produto e
serviços, na SAVA N A F M . P r o porcionamos para
si pacotes promocionais, contacte-nos através
de: 84 1440048,
82 8944278 ou
ainda através do
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz
SAVANA 100.2 FM

Visite agora e
mantenha-se informado,
(integridade & independência)

https://www.
savana.co.mz
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Pedro Madruga (Texto)

Fofocas da semana

-

Naíta Ussene

Naíta Ussene

Até que em ﬁm, Kota de Família! Quem te vê, quem te viu...
- Não gosto disso, Nanda. Quer dizer, para ti Mambas é sinônimo de vitórias
adiadas?
- É que já estava acostumada. Mas essa coisa de andares toda semana de vermelho, já é outra coisa que te vai matar, meu velho...
- Estás a esquecer que são cores da nossa bandeira.
- Isso até sei, mas onde estão, o verde, o amarelo, o branco, o preto? Achas que vão
ﬁcar na massada, roendo-se de ciúmes?
- Nada disso, Fernanda é que também em Sintonia com as frentes de Manica e
Sofala, meu Amor.
- Yuh! Maigode. Andas tão romântico que eu até já me tinha esquecido disso.
- O Amor é lindo, meu Amorzinho. Só para teres uma ideizita, o nosso líder inquestionável em Manica, o inabalável Edson reforçou o aprumo. Estamos na semana de
todas Vitórias...
- Parece que ﬁcou mais visível, mais visionário...
- Eish. Outras coisas não sei. Só me parece que a prontidão, essa menina ﬁcou mais
bonita...
- A vitória prepara-se, organiza-se, minha ﬁlha. Aprendemos com o Camarada Roque
a tocar em todos os instrumentos para vencermos.
- Mas aquele teu colega da escola primária, o Bulha eu já praticamente não lhe reconhecia... Ficou mais papa que o próprio Papa. Ficou maningue diferente...Hiiihhhhh.
- É assim mesmo, Nanda. A nossa divina luz, a nossa gloriosa força e poderosa, meu
amor!
- Yuhhh... Estou no céu, meu querido Kota. Aprendi o truque. Vou caprichar sempre
para os Mambas ganharem todos os jogos ali no Zimpeto. Há quanto que andava
trombudo, andas tão feliz agora...
- Chiquinho Conde é o dono destes recados que estás a receber esta semana...Ele é o
culpado desta alegria muito nossa...
- Lá isso é verdade. Mamba que ele é há anos... Mas não arranja um tempinho para
fazer um memorial dos primeiros internacionais dos Mambas em Portugal.
- Quem, ALI Hassan, Brassard?
- Esses não. São bebés. Estou a falar do quarteto de atacante, Ngunhunhane, Molungo, Zixaxa, Godido ... Não obrigues a te dar o onze titular, Kota.
- Estás bem disposta, ﬁlha.
- Aprendi com o velho Cabaço, ele nunca gostou de andar sozinho. José Luís Cabaço,
antigo ministro de Informação, deixou-se fotografar na companhia de Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda (BE) de Portugal, José Luís Jeque e José Sixpence, retirados
das redacções para servir a assessoria governamental, Abdul Naguib, PCA da Rádio
Pública e Francisco Louça, do BE. A foto foi tirada em Chidenguele (Gaza), por
Naita Ussene, quando na companhia de Jeque, Sixpence e Naguib, cruzaram-se com
Rosas, Cabaço e Louça.
- Muito respeito, Amor. Cabaço não é egoísta. Sempre bem acompanhado, com
jovens. Acho que ele não perdeu as sete fofocas da semana...

