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A caminho do Congresso

Por Raul Senda

A 
caminho do XII Congresso, a 
realizar-se na cidade da Ma-
tola, província de Maputo, a 
partir da próxima sexta-feira, 

23, o partido Frelimo elegeu, em sede 
das Conferências Provinciais, no úl-
timo fim-de-semana, 116 membros 
para o Comité Central (CC). A re-
união magna da Frelimo termina no 
dia 26 de Setembro.

Estes membros vão se juntar aos que 

serão eleitos em sede do Congresso 

para formar o novo CC, que vai esco-

lher o candidato presidencial de 2024.

Antes, mais concretamente nesta 

quinta-feira, a Frelimo realizou mais 

uma sessão extraordinária do Comité 

Central, que definiu balizas e estraté-

gias para a reunião da próxima sema-

na. 

Nesta corrida, figuras preponderantes 

e mediáticas do partido, pelo menos 

ao nível da capital onde estão radi-

cados, ficaram pelo caminho e novas 

estrelas surgiram. 

Ao contrário dos pleitos passados, 

desta vez, foram reconduzidos todos 

primeiros-secretários provinciais, se-

cretários de Estado e governadores 

provinciais. Aliás, para o cargo do 

primeiro-secretário provincial não foi 

aberto espaço para que outros interes-

sados apresentassem suas candidatu-

ras.

Assim renovaram os cargos de primei-

ros-secretários as seguintes figuras: 

Razaque Manhique, cidade de Ma-

puto; Avelino Muchine, província de 

Maputo; Daniel Matavele, Gaza; João 

Mudema, Inhambane; Luís Nhanzo-

zo, Sofala; Tomás Chithango, Manica; 

Gonçalves Jemusse, Tete; Luciano de 

Castro, Nampula; Artur Machopa, 

Niassa e José Kalime, Cabo Delgado.   

Gonçalves Jemusse é reconduzi-

do numa altura em que o Gabinete 

Central do Combate à Corrupção 

(GCCC), ao nível da província de 

Tete, acaba de deduzir uma acusação 

contra si.

Com o processo número 1/05/P/

GPCCT/2021, Jemusse é acusado de 

gestão danosa de fundos públicos re-

ferentes à rúbrica de ajudas de custos, 

contratação para aquisição de bens e 

nomeação fraudulenta entre os anos 

2019 a 2021.    

Júlio Parruque, governador da pro-

víncia de Maputo; Amosse Macamo, 

secretário de Estado de Gaza, Mar-

garida Mapandzene Chongo, gover-

nadora de Gaza; Ludimila Maguni, 

secretária de Estado de Inhambane; 

Stela Pinto Novo Zeca, secretária de 

Estado de Sofala; Elisa Zacarias, se-

cretária de Estado de Tete; Domin-

gos Viola, governador de Tete; Judith 

Mussácula, secretária do Estado da 

Zambézia; Manuel Rodrigues, gover-

nador de Nampula; Elina Massengele, 

governadora de Niassa; Valige Tauabo 

e António Supeia, governador e se-

cretário de Estado de Cabo Delgado, 

respectivamente, vão se estrear na CC.

caminho 
Pelo caminho ficaram figuras pre-

ponderantes como António Niquice, 

deputado e presidente da comissão de 

Plano e Orçamento da Assembleia da 

República (AR). Niquice chegou a ser 

secretário para mobilização e propa-

gada nos primeiros anos da presidên-

cia de Filipe Nyusi na Frelimo.

Francisco Mabjaia, antigo secretário 

da Frelimo na cidade de Maputo; 

Agostinho Vuma, deputado e presi-

dente da Confederação das Associa-

ções Económicas (CTA); Raimundo 

Diomba, antigo governador das pro-

víncias de Manica, Gaza, Maputo e 

secretário do Comité de Verificação 

da Frelimo; Pedro Cossa, deputado 

da AR e antigo secretário-geral da 

Organização da Juventude Moçambi-

cana (OJM); Edmundo Galiza Matos 

Júnior, antigo deputado da Frelimo e 

administrador do distrito de Vilancu-

los; Feliz Silvia, deputado e porta-voz 

da bancada da Frelimo na AR; Lázaro 

Mbambamba, administrador do dis-

trito de Magude e Vicente Joaquim, 

secretário do Estado na cidade de 

Maputo são outras figuras mediáticas 

que não mereceram apoio das bases.          

Nihia 
Eduardo da Silva Nihia, antigo com-

batente e homem forte no reinado de 

Armando Guebuza, tendo assumido 

as funções de conselheiro, foi afastado 

pelas bases na província de Nampula. 

Eduardo Nihia foi duplamente repro-

vado. Quer para o acesso ao Comité 

Provincial assim como para o Comi-

té Central. De 560 votantes para o 

Comité Provincial, Nihia obteve oito 

votos.

A rejeição de Eduardo da Silva Nihia 

verifica-se poucos dias de, numa 

conferência do Comité Distrital da 

Frelimo na cidade de Nampula, ter 

afirmado que o povo macua, ao qual 

pertence, era falso por não votar na 

Frelimo.  

A humilhação de Eduardo da Silva 

Nihia aconteceu nas vésperas da cele-

bração do seu octogésimo aniversário. 

A efeméride realiza-se neste sábado, 

dia 17, na sua terra natal, Ribaué. Joa-

quim Chissano e Armando Guebuza, 

antigos presidentes da República, são 

os principais convidados.        

Quem esteve em risco de se reeleger 

foi o actual secretário para Mobiliza-

ção e Propaganda e deputado da AR, 

Caifadine Manasse. Foi preciso repes-

cagem para que Manasse se mantives-

se no órgão mais importante do parti-

do no intervalo de Congressos.

Os candidatos não eleitos ao nível da 

base são automaticamente vedados de 

concorrer em sede do Congresso. A 

este nível só os membros eleitos ao ní-

vel central poderão concorrer. 

Actualmente, o Comité Central é 

composto por 180 membros. Se a pro-

posta de aumentar o número de mem-

bros para 250, tal como deseja a actual 

direcção do partido não passar para o 

Congresso restam 64 lugares. É nesta 

fase em que os membros dos órgãos 

centrais, incluindo ministros, vão dis-

putar a sua permanência neste órgão.

Segundo os estatutos da Frelimo, 60% 

das vagas disponíveis para o CC são 

para a renovação dos antigos membros 

e 40% das vagas para os novos.  

Externamente, as conferências pro-

vinciais da Frelimo transmitiram a 

imagem de paz, união e coesão inter-

na. Ao mundo externo, os partidários 

da Frelimo exteriorizaram uma ima-

gem de festa e alegria.

Contudo, a realidade foi completa-

mente diferente e, para se elegerem, 

valeram todos truques, desde compra 

de votos, sabotagens e ameaças a can-

didatos que demostravam certa popu-
laridade, mas sem apoio da direcção 
do partido.
Em muitas províncias, documentos de 
alguns candidatos desaparecem dos 
processos submetidos às comissões 
eleitorais e a maioria deles só foi no-
tificada nas vésperas da votação, facto 
que não abriu espaço para a regulari-
zação da situação.
Na província de Gaza, por exemplo, 
os candidatos que foram confrontados 
com a falta de documentos nos seus 
processos, tentaram provar, através de 
duplicados, que não havia nenhuma 
irregularidade na documentação, mas 
a comissão eleitoral não aceitou rece-
ber as suas reclamações. Desesperados, 
estes levaram o caso para o chefe da 
brigada central destacada para Gaza, 
liderada por Tomás Salomão. Esta, 
por sua vez, ordenou a reverificação 
dos processos e constatou-se que es-
tava tudo legal e que os excluídos po-
diam concorrer.
No entanto, antes da votação, no in-
tervalo, estes foram coagidos a desistir 
da corrida, facto que veio confirmar-
se.
Em algumas situações, as manipula-
ções e manobras para o afastamento 
de candidatos incómodos e não ali-
nhados foram lideradas pelos próprios 

secretários dos comités provinciais.

 A compra de votos foi a outra estra-

tégia usada para a conquista do voto. 

Para algumas correntes, tal como 

aconteceu com Armando Guebuza, 

em 2012, no Congresso de Pemba, 

a recondução de todos primeiros se-

cretários provinciais e a eleição dos 

governadores e secretários do Estado, 

todos da confiança da actual direcção 

da Frelimo pode ser uma das formas 

encontradas por Filipe Nyusi para 

acertar posições que possam definir o 

seu futuro político.

O evento do último fim de semana 

veio marcar o início da entronização 

do poder de Filipe Nyusi abrindo 

possibilidade de ter seus acólitos por 

perto e ter órgãos que permitam ao 

actual presidente do partido a indicar 

o candidato de preferência.

Com os resultados do último fim-de-

semana, Filipe Nyusi poderá chegar 

a Matola, na próxima semana, com 

a máquina partidária totalmente sob 

controlo.

Nyusi acerta posições 

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

Nas vésperas do congresso, Nyusi acerta posições para o futuro
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Oalto representante da 
União Europeia (UE)  
para os Negócios Estran-
geiros, Joseph Borrell, 

admitiu a possibilidade de o bloco 

comunitário apoiar a missão mi-

litar do Ruanda, que combate os 

grupos armados na província de 

Cabo Delgado, norte de Moçam-

bique.

Borrel avançou que a ajuda à tropa 

ruandesa será no contexto em que 

a UE    anunciou um auxílio finan-

ceiro de USD 15 milhões para a 

Missão Militar da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Aus-

tral (SAMIM), envolvida na luta 

contra os insurgentes.

“Podemos fazer o mesmo [que 

fizemos com a SAMIM] com o 

Ruanda”, prestando ajuda financei-

ra à missão militar que combate o 

terrorismo em Cabo Delgado, afir-

mou Joseph Borrell, no final da sua 

visita a Moçambique, realizada na 

última semana.

Aquele dirigente da UE assinalou 

que o bloco comunitário já desem-

bolsou 89 milhões de euros para a 

formação de militares moçambica-

nos para o combate aos rebeldes em 

Cabo Delgado.

Antes a organização já tinha cana-

lizado 1,9 milhões de euros para 

acções de pacificação desenvolvidas 

pela SAMIM.

No mesmo dia em que anunciou os 

apoios para o combate aos grupos 

armados em Cabo Delgado, Jose-

ph Borrell adiantou que a primeira 

exportação de gás natural liquefeito 

(GNL) da bacia do Rovuma para 

a Europa será feita nos próximos 

dias.

“Dentro de alguns dias, o primeiro 

navio de gás natural liquefeito vai 

deixar Cabo Delgado com 175 mil 

toneladas de gás”, declarou Borrell.

O alto representante da UA para 

os Negócios estrangeiros observou 

que “o desenvolvimento dos pro-

jectos de gás é o principal interesse 

para Moçambique”.

Os empreendimentos, prosseguiu, 

vão criar emprego e gerar receitas 

para o Orçamento do Estado.

“Tudo que colocar em perigo o 

desenvolvimento desta riqueza é 

muito mau para o país. Espero que 

todos entendam”, enfatizou, numa 

referência ao impacto da violência 

armada em Cabo Delgado.

O primeiro carregamento de GNL 

do Rovuma para a Europa, a que 

Joseph Borrell se referia, é prove-

niente da plataforma flutuante do 

consórcio da multinacional italiana 

ENI.

A estrutura, conhecida por Coral 

FNLG está implantada na bacia do 

Rovuma.

Vários estudos já alertaram que a 

flutuação dos preços de petróleo e 

a campanha global para a transição 

energética, com uma redução gra-

dual do uso de fósseis, vai afectar as 

receitas de gás natural no mundo.

Pesquisadores apontaram os colos-

sais investimentos nos projectos de 

gás natural como uma das causas da 

violência em Cabo Delgado. 

Falando, esta quarta-feira, na aber-

tura da VII edição da Cimeira de 

Gás em Moçambique, o presidente 

da República, Filipe Nyusi assina-

lou que há condições para que as 

multinacionais que operavam na 

bacia do Rovuma, em Cabo Del-

gado, possam retomar as suas ac-

tividades. Precisou que a situação 

de segurança naqueles distritos está 

melhor agora quando comparado 

com o período antes dos ataques a 

vila de Palma em Março de 2021. 

É a segunda vez que Nyusi pres-

siona as multinacionais a retoma-

rem as actividades em Palma. A 

primeira foi no decurso da reunião 

de negócios da agenda africana da 

comunidade dos Presidentes de 

Conselhos de Administração e Di-

rectores Executivos, onde disse que 

não percebia o porque das multina-

cionais não retomam as suas ope-

rações.

No entanto, a multinacional austra-

liana Triton está em discussões com 

o governo moçambicano para a re-

toma do seu projecto de produção 

de grafite em Ancuabe, na provín-

cia de Cabo Delgado.

Em comunicado, a Triton avança 

que gestores da empresa visitaram 

recentemente Moçambique para 

discutir com quadros do governo 

as condições do reatamento das 

actividades, interrompidas na se-

quência dos ataques terroristas no 

distrito de Ancuabe.

Nenhuma decisão foi tomada ain-
da, adianta a nota de imprensa.
“As acções recentes levadas a cabo 
por Moçambique e pelos seus par-
ceiros no combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado resultaram na 
melhoria das condições de segu-
rança”, lê-se no comunicado.
A Triton também diz que já man-
teve encontros com financiadores, 
construtores e potenciais compra-
dores visando a identificação de 
alternativas. 
O projecto da Triton foi formal-
mente encerrado a 04 de Julho, na 
sequência de um ataque armado às 
instalações da empresa em 01 de 
Julho.
Na incursão, dois guardas da com-
panhia foram decapitados, um mo-
dus operandi dos grupos armados 
que atuam em Cabo Delgado.
Na sequência dos incidentes, a 
companhia alemã, AMG Graphite, 
que também desenvolve um projec-
to de grafite em Ancuabe, declarou 
“força maior” para suspender a ope-
ração.
As empresas Syrah Resources, Bat-

tery Minerals e Gemfields, suspen-

deram actividades logísticas na se-

quência do ataque, mas retomaram 

as operações regulares.

UE defende ajuda aos militares ruandeses

Joseph Borrell,
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Como forma de exercer um 
maior controlo sobre as 
Organizações Não Gover-
namentais (ONG), que ac-

tuam no país, o executivo colocou a 

obrigatoriedade de as mesmas pas-

sarem a apresentar relatórios anuais 

de actividades como meio de prova 

da prossecução do seu objecto, in-

cluindo a contabilização de fundos 

e de actividades realizadas. 

A não-apresentação deste relatório, 

por duas vezes consecutivas, pode 

resultar na extinção de uma ONG, 

quer nacional, quer estrangeira, des-

de que exerça as suas actividades no 

território nacional.

 A aprovação, pelo Conselho de Mi-

nistros, da proposta de lei que regula 

o regime jurídico de criação, organi-

zação e funcionamento das Organi-

zações Sem Fins Lucrativos está a 

ser alvo de críticas pelas organiza-

ções da sociedade civil, pelo facto de 

não terem sido envolvidas durante o 

processo de produção. 

É neste sentido que estão a avançar 

com pedidos de audiências ao gover-

no de modo a apresentarem as suas 

preocupações em torno da nova pro-

posta de lei. 

Tal como avançamos na última edi-

ção deste semanário, a proposta será 

submetida à Assembleia da Repú-

blica para apreciação e aprovação, 

mas as ONG estão cépticas.

Lembram que a experiência mostra 

que o Parlamento faz auscultações 

apenas para cumprir calendário e 

não incorpora as contribuições da 

sociedade civil. 

Ademais, há um sentimento de 

que a bancada maioritária da Freli-

mo, que sustenta o governo, apenas 

chancela os documentos submetidos 

pelo executivo.  

Com o pretexto de reforçar a le-

gislação vigente no combate ao 

branqueamento de capitais e finan-

ciamento do terrorismo, o governo 

decidiu apertar o cerco às ONG que 

operam no país ao introduzir a obri-

gatoriedade de prestação de contas. 

Esta situação é vista como uma for-

ma de perseguição das ONG que 

mais afrontam o executivo.  

O documento conta com cerca de 

38 páginas e 77 artigos onde estão 

plasmados os novos modelos de ac-

tuação das ONG. 

Na lei, o executivo classifica de duas 

maneiras as Organizações Sem Fins 

Lucrativos que operam no país. 

Organizações Não governamentais 

Nacionais (ONGN) e Organizações 

Não Governamentais Estrangeiras 

(ONGE). 

Para as ONGN, a proposta de lei 

refere que pode ser desconsiderada a 

sua personalidade jurídica e respon-

sabilizados os associados que agirem 

culposa ou dolorosamente, no senti-

do  de utilizar a organização como 

instrumento de fraude ou visando 

prejudicar os interesses do associa-

do, do trabalhador, de terceiro, do 

Estado e da comunidade onde actue. 

Uma das inovações apresentadas no 

novo dispositivo é o facto de todas as 

ONGN terem de provar o seu bom 

e regular funcionamento. 

Isto passa pela obrigatoriedade de 

apresentar, no primeiro trimestre da 

cada ano, o relatório de actividades 

como prova da prossecução do seu 

objecto, incluindo a contabilização 

dos fundos e das actividades realiza-

das perante a entidade competente 

para o reconhecimento. 

 De acordo com a proposta, a não

-apresentação do relatório, acima re-

ferido, por duas vezes consecutivas, 

implica a extinção da ONGN. 

Mesmo em caso de extinção, a or-

ganização deve conservar, por pelo 

menos oito anos, toda a informação 

respeitante ao regime de operações 

nacionais e internacionais e dispo-

nibilizar os respectivos registos aos 

órgãos competentes quando solici-

tados. 

