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Freira silenciada quando alertava sobre iminente ataque

Integração na TSU

Pensionisas pressionam Governo
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- O SAVANA descreve os contornos horripilantes 
do assassinato da irmã Maria de Coppi, pelos 
insurgentes, em Memba

Um grito
fatal
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Insurgentes do outro lado de Cabo Delgado 

Por Armando Nhantumbo

E 
o previsível aconteceu. De-

pois de descerem para o sul 

de Cabo Delgado, com uma 

série de ataques nos distri-

tos de Ancuabe e Chiúre, os in-

surgentes atravessaram, na sema-

na passada, o Rio Lúrio, lançando 

ataques na província de Nampu-

la. No cenário mais mediatiza-

do sobre a “frente” Nampula, os 

“al-shabaab” assassinaram, esta 

terça-feira, uma freira da Igreja 

Católica, afecta à Missão de Chi-

pene, 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 pro-

víncia através do distrito de Eráti, 

onde, na noite do segundo dia do 

mês em curso, atacou uma povoa-

ção. O grupo que atacou Kutua era 

composto por cerca de 20 insur-

gentes. Naquele que foi o primeiro 

ataque oficialmente confirmado, 

em Nampula, os insurgentes incen-

diaram, por volta das 22h de sex-

ta-feira, infra-estruturas públicas e 

privadas na aldeia Kutua, localida-

de de Odinepa, Posto Administra-

tivo de Namapa, em Eráti, um dos 

distritos limítrofes de Cabo Delga-

do, 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 vanda-

lizaram 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 hos-

pitalar, como habitualmente pro-

cedem 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 insurgen-

tes seguiram para o vizinho distrito 

de Memba, também nas margens 

do Rio Lúrio. Em Memba, o maior 

ataque, pelo menos até quarta-fei-

ra, tinha sido na noite de terça-fei-

ra, quando os insurgentes atacaram 

uma missão comboniana, em Chi-

pene, 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, no-

meadamente Lúrio, Chipene, Ma-

zua 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 aban-

donava a sua casa, confirmou que 

“lá ninguém ficou”, em referência a 

Chipene, onde, segundo ela, “o sus-

to 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 tam-

bém irá chegar a sede de Memba 

e, depois, Nacala. Esta quarta-feira, 

foi verificado um movimento desu-

sado de viaturas no troço Memba-

Nacala, evacuando dezenas de pes-

soas 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 ja-

mais vista da população, destacan-

do que “estamos assustados”.

Mas o SAVANA sabe que foi re-

forçada a presença de agentes das 

FDS, em Memba. Por volta das 

10h desta quarta-feira, um helicóp-

tero aterrou em Memba, com refor-

ços 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 sub-

metidos a vasculhas. O SAVANA 

sabe que, por causa disso, muitos 

populares preferem contornar a 

via, fugindo em matas e outras pi-

cadas 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 co-

munidade também pertencente ao 

distrito de Memba. Chipene está 

entre o Lúrio e Chipene.

O distrito de Memba não é qual-

quer 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 pri-

meiro ataque, em Memba. Em Ju-

nho último, eles atacaram a aldeia 

Mithopue, no Posto Administra-

tivo 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 Nampu-

la, ou se uma operação pontual para 

busca de reforços/resgates, como 

terá sido no ataque de Junho pas-

sado. Uma outra fonte disse ao Jor-

nal que há jovens de Memba que 

desertaram do grupo, aventando a 

possibilidade de o objectivo dos in-

surgentes ser de trazer de volta os 

dissidentes ou então apagá-los.

Na vila sede distrital, estão encarce-

rados quatro cidadãos de raça bran-

ca e um negro, detidos com malas 

que se especula conterem arma-

mento para a logística dos insur-

gentes. Localmente, alguns popula-

res associam a instabilidade a uma 

suposta retaliação pela detenção 

do grupo. Nossa investigação não 

conseguiu estabelecer uma relação 

causa e efeito entre a recente deten-

ção e a incursão de um grupo que já 

vinha descendo de Cabo Delgado 

há mais de duas semanas.

Onde estavam as FDS?
Embora fosse quase certa a traves-

sia do inimigo de Cabo Delgado 

para Nampula, o inimigo encon-

trou toda a outra margem do Rio 

Lúrio completamente desguar-

necida, em mais um episódio que 

mostra o falhanço das Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) de Mo-

çambique, incluindo os Serviços de 

Informação e Segurança do Estado 

(SISE), em actuação pro-activa-

mente contra a insurgência. 

Aliás, como temos vindo a reportar, 

ao longo dos cinco anos da guerra, 

a instabilidade, no norte de Mo-

çambique, não só é explicada pelo 

poderio do inimigo, mas, também, 

pelas fragilidades das FDS, não só 

na frente de inteligência, mas tam-

bém de combate.

Em Kutua, por exemplo, só depois 

do ataque é que as FDS correram 

atrás do prejuízo, destacando tro-

pas para uma área que, já há duas 

semanas estava entre os alvos mais 

prováveis para a chegada dos insur-

gentes.

Aliás, depois do ataque a Kutua, em 

Erati, o SAVANA teve, imediata-

mente, indicações de que o inimigo 

estava em direcção ao vizinho dis-

trito 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 Pos-

to 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.

A “frente” Nampula e o assassinato de uma freira

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

— O SAVANA narra contornos horripilantes da morte da irmã Maria de Coppi

Nem a Igreja os insurgentes pouparam
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No cenário mais mediatizado 

sobre o ataque ao distrito 

de Memba, os insurgen-

tes assassinaram, na noite 

desta terça-feira, uma missionária 

comboniana afecta à Missão de 

Chipene. Os combonianos encarre-

garam-se de evangelizar a zona cos-

teira de Nampula. A irmã Maria De 

Coppi,  uma italiana que vivia em 

Moçambique há 59 anos, encontrou 

a morte quando os atacantes inva-

diram, 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 Mis-

são 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, dis-

parando 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 acompa-

nhados por membros das Forças de 

Defesa e Segurança (FDS). 

Uma fotografia simplesmente cho-

cante, que circula das redes sociais, 

na internet, mostra a boca da mis-

sionária completamente descon-

figurada, em resultado do balea-

mento. 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 co-

berta de sangue, mostram essa parte 

horrível da insurgência que devasta 

o norte de Moçambique, há pratica-

mente cinco anos.

O SAVANA sabe que, na hora do 

ataque, havia, na Missão de Chi-

pene, mais de 60 pessoas, mas os 

insurgentes não mataram nenhu-

ma das restantes, o que sugere que, 

provavelmente, não teriam intenção 

de fazer vítimas. A irmã De Coppi 

terá, pois, encontrado a morte sim-

plesmente para “calar” a missionária. 

As restantes duas missionárias, irmã 

Angle e irmã Leonor, conseguiram 

escapar para as matas, juntamente 

com 12 alunas ali internadas. 

Do lar das missionárias, os insur-

gentes seguiram para o lar dos pa-

dres, onde saquearam diversos bens 

e incendiaram as duas viaturas dos 

missionários. Na casa dos padres, 

também não fizeram vítimas. In-

clusivamente, não arrombaram os 

quartos onde eles dormiam. Mas, à 

saída, os atacantes puseram fogo so-

bre o lar. Mas os missionários con-

seguiram escapar ilesos. O SAVA-
NA 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 mis-

são de Chipene era habitada por 

mais de 40 raparigas. No lar dos 

missionários, havia cerca de 50 ra-

pazes. São alunos provenientes de 

locais distantes da sede do Posto 

Administrativo de Chipene. Os 

missionários ergueram os lares para 
acolher essas crianças desfavoreci-
das que frequentavam as Escolas 
Primárias e Secundárias locais, lon-
ge das suas famílias.
Sabemos também que, com a previ-
são 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 perma-
neciam, naquela noite fatídica, só 

não tinham abandonado o local por 

virem de longe. 

Mas, sabe o Jornal, as meninas de-

viam regressar às suas casas na ma-

nhã de quarta-feira, 7 de Setembro. 

Esta quarta-feira, após o resgate do 

corpo da vítima, missionários quise-

ram fazer a sepultura da missionária 

no local, por falta de condições para 

a sua transladação, uma vez que as 

duas viaturas dos padres foram in-

cendiadas, 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 rapari-
gas sobreviventes, para o distrito 
de Monapo, também na província 
de Nampula, onde serão realizadas, 
esta sexta-feira, as cerimónias fúne-
bres. O velório está agendado para 
as 10h de hoje na Paróquia de Ima-
culado Coração de Maria de Ca-
rapira, 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 in-
surgentes na sexta-feira da semana 
passada.
 Por sua vez, os padres e outras ra-
parigas, que estavam a caminho de 
Nacala, pernoitaram no distrito de 
Memba, uma vez que, com o reforço 
das medidas de segurança, a circula-
ção ficou apertada.
Com o ataque à Missão de Chipene 
e o assassinato de uma missioná-
ria, os insurgentes conseguem uma 

maior mediatização a nível mundial. 

Diversos órgãos de comunicação so-

cial, nacionais e internacionais, de-

ram estampa ao acontecimento.

Continua na pág. 6

Um tiro para calar a boca
O assassinato de uma freira

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



TEMA DA SEMANA4 Savana 09-09-2022

Continua na pág. 6

OSAVANA 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, as-

sistia, até à data da sua morte, pessoas 

desfavorecidas.
De acordo com uma nota biográfi-
ca publicada esta quarta-feira, pela 
“Vida Nova”, uma revista da Igreja 
Católica, editada em Anchilo, na pro-
víncia de Nampula, Maria De Coppi, 
missionária comboniana, nasceu em 
1939 numa aldeia do nordeste da Itá-
lia, Santa Lucia di Piave. 
A missionária, que pertencia à comu-
nidade 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 mulhe-
res.
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 digni-

dade”.

Ela contou que muitas vezes dirigia 

a Deus uma oração aprendida com 

Dom Manuel Vieira Pinto, falecido 

bispo de Nampula quando foi ex-

pulso de Moçambique antes da in-

dependência, 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 SSA-
VANA 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 con-

selheira.

“Eu tive especial privilégio de a co-

nhecer pessoalmente. Era uma irmã 

boazinha, uma pessoa muito simples, 

de bom trato, que não criava desaven-

ças. Sempre foi uma mulher conse-

lheira, dizendo, incluindo a nós como 

padres, o que era necessário”, disse 

Manuel de Maia, lembrando que a 

italiana era uma conhecedora pro-

funda 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 assas-

sinato 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 pe-

las próprias circunstâncias em que 

acontece a perda desta irmã. É uma 

situação muito delicada para nós. Es-

tamos sem palavra. De facto, como 

igreja e diocese, estamos inconsolá-

veis”, precisou, condenando veemen-

temente 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, fei-

ta 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 pes-

soa 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, fi-

cou essa coisa. E a sua própria sin-

ceridade. 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.