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz

EF4FUFNCSPEFt"/099*9t/o 1496

Standard Bank prevê descida
OLJHLUDGDLQÁDomR

O

Standard Bank, um dos principais bancos comerciais em
Moçambique, prevê uma ligeira redução da inflação, que
tem estado a registar uma subida nos
últimos meses, mas assinala que tal só
poderá acontecer até ao final do ano,
quando atingir uma média de 11.7%.
O pico, estimado em 12.2%, poderá
ser em Agosto.
Segundo o economista-chefe do banco, Fáusio Mussá, este cenário deve-se
a uma série de choques, internos e externos, a que a economia nacional tem
sido exposta, com destaque para o impacto das mudanças climáticas sobre
o preço dos alimentos e da guerra na
Ucrânia sobre o preço dos combustíveis, com efeito sobre os restantes preços na economia.
Para responder a estas ameaças, explica, o Governo anunciou, por exemplo,
a intenção de subsidiar o transporte,
assim como uma componente de importação de combustíveis para garantir uma certa estabilidade dos preços,
“sobretudo porque as camadas mais
vulneráveis da nossa sociedade são as
que mais se ressentem do impacto do
aumento do preço dos combustíveis”.
i/FTUF DFOÈSJP  B OPTTB FYQFDUBUJWB Ï
que o Banco de Moçambique mantenha a taxa de juro de referência da
QPMÓUJDB NPOFUÈSJB .*.0  BUÏ BP
ﬁm do ano no actual nível de 15.25%,
mas não há garantias de que tal venha
a suceder, sobretudo se houver alguma
surpresa que se traduza numa inﬂação
mais elevada do que a prevista”, subliOIPV " QSØYJNB SFVOJÍP EP $PNJUÏ
de Política Monetária do Banco de
Moçambique está agendada para o

QSØYJNPEJBEF4FUFNCSPDPSSFOUF
Fáusio Mussá, que falava recentemente, na sessão virtual do Economic Brieﬁng, mostrou-se preocupado com a
queda das reservas internacionais, que
tem resultado na redução dos meses de
cobertura de importações para cerca de
4.7 meses, o que pode ter um impacto
na evolução do metical.
Porém, aﬁrma que, face ao aumento
da ajuda externa (por parte do Banco
.VOEJBM  'VOEP .POFUÈSJP *OUFSOBDJPOBM F PVUSPT QBSDFJSPT EF BQPJP  Ï
expectável que o Governo consiga, nos
QSØYJNPT NFTFT  SFTUBVSBS P OÓWFM EF
reservas para um rácio superior a quatro meses de importações.
i*TTP QPEF BKVEBS B SFEV[JS BMHVNBT
pressões que se registam no mercado
cambial sob ponto de vista de liquidez”, indicou.
&N .BJP EFTUF BOP  P '.* BQSPWPV
um pacote de ajuda avaliada em USD
470 milhões, montante destinado ao
ﬁnanciamento de reformas do Governo para a melhoria da gestão macroeDPOØNJDB JODMVJOEPBEÓWJEBQública e
questões ﬁscais estruturais.

Retoma dos projectos de
gás
/VNPVUSPQSJTNB PFDPOPNJTUBDIFfe do Standard Bank considerou que
a melhoria das condições de segurança
RVFTFSFHJTUBOBT[POBTQSØYJNBTBPT
projectos de exploração de gás natural
OB #BDJB EP 3PWVNB  FN $BCP %FMgado, pode ditar a retoma das obras
de construção do complexo da TotaM&OFSHJFT OBQFOÓOTVMBEF"GVOHJ OP
distrito de Palma, na primeira metade
EPQSØYJNP