Por sua vez, as Organizações Não 

Governamentais Estrangeiras que 

pretendam actuar no país, devem 

inscrever-se junto do governo e 

apresentar, para além do quadro do 

pessoal detalhado, informações so-

bre a identidade de altos funcioná-

rios de membros do conselho de ad-

ministração, bem como o orçamento 

detalhado, a origem e a fonte de 

recursos financeiros e patrimoniais. 

Estas ONG devem escrupulosa-

mente exercer actividades para as 

quais foram constituídas, tendo em 

conta as necessidades locais das co-

munidades beneficiárias e as prio-

ridades definidas no Plano Econó-

mico e Social do governo em áreas 

como assistência social, género, saú-

de, nutrição, agricultura, segurança 

alimentar e ambiental, entre outras.  

O dispositivo refere que as ONG 

estrangeiras devem abster-se de en-

volvimento ou prática de actividades 

directa ou indirectamente ligadas ao 

branqueamento de capitais, tráfico 

de influência, financiamento ao ter-

rorismo, bem como a obtenção de 

vantagens de proveniência ilícita.

Devem também “identificar pes-

soas ou entidades que recebam ou 

forneçam  a título gratuito fundos 

ou recursos, devendo estes registos 

estar à disposição do ministério que 

superintende a área da cooperação 

internacional, do Gabinete de Infor-

mação Financeira de Moçambique e 

das autoridades judiciarias. 

As organizações estrangeiras que 

operam no país são obrigadas a re-

gistar as suas transacções nacionais 

e internacionais por elas efectua-

das, bem como obter e comprovar 

informação sobre a identidade das 

pessoas ou entidades que lhes doam 

fundos a título gratuito, sempre que 

as doações sejam de valor igual ou 

superior a 100 mil meticais. 

Contrariamente às ONG nacionais, 

que devem apresentar relatórios no 

primeiro trimestre de cada ano, as 

estrangeiras devem submeter relató-

rios trimestrais, semestrais e anuais 

no decurso e no final dos programas 

ou projectos. 

Notar que os relatórios trimestrais 

devem ser submetidos aos órgãos de 

representação do Estado a nível dis-

trital, onde o projecto ou programa 

está sendo implantado. 

Aos órgãos de representação do Es-

tado a nível Provincial, deve se sub-

meter relatórios semestrais enquan-

to que os anuais auditados devem 

ser remetidos ao órgão do governo 

competente, com cópias para os ór-

gãos a nível provincial e distrital. 

Este relatório deve conter informa-

ções como a execução financeira, 

que inclui a desagregação pormeno-

rizada das suas receitas e despesas, a 

relação dos bens importados e ad-

quiridos internamente e o plano de 

acção para o ano seguinte e avaliação 

das parcerias estabelecidas. 

A lei impõe a obrigatoriedade de se 

remeter aos órgãos de governo com-

petente, até 31 de Março de cada 

ano, o relatório anual de contas do 

exercício do ano anterior e as previ-

sões de doações internas e externas a 

receber no exercício corrente. 

Os registos de operações nacionais e 

internacionais, bem como a identi-

dade das pessoas que controlam ou 

dirigem as actividades destas ONG 

devem ser conservados por um pe-

ríodo de oito anos. 

O dispositivo estabelece que as 

ONG estrangeiras podem ser ex-

tintas, quando se constatar o seu 

envolvimento na execução e finan-

ciamento de actividades de partidos 

políticos ou sindicatos. 

No que diz respeito aos bens e equi-

pamentos destas organizações ad-

quiridos ou importados com recurso 

a fundos doados para as comunida-

des beneficiárias, a proposta de lei 

diz que estes não são susceptíveis de 

devolução ou venda, devendo ser en-

tregues aos órgãos  de representação 

do Estado da área de implementação 

do programa ou projecto, no acto do 

encerramento das actividades. 

Recorde-se que a Assembleia da 

República reviu, no passado mês 

de Maio, a Lei 14/2013 de 12 de 

Agosto, que versa sobre a prevenção 

e combate ao branqueamento de 

capitais e financiamento ao terro-

rismo, colocando a obrigatoriedade 

de prestação de contas por parte das 

ONG. 

O diretor-executivo da ActionAid, 

Gaspar Stefane, diz que a questão 

dos bens é uma prática que estava 

em curso, mas não era obrigatória, 

resultando do entendimento entre 

as partes. 

No entanto, com a nova lei, ela passa 

a ser obrigatória, tendo exemplifica-

do com diversos projectos do sector 

da saúde, que, ao findar, as viaturas 

adquiridas revertem a favor do Es-

tado. 

Diz haver uma espécie de aprovei-

tamento do lado do Executivo ao 

colocar esta obrigatoriedade, ale-

gando que ao se apoderar dos bens e 

equipamentos, o governo vai deixar 

vulneráveis as associações locais que 

têm implementado projectos com 

apoio das organizações internacio-

nais que operam no país. 

Mais ainda, diz que a questão de 

fundo é que os referidos bens não 

revertem a favor dos referidos órgãos 
de representação do Estado como a 
lei determina, mas a indivíduos que 
lideram esses órgãos, tal como tem 
acontecido actualmente, num cená-
rio em que esses meios fazem muita 
falta às comunidades hospedeiras de 
projectos ou programas. 
Considera que a lei não estabelece 
os termos e condições de reversão 
dos referidos equipamentos, o que, 
no seu entender, mostra que não vão 
servir o Estado. 
Manifestou preocupação com o fac-
to de a lei não definir os critérios de 
aprovação dos relatórios, sublinhan-
do que esta situação pode abrir es-
paço para perseguições da sociedade 
civil. 
Por sua vez, a Rede das ONG In-
ternacionais operando na área de 
Saúde e HIV, (NAIMA + na sigla 
inglesa), diz não estar satisfeita com 
a lei, porque vai complicar a sua for-
ma de trabalho. 
O diretor-executivo da rede, Osval-
do Jossitela, fala de excesso de buro-
cracia para a contratação de especia-
listas estrangeiros, bem como para 
receberem as equipas de assistências 
técnica  estrangeiras patronas dos 
projectos. 
Jossitela critica o excesso de relató-
rios que o executivo passa a exigir, 
destacando que isto vai desviar as 
ONG do trabalho essencial. Disse 
estar preocupado com a obrigatorie-
dade de as ONG  nacionais passa-
rem a apresentar relatórios de contas 
auditadas, sublinhado que muitas 
delas não têm capacidade financeira 
para contratar empresas de audito-
rias.
A questão dos bens e equipamen-
tos que devem reverter a favor dos 
órgãos locais do Estado é outro as-
sunto que inquieta as ONG estran-
geiras. 
Apontam que se deve criar uma 
margem de manobra para que isso 
ocorra quando o programa ou pro-
jecto estiver a encerrar em definitivo. 
Quando o projecto for transferido 
para outra província, há que estabe-
lecer uma prerrogativa de a ONG 
levar os seus bens e equipamentos 
para que não solicite mais fundos 
destinados à sua instalação, defende.  
Segundo Jossitela, as ONG estran-
geiras já solicitaram encontros com 
o governo para apresentarem as suas 
inquietações relativas  à proposta da 
lei antes que a mesma seja debatida 
na AR. 
A sociedade civil teme que depois 
de submetida ao Parlamento, o do-
cumento passe tal como foi elabora-
do pelo executivo, conhecido o papel 
de “cartório notarial”, que normal-
mente a AR exerce, num contexto 

de maioria qualificada da Frelimo, 

o partido que governa Moçambique 

desde 1975, ano da independência 

nacional.

Quem não prestar contas ao Governo, fecha

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

ONG’s aproximam-se do Governo para melhorias da Lei
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De visita à província de 
Gaza, o Presidente 
Filipe Nyusi esteve, 
no dia 8 de Setembro, 

na Massingir Valley Farm, um 
vasto empreendimento agrícola 
que se dedica à produção de al-
fafa, uma importante ração para 
gado e outros ruminantes.

Localizado na parte centro-oeste 

daquela província do sul de Mo-

çambique,  o distrito de Mas-

singir é uma zona semiárida, e o 

desenvolvimento da agricultura 

requer a aplicação de sistemas de 

irrigação.

O investimento inicial da Mas-

singir Valley Farm foi implan-

tado em 1 140 hectares, repre-

sentando cerca de 10 por cento 

do total da terra onde a empresa 

pretende desenvolver uma acti-

vidade agrícola à escala comer-

cial, incluindo outras culturas.

A alfafa, também conhecida por 

luzerna, é uma leguminosa que 

mantém as suas folhas frescas 

durante todo o ano, e é um 

alimento bastante nutritivo para 

gado bovino, cavalos e camelos. 

Segundo dados de especialistas, 

o seu valor nutritivo é equivalen-

te ao consumo de iogurte, leite e 

queijo todos juntos.

Desde o seu lançamento à terra, 

a planta leva três meses até à pri-

meira colheita. As colheitas sub-

sequentes podem ser feitas em 

cada 20 dias, durante uma vida 

útil de cerca de 10 anos.

A Massingir Valley Farm pre-

tende realizar todo o seu inves-

timento em três fases até 2027. 

A alfafa será importante para a 

alimentação de gado, particular-

mente em épocas de estiagem, 

mas neste momento a produção 

está mais virada para a exporta-

ção, sendo os principais merca-

dos a Arábia Saudita, a China e 

os Emirados Árabes Unidos.

O valor total do investimento é 

de cerca de USD 150 milhões, 

mas até ao momento foram gas-

tos acima de USD 22,7 milhões, 

incluindo na aquisição e instala-

ção de equipamento de precisão 

para a rega, o que contribui para 

a poupança de 70 por cento da 

água necessária para cobrir toda 

a plantação existente até aqui.

Desde o lançamento do projec-

to em Outubro de 2021, foram 

criados 200 postos de trabalho, 

sendo a maioria dos trabalhado-

res composta por mulheres, de 

acordo com o director geral, Ar-

nold Pistorius, que também se 

orgulha de ter conseguido for-

mar a primeira mulher tratorista.

“É também parte do nosso ob-

jectivo formar jovens agricul-

tores, e conseguir transformar 

Massingir num campo de pro-

dução capaz de competir com 

outras potências agrícolas em 

África e no mundo”, disse Pis-

torius.

Mas para a materialização dessa 

ambição, Pistorius aproveitou a 

presença do Presidente da Re-

pública para pedir apoio para a 

construção de uma linha férrea, 

num troço de 50 quilómetros, 

ligando aquele ponto ao distrito 

de Chókwè, onde irá fazer inter-

seção com a linha do Limpopo, 

que poderá transportar a produ-

ção para o porto de Maputo. A 

longo prazo, existe ainda a pos-

sibilidade de estabelecimento de 

uma ligação com o projectado 

porto de Chongoene, cerca de 

30 quilómetros a norte da cidade 

de Xai-Xai.

Ainda no distrito de Massingir, 

Nyusi esteve na Citrus de Mo-

çambique, uma empresa de pro-

dução de citrinos. Aqui, o objec-

tivo é atingir 1 500 hectares de 

plantação de citrinos dentro dos 

próximos três anos. A área plan-

tada até aqui é de cerca de 450 

hectares. 

Mas enquanto se espera pela 

primeira colheita, a Citrus de 

Moçambique está envolvida no 

cultivo da batata,  cebola e cou-

ve numa área de 200 hectares, 

com um rendimento médio de 

mais de 50 toneladas de batata 

por hectare, empregando 80 tra-

balhadores. No seu pico, o em-

preendimento vai oferecer 800 

postos de trabalho, contribuindo 

dessa forma para o melhoramen-

to da economia da população da 

região, que partilha fronteira 

com a província sul africana do 

Limpopo.

Importações de batata
O empreendimento de Mas-

singir deverá contribuir subs-

tancialmente para a redução da 

Importação de batata. Dados 

disponíveis indicam que a pro-

dução nacional de batata atingiu 

57 mil toneladas na época passa-

da, sendo que as importações si-

tuaram-se em 70 mil toneladas. 

Este ano, a produção nacional de 

batata deverá aumentar em 20 

por cento, o que permitirá que 

mais de metade da batata consu-

mida no país resulte da produção 

interna.

O aumento da oferta interna 

resultará na queda do preço ao 

consumidor, permitindo que as 

famílias poupem um pouco mais 

dos seus rendimentos.

Os dois projectos reforçam a po-

lítica do governo sobre a agricul-

tura, que assenta numa grande 

aposta quanto ao desenvolvi-

mento da agricultura comercial, 

Massingir

O despontar de uma agricultura comercial
Por Fernando Gonçalves

usando esta como âncora para 

o robustecimento do sector fa-

miliar, com vista ao aumento do 

rendimento para os pequenos 

agricultores.

Na sua intervenção na Massin-

gir Valley Farm, Nyusi reiterou 

que os objectivos da política do 

seu governo para o sector da 

agricultura assentam no apoio ao 

sector privado e comercial, tendo 

em vista a diversificação da pro-

dução, resultando numa balança 

comercial mais favorável.

“Este é o exemplo do que que-

remos fazer com a agricultura 

comercial: equilibrar a balança 

comercial e aumentar a renda 

das famílias”, disse Nyusi.

O Ministro da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, Cel-

so Correia, considera que com 

pelo menos 100 projectos desta 

dimensão, o país pode começar 

a alcançar o objectivo nobre da 

segurança alimentar e de diver-

sificação da sua economia. 

Mas uma agricultura comercial 

mais robusta não depende ape-

nas da disponibilidade de terra 

e vontade para a trabalhar. O 

financiamento é crucial, e é por 

isso que o governo tem estado a 

tentar convencer a banca comer-

cial a interessar-se pela agricul-

tura.

O problema é que as necessi-

dades de financiamento para 

o sector agrícola, numa escala 

comercial, são tão grandes que 

ultrapassam a capacidade indi-

vidual de qualquer instituição 

financeira que opera no país. os 

bancos podem ultrapassar este 

problema através da formação 

de sindicatos, mas mesmo assim 

o esforço pode ainda não ser su-

ficiente. 

Na sua intervenção, durante 

a visita do Presidente Nyusi à 

Massingir Valley Farm, Pistorius 

pediu ao governo para interceder 

e apoiar empreendimentos agrí-

colas de grande envergadura na 

mobilização de fontes de finan-

ciamento junto de instituições 

financeiras internacionais tais 

como o Banco Mundial.

Mas para além do financia-

mento, a agricultura comercial 

deveria também contar com o 

envolvimento da indústria se-

guradora, o que representaria 

algum conforto e incentivo para 

a banca comercial abraçar o de-

safio de disponibilizar recursos 

para a agricultura, e contribuir 

também para o desenvolvimento 

da cadeia de valor na indústria 

de processamento.

A batata de Massingir vai contribuir para a redução da importação

Mais batata produzida pode reduzir o preço ao consumidor
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Trabalhadores da operadora 
móvel estatal, Telecom Mo-
çambique (TmCel), amea-
çam com uma paralisação 

de todas as actividades a partir da 

próxima semana, caso não sejam 

pagos os salários de dois meses em 

atraso. Mas respondendo a ques-

tões apresentadas, na tarde desta 

quarta-feira, pelo SAVANA, a 

direcção da Tmcel afirma que a 

operadora iniciou, esta semana, 

o pagamento de salários, tendo já 

liquidado o mês de Julho de 2022, 

num total de 120 milhões de me-

ticais.

“Neste momento, estamos igual-

mente a proceder a esforços no 

sentido de, na próxima semana, po-

dermos igualmente pagar os salá-

rios de Agosto de 2022, no mesmo 

montante acima referido. Esforços 

estão, igualmente, a ser envidados 

para que todos os perto de 1.600 

trabalhadores possam receber, bre-

vemente, os salários de Setembro 

de 2022”, tranquiliza a Tmcel em 

respostas enviadas por email.

Mas no início desta semana e como 

sinal de insatisfação, parte dos tra-

balhadores da Tmcel dirigiram-se 

aos seus postos de trabalho trajados 

de preto. A Tmcel tem actualmente 

1.600 trabalhadores, com uma fo-

lha salarial mensal de 120 milhões 

de meticais. Segundo fontes inter-

nas, a folha salarial está sobrecar-

regada por causa da dívida que a 

Tmcel herdou das extintas TDM 

Sistemáticos atrasos salariais e várias promessas falhadas

Iminente greve na Tmcel?
Por Eduardo Conzo

e Mcel. Nas primeiras horas desta 

segunda-feira, os serviços da Tmcel 

estavam inactivos, mas a empresa, 

em comunicado, atribuiu o facto a 

uma “avaria técnica”.

“A Tmcel (…) informa que se ob-

servaram, durante a madrugada 

de hoje (12 de Setembro) até às 

09H00,   falhas no fornecimen-

to de serviços móveis, provocadas 

por uma avaria técnica.Todavia, 

o trabalho realizado por equipas 

técnicas especializadas permitiu 

a reposição dos serviços por volta 

das 09H00 (segunda-feira, 12 de 

Setembro)”, sublinha. 

No dia 31 de Agosto, o Conselho 

de Administração (CA) emitiu 

um comunicado a informar que, 

no âmbito da visita efectuada pelo 

vice-ministro de Transportes e Co-

municações à empresa, já se tinha 

encontrado um mecanismo de de-

sembolso de fundos para o paga-

mento de salários de Julho e Agos-

to, o que, até ao fecho da presente 

edição, não havia acontecido.