Quem era Maria De Coppi?

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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Enquanto o Governo se 
desdobra em acertos para 
garantir a aplicação da 
nova Tabela Salarial Úni-

ca (TSU) na Função Pública, em 
Outubro próximo, um grupo de 
pensionistas do Estado repudia o 
que considera de exclusão, e soli-
cita 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 apo-

sentados, entende que de modo 

a corrigir a injustiça, o executivo 

deve aplicar uma taxa de ajusta-

mento 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 As-

sembleia da República, contendo 

uma proposta para a revisão da 

pensão de reforma, como parte de 

todo o pacote de implementação 

da TSU. 

Denominada “Memorandum: Ta-

bela 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 pú-

blicos 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 obe-

decerem à taxa de crescimento da 

inflação, reduzindo, deste modo, 

o seu poder de compra, num mo-

mento em que mais precisam da 

protecção do Estado. No mês de 

Julho, a inflação situou-se na or-

dem de 11.77%, e previsões que 

deverá continuar a subir. 

No seu parecer sobre esta maté-

ria, o Sindicato dos Funcionários 

Públicos e Agentes do Estado ha-

via alertado para a necessidade da 

TSU estabelecer mecanismos de 

revisão das pensões.

Para os signatários do documen-

to a que nos referimos, é inegável 

o impacto político, económico e 

social prosseguido pela TSU, ao 

pretender corrigir a injustiça sala-

rial que pairava na Administração 

Pública. 

Referem que o processo “resultará 

também num aumento de venci-

mento 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 

Por Argunaldo Nhampossa

auferirem muito mais do que eles 

sem que houvesse qualquer razão 

plausível”. 

É neste sentido que consideram 

que a situação, para além de pro-

mover uma discriminação negativa 

entre os servidores públicos, coloca 

em causa a dignidade e auto-esti-

ma 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 pensionis-

tas 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 institui-

ção que beneficiava de um esque-

ma remuneratório diferente e pri-

vilegiado”, 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 corri-

gir 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 fun-

cionários, 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 discri-

minação que os ora pensionistas 

passaram durante a vida no activo 

e que se reflecte directamente na 

pensão de reforma que agora au-

ferem, sublinhando que o actual 

momento constitui uma boa opor-

tunidade para a correção de tais 

distorções, tendo em conta que 

decorrem negociações para a revi-

são pontual da lei 5/2022, de 14 de 

Fevereiro.

Recentemente, o Ministro da Eco-

nomia 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 Públi-

ca entendem que tendo em conta 

o facto de o executivo pretender 

corrigir algumas incongruências 

na TSU, poderia juntar o útil ao 

agradável, propondo ao Parlamen-

to 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 ven-

cimentos 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 ma-

nutenção 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 

Para aquele agrupo, o reajustamen-

to 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, salvaguardan-

do que o princípio de recuperação 

ou manutenção do poder aquisi-

tivo 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 ac-

tualização 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 garantis-

sem uma vida digna.

É urgente, de acordo com os sig-

natários, 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 recomenda-

ção, 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 venci-

mento muito superior ao do seu 

ex-colega reformado, que detinha, 

quando em pleno exercício das ta-

refas ou de função, uma categoria 

superior à dele. 

Como exemplo, indicam que, um 

funcionário com categoria de ser-

vente que, um mês antes da entra-

da em vigor da TSU, auferia, por 

hipótese, um vencimento de 4.600 

meticais, a sua pensão foi fixada 

neste valor e o funcionário no ac-

tivo, 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, indepen-

dentemente do montante da pen-

são auferida por cada pensionista, 

o que foi contra as suas expecta-

tivas.  

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 exclu-

são. 

“O governo, ao decretar uma ac-

tualização de todas as pensões de 

reforma dos servidores públicos, 

no igual montante para todos os 

pensionistas, está em plena vio-

lação do princípio de equidade, 

segundo o qual, se deve tratar de 

igual ao que é igual e tratar dife-

rente 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 refor-

mados públicos, para além de con-

figurar uma inequívoca injustiça 

ao procurar actualizar todas as 

pensões por igual, está longe de re-

por 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 cená-

rio em que os reformados e os fun-

cionários no activo têm que fazer 

face ao alto custo de vida no mes-

mo mercado de bens e serviços, 

com a diferença de que os funcio-

nários no activo vão beneficiar de 

um ajustamento salarial que toma 

em consideração, pelo menos, o 

aumento do custo de vida traduzi-

do na taxa de inflação.

Socorrendo-se do Regulamen-

to de Previdência Social para os 

Funcionários e Agentes de Estado, 

fazem notar que a actualização das 

pensões deve ocorrer, em simultâ-

neo, sempre que o governo decre-

tar o ajustamento salariar na Fun-

ção 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 te-

nha 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 decor-

rência do aumento do nível geral 

de preços e do aumento do custo 

de vida. 

Alegando várias irregularidades 

reportadas pelos funcionários pú-

blicos, o governo adiou, de Julho 

para finais de Outubro, a imple-

mentação da TSU, decorrendo 

neste momento o processo de 

correcção, que vai culminar com 

a submissão do documento à As-

sembleia da República para a devi-

da revisão pontual. 

Pensionistas pressionam integração na TSU  
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7 de Setembro. Feliz Dia da Vitória.

A nossa maior vitória
é a oportunidade 
de crescer com o país.



PUBLICIDADE8 Savana 09-09-2022PUBLICIDADESOCIEDADE

Cidadãos residentes no dis-
trito 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, refe-

rem, está a comprometer a deslo-

cação dos trabalhadores que têm as 
suas residências em Inhaca ou na 
Cidade de Maputo, o comércio e a 
resposta em situação de emergên-
cia, como doenças, em que, muitas 
vezes, os pacientes têm de ser trans-
feridos para a capital do país. 

Sem a principal embarcação, lamen-
tam, os munícipes devem contar ape-
nas com os barcos a vela ou com as 
lanchas privadas, cujo preço é consi-
deravelmente elevado, o que não está 
ao alcance de grande parte da popu-
lação. 
Enquanto na principal embarcação, 
ora indisponível, era possível pagar 
280 meticais por viagem, nos bar-
cos a vela o custo é de 300 meticais 
e 1500 meticais para as lanchas. To-
davia, lamentam que fora as questões 
da segurança, para o primeiro caso, 
deparam-se com o facto de funciona-
rem em dias alternados. 
Nesta semana, pelo menos até a ma-
nhã desta quarta-feira, 07, não foi 
possível viajar para Inhaca ou des-
locar-se para cidade de Maputo por 
falta de disponibilidade de barcos, o 
que comprometeu uma série de cida-
dãos. 
Maria Macie, reside na Ilha de Inha-
ca, é um dos exemplos de cidadãos 
que estão a enfrentar essas dificul-
dades. 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 grossis-
ta do Zimpeto, em Maputo, e, poste-
riormente, 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 embar-
cação 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 se-

guinte. Mas, porque as embarcações 

não circulavam na terça-feira, devido 

ao estado do tempo que não era favo-

rável, viu-se obrigada a continuar em 

espera no local. 

“Não está fácil. Estamos a sofrer. 

Paralisação da principal embarcação 

Por: Elias Nhaca

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 con-

dições logísticas para suportar o pe-

ríodo de espera. 

“Hoje ainda não comi [18h de ter-

ça-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 ne-

nhum familiar com quem possa con-

tar na cidade de Maputo. 

Quando a principal embarcação es-

tava disponível, pelo menos, refere 

Macie, havia certeza dos dias que era 

possível deslocar-se a Inhaca ou à ci-

dade de Maputo, mas, actualmente, 

tudo é incerto. 

Até a manhã desta terça-feira, a fon-

te continuava no recinto do Porto de 

Pesca a aguardar pela disponibilidade 

de uma embarcação. 

Passou a noite de segunda e terça-

feira 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 embarca-

ção, muito menos sobre a possibilida-

de 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 econo-

mia do distrito” e outras questões. 

“O barco principal ajudava os doen-

tes, 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 re-

comendo 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 comercializa-

ção. 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 pa-

ralisação teria a duração de 60 dias 

em obediência ao período de manu-

tenção. Todavia, dois meses depois, a 

embarcação não retomou as suas ac-

tividades, 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 necessida-

de dos cidadãos, uma vez que circula-

va apenas às quartas, sextas, sábados e 

domingos, mas constituía uma gran-

de ajuda para quem quisesse fazer o 

percurso cidade de Maputo – Inha-

ca e vice-versa, seja pela garantia de 

funcionamento, preço da tarifa ou 

duração da viagem. 

Os preços variam de 280 a 680 Me-

ticais, 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 des-

locações 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 via-

gem, 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 im-
pacto na vida do cidadão. 
Aly Ussene, residente na cidade de 
Maputo mas com deslocações fre-
quentes à Ilha de Inhaca em missão 
de serviço, refere que o valor cobrado 
nas lanchas não está ao alcance de to-
dos e é um sufoco tendo em conta as 
parcas capacidades financeiras. 
“Não é fácil. Parece que não há con-
sideração. 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 em-
barcação a vela não oferece nenhu-
ma segurança, uma vez que a mesma 
“fica cheia de carga. As pessoas de-
vem agarrar-se”. 
Mas, a agravar, Ngomane pediu dis-
pensa 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. To-
davia, infelizmente, até a manhã des-
ta quarta-feira não havia conseguido 
viajar. “Terei falta amanhã no serviço 
se não conseguir voltar hoje [quarta-
feira]”. 
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. 

Alugar uma lancha é caro
De acordo com Gonçalves Nhaca, 

marinheiro, há funcionários que fa-

zem 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 de-

sembolsar está na ordem dos 18 mil 

meticais, enquanto para 15 pessoas, 

pode-se pagar até 30 mil meticais. 

Mas, porque nem todos os cidadãos 

estão em condições de suportar estas 

despesas, as deslocações não são fei-

tas todos os dias. A fonte referiu que 

em média faz o trajecto Inhaca- Ma-

puto três vezes por semana. 

Apesar de trabalhar para uma empre-

sa 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
De acordo com Maria Tembe, os 

comerciantes desembolsam avulta-

dos valores para o transporte e isso 

influência no preço do produto final. 

Os munícipes consideram que a di-

ficuldade no transporte é uma das 

grandes causas por detrás do eleva-

do custo de vida na Ilha de Inhaca. 

Referem que aquele ponto depende, 

sobremaneira, da cidade de Mapu-

to, 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 neces-

sário em obediência ao protocolo de 

segurança desta embarcação, que exi-

ge uma manutenção num intervalo 

de dois anos. 