0TUSBCBMIPTOB«SFB DPNVNJOWFTtimento estimado em mais de USD 20
biliões, o maior em curso no continenUFBGSJDBOP GPSBNTVTQFOTPTFN"CSJM
de 2021, depois do dramático ataque
de 24 de Março a vila de Palma.
"TVTQFOTÍPEBTPCSBTEFTUFQSPKFDUP 
de acordo com Fáusio Mussá, vai resultar num atraso no início da exploração deste recurso, o que, por sua vez,
vai reﬂectir-se na sua contribuição na
economia nacional em termos de exportações e diversiﬁcação das receitas
do País.
“Do ponto de vista de exportações, a
nossa expectativa é que o projecto da
«SFB  DPNFDF B FYQPSUBS B QBSUJS EF
2026, o que signiﬁca que entre ﬁnal
deste ano e a primeira metade de 2023
a Total Energies retome a construção”,
sublinhou.
Fáusio Mussá referiu-se, igualmente, ao projecto da Exxon Mobil, cuja
%FDJTÍP 'JOBM EF *OWFTUJNFOUP '*% 
FNJOHMÐT BJOEBOÍPGPJUPNBEB PRVF 
na sua opinião, está ligado à suspensão
das obras por parte da TotalEnergies.
“Em princípio, é provável que a DeciTÍP 'JOBM EF *OWFTUJNFOUP TFKB UPNBda num período máximo de 12 meses
BQØTBSFUPNBEPQSPKFDUPEB«SFB 
DVKP DPOTØSDJP Ï MJEFSBEP QFMB NVMtinacional francesa Total Energies”,
concluiu.
Realizado regularmente pelo Standard Bank, o Economic Brieﬁng é um
evento que tem por objectivo orientar
os seus clientes, em particular, e o mercado, em geral, na tomada de decisões,
através da partilha das principais tendências da economia nacional e internacional.
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Depois do atabalhoado adiamento, em Fevereiro, da missão de alto nível da UE por causa de um contágio de covid FTUÈFOUSFOØTPboss da diplomacia europeia, com uma
ambiciosa agenda em cima da mesa, que inclui o apoio ao
FTGPSÎP TFDVSJUÈSJP QBSB $% &TUÈ UBNCÏN QSPHSBNBEP
um encontro com o engenheiro do planalto, madame relaxe e o timoneiro do ministério dos tiroteios.

t

&OUSF OØT UBNCÏN FTUÈ B NJTTÍP EP '.* QBSB BWBMJBS
os entendimentos havidos em Maio, onde a instituição
aprovou um cheque de 470 milhões de verdinhas para ﬁOBODJBSVNQBDPUFEFSFGPSNBTEFHFTUÍPNBDSPFDPOØNJDB/ÍPFTUÈDMBSPTFTBJSÍPSFDPNFOEBÎÜFTTPCSFBTEVBT
EF[FOBTEPQBDPUFEFNFEJEBTEFBDFMFSBÎÍPFDPOØNJDBF
das trapalhadas no TSU.

t

/B GSFOUF EJQMPNÈUJDB B DBOFUB FTUÈ NVJUP RVFOUF  DPN
OPNFBÎÜFTBJOEBFNDVSTPQBSBQPTJÎÜFTDIBWF0TCFN
entendidos na matéria sugerem que tudo deverá culminar
DPNBMHVNBTNFYJEBTMÈOPUPQPEBQJSÉNJEF0TVDFTso que foi a campanha para a eleição para um lugar não
permanente lá para as bandas da cidade da maçã poderá
culminar com a premiação de um quadro já bastante calejado nos corredores diplomáticos.

t

0 SFHJNF FTUÈ NFTNP TFN GSFJPT %FQPJT EB UFOUBUJWB
BJOEB OÍP UPUBMNFOUF BCBOEPOBEB  EF DPMPDBS BMHFNBT
nas palavras, a nova frente visa o sector da sociedade civil.
%JBTEJGÓDFJTTFBQSPYJNBN FPDBMPSEF0VUVCSPB%Fzembro não será apenas uma questão climática.

t

/VNTFNJOÈSJPFOUSFBDMBTTFDBTUSFOTF VNEPTFMFNFOtos colocou o dedo na ferida: o nepotismo é a principal
razão para os sucessivos insucessos na luta contra os jihaEJTUBT2VFNÏPQBJ PVNÍF RVFUFOEPPQPEFSQBSBTF
impor, vai permitir que o seu rebento tenha de enfrentar
os canhões?

t

&NBMHVNBTQBSUFTEPHMPCP BWJUØSJBOBTFMFJÎÜFTÏEFUFSNJOBEBQPSRVFNDPOUBPTWPUPT/ÍPÏQPSBDBTPRVF
KÈDPNFÎPVBMVUBQBSBEFUFSNJOBSRVFNTFSÈPQSØYJNP
EJSFDUPSEP45"& NFTNPRVFPDPODVSTPQÞCMJDPUFOIB
ditado que é mais competente.