Os trabalhadores da Tmcel afir-

mam que face à falta de salários há 

quase três meses, e depois de tenta-

rem uma aproximação ao CA, sem 

sucesso, e tendo feito denúncia às 

autoridades competentes, nada lhes 

resta senão a paralisação das acti-

vidades.

“Na segunda-feira, todos nós está-

vamos vestidos de preto em sinal 

de descontentamento. Estamos a 

preparar uma greve”, disseram.

Porém, quanto a uma possível 

paralisação laboral, o CA afirma 

compreender as motivações que 

estarão por detrás “desta iminente 

greve mas, em face dos esforços que 

têm sido empreendidos, considera 

não haver motivos para que ela se 

realize”, sublinha, apelando à massa 

laboral para a máxima compreen-

são da presente situação “e apresen-

ta as suas respeitosas e sinceras des-

culpas pelos transtornos causados”.

No dia 26 de Agosto, a Tmcel pa-

gou os salários de Junho. Os gesto-

res da Tmcel justificam os atrasos 

salariais com a dívida de perto de 

mil milhões de meticais, que insti-

tuições públicas, devem àquela em-

presa de telecomunicações. Deste 

valor, 350 milhões de meticais 

derivam do fornecimento de ser-

viços de internet às instituições de 

Estado.

Grito de socorro
Há dois meses os trabalhadores 

emitiram um grito de socorro pe-

dindo a intervenção do Governo.

Os trabalhadores afirmam que os 

atrasos salariais têm um impacto 

colossal nas suas vidas social, pro-

fissional e financeira.

“Não conseguimos honrar com os 

nossos compromissos com a banca 

e, neste contexto, já havíamos soli-

citado a administração da empresa 

para interceder junto aos bancos no 

sentido de isenção da cobrança de 

juros de mora”, frisaram.

Acrescentam que esta situação faz 

com que as mensalidades da escola 

dos filhos, que vezes sem conta são 

acrescidas de multas, sejam agrava-

das com a suspensão, bloqueio de 

notas escolares além de as crianças 

serem impedidas o acesso ao trans-

porte escolar.

“Enfrentámos problemas para pa-

gar os empregados domésticos, 

despesas fixas diversas como água, 

luz, rancho, rendas. Há colabo-

radores que se fazem transportar 

pelo Metro Bus e, vezes sem con-

ta, ao acederem dá a indicação de 

estarem sem saldo, o que cria um 

constrangimento”, observaram.

Dizem ainda que as reuniões que 

o sindicato mantém com a direc-

ção da empresa não têm trazido 

resultados concretos, senão meras 

promessas.

“Diante destes factos todos, não há 

motivação por parte dos trabalha-

dores, em suma, perdemos a digni-

dade”, disseram. 

É importante lembrar que a Tmcel 

passa igualmente por um melin-

droso processo de reestruturação 

dos recursos humanos herdados 

das duas empresas (Telecomuni-

cações de Moçambique e mCel), 

visando “emagrecer” a operadora de 

2.200 para cerca de 600 trabalha-

dores. 

Na restruturação das duas empre-

sas (TDM e mCel) iniciada em 

2017, o Conselho de administração 

baixou de 18 administradores para 

apenas três. A empresa fixa em 600 

o número ideal de trabalhadores.

No due diligence  feito por uma em-

presa alemã aquando da restrutura-

ção das TDM e mCel, a conclusão 

foi de que a nova empresa, Tmcel, 

precisaria de USD 500 milhões 

para se tornar numa companhia 

viável.  

O 
barulho sobre a su-
posta má gestão e 
utilização de fun-
dos gerados a nível 

do Conselho Provincial de 
Sofala parece estar longe 
do fim. Nesta quarta-feira, 
o bastonário da Ordem dos 
Advogados de Moçambique 
(OAM), Duarte Casimiro, 
reiterou a ideia de que se 
está, efectivamente, diante 
do que se considera “utili-
zação ilícita de fundos” por 
parte do Conselho Provin-
cial de Sofala, presidido por 
Natalino Valentim. 

Em causa, segundo se sabe, 

está o facto de o Conselho 

Provincial de Sofala ter de-

cidido usar parte dos 1.2 mi-

lhão de meticais gerados ao 

longo do ano passado para 

pagar despesas locais sem, 

entretanto, receber o sim do 

Conselho Nacional. 

Este entendimento é rejeitado 

pelo Conselho Provincial, que, 

recorrendo aos estatutos e regu-

lamentos da organização profis-

sional, aponta que a regra é usar 

os recursos locais para despesas e 

necessidades, também, locais.  

Questionado por jornalistas, 

Duarte Casimiro explicou que há 

situações em que o uso local dos 

valores não se admite, a exemplo 

da utilização das receitas para o 

pagamento de dívidas considera-

das pessoais. Ou seja, de acordo 

com o bastonário, há advogados 

que estão a usar o valor para pagar 

dívidas que nada têm a ver com 

o dia-a-dia da Ordem, o que não 

pode ser admitido. 

“O que aconteceu particular-

mente em Sofala foi utilização 

ilícita. Um valor que é agrega-

do e é depois utilizado para pa-

gar as dívidas pessoais que você 

tem. Isso ninguém pode aceitar.   

Aquilo é apropriação e utilização 

ilícita. Não a utilização dos fun-

dos em si”, explicou o bastoná-

rio acrescentando que, se o valor 

beneficiasse a Ordem a nível da 

província de Sofala, não haveria 

problemas.

O dirigente falava, em Maputo, 

momentos depois da deposição 

de uma coroa de flores na Praça 

dos Herói, no âmbito da passa-

gem do 14 de Setembro, dia do 

advogado moçambicano. 

Na ocasião, o bastonário mos-

trou-se preocupado com a proli-

feração de advogados considera-

dos desonestos, em muitos casos 

em resultado da acção daqueles 

que insistem a exercer a activi-

dade de forma ilegal e informal-

mente.  

Esta situação, como se referiu, 

traz enormes prejuízos para o 

cidadão e muitas vezes a Ordem 

é obrigada a resolver problemas 

que não lhe dizem respeito.

“Infelizmente, a procuradoria 

ilícita sobretudo nas cidades, 

está bastante camuflada, por-

que, por vezes, aparece com 

um letreiro a dizer que é des-

pachante, ou que é contabi-

lista, mas lá por dentro estão 

a exercer advocacia pessoas 

que não têm qualidade para o 

efeito. E o que nos preocupa 

mais é quando lesam os in-

teresses do cidadão’’, anotou 

Casimiro.

Sem avançar números, o bas-

tonário avançou que muitos 

processos com envolvimento 

de advogados em esquemas 

de corrupção e não só estão 

em curso.

Importa referir que as cele-

brações neste ano acontecem 

sob o lema: “Os desafios do 

advogado no exercício ético 

da profissão, no século XXI”. 

(Sérgio Carimo)

Diferendo interno na OAM sobre o uso de valores gerados localmente
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O alerta é de Genove-
va Madivádua, médi-
ca oncologista afecta 
ao Hospital Central 
de Maputo (HCM), a 
maior unidade sani-
tária do país. De acor-
do com a especialista, 
fumo é um dos princi-
pais factores de risco 
para o desenvolvimen-
to de doenças cancerí-
genas, com destaque 
para o cancro de pul-
mão.
Não é para menos. De 
acordo com Genoveva 
Madivádua, o fumo do 
cigarro contem um nú-
mero elevado de subs-
tâncias cancerígenas. 
Trata-se de substâncias 
que podem provocar 
cancro. “Só para ter 
uma noção, existem 
mais ou menos 45 can-

médica oncologista.
Mas, segundo ela, no 
cigarro, não só existem 
carcinogéneos, mas 
também a nicotina, que 
é um agente psico-acti-
vo, que provoca depen-
dência física e psicoló-
gica. Mas é o fumo de 
cigarro que constitui o 
principal factor de risco 
para causar a doença de 
cancro, principalmente 
o de pulmão.
“Para o cancro do pul-
mão, ele (o fumo) pode 
criar uma situação de 
risco em 90%”, dis-
se, enfatizando que, 
para além do cancro do 
pulmão, o fumo pode 
causar outras doenças 
cancerígenas, com des-
taque para o cancro de 
cabeça e pescoço, de 
esófago, pâncreas, rim 
e cancro de bexiga. 
Embora em Moçambi-
que a maioria dos can-
cros esteja associada a 
agentes infecciosos (ví-
rus e bactérias), a médi-
ca chama atenção.
“Não quer dizer que não 
existam essas doenças 

Os perigos da fumaça

Fumantes têm risco elevado de desenvolver cancro

(cancros causados por con-
sumo de cigarro) ”, anota.
Questionada por quê as 
pessoas continuam a fu-
mar, mesmo que cienti-

elevado grau de prejuízos, 
a médica entende que os 
fumantes consomem ci-
garro de forma recreativa 
e para aliviar o stress.

Novos produtos de taba-
co: ter menos riscos não 
é ser isento

-
ca oncologista Genoveva 
Madivádua surgem numa 
altura em que o mundo de-
bate a transição da fuma-
ça para os chamados pro-
dutos de risco reduzido, 
como o cigarro electróni-
co. Entretanto, a utiliza-
ção dos novos dispositivos 
para o consumo de tabaco 
tornou-se numa “guerra 
aberta” entre a indústria 
tabaqueira e o sector de 
saúde. 
Para a indústria, usar dis-
positivos como o cigarro 
electrónico é o melhor que 
há para os fumantes que, 
de outra forma, não con-
seguem parar de fumar. É 
entendimento da indústria 
que só assim, com a ces-
sação da fumaça, pode se 
evitar ou, pelo menos, re-
duzir as milhares de doen-
ças e mortes que se assis-
tem, todos os anos, à esca-
la global, devido à queima 
de tabaco.
Mas, para as autoridades 

sanitárias, a melhor saída 
continua a ser parar de fu-
mar, porque os novos pro-
dutos não reduzem com-
pletamente, os riscos. A 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), por exem-
plo, está entre as vozes 

-
nativas ao cigarro são tão 
prejudiciais quanto o ci-
garro, principalmente para 
os jovens. Para as organi-

apresentadas pela indústria 
tabaqueira, os adolescen-
tes que experimentaram 
esses dispositivos de nico-
tina são mais propensos a 
passar a fumar cigarros. 
Contudo, este argumen-
to de saúde pública não 
é consensual também no 
seio da própria classe mé-
dica, havendo, um pouco 
por todo o mundo, reno-

área que advogam o uso 
dos chamados produtos de 
risco reduzido, por enten-
derem que já há evidência 

-
var que o problema do ta-
bagismo é a combustão, e 
que os novos dispositivos 

para parar de fumar e são 
quase inofensivos.

“Não estão isentos de ris-
cos”.
De Moçambique, mais 
uma voz do sector da saú-
de a recomendar cautela 
no uso dos novos produtos 

para a ingestão de tabaco, 
como é o caso do cigarro 
electrónico. Para Genove-
va Madivádua, ter menos 
efeitos prejudiciais à saú-

-
riamente, ser inofensivo.
A médica começa por ir à 
literatura para referir que 
o cigarro electrónico, tam-
bém chamado e-cigarro, é 
um dispositivo de bateria 
que simula experiência de 
um cigarro comum. Su-
postamente, prossegue, 
esse cigarro surgiu para 
minimizar riscos à saúde 
porquanto contém ape-
nas vapores de nicotina, 
mas sem agentes carcino-
géneos, ou seja, substân-
cias que podem provocar 
doença de cancro, bem 
como outras substâncias 
igualmente nocivas, que 
incluem alcatrão e fumo.
Mesmo assim, a especia-
lista tem um porém. “Ter 
esses menos riscos de 
existência de carcinogé-
neos, não quer dizer que 

-
ma.
Contudo, a médica admite 
que produtos como o ci-
garro electrónico têm al-
gumas vantagens, compa-
rativamente com o cigarro 
tradicional. 
“Têm menos substâncias 
químicas e tóxicas; não 
deixam dentes amarela-
dos; não provocam chei-
ro; são menos poluentes”, 

anota que o comércio de 
dispositivos electrónicos 
carece, ainda, de regula-
mentação para garantir a 
procedência, a qualidade 
e segurança de consumi-
dores que optam por essas 
alternativas.

Legislar e sensibilizar 

das formas de lidar com a 
fumaça é promover legis-
lação adequada e cons-
ciencialização pública em 
relação aos perigos de ta-
baco. Sobre a legislação, 

destaca o facto de Mo-
çambique ter aprovado, 

da Convenção Quadro 
da OMS para o Contro-
lo do Tabaco (CQCT). 
Trata-se de um Tratado 
que tem como objecti-

presentes e futuras dos 
efeitos sanitários, so-
ciais, ambientais e eco-
nómicos devastadores 
causados pelo consu-
mo e pela exposição ao 
fumo do tabaco.
As áreas cobertas pelo 
Tratado incluem a re-
dução da demanda aos 
produtos do tabaco, 
redução das fontes de 
produtos de tabaco, re-
dução da dependência 
e promoção da cessação 
do consumo de tabaco.
Mas, em 2007, Moçam-
bique também aprovou 
o decreto 11/2007, de 
30 de Maio, que regula 
o consumo e comercia-
lização de tabaco, no 
país. Genoveva Ma-
divádua aponta como 
exemplos dos ganhos 
da legislação o facto 
de em grande parte de 
locais públicos, incluin-
do aeroportos, não ser 
permitido fumar, bem 
como exigências aos 
proprietários das casas 
de pasto no sentido de 
criarem espaços espe-

e não fumadores, o que 
acaba protegendo estes 
últimos da inalação de 
fumo de forma passiva.
Mas, para a médica on-
cologista, essas medi-
das devem ser acompa-
nhadas por campanhas 
de consciencialização 
pública em relação aos 
perigos de tabaco, para 
além de outras medidas 
como redução de fontes 
de produtos de tabaco e 
redução de dependência 
que promova a cessação 
do tabagismo.
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Sector de telecomunicações precisa 
de empresas sustentáveis

SOCIEDADE

Apesar de louvarem os gan-
hos alcançados nas tele-
comunicações nacionais, 
nas últimas décadas, ainda 

assim, o Ministro dos Transportes e 
Comunicações, Mateus Magala e os 
actores deste ramo entendem que há 
necessidade de ultrapassar diversos 
desafios que continuam a compro-
meter o alastramento da cobertura 
dos serviços deste sector para todas 
as partes do país, a disponibilização 
de tecnologias de qualidade e a ga-
rantia de uma gestão mais produti-
va e sustentável das empresas desta 
secção. 

E não só, o entendimento é de que 

são necessários progressos nas apti-

dões do regulador das Telecomunica-

ções de Moçambique para que esteja 

em altura de lidar com fenómenos 

actuais e desafiadores como a segu-

rança cibernética, a gestão das redes 

sociais e a necessidade de garantir 

produtos com preços ao alcance da 

população, bem como a capacitação 

de técnicos capazes de lidar com os 

desafios actuais. 

Os pronunciamentos foram fei-

tos, nesta quarta-feira, em Maputo, 

aquando da realização da IV confe-

rência nacional das telecomunicações, 

realizada entre os dias 14 e 15, no 

âmbito da comemoração dos 30 anos 

do Instituto Nacional das Comunica-

ções de Moçambique (INCM), orga-

nizador do evento. 

O ministro começou por explicar 

que é preciso haver a sensibilidade de 

perceber que o mundo está em pro-

cesso de transformação digital, e para 

Moçambique não ficar alheio a esta 

realidade, deve submeter-se à moder-

nização dos serviços prestados pelas 

empresas que operam no sector das 

telecomunicações. 

“Devemos reconhecer alguns desa-

fios que ainda precisamos ultrapassar 

como: a consolidação do trabalho em 

curso para a promoção da segurança 

cibernética, de forma a prevenir de 

ataques e o uso de plataformas elec-

trónicas para a prática de crimes di-

versos; promoção da inclusão digital, 

promovendo iniciativas de acessos e 

redução dos custos dos serviços de 

telecomunicações; aprimoramento 

do quadro regulatório nacional para 

incentivar investimentos por parte 

dos operadores”, disse. 

O governante explicou ainda que 

Moçambique deve estar preparado, 

porque o mundo está a viver a quar-

ta revolução industrial, que incide 

no desenvolvimento tecnológico. 

Para ele, o país não pode, de modo 

nenhum, se manter impávido a estas 

mudanças, pelo que deve impor mu-

danças estruturantes. 

Os desafios, segundo o dirigente, se 

estendem para a necessidade de me-

lhorar o modelo de gestão das em-

presas públicas, de modo a que sejam 

mais sustentáveis e ultrapassem os 

constantes problemas que as levam a 

falência. 

“Reconhecemos que há empresas 

com problemas, mas devemos nos 

O posicionamento é de Mateus Magala

reinventar. Estamos a analisar e tere-

mos uma visão clara que vai corrigir 

os erros do passado. Devemos alcan-

çar um caminho para tornar as em-

presas sustentáveis”, disse.

Tendo como foco o papel do regu-

lador das telecomunicações, INCM, 

foram feitos diversos questionamen-

tos sobre as futuras acções desta or-

ganização fundamental neste sector, 

numa altura em que os desafios sobre 

a qualidade, melhoria dos serviços e 

conectividade se mostram mais ou-

sados. 

“Há necessidade de Moçambique ti-

rar proveito da transformação digital. 

Temos que nos preparar, porque o 

que estamos a regular hoje já está ul-

trapassado. O quadro regulatório não 

prevê uma série de desafios actuais, 

como a questão das redes sociais, os 

crimes cibernéticos”, observou Amé-

rico Muchanga, PCA dos Aeropor-

tos de Moçambique e ex-director-

geral do INCM. 