O trabalho, esclareceu, a ser feito 

pode ter a duração de um a dois me-

ses. 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 Mapu-

to, Eneas Comiche, prometeu que a 

principal embarcação estaria dispo-

nível até o dia 29 de Agosto, mas, a 

promessa não foi cumprida. 

madrugadas

Eneas Comiche – edil da Cidade de 
Gonçalves Nhaca – marinheiro 

Deslocação a KaNyaka tornou-se um calvário

Juvêncio Ngomane
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P R O M O V E N D O  A  I N C LU S Ã O  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z A Ç Ã O  D O  M E T I C A L

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

COMUNICADO

Maputo, 05 de Setembro de 2022

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.  

Número de 
reclamações

Peso no total das 
reclamações (%)

Instituição reclamada
Índice de 

reclamações
Âmbito de 
incidência

Ecobank

BNI

BCI

Standard Bank

Moza Banco

UBA

Access Bank

Nedbank

MyBucks

Microbanco Confiança

Socremo

MAIS

M-Pesa

Total

INSTITUIÇÕES DE MOEDA ELECTRÓNICA

Índice Geral de Reclamações

FNB

435

125

70

26

32

13

27

13

5

25

2

3

3

52

28

2

4

4

2

100

28.7

16.1

6.0

7.4

3.0

6.2

3.0

1.1

5.7

0.5

0.7

0.5

12.0

6.4

0.5

0.9

0.9

0.5

3.4

6.8

3.3

10.9

6.1

6.0

24.5

8.1

28.1

25.7

10.1

8.1

331.1

38.4

32.5

25.0

15.8

7.8

00

BANCOS

mais de 1000.000 de clientes

BIM

200.000 a 1000.000 de clientes

ABSA

100.000 a 200.000 de clientes

Letshego

1000 a 100.000  de clientes

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

ATM, Conta bancária, crédito, cartão 
bancário, transferência

Conta bancária, crédito, Central de 
Registos de Crédito

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

Conta bancária, crédito, Central de 
Registos de Crédito

Crédito, Central de Registos de 
Crédito

Conta bancária, crédito, Central de 
Registos de Crédito

Crédito, Central de Registos de 
Crédito

Crédito, conta bancária

Crédito

Cartão bancário, crédito

Crédito

Crédito, Central de Registos
de Crédito

Crédito, Central de Registos
de Crédito

Crédito

Crédito

Crédito, Central de Registos
de Crédito

Transferência

Abaixo de 1000 de clientes

MICROBANCOS

Bayport
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No âmbito das celebra-

ções do dia da vitória 

contra o jugo colonial 

português, assinalado 

nesta quarta-feira, o presiden-

te da República, Filipe Nyusi, 

atribuiu 1.550 medalhas a per-

sonalidades que contribuíram 

de alguma forma na luta de 

libertação nacional. 

Esta acção, que culminou a 

atribuição da “Medalha Vete-

rano da Luta de Libertação de 

Moçambique”, tem em vista 

prestar um reconhecimento a 

individualidades que tiveram 

um desempenho notável no 

processo de luta pela indepen-

dência e construção do país. 

Dirigindo as cerimónias cen-

trais dos 48 anos dos acordos de 

Lusaka, na cidade de Xai-Xai, 

capital provincial de Gaza, sul 

do país, Filipe Nyusi referiu 

Celebração dos 48 anos da assinatura dos acordos de Lusaka 

que o acto simboliza uma mani-

festação 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 fa-

lou 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 ca-

sas incendiadas. 

Numa acção interpretada 
como um reforço do “poli-
ciamento” às organizações 
sem fins lucrativos, o Con-

selho de Ministros (CM) aprovou, 

esta terça-feira, uma proposta de 

lei que passa a regular a criação, or-

ganização e funcionamento destas 

agremiações.

O instrumento, que será submetido 

à Assembleia da República vai, se-

gundo o executivo, contribuir para 

o combate ao branqueamento de 
capitais e financiamento ao terro-
rismo.
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 princi-
pal de empobrecimento. 
No passado mês de Maio, a Assem-
bleia da República (AR) aprovou a 
Lei de Prevenção ao Branquea-
mento de Capitais e Financiamen-
to ao Terrorismo que estabelece a 
obrigatoriedade das organizações 
sem fins lucrativos passarem a pu-
blicar as suas demonstrações finan-
ceiras anuais e respectiva desagre-
gação pormenorizada das receitas e 
despesas. 
Esta terça-feira, reunido na sua 31ª 
sessão ordinária, o governo aprovou 
um novo dispositivo visando regu-
lar a criação, organização e funcio-
namento daquelas organizações. 
Segundo Filimão Suazi, porta-voz 
do Conselho de Ministros, a pro-
posta de lei tem como objectivo 
ajustar o actual quadro jurídico le-
gal em vigor no país, incorporando 
normas do direito internacional, 
que resultam do facto de Moçam-
bique ser Estado - parte de con-
venções internacionais que versam 
sobre o combate ao branqueamento 
de capitais, financiamento ao terro-
rismo e a necessidade de contrata-
ção de mão-de-obra estrangeira e 
as reformas legislativas no sector 
tributário do país. 
Ao que o SAVANA apurou, atra-
vés deste dispositivo o executivo 
pretende exercer um maior contro-
lo sobre as organizações da Socie-
dade Civil, principalmente aquelas 
que não tem uma “coluna vertebral 
de borracha”.
O director adjunto do Gabinete 
de Informação Financeira de Mo-
çambique (GIFIM), Amorim Bila, 
explicou, na noite desta terça-feira, 
no canal televisivo, STV, que o go-
verno passa a ter a prerrogativa de 
indicar a província onde cada or-
ganização pode passar a trabalhar. 
Este cenário contraria o actual ce-
nário em que as organizações esco-
lhem, mediante estudo de caso, as 

províncias onde pretendem fazer a 

advocacia.   

Perpetuar má governação
O director executivo do Centro 

para Democracia e Desenvolvi-

Governo aperta cerco às organizações 

mento (CDD), Adriano Nuvunga, 

diz que a lei, em si, é importante 

porque constitui um requisito glo-

bal no contexto de controlo ao fi-

nanciamento ao terrorismo. 

Neste sentido, considera ser impor-

tante 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 organi-

zações da SC”, disse.

O activista assinalou que basta 

olhar para “algumas indirectas” que 

o PR tem mandado para as orga-

nizações da SC, que, no final das 

contas, se transformam em directas 

que resultam de uma incompreen-

são profunda daquilo que é o papel 

fundamental da SC na melhoria 

da governação, expansão do Esta-

do para as zonas onde é necessário 

e na democratização deste Estado 

que é fundamental para sua conti-

nuidade.

Recorde-se que num passado re-

cente o PR apelou que se aperte o 

cerco às “organizações clandestinas 

subversivas”, sem, entanto, apro-

fundar o assunto. Aliás, tem sido 

comum, nos últimos tempos, o PR 

fazer pronunciamentos públicos 

fracturantes, mas, sem explicar ao 

pormenor. 

Contrariamente à abertura do exe-

cutivo 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 orga-

nizações 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 prin-

cipal de terrorismo em Moçambi-

que”.

“Aquilo que se pensa que é limitar 

as organizações, na verdade é dar 

continuidade aos problemas sob 

ponto de vista de negar o desenvol-

vimento, de negar o aprofundamen-

to democrático e a consolidação do 

Estado de Direito Democrático em 

Moçambique”, disse.

Acrescentou que aquelas medidas, 

ao serem aprovadas, estarão a be-

neficiar as elites, que hoje estão no 

poder, porque não serão objecto de 

escrutínio público.

Para Nuvunga, a lei é um expe-

diente político para perseguição e 

perpetuar os problemas de má go-

vernação. 

A agenda é essa, que, no entender 

de Nuvunga, nem serve os interes-

ses do partido Frelimo, mas sim a 

um pequeno grupo que está no 

poder hoje. Esse pequeno grupo, 

segundo Nuvunga, é contra a agen-

da mais global do partido governa-

mental.

Disse que a Frelimo tinha que se 

posicionar contra isso, porque não 

serve o interesse do partido a cur-

to, 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 ape-

sar de compreender a necessidade 

de o Estado se fortalecer para o 

combate ao branqueamento de ca-

pitais e financiamento ao terroris-

mo, está preocupado com a forma 

como o assunto está sendo apre-

sentado. Isto porque há um desejo 

do executivo de silenciar a SC, que 

muito está a fazer para o desenvol-

vimento do país, mas por vezes in-

compreendido 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 si-

lenciar as organizações da socieda-

de civil.

Esta desconfiança preocupa o di-

rector do CIP, na medida em que, 

quer o governo, quer a SC tem as 

suas fontes de financiamentos. Ou 

seja, diz não perceber porque quan-

do os fundos são direccionados a 

SC podem ter contornos de bran-

queamento e financiamento ao ter-

rorismo, 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 terro-

rismo há áreas como imobiliária, 

agricultura, parque de vendas de 

carros, entre outras que devem ser 

investigadas com maior seriedade. 

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 fi-

nanciamento ao terrorismo

A mesma lei assinala que organiza-

ções da sociedade civil devem con-

servar, por um período de oito anos, 

registos de operações nacionais 

e internacionais suficientemente 

pormenorizadas para permitir veri-

ficar se os fundos foram utilizados 

em conformidade com o objecto e 

a finalidade da organização e de-

vem disponibilizar esses registos 

ao Ministério que superintende a 

área financeira, às autoridades que 

superintendem o respectivo sector, 

judiciário ao Gabinete de Infor-

mação Financeira de Moçambique 

(GIFIM). 

Por Argunaldo Nhampossa
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VAGA — GESTOR DE PROGRAMA PARA GESTÃO DE ACTIVOS EXTERNOS

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.  

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.  

Descrição das funções

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.

Principais domínios de desempenho 

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.

Capacidades e qualidades pertinentes

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.

Local e idioma

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.

Como candidatar-se?

As candidaturas devem ser apresentadas até 16 de Setembro de 2022. 

Na qualidade de empregador, o MEFMI promove oportunidades iguais para todos, pelo que 
encoraja, de igual modo, a candidatura de homens e mulheres.

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. 

Não são aceites documentos físicos!

Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

VACANCY – PROGRAM MANAGER - SOVEREIGN ASSET MANAGEMENT

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.  

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

Job Summary

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.

Key Performance Areas 

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 E- 
learning 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.

Desirable skills and attributes

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

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.

Location and Language

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.

Application Procedure

 Applications should be submitted by 16 September 2022. 

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

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.

Only short-listed applicants will be contacted.
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A 
nova primeira-ministra 
do Reino Unido apontou 
a economia, a energia e o 
Sistema Nacional de Saú-

de como prioridades do seu Go-
verno 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 Dow-

ning Street, Truss começou por fa-

lar do encontro com a Rainha Isa-

bel II e deixou uma palavra ao seu 

antecessor, Boris Johnson.