t

.BTMÈQBSBBTCBOEBTEP/PSUF PTNBDVBTFTUÍPGVSJPTPT
com um dos seus, que os acusou de serem falsos, numa
DPOGFSÐODJBFN/BNQVMBQBSBBFMFJÎÍPEPTEFMFHBEPTBP
congresso do glorioso. Prometem mesmo que se o dito
cujo lá puser os pés, novamente, não o deixarão sair mais,
para deixar de ser falso como eles.

t

Mais acima, especialistas acham que não é assim tão fácil fazer uma segunda plataforma ﬂutuante na bacia do
Rovuma, um assunto que o engenheiro do planalto vem
falando, face às incapacidades securitárias no curto pra[PFN$BCP%FMHBEP.BTDBTPBWBODFRVFN QSPWBWFMmente, ﬁcará a perder é o conteúdo local, conectada à nomenklatura rendeira.

Em voz baixa
t

Está a causar um certo desconforto em sectores académicos a decisão que outorga o engenheiro do planalto o
UÓUVMPIPOPSÓmDPEF%PVUPS)POPSJT$BVTBQFMB6&.
0DSVDJmDBEPÏPQPCSFEPKPWFNSFJUPS TFMFDJPOBEPOB
política de job for the boys4ØRVFOJOHVÏNRVFSMFNCSBS
que os anteriores reitores também deram um Honoris aos
Presidentes que os nomearam.
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Sul-africano domina “Corrida Azul”

O

atleta
sul-africano,
Abednico Mashaba, dominou a quarta edição
da “Corrida Azul”, que
teve lugar no passado sábado,
em Maputo, ao conquistar o primeiro lugar, na categoria de 21
quilómetros, em masculinos.

Em femininos, Neviah Maganza,
do Zimbabwe, foi a primeira classiﬁcada.
A meia maratona, organizada
pelo Standard Bank, com a assistência técnica da Associação de
Atletismo da Cidade de Maputo, movimentou mais de três mil
participantes em quatro categorias, nomeadamente 21, 15, 12 e 4
quilómetros, sendo a última para
cadeirantes.
Para o administrador delegado do
Standard Bank, Bernardo Aparício, trata-se, em primeiro lugar,
da celebração dos 128 anos de um
banco histórico em Moçambique.
Em segundo lugar, da celebração
da saúde, pois a corrida tem como
objectivo promover um estilo de
vida saudável.
“Esta corrida tem a intenção de
promover um estilo de vida mais
saudável. A intenção é de promover um estilo de vida mais fora de
portas. Depois de dois anos de
covid, era importante sentirmos
todos que podemos ter, outra vez,
uma vida normal”, frisou.
Aparício enfatizou que Standard
Bank pretende realizar mais iniciativas do género para continuar
a manter a saúde e o bem-estar,

servindo a todos os moçambicanos.
Por sua vez, o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto
Mendes, manifestou-se satisfeito
com o número de pessoas que
aderiram à “Corrida Azul”, o que,
segundo referiu, demonstra que as
pessoas estão ávidas para sair de
casa e praticar desporto, cuidando,
desta forma, da sua saúde.
“O Standard Bank sempre inova
mesmo tratando-se de questões
básicas, como cuidar da saúde
física, assim como da saúde ﬁ-

nanceira dos moçambicanos: Se
persistirmos com estas acções, teremos a almejada massiﬁcação do
atletismo e, consequentemente,
a qualidade e os talentos”, sublinhou.
Abordado momentos após cortar
a meta, Abednico Mashaba disse
ter gostado imenso de participar
na corrida: “Correr 21 quilómetros não foi difícil para mim. Os
meus pares não queriam avançar.
Estavam todos a olhar para mim,
daí percebi que iria vencer a corrida”, contou.