Por sua vez, Maria Cremilda Mas-

singue, antiga membro do CA do 

INCM, referiu que, para além de 

alastrar os serviços, é preciso melho-

rar a qualidade da conectividade.

Ainda estamos atrasados
O PCA da Tmcel, Mahomed Jusob, 

explicou que, do ponto de vista de 

provisão de serviços de telefonia mó-

vel e internet de qualidade Moçambi-

que, ainda está atrasado. 

Na fundamentação argumentou que, 

por exemplo, “ainda estamos a regular 

serviços 2G enquanto já existem 5 e 

6G no mundo”.  

Jusob, apesar de referir que a Tmcel 

pretende ser a primeira operadora a 

introduzir a tecnologia 5G no mer-

cado moçambicano, estando, neste 

momento o projecto, na fase piloto, 

referiu que esta tecnologia já deveria 

estar a ser usada atendendo a neces-

sidade que diversas plataformas, já 

disponíveis no mercado, exigem. 

Aliado a este problema, apontou-se 

ainda a deficiência na cobertura na-

cional da rede de telefonia móvel, que 

ainda não está nos níveis desejados. 

Por sua vez, Victor Timóteo, PCA 

da Movitel, explicou que as defici-

ências na cobertura nacional podem 

ser explicadas pelas características 

regionais e pela densidade popula-

cional que gera bloqueios em alguns 

pontos, sobretudo, rurais. Estas situa-

ções, destacou, implicam um elevado 

investimento. 

Para o PCA do INCM, Tuaha Mote, 

um dos caminhos para garantir a 

extensão dos serviços das teleco-

municações em todo país passa pela 

partilha de infra-estruturas entre as 

empresas, sobretudo, quando elas são 

o resultado de investimento público. 

Mote disse que uma das missões que 

o regulador das comunicações vai 

buscar garantir é que as empresas de 

telefonia móvel, por exemplo, parti-

lhem as infra-estruturas sob pena de 

serem penalizadas. O presidente da-

quela instituição referiu que já existe 

uma legislação para o efeito, devendo, 

por isso, garantir o seu cumprimento. 

A medida é anuída pela Movitel e 

pela Vodacom, porém, o presidente 

da Tmcel entende que, pese embora 

seja uma medida louvável, deve ser 

vista com cautela, porque a qualidade 

das infra-estruturas e o investimento 

diferem entre as empresas do ramo. 

No seu entendimento, algumas em-

presas sairão beneficiadas por terem 

acesso a infra-estruturas com maior 

investimento, enquanto as mesmas 

aplicam pouco investimento. 

Preços das comunicações 
Outra questão que mereceu observa-

ção no debate é o custo das comuni-

cações em Moçambique. O PCE da 

Vodacom, Simon Karikari, explicou 

que é preciso que se saiba que os cus-

tos das comunicações são mais baixos 

a nível da região austral, pelo que o 

constante debate sobre a redução 

dos mesmos torna-se difícil de ceder, 

atendendo a necessidade de garantir 

a sustentabilidade do negócio. 

No mesmo sentido, Victor Timóteo 

explicou que a Movitel já pratica 

preços competitivos e atrativos. “Os 

preços já são baixos, se tivéssemos 

que baixar ainda mais […] não sei se 

seria possível. Se os custos de opera-

cionalização baixarem, naturalmente 

que, com todo o prazer, iriamos bai-

xar” disse. 

Por sua vez, o PCA da Tmcel, Maho-

med Jusob, corroborou com o posi-

cionamento dos seus concorrentes 

referindo que as tarifas são competi-

tivas e não há condições para redução. 

Tuaha Mote concluiu que o regu-

lador deve garantir que as empresas 

operem, tenham investimentos sus-

tentáveis que permitam que consi-

gam o retorno daquilo que dispo-

nibilizaram. Explicou, ainda, que o 

INCM vai garantir que haja equilí-

brio neste aspecto, garantindo, por 

outro lado, que o interesse público 

seja salvaguardado. 

Por Elias Nhaca 

Mateus Magala – Ministro dos 
Transportes e Comunicações
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Resumo do Destaque Rural N° 188

(DES)INDUSTRIALIZAÇÃO

Yara Nova 

12 de Setembro de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://
omrmz.org/destaque_rural/dr-188-

desindustrializacao/

RESUMO:

Este texto analisa a evolução da indústria 
moçambicana desde 1991, com particular foco 
na indústria manufactureira ou transformadora e 
no sector da agro-indústria, com o objectivo de 

da transformação estrutural de médio e longo prazo 
e efeitos sobre a economia.

Finalmente, considerando a estrutura produtiva, 
a concentração sectorial, as fracas relações 
intersectoriais, a natureza extrovertida da 
indústria, o declínio da indústria manufactureira 
directamente relacionada com a agricultura e a 
baixa capacidade de criar emprego, este sector 
não desempenha as suas funções no processo de 
transformação estrutural da agricultura, do meio 
rural e da economia.

Resumo do Destaque Rural N° 189
PROTECÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES RURAIS 
SOBRE A TERRA NOS DRAFTS DO ANTEPROJECTO DA 

PNT: 

É UM FAVOR OU UM DIREITO?

Alberto Tovele e Neusa Balane 

12 de Setembro de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.
org/destaque_rural/dr-189-proteccao-dos-direitos-
das-mulheres-rurais-sobre-a-terra-nos-drafts-do-
anteprojecto-da-pnt-e-um-favor-ou-um-direito/

RESUMO:

O processo de auscultação para Revisão da Política Nacional 
de Terra iniciado em 2020 foi marcado por problemas de 
abrangência na participação e exclusão de determinados 
grupos como o das mulheres rurais, estas que são 
intervenientes de relevo neste processo.

As directrizes para elaboração da Nova Política Nacional de 
terras estabeleceram entre vários aspectos a necessidade 
de valorizar os ganhos alcançados com a anterior lei. Neste 
sentido foram colocadas premissas a manter na nova Política 
Nacional Terra, entre elas, a promoção e garantia dos direitos 
da mulher sobre a terra e sobre os outros recursos naturais 
considerados como de sobrevivência para a economia 
familiar. 

Este texto faz análise da promoção e protecção dos direitos 
das mulheres rurais sobre a terra nos drafts do anteprojecto 
da Política Nacional de Terra. 

Com o funeral da rainha 
Isabel II marcado para a 
próxima segunda-feira em 
Windsor, não se deixa de 

fazer ouvir uma dissidência que se 

afasta do consenso sobre o gigan-

tismo da falecida monarca.

Os depoimentos e mensagens de 

quase todos os quadrantes, prin-

cipalmente entre os estadistas dos 

países que constituem a Common-

wealth, a comunidade dos países 

que foram colónias britânicas, Isa-

bel II devotou toda a sua vida ao 

serviço dos povos que a viam como 

sua chefe de Estado defensa da sua 

fé cristã, no caso dos anglicanos.

As mesmas vozes consideram que 

a rainha, que morreu aos 96 anos, 

humanizou um cargo que ao longo 

dos tempos foi exercido a partir de 

uma torre de marfim e sem contacto 

com o comum dos mortais.

Apologética da monarquia, à parte 

raríssimas excepções, a comuni-

cação social britânica converge na 

ideia de que Isabel II imprimiu du-

rante o seu longo reinado “o senso 

de dever” ao serviço das pessoas.

“Para muitos, ela tornou-se num 

ponto constante num mundo em 

rápida mudança face ao declínio da 

influência britânica, mudanças da 

sociedade numa escala nunca antes 

vista e as dúvidas em relação ao pa-

pel da monarquia”, escreve a BBC 

no obituário sobre a rainha. 

O sucesso de Elisabeth Alexander 

Mary Windsor é tão notável quan-

do se toma em conta a surpresa da 

sua ascensão ao trono.

Há um episódio que ajuda a expli-

car a simplicidade da monarca. Aos 

seis anos, disse ao seu instrutor de 

hipismo: “quero ser uma senhora do 

campo com muitos cavalos e cães”.

Mas o contexto monárquico em que 

nasceu e cresceu tinha outros pla-

nos para si. Com a morte do pai, rei 

Jorge VI, em 1952, Isabel ascendeu 

ao trono em 1953, com apenas 26 

anos.

“De certa forma, não tive uma 

aprendizagem. O meu pai morreu 

tão jovem e foi tudo tão súbito e de 

ter que fazer o meu trabalho o mais 

possível”, disse, numa entrevista.

Para o Reino Unido, o fim da se-

gunda guerra mundial acelerou o 

fim do império, o maior que a hu-

manidade alguma vez conheceu.

Encorajada pelo marido, desenca-

deou um processo de aproximação 

da monarquia ao povo. Um dos ges-

tos nesta direcção foi o fim da refe-

rência à monarquia e a sua substi-

tuição por família real britânica.

Num outro passo visando a “norma-

lização” da família real, a BBC gra-

vou um documentário mostrando a 

nobreza britânica no Buckingham 

Palace.

Nessa gravação, a família foi vista 

a comer num churrasco, a decorar 

árvores de Natal e levando os filhos 

para um passeio – tudo actividades 

normais, mas nunca antes vistas.

Os monárquicos mais apaniguados 

criticaram o documentário, porque 

destruiu a mística criada à volta da 

família real. Era inaceitável mostrar 

o príncipe Filipe, marido de Isabel 

II, a assar carne numa churrasquei-

ra.

Mas a maioria entusiasmou-se com 

o filme, porque aproximou a famí-

lia real do cidadão comum e mos-

trou uma faceta mais relaxada dos 

Windsor.

Escândalos e desastres 
O obituário da BBC assinala que 

a rainha Isabel II conheceu África 

muito bem e apoiava as causas dos 

povos do continente.

A rainha era tida como contrária ao 

estilo mais agressivo da então pri-

meira-ministra, Margareth Tatcher, 

não concordando com a recusa da 

governante em impor sanções ao 

regime racista do “apartheid” da 

África do Sul.

Mas com os filhos, começaram os 

escândalos na família real. O segun-

do filho de Isabel II, o Duque de 

Iorque, separou-se da mulher Sara e 

a princesa Ana também se separou 

de Mark Phillips. 

Por outro lado, o príncipe Carlos e 

a princesa Diana eram vistos como 

muito infelizes, o que se veio a con-

firmar com a separação do casal.

Como se fosse pouco, um incêndio 

devastou a casa preferida de Isabel 

II em Windsor.

Fora, as expectativas em relação 

à relevância da Commonwealth 

desvaneciam, com o Reino Unido 

a fortalecer os laços com a União 

Europeia.

A morte da sua antiga nora Diana 

atraiu-lhe muitas críticas, por, apa-

rentemente, não ter demonstrado 

comoção, como a maioria dos bri-

tânicos.

As intempéries continuaram, como 

a amizade do seu filho com um 

multimilionário norte-americano 

que se suicidou no meio de um pro-

cesso por abusos sexuais.

O percurso icónico da rainha não 

é visto com o mesmo entusiasmo, 

mesmo em África. 

Isabel II é encarada como símbo-

lo da herança de um império que 

colonizou, escravizou e liquidou 

milhões de nativos que viviam nos 

territórios que a Grã-Bretanha ocu-

pou.

O império britânico e a monarquia 

impuseram-se no mundo pela força 

e brutalidade e a família real nunca 

se envergonhou desse passado, acu-

sam vários.

Como prova da polarização que a 

monarquia provoca até no Reino 

Unido, um antigo jogador de fu-

tebol disse mesmo que não havia 

razões para os negros chorarem a 

morte de rainha Isabel II, porque 

o racismo cresceu aos olhos da fa-

lecida monarca. O ex-atleta acabou 

suspenso da rádio para a qual tra-

balha.

Em sentido contrário, muitos ne-

gros mostraram veneração pela 

rainha, homenageando os seus es-

forços para unir os povos da Com-

monwealth.

Entre a comoção e a lembrança da brutalidade colonial
Isabel II
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Extremismo violento no Norte de Moçambique

Ataques armados pressionam assistência humanitária
Por Argunaldo Nhampossa

Desde o ataque em Junho a 
Nanduli, distrito de An-
cuabe, na província de 
Cabo Delgado, Amade 

Anselmo vive com a esposa e os 

quatro filhos em casa de um primo 

na cidade-capital de Pemba.

 
À família de Amade, falta um pou-

co de tudo. A assistência humani-

tária chega a conta-gotas e não é 

suficiente para garantir alimenta-

ção nem para um mês. 

Nunca se imaginou a depender do 

primo, que também enfrenta imen-

sas dificuldades para garantir o bá-

sico para a sua família. 

O discurso de Amade Anselmo es-

pelha o sentimento de muitas famí-

lias deslocadas, que se refugiaram 

na cidade de Pemba, à procura de 

abrigo dos ataques armados que se 

verificam desde Outubro de 2017 e 

que nas últimas semanas chegaram 

à vizinha província de Nampula.  

O SAVANA ouviu o drama dos 

deslocados que clamam pela falta 

de meios de sobrevivência, abalo 

psicológico pelo assassinato de pa-

rentes, perda de bens e, acima de 

tudo, as incertezas quanto ao seu 

futuro criadas pelos ataques dos 

rebeldes.

Desde que os grupos armados de-

sencadearam a frente sul em Cabo 

Delgado, foram contabilizadas 

mais de 20 mil pessoas que fugiram 

para a capital provincial, à procura 

de um ponto seguro. 

Enquanto isso, dados da   Emer-

gency Tracking Tool, uma platafor-

ma da Organização Internacional 

das Migrações (OIM), apontam 

que nas últimas duas semanas, 

houve um registo de, pelo menos, 

11.837 novos deslocados, facto que  

torna cada vez mais difícil manter 

a capacidade de alocação de apoios 

às vítimas da insurgência.

Amade Anselmo é um dos des-

locados provenientes da aldeia 

Nanduli. Recorda que  quando 

os terroristas iniciaram o ataque 

à aldeia, fugiu com a sua família 

e escondeu-se nas redondezas da 

povoação, mas, mais tarde, devido à 

intensificação dos ataques, decidiu 

sair do primeiro esconderijo para a 

mata dentro, à procura de um lugar 

mais seguro.

“Durante a fuga, passamos por 

uma zona de criação de gado bovi-

no, onde encontramos pedaços do 

corpo humano acabado de ser es-

quartejado. Estava com meus filhos 

menores de idade”, disse Anselmo, 

para quem aquele cenário criou 

ainda mais medo. 

“Decidi, juntamente com a minha 

esposa, caminhar durante a noite 

até à estrada principal, onde pe-

gamos o transporte para Pemba”, 

lembrou.

Na capital provincial de Cabo Del-

gado, foi acolhido por um familiar 

a quem muito agradece pela hos-

pitalidade, diante de um cenário 

repleto de dificuldades, devido ao 

alto custo de vida.    

“Estou na casa de um primo, mas 

não paro de pensar na minha ma-

chamba, onde ainda estava na fase 

de colheita. Produzi milho, arroz e 

feijão. Fico mais triste ainda, por 

saber que a minha produção vai se 

estragar, enquanto eu e a minha fa-

mília passamos fome”, afirmou.

Assinalou que desde que chegou 

à cidade de Pemba, em princípios 

de Junho, apenas  em finais do mês 

seguinte é que recebeu apoio ali-

mentar, constituído por um saco de 

arroz, cinco litros de óleo alimentar, 

três barras de sabão e cinco quilo-

gramas de açúcar.

Desenha um quadro de incertezas 

quanto ao futuro, porque as agên-

cias humanitárias atribuem “kits” 

alimentares uma vez em cada dois 

meses. 

 “Dói muito, sobretudo, nesta época 

de colheita, quando poderia vender 

parte da produção para comprar os 

bens de que necessitamos. Estou 

numa situação de deslocado, pas-

sando fome com crianças de um 

lado para o outro”, queixa-se

O  governo deve dar o seu máximo 

para acabar com esta guerra que faz 

sofrer o povo, apela.

Não enterrei meu pai 
O ataque à aldeia de Nanduli obri-

gou muitas famílias a procurarem 

refúgio nas zonas vizinhas, como os 

distritos de Montepuez e Chiúre 

bem como na cidade Pemba. 

O distrito de Ancuabe dista cer-

ca 60 quilómetros de Pemba, que, 

devido a este ataque, acolheu mais 

de  20 mil pessoas, segundo dados 

governamentais. 

Sarima André encontra-se também 

em Pemba, depois de ter fugido da 

aldeia de Nanduli, onde vivia com 

quatro filhos. Lamenta que devido 

à guerra, não tenha conseguido en-

terrar o seu pai, morto e decapita-

do em Nanduli, no mesmo dia do 

ataque.

“O meu pai era guarda de um cur-

ral de gado, que fica a cerca de dois 

quilómetros da aldeia de Nandu-

li. No dia do ataque, cerca das 17 

horas, eu acabava de regressar da 

machamba onde fazia colheita de 

arroz. Quando começou o ataque, 

telefonei para o meu pai informan-

do que os bandidos estavam na 

aldeia e queimaram casas. Depois 

fugi na companhia das minhas ir-

mãs”, disse Sarima André.

Acrescentou que um dia depois en-

controu-se com alguém que tinha 

passado pelo curral onde o pai tra-

balhava, e que lhe transmitiu a no-

tícia de que o pai havia sido morto.

“O que mais me choca é o facto de 

o meu pai não ter tido um funeral 

condigno”, diz ela. 