“A História irá vê-lo como um 

primeiro-ministro extremamente 

competente”, disse Truss, elogian-

do 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-mi-

nistra 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 conse-

guir”, 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 Rei-

no Unido volte a trabalhar, com 

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 “cria-

da 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 apro-

veitou o clima frio e cinzento que 

marcou esta terça-feira em Lon-

dres para deixar uma mensagem de 

esperança: “Por muito forte que a 

tempestade seja, sei que o povo bri-

tânico é mais forte. Temos talento, 

energia e determinação. Estou con-

fiante que, juntos, conseguiremos 

ultrapassar esta tempestade, re-

construir 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 Es-

cócia, que lhe pediu que formasse 

um novo Governo o mais depressa 

possível depois de ter aceitado o 

pedido de demissão de Boris Jo-

hnson. 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 reuni-

do com a Rainha, acompanhado 

da sua mulher. Num comunicado, 

o Palácio de Buckingham refere 

que Johnson “apresentou a sua de-

missão como primeiro-ministro e 

Primeiro Lorde do Tesouro” e que 

“Sua Majestade teve o prazer gra-

cioso 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.

Truss herda uma economia em cri-

se, 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 paco-

te 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.

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 John-

son e as novas entradas no Execu-

tivo.

A nova primeira-ministra britânica 

seleccionou um gabinete onde, pela 

primeira vez, um homem branco 

não ocupará os quatro cargos mi-

nisteriais mais importantes do país.

Truss nomeou Kwasi Kwarteng – 

cujos pais vieram do Gana na déca-

da de 1960 – como o primeiro mi-

nistro 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, ocu-

pando o lugar que era até agora de 

Liz Truss. A até agora procurado-

ra-geral Suella Braverman sucede a 

Priti Patel como a segunda minis-

tra 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)

Reino Unido

A 
UNITA, o maior partido 
da oposição em Angola,  
admitiu recorrer a instân-
cias internacionais para 

tentar resolver o contencioso elei-

toral 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 ma-

téria 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 pro-

posta 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 in-

ternacionais “uma vez esgotado o 

Direito Angolano”. A UNITA já 

interpôs um recurso, que deu iní-

cio a um processo de contencioso 

eleitoral junto do Constitucional, 

apontando alegadas “irregularida-

des 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 apli-

cável 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 in-

ternacionais é mais um “mecanismo 

de pressão e lobby internacional”, 

porque este tipo de casos são “as-

sunto de soberania” e o TC é a “úl-

tima instância” de recurso interno.

“Não há um tribunal internacional 

que aprecie processos eleitorais de 

outros países. Na verdade, são me-

canismos de pressão, de lobby in-

ternacional”, para “usar como espa-

ço de pressão” em fóruns conjuntos 

de que Angola faz parte”, disse à 

Lusa o director executivo do Insti-

tuto Angolano de Sistemas Eleito-

rais e Democracia (IASED).

Eleições angolanas

O 
Supremo Tribunal do Quénia confirmou esta semana a 
vitória do actual vice-presidente, William Ruto, nas elei-
ções 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 pre-

sente. Em consequência, declaramos o primeiro respondente (Wi-

lliam 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 ven-

cedor 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 cor-

rupção”.

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 fon-

te 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.

Eleições quenianas

Liz Truss é a nova primeira-ministra do Reino Unido
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Resumo do Observador Rural N° 129

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO EM 
MOÇAMBIQUE

Yara Nova e Rui Rosário

2 de Setembro de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
observador/or-129-modelos-de-desenvolvimento-agrario-em-

mocambique-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, promoveram-
se políticas que procuram transformar o pequeno produtor em 
produtor comercial, através de incentivos à produção. O objectivo 

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. Tratando-
se 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 

sociais.

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 João Mosca

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-10-

anos-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 

Os dois PEDSAs e PNISAs possuem como suporte um modelo assente 
no investimento no sector privado (principalmente externo), sendo 

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 

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
Para 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 digi-

talizados. Esta estratégia, segundo 

Tuaha Mote, Presidente de Conse-

lho de Administração do Instituto 

Nacional de Comunicações de Mo-

çambique (INCM), deve ser assu-

mido por todos sectores, partindo 

do nível mais alto. Falando ao SA-

VANA, 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 comprome-

timento de todos. A fonte avalia o 

mercado de Telecomunicações e 

diz que ainda não há espaço para a 

quarta operadora de telefonia mó-

vel. Nas linhas abaixo segue a en-

trevista 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 se-

mana, 30 anos da sua criação. Qual 

é que tem sido o contributo da ins-

tituição na promoção do desenvol-

vimento através da transformação 

digital?

O INCM como autoridade regu-

ladora das telecomunicações tem o 

papel de promover a expansão e a 

modernização das infra-estruturas de 

comunicações. Exerce a administra-

ção indirecta do poder do Estado em 

matéria de comunicações, de rádio 

comunicações e o sector postal. Tam-

bém 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 ser-

viços 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 in-

tervenientes. Uma vez no mercado, é 

preciso que o Estado garanta, a esses 

operadores, a estabilidade e previsibi-

lidade regulatório.      

De que Forma?

Criando condições de concorrência 

para que o mercado seja competiti-

vo 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 am-

biente de negócios favorável e atraen-

te sem colocar em causa o dever 

público. Como todos sabem, para os 

operadores, o serviço de comunica-

ções 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 ca-

racter 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 re-

torno 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, promo-

ve a implantação de infra-estruturas 

e entrega as operadoras para fazer a 

gestão. Sabendo ainda que nestes lo-

cais, as pessoas têm o fraco poder de 

compra, o Estado subsidia o custo de 

chamadas e também investe na inter-
net gratuita por via de praças digitais.

Quanto é que o Estado investe 

anualmente na instalação destas in-

fra-estruturas?

Depende da disponibilidade dos re-

cursos, 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 opera-

doras privadas. A iniciativa já vai para 

a sexta fase e, no total, o Estado já fi-

nanciou 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 finan-

ciou. Por isso, o cidadão que se co-

necta 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.

Qual é o grau de competitividade e 

apetência do mercado de Comuni-

cações? Estamos a falar da compo-

nente de investimentos. 

Achamos que o mercado das teleco-

municações 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 ape-

nas um operador no mercado, mas 

tantos e que vença o melhor.

O mercado de comunicações tam-

bém 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 es-

tudo detalhado para aferir se o mer-

cado 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 opera-

doras, ora no mercado, não consegui-

rem satisfazer a procura ou aumentar 

a sua qualidade de serviços ou ex-

pandir cada vez mais a sua rede. Mas 

enquanto continuarem a responder a 

demanda, daremos esse voto de con-

fiança 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 estabi-

lidade e a previsibilidade regulatória 

de modo que, todo investidor tenha 

certeza de que terá o tempo suficiente 

para ter o retorno do seu investimen-

to. 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 anali-

sa o comportamento do mercado de 

modo a verificar se há ou não con-

dições para a entrada de novas em-

presas, e, neste momento, o mercado 

indica que não há condições.

Quanto é que o Estado cobra por 

uma licença concedida a uma ope-

radora de telefonia móvel?

Houve várias evoluções. No passado a 

licença era por serviços. Isto é, havia 

licença para serviços fixos, de telefo-

nia móvel, para transmissão de dados 

e para rádio e comunicações. Com a 

convergência tecnológica o regulador 

e o Estado ajustaram à nova reali-

dade e passou ao regime de licença 

unificada onde um operador oferece 

todo tipo de serviços. Implanta as 

infra-estruturas próprias de comuni-

cações, 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.

É do domínio público que a Tmcel 

está a passar por dificuldades finan-

ceiras. Será que a empresa é capaz 

de pagar USD44 milhões e renovar 

a sua licença? 

Acredito que consegue porque já re-

novamos as licenças da Vodacom e da 

Tmcel e estamos no processo da re-

novação da licença da Movitel, por-

que também está prestes a expirar. 

Contudo, estamos conscientes das 

dificuldades que a Tmcel tem e o 

INCM, como regulador do sector 

das Telecomunicações, está preocu-

pado com a estabilidade do mercado 

e está a fazer de tudo para que, qual-

quer operadora que esteja no merca-

do, 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 regula-

dor é criar todas condições para que 

os instrumentos legais não sejam 

uma barreira à renovação da licen-

ça 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 ope-

rar 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 operado-

ra são conhecidas por todos nós, e é 

preciso dar oportunidade à operadora 

para continuar no mercado. 

Outro senão tem a ver com a credi-

bilidade do mercado de telecomu-

nicações 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 pa-

gar o custo da renovação da licença?     

Estamos a fazer todos esforços de ne-

gociação para que esta empresa cum-

pra 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, isen-

ção e transparência são valores do 

INCM. O regulador age dentro des-

ses 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 Áfri-

ca 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 im-

plantação 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 renova-

mos, e, ao longo dos 20 anos, paga o 

remanescente. Fizemos isso com to-

dos 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 de-

sejo do Estado é que estas empresas 

continuem no mercado a fazer in-

vestimentos 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 ope-

radoras. Portanto, se dividir os 14 

milhões por três operadoras verifica-

remos que, em rigor, 1/3 dos 14 mi-

lhões de subscritores é que têm aces-

so 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 mo-

mento 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 ti-

vermos como base a nossa densidade 

populacional. É por isso que estamos 

a investir na diversificação de tec-

nologias para que maior número de 

pessoas consiga se conectar às tecno-

logias de informação e comunicações.

Exceptuando a Tmcel, que é maio-

ritariamente detida pelo Estado. 

As estruturas accionistas de outras 

operadoras comportam entidades e 

figuras com poder de influência na 

indicação ou exoneração dos mem-

bros do Conselho de Administração 

do INCM. Até que nível isso im-

pacta nas vossas decisões, sobretu-

do, 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 mui-

to apoio político ao mais alto nível, 

mesmo naquelas deliberações im-

populares, 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, procurá-

mos explicar a sua racionalidade. Se 

concluímos que a nossa decisão está 

errada, revemos a medida. O INCM 

está no mercado para servir a indús-

tria de Telecomunicações e a socie-

dade, pelo que, todas escolhas são to-

madas 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 de-

liberações, 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 afecta-

dos, sempre procurarão diabolizá-las 

transmitindo a imagem de que esta-

mos errados. 

Uma das atribuições do INCM é 

receber queixas, reclamações ou de-

núncias dos consumidores e tomar 

as medidas administrativas e judi-

ciais conducentes à responsabiliza-

ção dos culpados ou infractores. Até 

que nível o INCM protege o consu-

midor da violação dos seus direitos 

da parte das operadoras de telefonia 

móvel ou de outros serviços de Co-

municações? 

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 mo-

mento e a questão da defesa do con-

sumidor sempre preocupou o regula-

dor. É por esta razão que o INCM 

criou um departamento de qualidade 

de serviços, onde são defendidos in-

teresses 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 qualida-

de. O regulador entra para mediar no 

sentido da operadora corrigir a re-

clamação 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 in-

teragir directamente com o regulador 

e todas reclamações que apresentar à 

operadora, na hora, chegarão ao re-

gulador e este, vai acompanhar todas 

respostas que as operadoras vão dar 

aos consumidores e daí intervir se for 

necessário.