Para o atleta sul-africano, a organização do evento foi perfeita,
com o mesmo padrão que as corridas sul-africanas.
“Sinto-me entusiasmado, porque
na última vez que participei ﬁquei
em segundo lugar e, claro, hoje
queria ganhar. Fiz exactamente
como planeei, por isso estou muito feliz”.
A Associação de Atletismo da
Cidade de Maputo, através do seu
vice-presidente, Gilberto Gomes,
fez um balanço positivo da prova por ter superado a expectativa:

Foi uma participação massiva.
Em todos os percursos veriﬁcamos muita emoção. Depois de
dois anos de paragem, as pessoas
estavam ansiosas em voltar a participar nesta iniciativa”, concluiu.
Importa realçar que, com um prémio global de 290 mil meticais, a
“Corrida Azul” envolveu também
as componentes de caminhada,
zumba, além de uma feira de saúde, onde as pessoas podiam fazer
o despiste da hipertensão arterial,
exame de glicemia e a doação de
sangue.

Contas de energia

&HUFDGHHPSUHVDVEHQHÀFLDPGHPRUDWyULD

C

erca de 20 empresas
do sector de Cultura e
Turismo estão a beneficiar-se do processo
de amortização das “Contas de
Energia”, tirando vantagens
do escalonamento da dívida e
da flexibilidade do seu pagamento.

Esta medida está no quadro da
responsabilidade social da Electricidade de Moçambique (EDM),
num memorando rubricando com
o Ministério da Cultura e Turismo
(MICULTUR), que visa minimizar os impactos nefastos da pandemia da Covid-19 na economia
nacional.

A Moratória da Conta de Energia,
segundo uma nota da EDM, está a
trazer impactos positivos no alívio
das contas dos operadores turísticos
e culturais do efeito prolongado
causado pela pandemia.
“A EDM tem estado a implementar
uma campanha de sensibilização,
visando mobilizar as empresas para

aderirem a esta medida, que oferece
condições especiais de pagamento
das Contas de Energia atrasadas”,
sublinha a nota.
Na base deste entendimento, as
Pequenas e Médias Empresas
(PME) dos sectores industrial,
comercial, agrícola, pesqueiro e
hídrico, bem como dos serviços de

hotelaria, restauração, educação
e instalações desportivas e culturais, têm a possibilidade de
aceder à referida moratória, que
consiste na extensão do período
de amortização, em prestações,
de pagamento das suas facturas
de energia.
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A

operadora estatal, Tmcel,
está a proceder à modernização e expansão da
rede de transmissão, com
a instalação do “backbone” de elevado desempenho e fiabilidade,
num investimento de USD132
milhões.
Segundo o PCA da operadora,
Mahomed Raﬁque Jusob, a melhoria da rede vai permitir o aumento
da capacidade da espinha dorsal de

transmissão, aperfeiçoando, deste
modo, o desempenho na ligação dos
clientes (empresas e instituições) à
internet, através do aproveitamento
total da banda larga, cuja capacidade passará de 50 para 400 gigas.
Jusob falava à margem da cerimónia de assinatura de um memorando de entendimento, entre aquela
operadora de telecomunicações e
a APIEX-Agência para a Promoção de Investimento e Exportações,
ocorrida no decurso da Feira Inter-

nacional de Maputo (FACIM).
O acordo, segundo explicou Mahomed Raﬁque Jusob, visa o fornecimento de serviços de banda larga
(internet) e de telecomunicações
às próximas edições da maior feira
agrícola, industrial e comercial do
País, para que sejam disponibilizados aos expositores nacionais e
estrangeiros.
“Estamos a fazer a transformação
e modernização da nossa rede, investindo USD 132 milhões de dó-

lares. Está em curso a instalação do
‘backbone’ em ﬁbra óptica, que vai
passar de 50 gigas de capacidade,
para 400 gigas, com vista a alargar
a capacidade do serviço a partir de
Inchope para Tete, Inchope–Chimoio, Inchope-Nampula e Inchope-Pemba”, frisou.
Trata-se de um projecto que vai
permitir a expansão da cobertura
e melhoria da qualidade da rede da
Tmcel, especiﬁcamente no que respeita aos serviços de voz e dados,

bem como o aumento da capacidade e de disponibilidade de serviços
prestados aos clientes.
Neste momento, avançou, o projecto de modernização da rede
desenrola-se na província de Gaza,
após ter já alcançado o distrito de
Morrumbene, em Inhambane.
Em paralelo com esta empreitada, a
operadora de telefonia ﬁxa e móvel
procede à instalação de várias antenas na cidade da Beira, província
de Sofala.