“O meu pai foi morto daquela ma-

neira, sem ter feito mal a ninguém. 

Estou a sofrer de uma guerra cujas 

razões não conheço e quem vai me 

pagar pelo meu pai?” questiona Sa-

rima André.

Sarima André foi acolhida na casa 

de um familiar, no bairro Eduardo 

Mondlane, em Pemba, na compa-

nhia de 15 outras pessoas. 

Devido ao elevado número de pes-

soas na mesma casa, não há lugar 

para dormir confortavelmente e 

nem comida suficiente, havendo 

dias que ela diz passar sem uma 

única refeição.

“É uma situação difícil”, diz ela. 

“Os donos da casa já não aguentam 

mais. Somos 15  pessoas que se 

juntam a outras quatro da própria 

família acolhedora, totalizando 19 

pessoas. Não é possível depender-

mos de uma única pessoa, como 

também não há regularidade do 

apoio do governo”, disse. 

Há algumas pessoas com as quais 

fugiu de Ancuabe que já regressa-

ram, mas a forma como o pai foi 

assassinado cria nela um  senti-

mento de terror, ao ponto de estar 

com medo de regressar à sua terra. 

No entanto, assinalou que terá que 

ganhar coragem um dia e, quando 

as condições  o permitirem, seguir 

caminho para Nanduli, pois a vida 

não está fácil em Pemba.

Muanassa Mussagi fugiu da aldeia 

de Nicuita, também no distrito de 

Ataques terroristas aos distritos a sul de Cabo Delgado agudizam assistência aos deslocados 

O 
Comité Internacional da Cruz Ver-

melha (CICV) em Moçambique diz 

que após o ataque de Ancuabe, que 

gerou o deslocamento de milhares de 

pessoas, as necessidades básicas da população 

aumentaram drasticamente. 

A chefe da Delegação do CICV em Maputo, 

Catherine Gendre, diz que a sua organização 

distribuiu cerca de seis mil “kits” aos descola-

dos, com vista a atender as necessidades mais 

urgentes das populações.

“  Infelizmente, o conflito armado em Cabo 

Delgado continua afetando centenas de milha-

res de pessoas. Muitas delas tiveram que fugir 

pela segunda ou terceira vez e são generosa-

mente acolhidas em casa de famílias nume-

rosas e/ou vivem em condições difíceis”, disse, 

acrescentando que a guerra gera separação de 

pessoas da mesma família, levando a um rápi-

do aumento da população nas cidades e vilas 

acolhedoras. Em consequência disto, segundo 

Gendre, o acesso a serviços essenciais como 

educação, saúde e água potável torna-se um 

grande desafio. 

Necessidades aumentaram 

Ancuabe, na companhia dos três 

filhos. 

Encontramo-la no Bairro Eduar-

do Mondlane, em Pemba, no mo-

mento em que recebia do Instituto 

Nacional de Gestão de Desastres 

(INGD) 25 quilos de arroz, 10 de 

feijão e 5 litros de óleo alimentar.

Contou que a sua casa foi incen-

diada, tendo perdido todos os seus 

pertences. “Eram cerca das 18:00, 

quando os bandidos chegaram, dis-

farçados de elementos das Forças 

de Defesa e Segurança”, recorda.

No dia do ataque, cinco raparigas 

foram sequestradas, antes de se 

atear  fogo às palhotas.

Isto aconteceu numa altura em que 

acabava de terminar a colheita de 

milho, arroz e feijão. 

“Tudo foi queimado. Agora estou 

aqui em Pemba, na casa de uma 

prima, sem saber quando voltarei 

a Nicuta. Mesmo voltando, não sei 

de que vou me alimentar”, disse 

Muanassa Mussagi.

Acrescentou que desde a sua che-

gada a Pemba, nunca passou fome, 

mas  considera não ser justo ficar 

na casa de alguém por tempo inde-

terminado, porque isso pode ficar 

insustentável a longo prazo. 

“Se tivesse condições para arrendar 

uma casa iria avançar nesse sentido, 

de momento estou a controlar a si-

tuação para ver o melhor momento 

de regressar a terra”, disse. 

Disse que a guerra está a trazer 

fome e a aumentar a pobreza no 

seio da população  moçambicana. 

Isto porque, devido à esta situação, 

ninguém produz nas macham-

bas, todos passam a depender da 

pouca ajuda humanitária existen-

te, que, também, não é suficiente 

para todos os deslocados. Apelou 

para mais apoios internacionais 

no combate ao terrorismo que está 

acabar com os moçambicanos. 

“Uns morrem devido à guerra e ou-

tros vão morrer de fome com o pas-

sar do tempo. Ninguém consegue 

produzir nas machambas devido a 

estes ataques que já estão atingir 

quase todos os distritos de Cabo 

Delgado ”, disse.

 Dados do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugia-

dos (ACNUR) indicam que cerca 

de 36 mil pessoas abandonaram as 

suas aldeias desde o ataque a Nan-

duli. Muitas outras aldeias foram 

também abandonadas.

A administradora do distrito de 

Pemba, Joaquina Nordine, fala de 

pouco de mais de 20 mil pessoas 

que chegaram recentemente à cida-

de como consequência dos últimos 

ataques ao distrito de Ancuabe. 

A estes acrescem-se a outros 150 

mil deslocados oriundos dos distri-

tos do centro e norte da província 

de Cabo Delgado, que se ressentem 

dos ataques terroristas desde finais 

de 2017.

De acordo com o último recen-

seamento geral da população, em 

2017, a cidade de Pemba tinha 

cerca de 250 mil habitantes. Mas 

segundo o presidente do Conselho 

Municipal, Florete Simba, esse nú-

mero passou agora para pouco mais 

de 600 mil habitantes, devido à 

chegada massiva de deslocados dos 

ataques provenientes dos distritos 

gravemente afectados pela guerra.

O Director distrital de Educação, 

Juventude e Tecnologia na cidade 

de Pemba, José Cumpeu, disse que 

tem registados  600 alunos prove-

nientes de Ancuabe, e que desde 

Junho foram integrados em diver-

sas escolas da cidade de Pemba. 

O número de alunos deslocados, 

provenientes dos distritos afec-

tados pelo terrorismo segundo o 

Cumpeu, situa-se, agora, em cerca 

de 10 mil. 

 “No inicio, as turmas andavam 

abarrotadas, mas com o apoio de 

organizações humanitárias, que 

trabalham em Cabo Delgado, no 

âmbito da emergência provocada 

pelos ataques terroristas, aumen-

tamos o número de salas em quase 

todas as escolas, montamos tendas, 

como forma de descongestionar as 

turmas”, disse.

Mais alimentos a partir de 
Setembro
A oficial de Comunicação do 

PMA, Denise Collecta, disse que  

a sua organização está a prestar 

assistência humanitária a cerca de 

900 mil pessoas deslocadas que se 

encontram nas províncias de Cabo 

Delgado, Niassa e Nampula. 

Falou de dificuldades financeiras 

que o PMA está a enfrentar nos úl-

timos tempos, e, em face disso, des-

de Março está a distribuir “kits” aos 

deslocados, uma vez em cada dois 

meses, contrariamente ao cenário 

anterior em que eram distribuídos 

mensalmente. 

Collecta disse que bons dias virão 

a partir deste Setembro, porque o 

PMA recebeu um reforço finan-

ceiro dos EUA, facto que vai criar 

condições para que os produtos ali-

mentares sejam distribuídos men-

salmente aos deslocados.

Falando à margem do dia humani-

tário, enalteceu o trabalho do PMA 

em Moçambique na assistência aos 

deslocados de guerra, bem como da 

vítimas das calamidades naturais 

que assolam o país. 

Amade Anselmo

Sarima André Muanassa Mussagi
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1. Introdução

O Sector de Saúde é um crucial para o desenvolvimento de qualquer país. Em 
Moçambique, este sector tem sido alvo de várias críticas relativas à burocratização 
dos procedimentos para o acesso aos serviços de saúde, associados ao barramento 
no acesso aos cuidados de saúde nas unidades sanitárias (US) devido ao tipo de 
indumentária ou aparência que determinados utentes podem apresentar. A saúde 
constitui um direito fundamental em Moçambique, nos termos do artigo 89º da 
Constituição da República de Moçambique (CRM) em vigor, que estabelece: “Todo o 
cidadão tem o direito à assistência médica e sanitária, nos termos da lei, bem como 
o dever de promover e defender a Saúde pública.”

 A III pesquisa de Monitoria da medida em questão aponta que, em várias 
Unidades Sanitárias (US) do país, ainda é recorrente a segregação de utentes e 
usuários, por estes se apresentarem com uma determinada, nomeadamente: blusa 
de alças, com decote e costas nuas; saias e vestidos acima dos joelhos; calções; 
chinelos; penteado de cabelo dreadloks, rastas e etc. Ou seja, as vestes mencionadas 
são consideradas inapropriadas para se frequentar o Serviço Nacional de Saúde.

 Assim sendo, o presente relatório tem como objectivo apresentar os resultados 
da pesquisa realizada pelo OCS, recorrendo à 
das barreiras restritivas que limitam o acesso dos utentes e usuários às US´s, que 
demostrariam que a medida aprovada pelo Ministério da Saúde (MISAU) ainda não 
está sendo devidamente implementada em algumas US’s do país. Desta feita, como 
forma de alavancar a campanha nacional de advocacia sobre os direitos dos usuários 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o OCS pretende pressionar as US’s para que 
coloquem em prática a medida do Despacho Ministerial, disponibilizando a informação 
sobre a existência da nova circular 1009/MISAU/290/2021, através de mecanismos 
e canais convencionais utilizados pelo SNS, quer a nível central, provincial, distrital e 
local, buscando sempre a sensibilização, não somente dos utentes, mas também dos 

2. 

Os problemas enfrentados pelo sector de Saúde tem que ver com a disponibilidade, 
aceitabilidade e qualidade na prestação de serviços demandados pelos usuários do 
sistema público de saúde. No nosso entendimento, questões vinculadas à problemática 
da indumentária têm constituído uma barreira para o acesso ao atendimento, o que 
contraria o que está plasmado na Constituição da República de Moçambique. No 
âmbito das suas intervenções, o OCS vem realizando pesquisas cíclicas anuais de 
monitoria da implementação do despacho Ministerial desde 2020 e tem vindo a 
constatar que em várias US’s do país ainda é recorrente a segregação de utentes e 

não estão devidamente trajados. Ou seja, as vestimentas mencionadas não eram 
consideradas apropriadas para se frequentar as instalações do Serviço Nacional de 
Saúde. 

Nas anteriores pesquisas de monitoria (2020 e 2021), constatou-se que a medida 
anunciada pelo Ministro de Saúde, no Despacho Ministerial de Julho de 2020, ainda 

quase 2 anos, após o pronunciamento do Ministro de Saúde, são ainda escassas as 
evidências materiais  da implementação do Despacho Ministerial, cujo documento da 
medida foi materializado por via de uma Circular (1009/MISAU/290/2021 datada a 14 
de abril de 2021) a qual o OCS teve acesso a 12 de Maio de 2021 o que desencadeio 

somente foi possível em algumas das US’s  da província de Maputo, essencialmente 
naquelas  em que a gestão está sobre a alçada da gestão do conselho Municipal, mais 
precisamente ao Pelouro de Saúde e Acção Social da província de Maputo. 

retirada de proibições no acesso aos cuidados de saúde em função da indumentária 
e aparência, ainda prevalecem algumas irregularidades praticadas por alguns 

existência da medida da Circular que passou a ser de domínio do público, pois acredita-
se que ainda há um grande trabalho que se deve levar a cabo de forma persistente 
e sistemática, quer por parte do MISAU  (Direcção Nacional de Assistência Médica), 
quer pelos representantes provinciais das Direcções Clínicas dos Hospitais, para 
que estes façam valer o cumprimento da Circular com o devido rigor, sem descurar 

denúncia para a tomada de medidas coercivas contra os transgressores. Apesar 
de a presente pesquisa ter demonstrado uma ligeira melhoria comparativamente 
à
dessas práticas que constituem uma violação e limitação no acesso aos serviços de 
saúde.

3. 

É importante referenciar que recaiu sobre a Direcção Nacional da Assistência 
Médica a responsabilidade de elaborar a circular que orienta as Direcções Clínicas 
dos Hospitais a não limitar o acesso dos utentes e usuário aos serviços de saúde por 
causa da indumentária e da aparência. O facto preocupante é que, volvidos um ano 
após a publicação da nova Circular, ainda não são encontradas evidências relativas à 

RELATÓRIO DA III PESQUISA DE MONITÓRIA DA IMPLEMENTAÇÃO 
DO DESPACHO MINISTERIAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DA BARREIRA 
DA INDUMENTÁRIA NO ACESSO ÀS UNIDADES SANITÁRIAS (US)

que as acções administrativas não estão sendo devidamente implementadas pelas 
Direcções Clínicas dos Hospitais, fazendo-se sentir uma negligência que coloca em 
perigo o direito do acesso à saúde dos utentes e usuários do SNS, como também 
compromete a boa prestação dos serviços de cuidados de saúde de qualidade e 
equitativo para todos os cidadãos. Com base nesta argumentação, a presente 
pesquisa tem os seguintes objectivos:

à saúde devido à indumentária ou aparência;

Avaliar o nível do conhecimento dos provedores de saúde (Guardas, 
Serventes, Comités de Saúde e de Congestão, e dos Utentes das US’s) 
sobre a implementação da Circular;

Analisar o tipo de medidas e estratégias que estão sendo utilizadas para a 
implementação das orientações da Circular.

4. 

 A presente pesquisa foi realizada entre os dias 20 de Março a 05 Abril de 
2022, em onze (11) províncias do país, nomeadamente: Maputo Província e Cidade 
de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Zambézia, Tete, Nampula e Niassa, e 
Província de Cabo Delgado. Ainda nesta pesquisa, foram abrangeu-se um total de 77 
Unidades Sanitárias em todo o país e em cada província foram visitadas 7 Unidades 
Sanitárias.

Para a colecta de dados, foram usados inquéritos com base em amostras, 
sendo que os métodos de amostragem usados se enquadram nas categorias de 
amostragem não probabilística, em que a amostragem intencional é escolhida 
em grupo de elementos que irão compor a amostra. O investigador dirige-se 
intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja conhecer as suas opiniões. 
Se por um lado 
saúde que pertenceriam a amostra, por outro lado recorreu-se a uma amostragem 
acidental para o caso dos utentes e usuários, formada por aqueles elementos que 
vão aparecendo, que são possíveis de se obter até completar o número de elementos 
da amostra. 

Geralmente, estes métodos são utilizados em pesquisas de opinião, em que 
os entrevistados são acidentalmente escolhidos. Estas técnicas foram aplicadas porque 
permitem escolher a dedo, dentro de uma classe, o provedor que se mostra mais 
estratégico para dar informação relactiva sobre a circular como documento central da 
análise que, através do direito à informação, deve ser divulgado obrigatoriamente. 

amostragem acidental, entrevistando-se as fontes em função da sua disponibilidade 
e vontade, não havendo obrigatoriedade para se responder às questões formuladas. 
Neste contexto, foram selecionados aleatoriamente os informantes-chave composto 
pelos: provedores de saúde, guardas, serventes, representantes dos comités de 
saúde, comités de congestão, utentes e usuários das unidades de sanitárias.  

Unidades Sanitárias, em cada uma das províncias do país, sendo estas compostas 
pelos Hospitais Centrais, Provinciais, Distritais, Rurais, Centros de Saúde Rurais e 

foram inqueridos 10 informantes através da seguinte ordem:1 - Provedores dos 
serviços de saúde (funcionários que trabalham na US); 1- Guardas ou Serventes 
da US; 1– Representantes do Comité de Saúde; 1- Representantes do Comité de 
Cogestão; 6- Utentes e usuários dos serviços de saúde.

A pesquisa teve a duração total de 15 dias e foi realizada em todo o 

levantamento e catalogação das informações junto dos informantes. A colecta das 
informações foi com base no questionário em formato online (plataforma Google 
Form) com recurso ao telefone celular (smartphone
o registo na base de dados, através do questionário eletrónico (Online no Goolge 
Forms), os dados recolhidos foram inicialmente analisados para se eliminar possíveis 
lacunas no acto da recolha de informações de cada um dos informantes. Foram 

individual, logo no primeiro contacto. Portanto, os objectivos do questionário foram 
devidamente esclarecidos aos participantes da pesquisa para que pudessem estar 
conscientes das suas implicações, podendo livremente aceitar ou recusar participar 
do estudo. Esta última colocação aplica-se para os utentes dos serviços de saúde.

5. 

Abrangeu-se, nesta pesquisa, um total de 77 Unidades Sanitárias em 
todas as províncias do país (Maputo Cidade, Maputo Províncias, Gaza, Inhambane, 
Manica, Sofala Tete Zambézia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado). Em cada uma 
destas províncias, entrevistou-se 42 utentes, o que corresponde a um total de 462 
inqueridos, dos quais 262 são do sexo feminino e 200 são do sexo masculino. A 
maioria (27%) dos utentes entrevistados tem idades compreendidas entre os 30 - 35 
anos, a minoria (6%) é representada com as idades de 15 e 20 anos, e as pessoas 
acima dos 40 anos representam o valor de 14% do somatório. 
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Fonte: OCS, 2022

Como referimo-nos anteriormente, em cada uma das 11 províncias, visitou-se 
7 Unidades Sanitárias, nomeadamente: Centros de Saúde, Hospitais (Rurais, 
Distritais, Gerais e Centrais). Importa referir que de todas as províncias, a 
províncias de Gaza (57%), Cabo Delgado (52,4%) e Maputo Província (52%) 
são as que apresentam maior número de inqueridos do sexo masculino, provável 
indicador de mudança de atitude por parte dos homens no que tange à procura dos 
cuidados médicos, comparativamente aos relatórios dos anos anteriores (2020-
2021), onde registou-se maior número de mulheres a frequentar as US’s, de 

              Fonte: OCS, 2022

Importa referir que se entrevistou um total de 308 provedores de cuidados de 
saúde em todo o país, dos quais 44 são técnicos de Medicina Geral; 12 Médicos; 
56 Enfermeiros; 17 Serventes; 34 Guardas/ Seguranças; 36 Membros dos Comités 
de Saúde e 31 Membros dos Comités de Congestão. 