O INCM, sabendo que muitas pes-

soas 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 tec-

nológicos.

Uma das queixas dos cidadãos tem a 

ver com a forma como as operado-

ras 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 per-

mita barramento da rede. Por isso, 

para fechar essa lacuna, os Estados, 

através da União Internacional das 

Telecomunicações, definiram aquilo 

que se chama harmonização trans-

fronteiriça. Cada regulador impõe 

disciplina ao longo das suas frontei-

ras, 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.

O futuro das Telecomunicações 

está nos dados móveis com utilida-

de 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 maioritaria-

mente limitado às redes sociais, ou 

seja, pouca utilização em activida-

des produtivas. O que está sendo 

feito para inverter esse cenário?

Temos uma estratégia que passa pela 

literacia digital e já estamos a traba-

lhar no sentido de o cidadão saber o 

que é importante nas redes sociais e 

o que é lixo e deve ser ignorado. In-

felizmente, grande parte dos moçam-

bicanos usa a internet para coisas sem 

utilidade para a sua formação como 

pessoa. Também queremos avançar 

para uma literacia mais intrusiva, pe-

dindo 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 rece-

be 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 reencami-

nhamento, e no fim vai descobrir que 

os seus dados foram consumidos para 

questões fúteis. O cidadão deve con-

sumir internet para coisas construti-

vas, 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 componen-

te de conteúdos relevantes na educa-

ção, 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 pos-

sível 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 estraté-

gia de transformação digital de toda 

sociedade e de todos sectores de eco-

nomia. Na definição dessa estratégia, 

há que envolver todas partes interes-

sadas desde a concepção.

É um erro dizer que a transformação 

digital é um assunto ligado à tecno-

logia. É um erro entregar a trans-

formação digital a pessoas ligadas 

às Tecnologias de Informação e Co-

municações. Todos devem participar 

nesta empreitada, porque os países 

que não digitalizarem os seus secto-

res essenciais deixarão de ser compe-

titivos.

“Queremos garantir que o serviço de telecomunicações esteja disponível aos cidadãos, mesmo para aqueles que não têm o 
poder de compra”, Tuaha Mote

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

gurança 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 opor-

tunidades a esses jovens através de 

investimentos sérios. Também pre-

cisamos 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 com-

prar viatura no Japão, ou um outro 

produto na China ou Singapura e 

a coisa chega a Moçambique. En-

tretanto, do nosso lado é contrário. 

Quantas vezes os moçambicanos 

venderam serviços por via da inter-
net? A nossa agricultura não está na 

internet, os nossos serviços públicos 

não estão na internet, o nosso sec-

tor produtivo não está na internet. 
Portanto, é preciso definir uma es-

tratégia 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 prin-

cípios gerais de fixação das tarifas 

para a prestação dos serviços de 

Telecomunicações. Isto é, tarifas 

justas, razoáveis, não discrimi-

natórias e acessíveis ao consu-

midor.  As nossas tarifas são glo-

balmente consideradas elevadas. 

Porquê?

Quando comparadas com as pra-

ticadas em alguns países da região 

da SADC, não são das mais caras, 

mas quando verificamos o poder de 

compra da esmagadora maioria dos 

moçambicanos, o custo das chama-

das 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 índi-

ces de desemprego e as pessoas não 

têm comunicações por 30 dias. Te-

mos 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 cria-

rem condições para atrair a cliente-

la. Todos recordam-se de que quan-

do 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-

ticado pelos operadores. Isso é defi-

nido pelo mercado. 

Portanto, reconhecemos que as ta-

rifas 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 viola-

ção da Constituição da República, 

visto que esta defende que todo o 

cidadão tem direito à informação e 

a todas plataformas de comunica-

ção. O INCM tem a obrigação de 

garantir esse direito.           

Algumas operadoras olham para 

os critérios de fixação de bónus 

adoptados pelos seus concorren-

tes como abusiva e asfixia as con-

tas das empresas. O INCM até 

veio ao público anunciar a limi-

tação de tarifas e bónus por parte 

das operadoras. Algumas acata-

ram 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 regula-

ção 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 pro-

blema se for usada de forma abusa-

da. Até é bom ter um operador do-

minante, 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 limi-

tamos os bónus disponibilizados 

pelas operadoras não fomos com-

preendidos 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. Ago-

ra, se isso for feita de forma despro-

porcional e lesiva com vista a eli-

minar a concorrência, como Estado 

devemos evitar isso.

Nessa altura, nenhuma operadora 

fazia preços justos e as operadoras 

estavam a ficar asfixiadas e com ris-

co de colapso por isso tomamos as 

medidas necessárias e conseguimos 

isso.   

O  INCM iniciou, em 2018, o 

processo de implantação de pra-

ças digitais, para aumentar e com-

plementar o acesso à internet ban-

da larga.  Mas as indicações que 

temos são de que  o acesso a essa 

internet  está a caminhar a uma ve-

locidade 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 mo-

çambicanos. O INCM tem vonta-

de de cumprir com as suas obriga-

ções, mas faltam recursos. Em 2018 

iniciamos o processo de implanta-

ção de praças digitais para o forne-

cimento de internet gratuito aos ci-

dadãos sem poder de compra, como 

forma de complementar os serviços 

que já vinham sendo oferecidos pe-

las operadoras de telefonia móvel e 

outros provedores dos serviços de 

internet. Quatro anos depois, anun-

ciamos com algum desconforto que 

ainda estamos aquém do desejado. 

De 2018 a esta parte, foram im-

plantadas 136 praças digitais em 

todo o país de onde 40 são escolas 

públicas e o remanescente em pra-

ças públicas.     

Foi aprovado pelo Decreto 

65/2018, de 9 de Novembro, o 

regulamento de partilha de infra

-estruturas de Telecomunicações. 

Este regulamento obriga os ope-

radores de Telecomunicações que 

partilhem suas infra-estruturas 

em condições de igualdade, trans-

parência e não discriminação. Por 

que ainda não está acontecer a 

partilha?

Existe a obrigatoriedade de parti-

lha sim, mas o grande desafio que 

temos é das infra-estruturas que 

não permitem essa partilha. A 

maioria das infra-estruturas foi di-

mensionada de acordo com as ne-

cessidades da operadora e estas não 

estão preparadas para a partilha. 

Mas aquelas que foram construídas 

depois de 2018 têm essa capacida-

de, porque isso é de carácter obri-

gatório. 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 ocor-

rer, não na perspectiva que nós que-

remos, porque há operadores cujo 

standard das infra-estruturas que 

edificaram não permite a monta-

gem dos equipamentos adicionais, 

porque os padrões não são adequa-

dos para as exigências de cada ope-

rador. Mas toda a infra-estrutura 

nova tem essas potencialidades.   

Em 2021, o país concluiu o pro-

cesso de migração tecnológica da 

televisão analógico para digital. 

Qual é a avaliação que faz? 

Estamos satisfeitos porque termi-

nou. 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-estru-

turas 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 ul-

trapassar. 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.

Continuação na pág.  14 e  15

O PCA do INCM diz que Tmcel não pode sair do mercado sob o risco de 
desacreditar o sector
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Cartoon
EDITORIAL
A luta contra o terrorismo 
exige reconhecimento de 
múltiplas valências  

As acções terroristas registadas nos últimos dias na provín-

cia de Nampula mostram que em vez de se tratar de um 

fenómeno confinado à província de Cabo Delgado, o ter-

rorismo está a ganhar uma dinâmica mais acelerada, amea-

çando 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 teste-

munhar. A utilização do território moçambicano como rota privile-

giada para o tráfico de drogas e outras actividades criminosas pode 

ser também outra razão. Deve ainda fazer parte da equação, o inte-

resse para a expansão do radicalismo religioso, levando à imposição 

de novos valores civilizacionais.

Mas tudo isso só pode encontrar aderência se as condições objec-

tivas 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 comu-

nidade. 

Vários estudiosos já produziram uma série de análises sobre as pos-

síveis 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 al-

gum 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 supe-

rioridade 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 Defe-

sa 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 ter-

roristas 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, difi-

cilmente conseguirá obter respostas ou pelo menos indicações cla-

ras sobre como lidar com os vários problemas com que se confronta. 

Governos pelo mundo fora procuram ter uma relação de proximi-

dade com centros de produção de conhecimento ou com estudiosos 

em certas áreas específicas, no seu processo de formulação de políti-

cas ou de investigação sobre questões de interesse nacional.

Ainda é possível encontrar uma fórmula que permita que se esta-

beleça 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 in-

teresse 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.

,

Quando ia no quinto ano de 

viuvez, Carolina Mazivila co-

nheceu 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 Mazi-

vila 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 pas-

sagem de retorno à vida civil. 

Eram como dois náufragos que, de re-

pente, se descobrem agarrados à mes-

ma 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 Ma-

nica, e quase tudo o que guardava de 

lá como memória surgia de uma forma 

cada vez mais difusa. Quanto a Caro-

lina, embora se esforçasse por esque-

cer 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 amputa-

ções possíveis em campos minados, o 

capitão revelava-se, agora que tudo isso 

vinha ao de cima, um ser imprevisível e 

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 gravi-

dez, decidiu pôr um ponto final a tudo. 

Ancorada nas influências que tinha 

como membro da OMM, que, na al-

tura, 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 Sussunden-

ga. 

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 ida-

de, ela foi chamada à sua escola para 

responder pelo facto de o filho ter es-

murrado, sem motivo aparente, um co-

lega. 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 mui-

to regular no roubo de material escolar 

dos colegas ou mesmo em pequenas in-

cursões 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 afo-

gada e saturada de suportar a carreira 

prematura pelo mundo da marginali-

dade em que o filho tinha mergulha-

do, viu-se perante o facto de que este 

teria que cumprir três meses de cadeia 

pelo crime de burla a um vizinho pro-

prietário 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, procu-

rou 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 me-

ter num autocarro a caminho do para-

deiro 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 auto-

carros, pagou a sua passagem para Chi-

moio, seu destino final, e desejou-lhe 

boa viagem. 

Passam-se agora quase quarenta anos, 

e do Felizardo ou do seu pai mais nin-

guém teve notícias em Homoíne. 

Mas, seja como for, seria engano pen-

sar que a vida de Carolina Mazivila é 

um lago de águas transparentes e tran-

quilas. 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 insa-

ciáveis na sua sede de vingança. 

O viajante de pacotilha 
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Há três semanas, o Gover-

no  anunciou 20 reformas 

que  visam a retoma da 

aceleração económica do 

país, com perspectivas de resul-

tados 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 Fi-

nanças, 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 Outu-

bro, e que o Fundo Soberano esteja 

pronto até ao final deste ano. 