Galp, MCTES e
Camões rubricam
MdE

A

Galp assinou, na passada sexta-feira, um Memorando de Entendimento (MdE) com o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique (MCTES) e o Instituto da Cooperação e
da Língua (Camões, I.P.), com vista à criação do Centro de
Referência em Petróleo e Gás de Cabo Delgado.

Vai à agência Access Bank
mais próxima de ti e actualiza
os dados da tua conta.
Fica ainda a conhecer todas as
ofertas que o Access Bank tem
à tua disposição.
ū BI;
ū NUIT;
ū Declaração de rendimento;
ū Comprovativo de residência;
ū Preencher os formulários.
$DFWXDOL]DÀ¼RGH|GDGRV|GHYHVHU
IHLWDSRUWRGRVRVFOLHQWHVFRPFRQWDV
DEHUWDVDWÂDRDQRGH2VFOLHQWHV
TXHDEULUDPFRQWDVQRSUHVHQWHDQR
HVW¼RLVHQWRVGHVWDDFWXDOL]DÀ¼R

Pela parte moçambicana assinou o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara. Do lado português
rubricou o memorando o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
João Gomes Cravinho.
Através deste Centro pretende-se reforçar o sistema nacional de
ciência, tecnologia e inovação nas áreas da energia, do ambiente e dos recursos minerais, e disseminar o conhecimento nestas
áreas, preparando as futuras gerações para os desaﬁos do sector
energético.
A Galp vai ﬁnanciar e apoiar as áreas de formação, nomeadamente através de bolsas de doutoramento para docentes da Universidade Lúrio e professores de outras instituições do Ensino
Superior de Moçambique, em programas doutorais em Engenharia de Petróleo ou aﬁns, ministrados pelo Instituto Superior
Técnico, parceiro do Camões, I.P. no âmbito do Projeto +Emprego. A Galp vai ainda apoiar programas de especialização e
bolsas para formadores da educação técnica, bem como estágios
proﬁssionais para jovens graduados originários de Cabo Delgado.
Para Teresa Abecasis, Administradora da Galp, o Centro de
Referência em Petróleo e Gás de Cabo Delgado “vai potenciar
a disseminação de conhecimento em áreas fundamentais para
o desenvolvimento social e económico de Cabo Delgado e do
País. A Galp, na qualidade de empresa de referência no sector da energia, atua de forma responsável, contribuindo para o
desenvolvimento dos países onde opera diretamente através do
seu investimento, promovendo a criação de emprego e apoio à
atividade económica e bem-estar das famílias. Este projeto é
apenas mais um exemplo desse compromisso com as famílias
moçambicanas”, frisou.
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O

Secretário de Estado da
Juventude e Emprego,
Oswaldo
Petersburgo,
presidiu, nesta segunda-feira, na cidade de Maputo, a
apresentação pública dos candidatos apurados para Formação de
Plano de Negócios do Agora Emprega. A cerimónia contou com
a presença dos 350 candidatos
apurados para a etapa de formação de transformação de ideias em
negócio, materializada através de
aquisição de habilidades de gestão de recursos humanos, gestão
financeira, fiscalidade e gestão de
processos de produção. Os candidatos apurados para esta fase
piloto são da cidade e província de
Maputo, e espera-se que até Novembro próximo o programa seja
implementado a escala nacional.