5.1.

Relativamente ao grau de conhecimento dos utentes sobre a retirada da 
medida que proíbe o acesso à US com base na indumentária através da medida 

desconhece a existência da Circular porque nunca teve acesso ao conteúdo sobre 
a medida. Estes dados evidenciam que a medida ainda carece de mecanismos de 
divulgação para que seja do domínio público, incluindo todos os intervenientes: 

                        Fonte: OCS, 2022

Nos dados acima, constatou-se que do total dos 462 utentes entrevistados em 

não serem barrados. Todavia, a Província de Inhambane, com o universo de 42, 
apresenta o maior número de casos de utentes barrados com um total de 21 
casos e, em contrapartida, apresenta 21 casos de pessoas que não são barradas. 
Em segundo lugar, temos a província de Tete com 9 casos de utentes barrados; 
Províncias de Sofala e Niassa, cada uma com 8 casos; Nampula com 3 casos; Gaza 

barramento, na presente roda da monitoria. À semelhança dos dados obtidos no 
anterior relatório (II Pesquisa de Monitoria), a província de Nampula não registou 
nenhum caso de barramento, suscitando o argumento de que a aplicação da 
medida da circular é motivada pelas circunstâncias e condicionada pela vontade 

indicadores provavelmente tenham que ver com o facto a presente pesquisa ter 
abarcado mais US´s, não somente da esfera urbana, mas igualmente nas regiões 
periurbanas e rurais.  

Ainda de acordo com os dados acima, constatamos que, em todas as províncias, 
persiste a necessidade de se levar a cabo um trabalho profundo de modo que se 

Circular, criando-se espaço para mecanismos de denúncia para quem descumprir 
com as normas plasmadas no documento em alusão. Estes dados indicam 
igualmente que maior parte dos utentes inqueridos, um total de 312, teve acesso 
à informação através da comunicação social. No entanto, no universo de 150 
utentes ainda desconhece a inexistência da medida da Circular a nível do SNS. 

à conclusão de que as províncias 
de Niassa e Cabo Delgado lideram com 22 casos cada; Sofala com 18 casos; 
Gaza com 17 casos; Província de Maputo com 14; Manica com 13 e Nampula com 
12 casos, no que diz respeito aos que possuem informação. Portanto, o acesso 
a essa informação para os utentes nunca chegou a ser disponibilizada por via 
dos provedores de saúde, quer a nível das estruturas das Direcções das US´s 
ou através dos Comités de Saúde que servem de mecanismo de ligação entre 
a US e a comunidade. Nestes dados, há que se destacar que blusas de alças ou 
decotadas, vestidos e saias curtas, calções e chinelos continuam sendo a principal 
indumentária que motiva a proibição no acesso à saúde.

5.2.

Relativamente ao nível de conhecimento dos funcionários do sector da saúde 

acerca da existência da medida da Circular em vigor, os dados indicam que 76,6% dos 
provedores de saúde admitem desconhecer a existência da Circular.  23,4%, por sua 
vez, representa o número que provedores que têm conhecimento sobre a existência da 
Circular. As discrepâncias existentes nos números evidenciam que não se trata apenas de 
falta de conhecimento da existência da Circular. Ou seja, a situação tem igualmente que 

       Fonte: OCS, 2022

 As províncias mais informadas sobre a informação patente na Circular são: Maputo 
Província, Sofala, Tete e Niassa. Comparativamente aos últimos dois últimos Relatórios 

províncias tidas como problemáticas como é o caso de Cabo Delgado, Niassa, Manica, 

              Fonte: OCS, 2022

Considerando que, segundo o Despacho Ministerial, a responsabilidade para a 
elaboração do documento da Circular deveria estar sob a alçada da Direcção Nacional 
da Assistência Médica, que também deveria orientar as Direcções Clínicas dos Hospitais 
para a implementação da medida, procuramos aferir os mecanismos utlizados para a 
disseminação da medida da Circular para a captação do seu impacto social. Segundo 
os dados de pesquisa, os que tiveram acesso à informação através do documento 
correspondem a um total de 41,1%, em reuniões com 22,6%, através da midia com 
12,1%, igual percentagem para queles que declararam não terem tido informação. 

                   

Fonte: OCS, 2022

Apesar de termos registado algumas melhorias no âmbito da realização da II Pesquisa 
de Monitoria em 2021, o presente relatório evidencia o contínuo barramento dos utentes 
nas Unidades Sanitárias em algumas províncias do país.  Assim sendo, constata-se que 
o barramento representa um incumprimento da nova medida aprovada pelo Ministro da 
Saúde, no Despacho Ministerial de 17 de Agosto de 2020.

à saúde, em algumas 

instruídos acerca dos mecanismos e estratégias a serem adoptados para a implementação 

do sector. 

Nesta senda, é preciso que se crie mecanismos locais para a divulgação da 
medida de modo que seja do conhecimento dos utentes que frequentam as unidades 
sanitárias, dado que ainda persistem casos de barramento no atendimento em função 

é necessário que se crie mecanismo ou estratégias 
para a divulgação da medida, sob o risco de se estar a incorrer ao incumprimento de uma 
norma institucional.

O Observatório Cidadão para Saúde apela ao MISAU para que estabeleça s 
mecanismos de comunicação com as vários actores sociais e organizações da sociedade 
civil para que haja produção de evidências no âmbito da realização da actividade de 
inspeção e monitoria da implementação e divulgação da Circular que retira a exigência 
de uma determinada indumentária e aparência no SNS.  A mesma medida deve também 
ser divulgada em locais públicos, tais como: escolas, mercados, com destaque para os 
meios de comunicação social (rádios comunitárias, televisões), assim como campanhas 
educativas e de sensibilização junto aos utentes e comunidades por via de Organizações 
Comunitárias de Base, comités de Gestão e Saúde, a nível das comunidades, com o 
auxílio dos líderes comunitários, matronas e demais entidades sociais. 

F t OCS 2022F t OCS 2022
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Cartoon
EDITORIAL
Democracia intrapartidária: 
eleições sem democracia

As nações democráticas não o são apenas porque tal está 

escrito na Constituição. É uma vivência, uma crença pro-

funda no conjunto de valores fundamentais que tornam 

o processo de tomada de decisões inclusivo, e sempre no 

interesse da maioria.

Por isso, é uma maneira de estar nas organizações políticas de que 

o Estado depende para a condução dos seus destinos. Se estas 

organizações, a que geralmente chamamos de partidos políticos, 

não fundam a sua acção nos valores da democracia, dificilmente 

elas estarão em condições de aplicar esses métodos democráticos, 

uma vez colocadas no poder para dirigir os destinos do Estado.

É por isso que se torna preocupante a maneira como os partidos 

políticos em Moçambique gerem os seus assuntos internos, os 

quais, em princípio, deviam ser motivo de interesse somente para 

os seus membros, mas que, na verdade, deixam de o ser, a partir 

do momento em que estes partidos se apresentam com ambições 

para assumir o controlo do Estado.

Sem o envolvimento dos órgãos internos do partido, a Renamo 

anunciou, no início desta semana, a cessação de funções do seu 

secretário-geral, André Magibir. A direcção do partido nem se 

sentiu obrigada a dar explicações. Foi uma decisão executiva, to-

mada única e exclusivamente pelo presidente.

A sua irmã gémea, a Frelimo, concluiu também no último fim-

-de-semana um processo de eleição de parte dos seus delegados 

ao décimo segundo congresso, num processo que em muitos casos 

se denota ter sido altamente viciado, onde tudo aconteceu, menos 

o que normalmente se poderia chamar de exercício democrático 

entre os membros.

Eventos de partidos políticos são geralmente públicos, e podem 

ser acompanhados pela imprensa ou outros interessados. Mas essa 

é apenas a parte do show que não inclui os jogos de poder e as 

sacanices que ocorrem nos bastidores. Estes são difíceis de provar, 

porque a disciplina partidária não permite que sobre eles os mem-

bros falem livremente, mas não quer dizer que não acontecem.

Os relatos sobre estes jogos de bastidores nas recentes conferên-

cias provinciais da Frelimo são arrepiantes, e assemelham-se a 

histórias da máfia, onde a sobrevivência é apenas para os testados.

Na verdade, não existe liberdade de os membros disponibiliza-

rem-se para concorrer para posições de relevo ou para membros 

dos vários órgãos, incluindo o mais alto no intervalo entre con-

gressos, o comité central. Os candidatos são escolhidos a dedo, 

em obediência a critérios que não estão consagrados nos próprios 

estatutos do partido.

Os que ousaram candidatar-se tiveram os seus processos de can-

didatura simplesmente desviados ou rejeitados com base em argu-

mentos pouco convincentes. Em outros casos, potenciais candi-

datos foram simplesmente intimidados e coagidos a retirar as suas 

candidaturas, sob alegação de “ordens superiores”, sem qualquer 

fundamento nos estatutos. Os primeiros secretários provinciais 

concorreram sem oposição para a sua própria reeleição. Não por-

que não houvesse outros candidatos, mas simplesmente porque a 

democracia interna não permite candidatos voluntários. Aliás, há 

meses atrás, o Secretário Geral do partido, Roque Silva, já havia 

proclamado: “nós é que temos que querer para você querer”. 

Não se pode esperar que partidos que não só não encorajam a 

participação democrática dos seus membros, como também a 

reprimem, venham a ter uma governação democrática uma vez 

catapultados para assumir o poder do Estado.  E esta é a tragédia 

que se abate sobre todos nós. A intolerância que caracteriza a go-

vernação, que permeia todas as instituições públicas, é resultado 

desta ideia arcaica de que o topo determina as vontades da base. 

Podemos todos os dias proclamar a nobreza da nossa democracia, 

mas é tudo discursos vazios, quando na essência não nos guiamos 

pelos mais elementares princípios e valores da democracia parti-

cipativa.

,

Com a chegada dele, por 

volta das 19h30, a nos-

sa família de quatro 

membros ficou com-

pleta e pronta para enfrentar a 

última etapa do dia.

Quando me veio dizer “boa 

noite” na cozinha, onde me 

encontrava às voltas com os 

ingredientes necessários para 

amanhar o jantar, fiz-lhe notar, 

com alguma malícia:

– Vejo que já aviaste o teu ape-

ritivo. Os teus olhos estão bri-

lhantes. Ainda bem. Tens ape-

nas o tempo necessário para 

mudar de roupa e pôr a mesa 

para a nossa refeição. 

Ele perguntou-me onde esta-

vam as crianças, e eu respondi-

-lhe, por cima do ombro, que 

estavam no quarto delas a te-

clar. 

Fizemos o jantar praticamente 

em silêncio, porque é norma 

estabelecida e aceite entre nós 

que as refeições não estão para 

ser envenenadas com conversas 

sobre assuntos sérios, embara-

çosos ou desconfortáveis. 

Limitámo-nos, por isso, a tro-

car as palavras absolutamente 

necessárias, para solicitar um 

ou outro talher ou ferramenta 

que esteja longe do alcance das 

nossas mãos, ou a fazer troca-

dilhos acerca de uma passagem 

que, ao longo do dia, na rotina 

do serviço ou da escola, nos te-

nha despertado algum interes-

se pelo que teve de pitoresco, 

de ridículo, de interessante, 

pela simplicidade da sua bele-

za.

Naquela noite, em especial, 

estávamos todos em palpos de 

aranha. 

Ele, porque estava ansioso por 

ver o jogo da final da Taça, uma 

Taça qualquer, não perguntem 

qual, porque não entendo nada 

disso, mas devia ser importan-

te, porque nos informou que, a 

partir das 21h45, hora a que a 

partida se iniciaria, iria fechar-

-se no escritório à frente do 

televisor e da sua garrafa de 

“gin” e não queria por nada ser 

importunado. 

Eu, porque estava ansiosa por 

passar em revista no telemóvel 

os vídeos que me tinham sido 

enviados sobre algumas escan-

daleiras que envolviam gente 

bem conhecida e sobre as quais 

se fazia tudo por tudo para que 

passassem despercebidas do 

grande público, uma vez que 

era gente do topo. 

E elas, as crianças, porque 

não queriam deixar passar em 

branco o penúltimo episó-

dio da telenovela “Xicoração”, 

com a celebérrima actriz Maga 

Montenegro.

Cada um na sua, todos nós nos 

queríamos ver livres uns dos 

outros o mais rapidamente pos-

sível. Fui despachar a loiça com 

as crianças na cozinha para me 

ajudarem a lavá-la, enxugar e 

arrumar no armário e, quando 

me ia retirar para o quarto, para 

os meus prazeres solitários, 

disse-lhe que, quando acabasse 

o seu jogo, não se esquecesse de 

preparar o que as crianças iriam 

levar como lanche para a escola 

na manhã seguinte.

Voltámo-nos a ver às 5h00 do 

dia seguinte e, como sempre, 

sem tempo nem disposição 

para passar para além do “bom 

dia”, sem sequer querer saber 

como tínhamos passado a noi-

te.

Não era necessário. Aprende-

mos a ver que os nossos silên-

cios são muito mais eloquentes 

do que qualquer palavreado. 

Que, aliás, é bem substituído 

pelo que as novas tecnologias 

nos oferecem como compa-

nhia. 

Um serão castiço

Depois de todo 
este tempo?
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A legitimidade popular e as escolhas da UNITA
Por Rui Verde*

A 
votação obtida pela UNI-

TA nas passadas eleições 

de 24 de Agosto demons-

trou um forte de desejo de 

mudança popular. A questão que 

se coloca é a forma como a UNI-

TA poderá capitalizar essa vontade 

de alteração do estado de coisas.

Recentemente, foi anunciado que 

o novo presidente da República 

tomará posse a 15 de Setembro 

próximo, desde que o Tribunal 

Constitucional (TC) confirme os 

resultados eleitorais oficiais anun-

ciados pela Comissão Nacional 

Eleitoral (CNE).

Se isso acontecer, quais as vias que 

têm sido anunciadas como possí-

veis pela UNITA e quais os seus 

efeitos?

Normalização: rampa de 
lançamento
A primeira via é a normalização. 

Após a decisão do Tribunal sobe-

rano acerca da matéria eleitoral, 

a UNITA tomaria posse, com os 

seus 90 deputados.

Esta via é bastante disputada nas 

opiniões publicadas. Contudo, 

permitiria ao partido canalizar a 

sua força através das instituições. 

Com 90 deputados e não 51, a 

UNITA será uma força com po-

der de transformação dentro da 

Assembleia, sobretudo, tendo em 

conta o Regimento de 2017 e a 

revisão constitucional de 2021, a 

qual clarificou a lei no sentido do 

reforço dos poderes do Parlamen-

to na fiscalização do Executivo. 

Concentrando-se num trabalho 

parlamentar acrescido e nas elei-

ções autárquicas, a UNITA teria 

aqui a rampa de lançamento para 

finalmente vencer as eleições em 

2027. Pelo que se percebe a partir 

das opiniões publicadas, esta via 

não reúne, por ora, consenso.

Internacionalização: a 
doutrina da “margem de 
apreciação”
A segunda via, que na verdade não 

exclui a primeira, é a internaciona-

lização legal da contestação. Mui-

tos têm defendido que a UNITA 

deveria contestar os resultados 

eleitorais junto de um organismo 

internacional, nomeadamente li-

gado à União Africana.

Embora se apresente com vestes 

legais, esta é uma opção essencial-

mente política.

O princípio da soberania dos Es-

tados, admitindo a recepção do 

direito internacional, faz sempre 

depender a sua aplicação a nível 

interno da vontade do Estado. 

Mesmo na União Europeia, onde 

a ideia de partilha de soberania 

mais avançou no mundo, há sem-

pre o entendimento de que a úl-

tima palavra compete aos Estados. 

Daí que à Grã-Bretanha tenha 

sido possível realizar o Brexit e sair 

da União Europeia, e que outros 

países, como a Polónia, ponham 

em causa as decisões dos tribunais 

europeus.

Em África, não há sequer essa 

ideia de para-federalismo, como 

existe na Europa, e não está im-

plementado qualquer mecanismo 

de execução interna de decisões 

externas. Há uns anos, em dispu-

tada conversa com um prestigia-

do juiz inglês, dizia-me ele que 

o Direito internacional, no final 

de contas, não era uma realidade, 

pois não havia exército ou polícia 

internacional que obrigasse a sua 

aplicação.

Além do mais, os tribunais inter-

nacionais regem-se, geralmente, 

por uma doutrina chamada “mar-

gem de apreciação”.