Apesar de o contexto de múltiplas 

crises e de endividamento excessi-

vo serem aspectos negativos, esses 

não inibem por completo o poten-

cial contributo do sector extractivo 

para mudança estrutural da econo-

mia, redução dos níveis de pobreza 

e desenvolvimento económico sus-

tentável e Moçambique.

Os projectos de Gás Natural Li-

quefeito (GNL) na bacia do Ro-

vuma 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 benefí-

cios 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 petrolífe-

ra italiana ENI poderá gerar para 

os próximos quatro (4) anos cer-

ca 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 explora-

ção de GNL, as perspectivas são 

mais animadoras. Cálculos apon-

tam 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 ge-

ram 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-

sa de melhorar a qualidade de vida.

Os Fundos Soberanos têm a res-

ponsabilidade 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 im-

portantes e que pode determinar 

se o fundo constitui uma oportu-

nidade ou uma ameaça para o país. 

Em 11 de Outubro de 2008, o 

International Working Group 

(IWG), desenvolvido pelo Sove-

reign Welth Fund Institute, em 

Santiago, capital chilena, publicou 

os 24 princípios norteadores dos 

Fundos Soberanos, mais conheci-

dos por Princípios de Santiago ou 

Generally Accepted Principles and 
Practices (GAPP). 

Os 24 GAPP são uma espé-

cie de código de conduta e es-

tão amplamente organizados em 

três “pilares”, nomeadamente: 

Pilar 1 - Marco Legal, Objecti-

vos e Coordenação com Políticas 

Macroeconómicas; Pilar 2 - Es-

trutura Institucional e Estrutura 

de Governação; e Pilar 3 - Estru-

tura de Investimento e Gestão de 

Risco.

Ora, a natureza destes princípios 

revela que este deve ser considera-

do desde o processo da criação do 

fundo para evitar uma constituição 

fora dos padrões internacionais de 

melhores prácticas. Um dos aspec-

tos a ter em conta nos GAPP em 

relação à proposta do Fundo So-

berano apresentado pelo BM é o 

pilar de estrutura institucional e de 

governação.

“A estrutura de governança do FS 
deve ser sólida e estabelecer uma di-
visão clara e eficaz de funções e res-
ponsabilidades a fim de facilitar a 
prestação de contas e a independência 
operacional na gestão do FS para a 
prossecução de seus objectivos.”

Princípio - GAPP 6    
Segundo este princípio, é impor-

tante que a gestão operacional do 

Fundo Soberado seja conduzida de 

forma independente para garantir 

que suas decisões e operações se-

jam baseadas em considerações 

consistentes com sua política de 

investimento e objectivos, efec-

tivamente livres de influência ou 

interferência política. Ademais, 

deve garantir a divisão adequada 

e eficaz de supervisão, tomada de 

decisão e responsabilidades opera-

cionais. 

Na proposta de estrutura apresen-

tada pelo BM, apesar de existir 

uma divisão clara das responsabi-

lidades, há ausência de instituições 

de apoio para ajudarem a garantir 

a consistência das decisões com a 

política de investimentos e os ob-

jectivos desenhados na constitui-

ção do fundo. De forma especifica, 

a proposta apresenta uma estrutu-

ra de governação composta por: 

A Assembleia da República como 

a autoridade máxima da estrutura, 

e com a responsabilidade de apro-

var a Lei que estabelece e regula o 

funcionamento do FS; O Ministé-

rio da Economia e Finanças

que deverá actuar em representa-

ção do Governo e será responsável 

pela gestão global e pelo estabele-

cimento da política de investimen-

to 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-

ria esta que constituira� o alicerce 

principal das decisões a serem to-

madas 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 alo-

car 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: Estrutura de governa-

ção Proposta para o Fundo Sobe-

rano de Moçambique

Conforme ilustra a figura 1, a es-

trutura está centralizada na As-

sembleia da República, Ministério 

das Finanças e Banco Central,

não prevendo inclusão de outros 

actores e qualquer tipo de consul-

ta, para além da Unidade Técnica 

Gestão Estratégica de Activos a 

ser criada no Ministério da Eco-

nomia e Finanças.  

A inclusão de um conselho con-

sultivo é feita em vários modelos 

de Fundo Soberano. O Fundo So-

berano de Timor-Leste, conheci-

do como Fundo Petrolífero, é um 

dos melhores exemplos.

O Fundo Petrolífero conta com 

um conselho consultivo que é 

composto por um (1) representan-

te das organizações religiosas, três 

(3) representantes da sociedade ci-

vil, 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 su-

pervisão ao Parlamento em ques-

tões relacionadas com o Fundo 

Petrolífero, tais como o funciona-

mento e desempenho do Fundo, os 

levantamentos feitos, incluindo se 

as transferências são utilizadas de 

forma eficaz em benefício das ge-

rações actuais e futuras. 

Figura 2: Estrutura de governa-

ção do Fundo Soberano de Ti-

mor-Leste

Fonte: O Fundo Soberano de Ni-

géria, chamado Autoridade de In-

vestimento Soberana da Nigéria, 

também é um exemplo de sucesso 

por considerar.  Este Fundo con-

ta na sua estrutura de governação 

com um conselho e a administra-

ção composto por gestores activos, 

dos quais 12 membros que repre-

sentam 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 Pe-

trolífero). 

Apesar do Fundo Petrolífero ser 

uma pessoa colectiva, dotado de 

personalidade jurídica, com auto-

nomia administrativa, financeira 

e patrimonial, diferente do Fundo 

proposto em Moçambique, que 

será apenas um conjunto de acti-

vos propriedade do Estado, exis-

tem algumas ilações por tirar.

O conselho consultivo desenhado 

pelo Fundo Petrolífero de Ango-

la, apesar de desempenhar papéis 

cruciais na emissão do parecer so-

bre a política de investimento a es-

tratégia 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 con-

selho 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 Pe-

tróleos e Presidente da SONAN-

GOL-E. P.

O Centro para Democracia e De-

senvolvimento (CDD) considera 

importante que estrutura de go-

vernação do Fundo Soberano em 

Moçambique não deixe de lado

instituições de apoio politicamen-

te independentes na estrutura de 

governação que garantam com que 

o GAAP 6 seja verificado na sua 

íntegra, e a gestão seja aberta e de-

mocrática.

De forma específica, o Fundo So-

berano deve incluir um conselho 

consultivo composto por represen-

tantes da sociedade civil, do sector 

privado, líderes religiosos e, não 

menos importante, as comunida-

des afectadas. 

Este conselho deverá assessorar a 

Assembleia da República em deci-

sões relacionadas ao funcionamen-

to e desempenho do Fundo So-

berano e garantir que as decisões 

sejam consistentes com a política 

de investimentos e os objectivos 

do Fundo.

A inclusão das comunidades afec-

tadas 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 eco-

nómicos decorrentes da extracção 

de recursos naturais.

Um olhar sobre o fundo soberano
Por Dimas Sinoia

Figura 1                                                                          Banco de Moçambique (2020)

Figura 2                               Elaborado com base em informações do Banco Central 
de Timor-Leste (https://www.bancocentral.tl/en/go/about-petroleum-fund)
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A Europa é parceira de África na construção 
do nosso futuro comum

OPINIÃO

Estou de viagem esta semana pela Áfri-

ca, um continente vibrante a preparar 

o seu futuro: impulsionando a trans-

formação digital, tornando a agri-

cultura mais eficiente e sustentável, cons-

truindo novas infra-estruturas para reforçar 

as ligações entre as pessoas, moldando a se-

gurança colectiva do continente e investin-

do 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 su-

perior 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 mi-

lhões 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 ensom-

brado pelas consequências devastadoras da 

guerra da Rússia contra a Ucrânia sobre a se-

gurança 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 saiba-

mos que alguns países do continente africano 

olham para esta guerra de uma perspectiva 

diferente da nossa, penso que podemos con-

cordar 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 potên-

cias podem reivindicar “esferas de influência” 

e atacar os vizinhos para anexar o seu territó-

rio. A agressão russa contra a Ucrânia é um 

exemplo perfeito do tipo de imperialismo 

cruel do século XIX que a África viveu. Pre-

cisamente porque os europeus estão conscien-

tes das suas responsabilidades nessa época, a 

União Europeia pretende opor-se ao imperia-

lismo 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 Euro-

peia está a actuar em quatro vertentes de ac-

ção: solidariedade para com aqueles que não 

têm meios para adquirir alimentos; apoio à 

produção de alimentos; facilitação do co-

mércio 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, culpan-

do 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 pro-

blema é a guerra russa, não as sanções. Se os 

nossos parceiros africanos enfrentarem quais-

quer 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 mis-

sões 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 Me-

canismo Europeu de Apoio à Paz ascendem 

agora a 89 milhões de euros. Estamos tam-

bém a finalizar programas de apoio aos con-

tingentes 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 tam-

bém 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 ope-

rações de manutenção da paz da ONU em 

África, em comparação com os 6000 prove-

nientes de países da União Europeia. Pelo 

contrário, a Rússia contribui para a deteriora-

ção da situação de segurança em África com 

várias centenas de mercenários de empresas 

militares privadas, tais como Wagner ou Pa-

triot. 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 man-

cha indelével na consciência da Europa, mas 

lidar com a nossa responsabilidade pelo pas-

sado fez de nós melhores parceiros para o fu-

turo. 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 re-

petir os erros cometidos uma vez pelos eu-

ropeus, 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.

Por Josep Borrell*

A 
história instantânea, tal como o 

café instantâneo, é raramente tão 

bom como o verdadeiro café. Ain-

da assim, a vida e morte de Mi-

khail Gorbachev, o último líder da União 

Soviética, e uma figura de grande significa-

do histórico do Século 20, requerem uma 

avaliação imediata. Como é muitas vezes o 

destino de líderes que procuram decisiva-

mente quebrar com a ordem estabelecida, 

ele foi alvo de muita chacota na Rússia. 

Mas para muitos cidadãos no ocidente de-

mocrático, 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 Par-

tido 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 ex-

traordinárias do Moscovo dos primórdios 

da década de 1980. A União Soviética era 

um gigante nuclear com uma influência 

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

global. Mas estava a ser dirigida por uma cli-

que 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 to-

dos 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 asses-

sores 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 desacredi-

tada, uma ineficiente e corrupta economia cen-

tralmente 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 That-

tcher, 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 pos-

se: “Precisas realmente disto?” Ele respondeu: 

“Não podemos simplesmente continuar a viver 

assim”. Essa frase, revelando algum sentimen-

to de desespero, provou ser um epitáfio impro-

visado para a União Soviética. Era uma visão 

que informava tudo o que viria mais tarde a 

acontecer.