Agora Emprega é uma das componentes do programa Emprega,
com objectivo de promover o
emprego em Moçambique, destinado a jovens que têm uma ideia
de negócio ou um projecto numa
startup, micro, pequena ou média

empresa existente, e que necessitam de apoio e orientação para o
tornar realidade. Trata-se de uma
janela que visa ajudar as micro,
pequenas e médias empresas a
crescer e a criar oportunidades de
emprego para jovens moçambicanos, bem como, ajudar aos jovens
empreendedores com uma ideia
de negócio, a criar um negócio
sustentável.
Durante a cerimónia foi também
apresentado o processo e critérios
de selecção dos candidatos apurados, bem como a entrega simbólica dos Certiﬁcados de Bolsa.
Oswaldo Petersburgo encorajou
aos jovens apurados, enfatizando
os esforços e compromisso do
Governo de Moçambique através da Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego em criar
oportunidades de emprego para
os jovens moçambicanos.
“Esse é que é o objectivo do Programa Emprega fazer com que
os jovens, eles próprios, criem as
suas empresas e empreguem outros jovens”, frisou.

Interessa-me!!!....
Vender - Alugar
1. 10 apartamentos num único edifício na
polana Cimento A’ 150m do HCM. Todos
T3 + 2WC’s espalhados do Rc até 19ª
andar;
2. Duas propriedades, na Circular/Chiango, outras no Bagamoyo Av. Moçambique
junto à estrada, ambas com infraestruturas numa extensão de 20.000m2;
3. Moradia T3 +2 construção pecária no
Bairro Triunfo área 15x30 no pavê junto
ao Templo Testemunha de Jeova;
4. Estaleiro em plena actividade, venda
de materiais de construção, área 800m2
junto à estrada Av. Moçambique no Bairro
do Jardim;
Não perca Contacto:
Email madjaha.cg@gmail.com
&HO
82 433 5830
Xavier Francisco

Vitória contra a Shell! Tribunal Sul-Africano
cancela licença de exploração!
No passado dia 1 de Setembro, teve lugar uma decisão histórica do Tribunal
Superior de Makhanda, província de Eastern Cape, na vizinha África do Sul. O
Tribunal decidiu que a petrolífera Shell não poderá avançar com as detonações
sísmicas que se preparava para fazer ao longo da Wild Coast da África do
Sul para procurar petróleo ou gás, e cancelou a licença para exploração que
havia sido concedida pelo ministério de recursos minerais e energia. Esta
decisão, muito festejada pelas comunidades locais, grupos da sociedade civil
do país e do mundo, baseou-se principalmente em 4 razões:
- Que ao avançar com esta exploração, o ministério de recursos minerais e
energia não havia considerado os impactos possíveis nos meios de
subsistência dos pescadores, e os seus direitos culturais e espirituais;
- Que o direito de exploração havia sido concedido de forma ilegal, uma vez
que a consulta às comunidades afectadas não tinha sido realizada
devidamente;
- Que as consultas que a empresa fez aos líderes locais e tradicionais não
VLJQL¿FDPTXHDFRPXQLGDGHWLQKDVLGRFRQVXOWDGD, e que este tipo de
conduta ‘’não tem espaço numa democracia constitucional’’;
- Que não havia sido devidamente considerada a contribuição da exploração
de petróleo e gás para as mudanças climáticas.
O caso foi levado a tribunal por 4 organizações Sul-Africanas: Sustaining the
:LOG &RDVW 13& :LOG &RDVW FRPPXQLWLHV :LOG &RDVW VPDOOVFDOH ¿VKHUV H
All Rise Attorneys for Climate and the Environment NPC, representadas pelo
Legal Resources Centre (LRC) e Richard Spoor Attorneys. A estratégia legal
foi acompanhada por mobilizações massivas em várias praias e cidades da
África do Sul, onde comunidades e organizações locais manifestaram o seu
repúdio aos planos da Shell e a sua solidariedade para com os moradores e
pescadores da Wild Coast.
A petrolífera estava prestes a iniciar um processo de detonações sísmicas,
que consistiria em emitir ondas de som muito intensas a cada 10 segundos,
24 horas por dia, durante 5 meses, para assim recolher informação em 3D a
respeito de potenciais reservas de petróleo e gás submarinas. Tudo isto num
local considerado um hotspot de biodiversidade. Muito semelhante ao que
aconteceu em Cabo Delgado - foi justamente através deste método que as
petrolíferas transnacionais descobriram o nosso gás do Rovuma, no entanto
o debate sobre os seus impactos foi quase inexistente, apesar de inúmeros
alertas feitos pela JA e especialistas na área.
O ministro Sul-Africano de recursos minerais e energia havia defendido o
projecto da Shell e até atacado as vozes críticas da sociedade, dizendo que
aqueles que se opõem ao projecto estão contra o desenvolvimento do país.
Mais um paralelo indiscutível com o que acontece no nosso próprio país.
0DVDSHVDUGLVVRR7ULEXQDOGH0DNKDQGDD¿UPRXGHIRUPDLQHTXtYRFDTXH
a licença de exploração da Shell havia sido obtida sem respeitar a lei. Se
pudéssemos travar todos os megaprojectos que avançam no nosso país
com consultas públicas forjadas, manipuladas ou intimidadoras, e num total
desrespeito às nossas leis, muito provavelmente estaríamos em situação
muito melhor que estamos hoje.
Em Moçambique, quando sentiremos orgulho assim dos nossos tribunais?
Quando teremos a honestidade e integridade necessárias para dizer NÃO às
empresas de combustíveis fósseis no nosso país, e em todo o mundo?
Quando iremos nos unir para debater o tipo de desenvolvimento que
precisamos?
Viva Makhanda! Viva a Wild Coast!
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o âmbito do Projecto
“Um Gesto, Um Sorriso”, em Chilembene, a Associação Machel Fidus, em parceria com
a TJ Consultants, promoveu
em Maputo, nos dias 25 e 26
de Agosto a 3ª edição do Programa de Empoderamento
Juvenil, que contou com a
participação de estudantes
de Chilembene que frequentam entre a 10ª e a 12ª classe.
A 3ª edição desta iniciativa
focou-se no empreendedorismo e empregabilidade
para dotar os estudantes de
habilidades para a geração
de renda. Neste sentido, a
formação que teve a duração
de dois dias, foi composta pelos módulos de Marketing e
Vendas, Literacia Financeira,
Competências Profissionais
e Planos de Negócios. Estes
módulos foram ministrados
por especialistas na matéria
provenientes de empresas
reconhecidas a nível nacional e internacional, como
a DDB, Bayport e Cotur.