A “margem de apreciação” é uma 

técnica interpretativa em casos 

internacionais e defende que ques-

tões em diferendo relacionadas 

com os poderes de limitação de 

cada Estado devem ser resolvidas a 

nível nacional, deixando aos pode-

res domésticos a devida “margem 

de apreciação”, não podendo o juiz 

internacional apreciá-las. Fica as-

sim à responsabilidade de cada Es-

tado nacional estabelecer os limites 

e as restrições de direitos em face 

do interesse público e da soberania 

nacional. O Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos reconheceu 

esta doutrina pela primeira vez no 

“caso Handsyde”, afirmando que 

“em virtude do contínuo e direc-

to contacto com as forças vitais de 

seus países, as autoridades estatais 

estão, a princípio, em melhor po-

sição do que o juiz internacional 

para avaliar as exigências morais 

de suas sociedades”.

O que queremos dizer com isto é 

que, mesmo que a UNITA encon-

trasse um organismo internacional 

que aceitasse exercer jurisdição 

sobre o tema, provavelmente, em 

decisão final e em virtude desta 

doutrina, não obteria qualquer re-

sultado prático, remetendo-se as 

decisões eleitorais para os órgãos 

nacionais.

Não tomada de posse: o 
problema da efectividade 
de funções
A terceira via, que começa a ser 

bastante abordada em vários sec-

tores, é a da não tomada de posse. 

A UNITA proibiria os seus depu-

tados de tomarem posse na As-

sembleia Nacional. Naturalmente, 

nada a impede de o fazer.

Na Venezuela de Nicolás Maduro, 

o líder da oposição, Juan Gaidó, 

tentou fazer algo semelhante, mas 

com isso acabou por entregar o 

poder a Maduro e esvaziar as suas 

pretensões.

No entanto, a grande questão que 

se coloca a esta opção não é de po-

lítica comparada, mas de Direito 

constitucional angolano.

Na Constituição angolana, as de-

liberações fundamentais dos de-

putados são tomadas segundo o 

requisito de “efectividade funções”.

Vejamos dois exemplos funda-

mentais:

– Os quatro juízes do Tribunal 

Constitucional eleitos pela As-

sembleia Nacional são-no de 

acordo com o voto de maioria 

de 2/3 de deputados em efectivi-

dade de funções (art.º 181.º, 3, b 

da CRA). Isto quer dizer que, se 

a UNITA não tomar posse, entre-

ga ao MPLA a designação total e 

completa dos juízes para o TC; ao 

passo que, se tomar posse, obriga 

o MPLA a negociar a designação 

dos juízes. Aqui estaríamos peran-

te uma grande evolução, sobretudo 

do ponto de vista daqueles que de-

fendem uma democratização pací-

fica do Tribunal e das instituições.

– As alterações à Constituição são 

aprovadas por 2/3 dos deputados 

em efectividade de funções (art.º 

234.º da CRA). Significa isto 

que, se UNITA não tomar posse, 

o MPLA pode realizar as revisões 

constitucionais que entender e 

como entender. Aquele fantasma 

com que muitos acenaram, sobre 

um terceiro mandato de João Lou-

renço, passa a ser constitucional-

mente possível.

Aqui temos, portanto, a escolha 

angustiante com que se depara a 

UNITA. Se optar por não tomar 

posse, segue os instintos emotivos e 

de revolta dos seus apoiantes, mas 

abre caminho para o total controlo 

político e legal do partido do gover-

no de todo o Parlamento, o que po-

derá fazer dentro da Constituição 

e lei. Refira-se que o artigo 158.º 

da CRA admite que a Assembleia 

Nacional funcione em reuniões ple-

nárias com 1/5 dos deputados em 

efectividade de funções.

Se escolher tomar posse, ouvirá 

muitas críticas enraivecidas, mas 

passará a ter uma palavra determi-

nante na escolha dos juízes do TC 

e impedirá qualquer revisão cons-

titucional com que não concorde.

Revolta: o vazio do 
desespero
Têm-se levantado algumas vozes 

em prol de um movimento de re-

volta que subjugue as instituições 

a uma vontade popular sentida no 

eco das ruas. Isto não é solução. Se 

repararmos, mesmo nas contagens 

eleitorais privativas da UNITA, a 

sua posição nunca ultrapassa me-

tade dos votantes e aponta para 

um empate técnico ou para uma 

vitória por pequena margem. Tal 

significa que qualquer revolta teria 

o condão de dividir o país nova-

mente ao meio. Milhões de ango-

lanos contra milhões de angola-

nos. Não é o caso de uma enorme 

maioria estar formada.

Além disso, as experiências de re-

volta em que esses arautos gostam 

de estribar-se são as da Primave-

ra Árabe. Ora, o resultado dessa 

Primavera Árabe é que o povo 

ficou pior depois da revolta e dos 

momentos de festim. De pouco 

adiantou.

Uma nota final sobre o estrangeiro: 

abandonemos a ingenuidade e re-

conheçamos que as preocupações 

internacionais estão com a guerra 

da Ucrânia e a crise energética. 

Ninguém será arrastado para uma 

contenda que prejudique estes as-

pectos fundamentais. Qualquer 

mudança em Angola tem de ser 

realizada com diálogo, bom sen-

so e capacidade de superação das 

emoções de curto prazo. De outro 

modo, há demasiados riscos para a 

população.           *makaangola.org

Foi ainda no tempo 

do seu pai, Jorge VI, 

que a Grã-Bretanha 

perdeu a Índia, con-

siderada a joia da Coroa, 

mas foi já durante o reina-

do de Isabel II que o Im-

pério desapareceu mesmo, 

sobretudo com a vaga de 

independências africanas 

a seguir à do Gana em 

1957. Hoje, do tal império 

que na Era Vitoriana se 

dizia que nele o sol nunca 

se punha, restam apenas 

confetis, como Gibraltar, 

as Falkands ou Pitcairn.

Mas evitando os traumas 

das descolonizações fran-

cesa (Guerra da Argélia) 

ou portuguesa (três fren-

tes de guerra em África), 

os britânicos conseguiram 

Carlos III e os sinais dos tempos
Por Leonídio Paulo Ferreira

construir uma comunidade 

de países de língua inglesa, a 

Commonwealth, com mais 

de meia centena de membros. 

E, além das quatro nações do 

Reino Unido, Isabel II man-

teve-se monarca ainda de 14 

países, como o Canadá e a 

Austrália, a Jamaica ou a Pa-

pua-Nova Guiné. Ficou sem-

pre a sensação de que depen-

dia muito da própria rainha 

este excepcionalismo em ter-

mos de chefe de Estado acei-

tado por povos tão diferentes, 

alguns com evidentes raízes na 

Europa, outros nem por isso.

Com a morte de Isabel II, 

reabre-se a questão do futu-

ro da Commonwealth, cujo 

modelo é muito fluido. Mas, 

sobretudo, especula-se sobre a 

manutenção do agora Carlos 

III como rei de tantos países 

distantes, até porque a sua po-

pularidade não é comparável à 

da mãe. Antigua e Barbuda já 

anunciou um referendo sobre 

a transformação em Repúbli-

ca, e na Austrália o primeiro-

-ministro falou sobre a ques-

tão da monarquia, mas para 

dizer que não seria no seu 

primeiro mandato que algo 

aconteceria e que o actual sis-

tema constitucional é para ser 

respeitado. Pelo menos para 

já, diríamos, tendo em conta o 

republicanismo assumido de 

Anthony Albanese. 

Monarca que reina mas não 

governa, Carlos III sabe que 

muito em seu redor terá que 

ver com o simbolismo do car-

go e da forma de o encarnar. 

A própria unidade do Reino 

Unido, com as ameaças de 

secessão da Escócia e da 

Irlanda do Norte, será um 

assunto dos próximos tem-

pos, mas problema mais 

dos políticos do que seu, 

pelo menos em termos de 

responsabilidade. Já sobre a 

coroa manter-se tão global, 

é provável que venham aí 

tempos difíceis, na verda-

de tudo o que se passar a 

nível da Commonwealth 

terá que ver com os sinais 

dos tempos, pois mesmo 

com Isabel II viva os Bar-

bados tinham no ano pas-

sado adoptado a República 

e outros países também já 

o tinham feito antes. Não 

será culpa de Carlos III se 

um dia tiver menos povos a 

tê-lo como rei. (dn.pt)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Ainvenção monopartidária do 

tribalismo, em Moçambique, 

parece seguir uma lógica de re-

pulsa contra os “não-alinhados” 

aos preceitos ideológico-ditatoriais dos 

respectivos inventores. Ainda não temos 

propriamente uma invenção multiparti-

dária à altura da primeira. “Não-alinha-

dos”, nessa acepção, seriam as “massas 

frias” que se engalanam com as vestes de 

um partido e, no fim, os resultados, as 

estatísticas, dão conta que o investimen-

to desse mesmo partido lucrou muito 

aquém das suas espectativas. Milhares e 

milhares de “não-alinhados” entram nas 

estatísticas dos debates que procuram a 

racionalidade do grande fosso entre ri-

cos e pobres. Os políticos percebem o 

lugar dos “não-alinhados”, assim como 

aqui é colocado. Os mais impacientes, 

com o nervosismo à flor do verbo, no 

jogo político, atiram o dado, evocando 

o tribalismo. Um tribalismo a seu desfa-

vor. Grandes accionistas!

Na construção do tribalismo ensaca-se, 

em uma mesma província, a tribo domi-

nante. Vivendo nela, todos são tidos como 

pertencendo à tribo maioritária. Porém, 

nem sempre a tribo dominante corresponde 

à tribo considerada maioritária nessa pro-

víncia. Estes “considerandos” têm o condão 

de convocar a problemática do equilíbrio do 

poder na componente quota. A língua (na-

tiva, local ou moçambicana) mais falada em 

uma determinada província tribaliza o “ser” 

e o “estar”. Ainda que este aspecto seja, em 

certa medida, aparente, ganha força diante 

da necessidade e/ou obrigação de dar desta-

que à questão da identidade. “Ele/a é o quê, 

é de onde… qual é a província dele/a?” É 

uma pergunta que serve para qualquer um. 

A resposta, quando desfavorável para os in-

ventores, só ganha alguma admiração ao se 

perceber que o visado é detentor de alguma 

vantagem pecuniária. Quando esta vanta-

gem não cria admiração de algum tipo, en-

tão, segue-se a questão académica e o nível 

de manobrabilidade ideológico-partidária. 

Logo, “é nosso!” Evita-se a afronta aos polí-

ticos inventores e defensores/aproveitadores 

do tribalismo, emigrando para a tribo polí-

tica destes. 

Neste sentido, dividir para reinar pode ter 

popularizado as práticas políticas “nefastas” 

do imperialismo/capitalismo. No entanto, 

parece constituir hoje um método, ainda 

que forçado, onde, a partir do qual, procura-

-se ganhar espaço em matéria de tribalis-

mo, racismo (mais subtil ainda), defesa do 

nepotismo, do regionalismo, da unidade 

nacional, entre outros aspectos. Em tempo 

de campanha, o método parece funcionar. 

Os eleitores de uma determinada provín-

cia enchem os estádios, os “show-mícios”, 

batem palmas, usam camisetas, distribuem 

panfletos, porque aparentemente gostam do 

partido que julgam movê-los, porque gos-

tam dos petiscos, das carnes e das bebidas 

que lhes são oferecidas. “Comungam” os 

ideais da campanha desse partido. Depois 

da votação, na “hora do balanço”, nada pode 

legitimar o “monopartidarismo” a rotulá-los 

pejorativamente pelo facto de não terem 

votado neles como tudo aparentemente in-

dicava. Uma coisa é prometerem votar por 

conhecerem e temerem os métodos 

“stalinizadores” de consciências. Outra 

coisa é saberem que o voto é secreto. 

E, uma outra coisa, ainda, é mante-

rem o princípio (ainda que duvidando 

do mesmo) segundo o qual votando 

ou não o vencedor “é aquele que já se 

sabia antes da campanha eleitoral”. Cá 
entre nós: é preciso descontaminar o 

“sistema”, reestruturando-o com prin-

cípios éticos socialmente aceites pelos 

milhares e milhares de “não-alinhados”. 

É possível. As tecnologias avançaram 

bastante. Por que razão os inventores 

dessa “descaracterização” não equa-

cionaram que a “traição” pode gerar o 

devido “troco” a partir do voto desses 

milhares de “não-alinhados”? A acon-

tecer, não sobraria saudosismo algum 

ao disco riscado. Evoca-se o tribalismo 

para contrabalançar os pseudo-custos 

que a unidade nacional impõe. Nenhu-

ma província, nenhuma tribo, nenhuma 

raça, merece ser descaracterizada com 

termos pejorativos. 

A descaracterização da tribo

Opovo macua inviabili-

zou a entrada do General 

Eduardo Nihia ao Comité 

Central do seu partido, a 

Frelimo. As causas dessa situação 

podem, provavelmente, estar no seu 

polémico pronunciamento, em que 

acusa o povo macua de ser falso.  

Tornou-se viral um vídeo no qual 

aparece o veterano da Frelimo e 

General radicado em Nampula, 

por quem tenho respeito, ademais 

é meu confrade na Assembleia da 

República, afirmando que o povo 

macua é falso e sem direcção. Por-

quê? Diz ele, no vídeo, que a razão 

da vitória do meu partido, Rena-

mo, na província de Nampula, é 

supostamente a falsidade do povo 

macua. É como se esse povo ma-

cua fosse uma homogeneidade, 

sem discernimento, sem gostos 

nem perspectivas de vida da nação. 

Na verdade, o povo macua é ver-

dadeiro, sério e decidido. São estas 

três características que levaram os 

macuas de Chiúre, da Ilha de Mo-

çambique, de Angoche, das cidades 

de Nampula de Nacala Porto, de 

Malema e de Cuamba a votarem 

massivamente na Renamo. Este é 

o partido em que milita a maioria 

dos moçambicanos, o partido que 

representa a esperança do povo 

depois de 47 anos de aldrabice da 

Frelimo, agora no fim!

Criou-me estranheza ouvir que 

quando se vota para a oposição é 

ser-se falso. Que grande decepção! 

A verdade é que alguns dirigentes 

que a Frelimo indica é que não são 

queridos. Os macuas decidiram não 

seguir aqueles que eles não querem, 

pois são um povo decidido.

É uma inverdade afirmar que os 

macuas da Ilha de Moçambique 

são iguais aos macuas de Nacala 

Porto. Que estes são iguais aos de 

Angoche. Ou que os macuas de 

Nampula são iguais aos de Male-

ma. Portanto, qualquer afirmação 

de homogeneização é uma inverda-

de, porque os macuas são de diversa 

estofa, tal como as outras tribos e 

etnias.

Gostei de ver a reacção de vários 

macuas aos referidos pronuncia-

mentos. De formas variadas, os 

macuas mostraram que são gente 

verdadeira, séria e decidida. Mos-

traram que não se fazem de rogados 

diante de qualquer equívoco de um 

dos seus, nem dos vientes. Ao con-

trário do que se poderia esperar, a 

reacção dos macuas esclareceu mais, 

definiu o terreno macua, devolveu a 

importância que esse grupo maio-

ritário da moçambicanidade repre-

senta. 

Mais interessante ainda é a silen-

ciosa resposta da máquina frelimis-

ta. O silêncio ensurdecedor da Fre-

limo, dos seus órgãos de informação 

e propaganda, dos seus agentes, 

mostrou que afinal os macuas estão 

cansados das aldrabices da Frelimo. 

E, nessa senda, a maioria do povo 

moçambicano, grande parte do qual 

milita na Renamo, mostrou que os 

ex-marxistas e leninistas jamais se-

rão a solução dos nossos problemas 

como povo moçambicano.

O povo macua sempre soube que 

direcção dar ao seu voto e disso 

agora já ninguém poderá duvidar. 

Os macuas têm identidade, muitos 

frelimistas é que são falsos, usam os 

macuas, mas já foram descobertos. 

De ora em diante, todo o povo ma-

cua sabe com quem contar. Agora 

sabem que a propaganda frelimis-

ta tratou de usá-los como cavalos 

de batalha na luta política. Mas 

a fantochada, a maledicência e a 

frustração não podem substituir a 

vitalidade do debate político. Por-

que, afinal, as lutas partidárias entre 

Renamo e Frelimo não são de hoje, 

nem vão terminar hoje – mesmo 

depois da derrota final dos freli-

mistas nas urnas em 2023 e 2024.

Quero agradecer ao general que 

abriu caminho para este debate e 

para a campanha eleitoral da Re-

namo. Com os seus dizeres, todo 

o povo macua agora sabe que não 

pode contar com a mão frelimista. 

A família renamista está como sem-

pre esteve de mãos abertas, para re-

ceber e apoiar a todos os macuas na 

luta política que se impõe diante do 

radicalismo frelimista.

 Para terminar, só para que conste, o 

Deputado que proferiu aquele dis-

curso, que tanto descontentamento 

criou no seio do povo macua e não 

só, pode retratar-se com um pedido 

de desculpas ao povo. 

Tendo a experiência de ter sido 

Conselheiro de um Presidente da 

República, membro do Conselho 

do Estado, e quadro respeitado na 

sua organização política, com todas 

as suas qualidades devia ajudar ao 

Estadista moçambicano no proces-

so de reconciliação nacional e de 

consolidação da democracia mul-

tipartidária. As liberdades políticas 

devem ser respeitadas por todos, 

independentemente de ser macua, 

ou não.  

*Comunicóloga, Poetisa e Política

Olhares de Ivone Soares

O povo macua é verdadeiro, sério e decidido
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Depois de ter sido notifica-

do da decisão proferida 

pela 5ª secção do Tribu-

nal Judicial da Cidade 

de Maputo (TJCM), através da 

qual foi levantada a Providência 

Cautelar impetrada pela Federa-

ção Moçambicana de Automobi-

lismo e Motociclismo (FMAM), 

o ATCM decidiu retomar o ca-

lendário desportivo, com efei-

tos a partir deste sábado, com a 

realização da prova de karting 

ATCM-CKA.