Perestroika e Glasnost, palavras que se torna-

ram famosas em todo o mundo, numa altura 

em que Gorbachev procurava implementar 

reformas económicas e estabelecer uma socie-

dade aberta, representavam uma revolução na 

vida dos russos – mas algo que fugiu do con-

trolo. 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 con-

tida durante décadas. Em 1989, a Alemanha 

Oriental implodiu e o muro de Berlim desa-

bou. Outros estados satélites, e nações “perdi-

das” 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 ho-
mem 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 segui-
ram 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 pudes-
sem. 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, Gor-
bachev foi um grande e importante homem. 
Futuros estudiosos irão certamente concluir: 
ele estava do lado certo da história.
*Observer de Londres. Título da respon-
sabilidade do SAVANA.
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O 
barulho no desporto 

motorizado continua 

a catalisar as atenções 

dos aficionados pela 

modalidade e não só, e na se-

mana passada o ATCM deci-

diu, através de uma conferên-

cia 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 Fe-

deração Moçambicana de Au-

tomobilismo e Motociclismo 

(FMAM) por ter um objectivo 

aparente “de impedir o desen-

volvimento do desporto moto-

rizado no país”.

Na verdade, as duas instituições 

estão desavindas e, perante a 

complexidade do assunto, a re-

conciliação tarda a chegar, daí 

que só o tribunal é que poderá 

dar a sentença para o bem da 

modalidade. 

 Enquanto isto, na retro-men-

cionada conferência de impren-

sa, diga-se bastante concorrida, 

o ATCM afirmou que nos úl-

timos 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 ata-

que é sempre o mesmo: instau-

rar 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 calen-

darizado”. Dessa forma, observa 

Rodrigo Rocha, “pretende essa 

entidade fazer o ATCM arcar 

com as consequências financei-

ras por apenas nas vésperas de 

Ambiente de cortar a respiração no desporto motorizado e automóvel

O difícil caminho para consensos
Por Paulo Mubalo

evento devidamente organizado, 

usar de artimanhas para fazer o 

impensável: limitar o desenvol-

vimento 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 enti-

dade beligerante invoca os mes-

mos argumentos de sempre, que 

se resumem a um imaginário 

impedimento segundo o qual os 

clubes desportivos devidamen-

te legais não podem organizar 

eventos desportivos privados 

sem a permissão dessa belige-

rante privada”.

Observou ainda que o ATCM 

é a instituição designada pela 

FIA para gerir o desporto au-

tomóvel em Moçambique, 

desde 2005 e que organiza di-

versos campeonatos do clube, 

nomeadamente  picanto cup,  

campeonato de karts , campeo-

nato drift rivals,  campeona-

to de velocidade, entre outros. 

O ATCM  diz ser a autoridade 

desportiva nacional da FIA des-

de 2005 e que promove o des-

porto nas modalidades de corri-

da em circuito, modificados, não 

modificados e monolugares, as-

sim 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 co-

municado, a FMAM distancia-

-se das alegadas acusações de 

que esteja a boicotar a realização 

de provas promovidas e organi-

zadas pelo ATCM, usando como 

estratégia para a prossecução dos 

seus objectivos, a instauração de 

uma providência cautelar na vés-

pera da realização desse evento 

para que o mesmo seja  suspenso.

Voltou a reiterar que é a autori-

dade desportiva nacional reco-

nhecida por despacho ministe-

rial, sendo que a lei do desporto 

atribui competências próprias a 

esta instituição. Elenca algumas 

a saber:  promover, dirigir, coor-

denar e regulamentar a prática 

da respectiva modalidade; orga-

nizar e realizar as competições 

nacionais e atribuir os respecti-

vos 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 

objectivo de descredibilizar ou 

boicotar o desporto motorizado, 

mas é que é um grito de socor-

ro contra a usurpação das com-

petências atribuídas pela lei do 

desporto, ante o silêncio da Se-

cretaria de Estado do Desporto.

Reacção da SED 
O  Secretário de Estado do Des-

porto, Gilberto Mendes, decidiu 

quebrar o silêncio em relação à 

actual situação que se vive no 

desporto motorizado . Atra-

vés de uma nota, explicou que 

o ATCM tem autonomia para 

realizar provas de carácter par-

ticular estando ou não integrado 

na hierarquia  desportiva .

Ajuntou que a posição da 

FMAM gera uma errada con-

vicção no público e nos amantes 

e praticantes do desporto mo-

torizado, para além de que tal 

atitude não só representa uma 

afronta à autorização concedi-

da ao ATCM pela entidade que 

superintende a área do desporto 

no País. 

Entende, Mendes que as cons-

tantes tentativas de perturbar 

as competições legalmente pro-

movidas ou organizadas pelo 

ATCM violam os direitos des-

te enquanto clube e contrariam 

os princípios orientadores das 

federações, designadamente a  

legalidade e a liberdade, afec-

tando assim o desenvolvimento 

da modalidade, o que contra-

ria 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 impe-

çam ou perturbem os clubes. 

Ou seja, segundo ele, o ATCM 

pode promover e realizar pro-

vas ou competições despor-

tivas de carácter particular 

(nacionais e internacionais ). 

 A terceira será de vez?
Entretanto, a audiência da ter-

ceira providência cautelar ins-

taurada pela FMAM contra o 

ATCM realizou-se nesta segun-

da- feira, na 5ª secção do Tri-

bunal Judicial de Maputo sem 

assistência.

 Com efeito, diferentemente do 

que é habitual em casos seme-

lhantes, o juiz Carlos Caetano, 

declinou a presença do público, 

o que mereceu vários comentá-

rios. 

Rodrigo Rocha, do ATCM dis-

se esperar que desta vez sejam 

ultrapassadas todas as barrei-

ras que vêm sendo criadas pela 

FMAM cujo propósito é impe-

dir a promoção e  desenvolvi-

mento 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 en-

quanto este estiver nas mãos da 

justiça.

O que equivale dizer que, en-

quanto se espera pela decisão do 

juiz, as provas no ATCM, insti-

tuição com 74 anos de existên-

cia, 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 des-

portiva”.

De realçar que até ao presente 

momento o ATCM realizou uma 

prova de rally de clássicos, qua-

tro provas de drift, três provas no 

âmbito do picanto cup, duas pro-

vas de drag racing, cinco provas 

de digital motorsport, três provas 

de modificados, entre outras.

Bruno Campos, presidente da FMAM Rodrigo Rocha, presidente do ATCM

Gilberto Mendes, SED
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Eu

  
90+2=92% DE VERDADE (CONT.)
DIA 29 = DIA DA ESPIRITUALIDADE 
Quem nasce neste dia e souber orientar sua vida para o bem, con-

seguirá 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 audi-

tiva 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 faci-

lidade de convencer quem quer que seja. Para ter sucesso na vida, 

necessita de harmonia em tudo e com todos, pois tem muita dificul-

dade 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. Po-

rém, necessita controlar suas emoções e evitar atitudes apaixonadas, 

pois as uniões desfeitas causam-lhe imensos sofrimentos e dificul-

dades para se ajustar a uma nova relação. Apesar de ser um pacifista, 

diplomata e conciliador, pode se tornar agressivo fisicamente, quan-

do os seus princípios são violados ou as coisas não correm como gos-

taria, 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 desva-

lorização, subestimando-se em demasia. Precisa constantemente se 

conscientizar de seu grande valor e de sua habilidade em superar di-

ficuldades 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 persona-

lidade 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 negati-

vo, 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 Des-

porto Motorizado, deslocaram-se para lá cerca de 20 pessoas, de 

entre membros das direcções, pilotos, ex-dirigentes, dirigentes, jor-

nalistas 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, quan-

do há riscos de qualquer espécie e questões relacionadas com segre-

do 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!

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 

de 700 jovens líderes Africanos de países 
da África Subsaariana, que tenham idades 
compreendidas entre os 25 e os 35 anos, que 

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.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

GABINETE DA PRESIDENTE
 

COMUNICADO 

IMPLEMENTAÇÃO DA SELAGEM OBRIGA-
TÓRIA DE CERVEJAS E BEBIDAS PRONTO A 

CONSUMIR (RTD’s)

1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentís-
sima Presidente da Autoridade Tributária prorro-
gou a fase Piloto de Selagem de Cervejas e RTDs, 
até 30 de Outubro de 2022 e determinou o rea-
justamento do calendário de implementação das 
fases subsequentes, nomeadamente:

1 de Novembro de 2022 – início de interdi-
ção de introdução ao consumo de Cervejas e 

02 de Maio de 2023 – início de interdição de 
circulação, no mercado nacional, de Cervejas 

2. Nos termos da alínea l) do Glossário do Regula-
mento 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 pro-
dução em condições normais de comercialização, 
segundo prática usual para este ou para produtos 

(ii) se realiza a importação segundo 
(iii) o produto acabado 

sai do armazém de regime aduaneiro.

3. Reitera-se o apelo aos operadores para a rigoro-
sa observância do calendário anteriormente re-
ferido, 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 Im-
plementação da Selagem de Bebidas Alcoólicas 
e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede da Au-
toridade Tributária, Avenida 25 de Setembro, 
n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de Norma-
ção 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 Alfân-
degas).

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

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

SAVANA 100.2 FM

Visite agora e
mantenha-se informado,

(integridade & independência)

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

Fofocas da semana

-
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 ver-

melho, 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 inques-

tionável 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 recon-

hecia... 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, Mol-

ungo, 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 Ro-

sas, 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...
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OStandard Bank, um dos prin-
cipais bancos comerciais em 
Moçambique, prevê uma li-
geira 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 ban-
co, Fáusio Mussá, este cenário deve-se 
a uma série de choques, internos e ex-
ternos, a que a economia nacional tem 
sido exposta, com destaque para o im-
pacto das mudanças climáticas sobre 
o preço dos alimentos e da guerra na 
Ucrânia sobre o preço dos combustí-
veis, com efeito sobre os restantes pre-
ços na economia.
Para responder a estas ameaças, expli-
ca, o Governo anunciou, por exemplo, 
a intenção de subsidiar o transporte, 
assim como uma componente de im-
portação de combustíveis para garan-
tir 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”.

que o Banco de Moçambique man-
tenha a taxa de juro de referência da 

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”, subli-

de Política Monetária do Banco de 

Moçambique está agendada para o 

Fáusio Mussá, que falava recentemen-

te, na sessão virtual do Economic Brie-
fing, 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 

-

expectável que o Governo consiga, nos 

reservas para um rácio superior a qua-
tro meses de importações.

pressões que se registam no mercado 
cambial sob ponto de vista de liqui-
dez”, indicou.

um pacote de ajuda avaliada em USD 
470 milhões, montante destinado ao 
financiamento de reformas do Gover-
no para a melhoria da gestão macroe-

ública e 

questões fiscais estruturais.