No último dia da formação,
os formandos tiveram um
encontro com a Ministra da
Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.
Na ocasião, a governante partilhou como as decisões na
área da educação são tomadas e os formandos, por sua
vez, partilharam a sua experiência relativa à formação.
Ainda no âmbito das actividades do último dia, os estudantes foram desaﬁados a aplicar
os conhecimentos aprendidos
através de um desaﬁo de venda de água mineral produzida
no país. O desaﬁo consistia
em fazer a venda, aplicando
todas as estratégias de marketing, com vista a persuadir
o cliente a aderir ao produto.
A realização desta formação
no âmbito da parceria entre
a Associação Machel Fidus e
a TJ Consultants representa
uma enorme mais-valia para
os estudantes da Vila de Chilembene e espera-se continuar
a replicar iniciativas do género
para que mais estudantes sejam
abrangidos e impactado.

VAMOS
FAZER
MAIS

PELAS FLORESTAS
As ﬂorestas funcionam como o pulmão da natureza,
desempenhando um papel importante na produção de
oxigénio, regulação do clima, reciclagem dos nutrientes,
manutenção da estabilidade física dos solos e ainda
contribuem para a integridade dos rios e lagos. São habitat
de diversos animais, fornecendo alimentação e abrigo.
Fornecem matéria-prima e por vezes são locais sagrados
com imenso valor cultural e tradicional.
Podemos fazer mais para conserva-las?

Oportunidade
Venda de quotas
Empresa de referência na area de
construção/acabamentos.
Sediada em Maputo com mais de 2500
clientes.
Com 10 anos de experiência no mercado.
Em pleno funcionamento várias obras em
curso.
Com elevado activo
Sem passivo
Valor; 150.000.000 MZN

Interessados contactar.
Vendaquotasempresa22@gmail.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz
c/c de redactormz@redacção.com

Para saber o que
pode fazer pelas
florestas, aponte
a câmera do seu
telemóvel para a
imagem e siga
o link