Retoma dos projectos de 
gás

-

fe do Standard Bank considerou que 

a melhoria das condições de segurança 

projectos de exploração de gás natural 

-

gado, pode ditar a retoma das obras 

de construção do complexo da Tota-

distrito de Palma, na primeira metade 

-

timento estimado em mais de USD 20 

biliões, o maior em curso no continen-

de 2021, depois do dramático ataque 

de 24 de Março a vila de Palma.

de acordo com Fáusio Mussá, vai re-

sultar num atraso no início da explo-

ração deste recurso, o que, por sua vez, 

vai reflectir-se na sua contribuição na 

economia nacional em termos de ex-

portações e diversificação das receitas 

do País.

“Do ponto de vista de exportações, a 

nossa expectativa é que o projecto da 

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, igualmen-

te, ao projecto da Exxon Mobil, cuja 

na sua opinião, está ligado à suspensão 

das obras por parte da TotalEnergies.

“Em princípio, é provável que a Deci-

-

da num período máximo de 12 meses 

-

tinacional francesa Total Energies”, 

concluiu.

Realizado regularmente pelo Stan-

dard Bank, o Economic Briefing é um 

evento que tem por objectivo orientar 

os seus clientes, em particular, e o mer-

cado, em geral, na tomada de decisões, 

através da partilha das principais ten-

dências da economia nacional e inter-

nacional.

Depois do atabalhoado adiamento, em Fevereiro, da mis-

são de alto nível da UE por causa de um contágio de co-
vid boss da diplomacia europeia, com uma 

ambiciosa agenda em cima da mesa, que inclui o apoio ao 

um encontro com o engenheiro do planalto, madame re-

laxe e o timoneiro do ministério dos tiroteios.

os entendimentos havidos em Maio, onde a instituição 

aprovou um cheque de 470 milhões de verdinhas para fi-

-

das trapalhadas no TSU. 

entendidos na matéria sugerem que tudo deverá culminar 

-

so 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 ca-

lejado nos corredores diplomáticos.

nas palavras, a nova frente visa o sector da sociedade civil. 

-

zembro não será apenas uma questão climática.

-

tos colocou o dedo na ferida: o nepotismo é a principal 

razão para os sucessivos insucessos na luta contra os jiha-

impor, vai permitir que o seu rebento tenha de enfrentar 

os canhões?

-

ditado que é mais competente.

com um dos seus, que os acusou de serem falsos, numa 

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. 

Mais acima, especialistas acham que não é assim tão fá-

cil 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-

-

mente, ficará a perder é o conteúdo local, conectada à no-
menklatura rendeira.

Em voz baixa
Está a causar um certo desconforto em sectores acadé-

micos a decisão que outorga o engenheiro do planalto o 

política de job for the boys
que os anteriores reitores também deram um Honoris aos 

Presidentes que os nomearam. 

Standard Bank prevê descida 
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Oatleta sul-africano, 

Abednico Mashaba, do-

minou a quarta edição 

da “Corrida Azul”, que 

teve lugar no passado sábado, 

em Maputo, ao conquistar o pri-

meiro lugar, na categoria de 21 

quilómetros, em masculinos. 

Em femininos, Neviah Maganza, 

do Zimbabwe, foi a primeira clas-

sificada.

A meia maratona, organizada 

pelo Standard Bank, com a assis-

tência técnica da Associação de 

Atletismo da Cidade de Mapu-

to, movimentou mais de três mil 

participantes em quatro catego-

rias, nomeadamente 21, 15, 12 e 4 

quilómetros, sendo a última para 

cadeirantes.

Para o administrador delegado do 

Standard Bank, Bernardo Aparí-

cio, 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 promo-

ver 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 ini-

ciativas do género para continuar 

a manter a saúde e o bem-estar, 

servindo a todos os moçambica-

nos. 

Por sua vez, o secretário de Esta-

do 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, te-

remos a almejada massificação do 

atletismo e, consequentemente, 

a qualidade e os talentos”, subli-

nhou.

Abordado momentos após cortar 

a meta, Abednico Mashaba disse 

ter gostado imenso de participar 

na corrida: “Correr 21 quilóme-

tros não foi difícil para mim. Os 

meus pares não queriam avançar. 

Estavam todos a olhar para mim, 

daí percebi que iria vencer a cor-

rida”, contou.

Para o atleta sul-africano, a or-

ganização do evento foi perfeita, 

com o mesmo padrão que as cor-

ridas 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 mui-

to feliz”.

A Associação de Atletismo da 

Cidade de Maputo, através do seu 

vice-presidente, Gilberto Gomes, 

fez um balanço positivo da pro-

va por ter superado a expectativa: 

Sul-africano domina “Corrida Azul”

Contas de energia

Cerca de 20 empresas 

do sector de Cultura e 

Turismo estão a bene-

ficiar-se do processo 

de amortização das “Contas de 

Energia”, tirando vantagens 

do escalonamento da dívida e 

da flexibilidade do seu paga-

mento. 

Esta medida está no quadro da 

responsabilidade social da Electri-

cidade de Moçambique (EDM), 

num memorando rubricando com 

o Ministério da Cultura e Turismo 

(MICULTUR), que visa minimi-

zar os impactos nefastos da pan-

demia 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 cul-

turais, 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.

Foi uma participação massiva. 

Em todos os percursos verifica-

mos muita emoção. Depois de 

dois anos de paragem, as pessoas 

estavam ansiosas em voltar a par-

ticipar nesta iniciativa”, concluiu.

Importa realçar que, com um pré-

mio global de 290 mil meticais, a 

“Corrida Azul” envolveu também 

as componentes de caminhada, 

zumba, além de uma feira de saú-

de, onde as pessoas podiam fazer 

o despiste da hipertensão arterial, 

exame de glicemia e a doação de 

sangue.
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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.

 BI;
 NUIT;
 Declaração de rendimento;
 Comprovativo de residência;
 Preencher os formulários.

Aoperadora estatal, Tmcel, 

está a proceder à moder-

nização e expansão da 

rede de transmissão, com 

a instalação do “backbone” de ele-

vado desempenho e fiabilidade, 

num investimento de USD132 

milhões.

Segundo o PCA da operadora, 

Mahomed Rafique Jusob, a melho-

ria 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 capaci-

dade passará de 50 para 400 gigas.

Jusob falava à margem da cerimó-

nia de assinatura de um memoran-

do de entendimento, entre aquela 

operadora de telecomunicações e 

a APIEX-Agência para a Promo-

ção de Investimento e Exportações, 

ocorrida no decurso da Feira Inter-

nacional de Maputo (FACIM).

O acordo, segundo explicou Maho-

med Rafique Jusob, visa o forneci-

mento de serviços de banda larga 

(internet) e de telecomunicações 

às próximas edições da maior feira 

agrícola, industrial e comercial do 

País, para que sejam disponibili-

zados aos expositores nacionais e 

estrangeiros.

“Estamos a fazer a transformação 

e modernização da nossa rede, in-

vestindo 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–Chi-

moio, Inchope-Nampula e Incho-

pe-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 res-

peita aos serviços de voz e dados, 

bem como o aumento da capacida-

de e de disponibilidade de serviços 

prestados aos clientes.

Neste momento, avançou, o pro-

jecto 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 an-

tenas na cidade da Beira, província 

de Sofala.

Galp, MCTES e 
Camões rubricam 
MdE

A Galp assinou, na passada sexta-feira, um Memo-

rando de Entendimento (MdE) com o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Mo-

çambique (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. 

Pela parte moçambicana assinou o Ministro da Ciência, Tecno-

logia 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 ambien-

te 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, nomeada-

mente através de bolsas de doutoramento para docentes da Uni-

versidade Lúrio e professores de outras instituições do Ensino 

Superior de Moçambique, em programas doutorais em Enge-

nharia de Petróleo ou afins, ministrados pelo Instituto Superior 

Técnico, parceiro do Camões, I.P. no âmbito do Projeto +Em-

prego. 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 Del-

gado.

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 sec-

tor 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 candi-

datos apurados para Formação de 

Plano de Negócios do Agora Em-

prega. A cerimónia contou com 

a presença dos 350 candidatos 

apurados para a etapa de forma-

ção de transformação de ideias em 

negócio, materializada através de 

aquisição de habilidades de ges-

tão de recursos humanos, gestão 

financeira, fiscalidade e gestão de 

processos de produção. Os can-

didatos apurados para esta fase 

piloto são da cidade e província de 

Maputo, e espera-se que até No-

vembro próximo o programa seja 

implementado a escala nacional. 

Agora Emprega é uma das com-

ponentes do programa Emprega, 

com objectivo de promover o 

emprego em Moçambique, desti-

nado a jovens que têm uma ideia 

de negócio ou um projecto numa 

startup, micro, pequena ou média 

empresa existente, e que necessi-

tam 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 moçambica-

nos, 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 apura-

dos, bem como a entrega simbóli-

ca dos Certificados de Bolsa.

Oswaldo Petersburgo encorajou 

aos jovens apurados, enfatizando 

os esforços e compromisso do 

Governo de Moçambique atra-

vés da Secretaria de Estado da 

Juventude e Emprego em criar 

oportunidades de emprego para 

os jovens moçambicanos.

 “Esse é que é o objectivo do Pro-

grama Emprega fazer com que 

os jovens, eles próprios, criem as 

suas empresas e empreguem ou-

tros jovens”, frisou.

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 

, 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 

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. 

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!

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/Chian-
go, outras no Bagamoyo Av. Moçambique 
junto à estrada, ambas com infraestrutu-

ras 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

82 433 5830

Xavier Francisco
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O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.
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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

de Chilembene 

No âmbito do Projecto 

“Um Gesto, Um Sor-

riso”, em Chilembe-

ne, a Associação Ma-

chel Fidus, em parceria com 

a TJ Consultants, promoveu 

em Maputo, nos dias 25 e 26 

de Agosto a 3ª edição do Pro-

grama de Empoderamento 

Juvenil, que contou com a 

participação de estudantes 

de Chilembene que frequen-

tam entre a 10ª e a 12ª classe.

A 3ª edição desta iniciativa 

focou-se no empreendedo-

rismo 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 pe-

los 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 nacio-

nal e internacional, como 

a DDB, Bayport e Cotur.

No último dia da formação, 
os formandos tiveram um 
encontro com a Ministra da 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano, Carmelita Na-
mashulua.
Na ocasião, a governante par-
tilhou como as decisões na 
área da educação são toma-
das e os formandos, por sua 
vez, partilharam a sua expe-
riência relativa à formação.
Ainda no âmbito das activida-
des do último dia, os estudan-
tes foram desafiados a aplicar 
os conhecimentos aprendidos 
através de um desafio de ven-
da de água mineral produzida 
no país. O desafio consistia 
em fazer a venda, aplicando 
todas as estratégias de ma-
rketing, 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 Chi-
lembene e espera-se continuar 
a replicar iniciativas do género 
para que mais estudantes sejam 
abrangidos e impactado.

Para saber o que 

pode fazer pelas 

florestas, aponte 

a câmera do seu 

telemóvel para a 

imagem e siga 

o link

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?