 Igualmente, o ATCM vai reca-

lendarizar as provas que foram 

afectadas pela interdição, devendo 

o novo calendário ser conhecido 

oportunamente.

Sabe-se que a audiência da tercei-

ra Providência Cautelar instaura-

da pela FMAM contra o ATCM  

foi realizada semana passada 

(segunda-feira), na 5ª secção do 

TJCM sem assistência do público.

Segundo a sentença tornada pú-

blica “face a procedência cautelar 

peremptória do caso julgado que 

nos termos do disposto no nr.3 do 

artigo 493 do CP Civil, impedem 

e/ou extinguem o efeito jurídico 

Tribunal penaliza FMAM por “ litigância de má-fé”

ATCM com aval para realizar provas
Por Paulo Mubalo

dos factos articulados pelo autor, 

a 5ª Secção do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo, julga im-

procedente” a retro-mencionada 

Providência Cautelar e em conse-

quência “revogando a decisão pro-

visória tomada absolve o requeri-

do ATCM da instância”.

Outrossim, “ condena a reque-

rente Federação Moçambicana 

de Automobilismo e Motociclis-

mo- FMAM- a multa de cinco 

mil meticais por litigância de má-

-fé”, e ainda numa indemnização 

no valor de aproximadamente 8 

milhões de meticais a favor do 

ATCM.

O tribunal justificou que a litigân-

cia de má-fé “põe em causa o inte-

resse público de respeito pelo pro-

cesso, pelo tribunal e pela própria 

justiça, sendo no intuito de mora-

lizar a actividade judiciária que foi 

proclamada a sanção civil para o 

incumprimento gravemente dolo-

so dos deveres de cooperação e de 

boa-fé ou probidade processual”.

Antecedentes
 Sabe-se que esta sentença era 

As competições estão de volta no ATCM

aguardada com inusitadas expec-

tativas, tanto por parte do ATCM 

como da FMAM, até porque as 

diferenças existem desde que foi 

criada esta última instituição, já 

passam três.

Rodrigo Rocha, do ATCM, dis-

se, semana passada, que esperava 

que dessa vez fossem ultrapassa-

das todas as barreiras que  vinham 

sendo criadas pela FMAM cujo 

propósito “é impedir a promoção 

e desenvolvimento do desporto 

motorizado”, no 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 estivesse nas mãos da 

justiça.

De realçar que, até ao presente 

momento, o ATCM realizou uma 

prova de rally de clássicos, quatro 

provas de drift, três provas no âm-

bito do picanto cup, duas provas de 

drag racing, cinco provas de digital 

motorsport, três provas de modifi-

cados, entre outras.

 O ATCM  diz ser a autoridade 

desportiva nacional da FIA desde 

2005 e que promove o desporto 

nas modalidades de corrida em 

circuito, modificados, não modifi-

cados e monolugares, assim como 

karting, drifting, rally, drag racing
e protótipos.

“É a entidade responsável pela 

emissão de cartas de condução 

internacional de Moçambique, 

emissão  de licenças de competi-

ção internacionais, únicas válidas 

para provas da FIA”.

Entretanto, de fontes próximas à 

FMAM, apuramos que este or-

ganismo vai submeter um recurso 

nos próximos dias.

Antes da realização, em 

Maputo, dos recém-

-terminados nacio-

nais de atletismo, 

reinava muita incerteza no 

seio dos amantes da modali-

dade quanto à continuação do 

Kamal Badru e seu elenco na 

federação. Aliás, a direcção foi 

alvo de muita pressão para se 

abdicar do cargo de permeio 

com um rol de acusações. Ba-

dru explica que tudo o que se 

falou a seu respeito, incluindo 

uma hipotética viagem ao es-

trangeiro com pessoas estra-

nhas à federação não passou 

de uma fabricação com intui-

to de manchá-lo. E sentencia 

: “há pessoas que  instrumen-

talizaram os atletas para estes 

virarem-me as costas”. 
Eis os excertos da conversa.

No dia da abertura dos nacio-

nais alguns atletas  reclamavam 

algo. Que comentário tem a fa-

zer?

-Bem, creio que pode ter havi-

do má percepção dos atletas ou 

que o diálogo não fluiu como 

devia ter sido, porque a federa-

ção nunca disse que iria deixar 

de apoiar os atletas seniores. 

Apoia-os,  sim,  mas o desejá-

vel é passarmos a apoiar mais os 

“Não vou abandonar o barco”
atletas dos juvenis e juniores. Para os 

seniores,  apoiamos os que têm boas 

marcas, por forma a que possam re-

presentar condignamente o país nas 

competições internacionais.  Todo o 

atleta tem acompanhamento,  mas 

concentramo-nos mais nas camadas 

de formação para que esses atle-

tas cheguem o mais longe possível. 

Então não se pode dizer que não os 

apoiamos, houve, sim, uma manifes-

tação, mas depois da assembleia tudo 

ficou esclarecido.

Presidente, insto, o que eles que-

riam, concretamente?

 -Para ser franco, eles alegavam o não 

cumprimento do manifesto, mas o 

manifesto foi cumprido na íntegra. 

Cumprimos com as actividades pla-

nificadas e até aqui o que não se rea-

lizou foi o campeonato de iniciados a 

pedido do anfitrião e o regional.

Não era suposto que as associações 

provinciais se destacassem na ma-

nifestação?

-Lamentavelmente, os atletas foram 

instrumentalizados,  usaram os atle-

tas  para alcançar certos objectivos, 

mas, enfim, não os condeno. Foram 

instrumentalizados como já afirmei . 

Não sabemos o que leva essas pessoas 

a procederem dessa forma, até porque 

as portas da Federação estão abertas 

para todos. A Federação está aberta 

para receber todos os que queiram 

vir expor suas ideias, sugestões, con-

tribuições ou críticas, mas o que não 

fica bem é instrumentalizar os atletas. 

Essas pessoas que instrumentaliza-

ram os atletas têm rostos,  mas não 

interessa dizer o nome delas, porque 

para nós tudo ficou para o passado e 

este é  o momento da reconciliação. 

Digo que têm rostos porque alguns 

presidentes das associações acabaram 

abrindo o jogo, acabaram dizendo os 

nomes.

Paralelamente, circulou uma carta  

com mais de 20 pontos criticando a 

actual direcção da FMA...

- Não vi essa carta,  por isso, não me 

posso pronunciar. Mas, independen-

temente disso, fica aqui um conselho, 

aproximem-se da Federação caso te-

nham algo a criticar. 

Há a percepção de que alguns seg-

mentos não querem a actual direc-

ção. Tenciona atirar a tolha ao chão?  

- Se recordar, no mandato do Presi-

dente Chissano  houve uma manifes-

tação desse cariz no 1º de Maio, em 

que se exigia que abdicasse do cargo, 

mas ele continuou a gerir muito bem 

o país . É exactamente o que se passa 

comigo, não vejo razão nenhuma para 

eu largar o barco.  Tenho a consciên-

cia tranquila de  que estamos a gerir 

bem a Federação, estamos num bom 

caminho,  então vamos continuar.  

E continuo a dizer que as portas da 

Federação estão abertas para críticas 

e contribuições construtivas.  Deixa-

-me dizer que houve situações que 

foram sendo propaladas, que não cor-

respondem à verdade, como  o caso 

do técnico Alberto Lário.  Disseram 

que fui eu o denunciante, mas não é 

verdade.  Assumo ter feito um post, 
mas não identifiquei o nome de nin-

guém,  não disse quem era.

Falsidades
Depois da assembleia já se fuma o 

cachimbo da paz ?

-Fuma-se o cachimbo da paz, por-

que as assembleias são mesmo para 

unirem a família. Ninguém deve fo-

car-se em querer abater o Kamal, dei-

xemos a Federação a trabalhar para o 

bem do atletismo, porque todos uni-

dos chegaremos longe.  O atletismo 

não deve ser olhado como uma mo-

dalidade de certas pessoas, é de todos.

Mas, apesar deste aparente silêncio, 

sente que  é alvo a abater?

- Infelizmente sinto que sou alvo a 

abater, mas não estou preocupado 

com eles. Eles vão fazendo o seu 

papel e eu vou fazer o meu, que 

é cumprir com o manifesto. Veja 

que se falou muita coisa falsa, 

desde a questão da deslocação

da atleta, Verónica José, em que 

se diz que a Federação nada fez 

quando foi este organismo que 

tratou o visto e  emitiu os bilhe-

tes. É um facto que ela teve apoio  

do Comité Olímpico, mas não 

corresponde à verdade que lhe vi-

ramos as costas. Também falou-se 

de o presidente ter viajado com 

pessoas estranhas à federação, o 

que não corresponde à verdade. 

E como é que viu os “nacionais”?

- O balanço foi produtivo, todas 

as províncias estiveram presen-

tes com um número aceitável  e 

a Federação suportou as despe-

sas em transporte, alimentação e 

alojamento de quatro atletas por 

província.  Destacar a presença 

de clubes das provinciais, como 

Ferroviário da Beira, HCB, Fer-

roviário de Nampula,  núcleos do 

Dondo,  Cerâmica, e mais. Houve 

participação notável em espe-

cial nos juvenis e juniores (cerca 

de 300 atletas).   Estes números 

mostram que as províncias estão a 

trabalhar, pelo que estão de para-

béns as associações porque, apesar 

de muitas dificuldades  estão a 

mostrar serviço. 

Kamal Badrú diz que não vai ceder a 
chantagens para abandonar o cargo
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  E tudo o Tribunal devolveu…..

«Face a procedência de excepção peremptória do caso julgado 

que nos termos do disposto nº 3 do artigo 493 do C P Civil, 

impedem e/ou extinguem o efeito jurídico dos factos articu-

lados pelo autor, a 5ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo, julga improcedente a presente providência cautelar não 

especificada e em consequência revogando a decisão provisória to-

mada absolve o requerido Automóvel Touring Clube de Moçambi-

que – ATCM  da instância. ……..

Condena a requerente Federação Moçambicana de Automobilismo 

Motociclismo – FMAM – a multa de 5.000.00MT (cinco mil me-

ticais) por litigância de má-fé, e ainda numa indemnização no valor 

de 7.998,00MT(sete milhões novecentos noventa- e oito mil meti-

cais) a favor do requerido da Automóvel Touring Clube de Moçam-

bique – ATCM nos termos do nº1 do artigo 446 do CP CIVIL e 

17 do CCJ. ….

Regista-se e notifique-se.

Maputo, 12 de Setembro de 2022. »

Com esta decisão do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo , a 

F.M.A.M. obriga-se a pagar uma indeminização no valor de quase 

8 milhões de meticais. Acrescidos de mais 200 mil de uma multa, da 

anterior providência cautelar por litigância de má-fé!

Oxalá que seja desta, que, de uma vêz por todas, fique sanado o im-

bróglio que existe entre a Federação e o A.T.C.M. .

Quanto ao sócio do A.T.C.M, o Sr. Bruno Campos, seria de bom 

tom, que fosse à próxima A.G do ATCM, para se explicar de todas 

estas quimeras!...

É de lamentar que pessoas, como o Sr. Juvenal e o Dr Menete, este-

jam envolvidos nestas questiúnculas; mas a partir de agora lá saberão 

o que devem fazer!... 

90+2=92% DE VERDADE ( CONT.)
É com este texto, dos nascidos nos dias 31, que termina esta aprecia-

ção e análise dos carácteres e personalidades de todos nós.

Creio que não tenha sido enfadonho e tenha sido do agrado de to-

das e todos leitores desta coluna no semanário SAVANA.

DIA 31 = DIA DA HABILIDADE
Como o número indica, os seus nativos possuem grande habilidade, 

capacidade, autoridade, ordem e segurança económica. Dão mais 

valor às suas realizações do que a si próprio. É excelente em tra-

balhos comunitários ou em conjunto, mas dificilmente se adapta 

a regras e regulamentos. Como confia em todos, por causa da sua 

boa-fé, normalmente é mal interpretado e enfrenta mais obstáculos 

que os demais, pois pensa que todos são como ele, honestos, retos 

e competentes, o que não é verdade. Assim, está sempre às voltas 

com problemas financeiros e também profissionais. O nativo deste 

dia vive num mundo só seu e a maioria das pessoas tem certa difi-

culdade em compreendê-lo e para viver bem em sua companhia, a 

pessoa deve ser leal e compreensiva. Faz amigos e inimigos com a 

mesma facilidade. São suas características marcantes: trabalhar duro, 

ser honesto, leal, determinado e económico.

Jamais esquece um favor ou uma ofensa. Adora um lar e crianças. 

Sempre que possível, deve-se casar cedo, pois a responsabilidade do-

méstica lhe é benéfica, trazendo paz e estabilidade à sua vida atribu-

lada. Gosta de viajar e não suporta viver só. É teimoso e insistente 

em seus pontos de vista, ficando profundamente desapontado con-

sigo mesmo quando não consegue realizar seus objetivos, levando-o 

a ter dores de cabeça e problemas cardíacos.

    

     

Se isso existe, eis o Presidente Mandela a receber no paraíso celestial 

a Rainha Isabel II.

Paz às suas almas!
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VAMOS
FAZER

MAIS
PELA FAUNA

Fauna é o nome que se dá a todos os animais que vivem numa 

determinada região e interagem com as plantas e o homem 

formando os ecossistemas terrestre e aquático. A fauna 

é biodiversidade e o seu contributo é indispensável para  

a manutenção da vida na terra.

Sem fauna, não há vida. 

Vamos fazer mais pela fauna!

Para saber 

o que pode fazer 

aponte a câmera 

do seu telemóvel 

para a imagem 

e siga o link

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

Agenda Cultural
Cine-Teatro 

Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, 

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

Xima  Bar
Sexta, 16/09 -19h

Antonio Marcos 
Sabado, 17/09 -18h

Xiwora Mati

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

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.
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Pedro Madruga (Texto)

Homens e Mulheres no topo ou
Vanguarda emancipada na retaguarda?

Desta vez nem comício era aquilo. Era só uma reunião, de gente bem disposta e decidida a tocar na 

sua vidinha, enquanto, o país esse rola nas mãos de quem sabe fazer negócio, soldar, sarar feridas, 

ensinar ou até beber o mapa dos rios de Moçambique...

*

-Até agora não entendi nada, Fernanda!

- Sinceramente, Zefa. Pela primeira vez sou tua colega. Declaro e aceito. Também não entendi essa 

matéria...

- Mas irmã nós as duas como podemos sofrer se está aqui bem pertinho o amigo pessoal do camarada 

Nihia...

- Ainda bem que desligaste a televisão, Kota de Família. O assunto é mesmo contigo, meu senhor.

- Comigo?

- Sim!

- O quê?

- Somos o quê nós? Bem vamos fazer de contas que acabamos de sair da maternidade. E estamos a ver 

o mundo pela primeira vez, sobretudo, esta nossa zona de Moçambique...

- Vocês estão a falar, falar, falar. Não vos percebo, minhas queridas...

- Queridas, o quê, Kota. Xiiihhh. Desculpa lá muito. Que decisões foram essas?

- Bem, conforme vos disse isso é complicado. Eu até preferia ficar ali naquele meu cantinho a ver e 

chorar a rainha, em sua memória. Sabem vocês as duas que avó dela foi muito amiga cá de Ngungun-

hane...

- Stop! Acabou. Se é para ser vais ter de aguentar com o cheiro, Kota. Nanda vais me perdoar, mas fala 

com ele que já estou passada... Chega!

- Eish, Zefa! O nosso mal e nosso bem ao mesmo tempo foi nos terem feito mulheres e melhores em 

tudo. Mas okay, prontos, já que insistes... Vou abrir o jogo.

- Diga, meu Amor. Tu sabes que nunca te escondi nada...

- Isso mesmo. O que não sei de ti talvez é do tamanho deste país... 

- Por favor não exageres, Fernanda, meu amor.

- Amor para cá, querida para lá. E na hora da verdade, nem nos secretariados distritais, nem provinciais 

e muito menos ainda, vocês, com essas caras de santos, em horas que nem o diabo sabe, foram colocar, 

de sul a norte e ao contrário, em todos comités provinciais desta terra onde Josina Machel e todas as 

mulheres que ela simboliza e carrega no 7 de Abril, em todos chefes são homens com barba. Agora o que 

não estavas a entender e queremos saber já é porquê???

- Eish. Maigode. Essa resposta vale um milhão de uma moeda que não existe.

- Xiiiihhh. Kota, estás tu a querer dizer que as mulheres deste país não merecem cadeira mesmo? Somos 

retaguarda ou emancipadas?

- Não, senhoras. Bem, minhas queridas, isso aí já é outra conversa que eu também estou agora a ficar 

informado agora. Lamento!

- Lamentas, lamentas, o quê? São teus compadres, esses ... camarada vice-ministro Amílcar Paia Tivane, 

camaradas Mateus Magala e Tuaha do INCM, camarada Eduardo Salimo que agora é vice manda-

chuva na terras da capital do norte... Coitada da Júlia Mwito só está a decorar a fotografia com o vice 

da cultura, até como vossos amigos, António Barros e cia, conforme podes ver e bem...Tudo e todos. 

Menos nós, as mulheres. Xiiihhh. Talvez estamos a mais nesse mundo sem a nossa rainha que Deus a 

guarde na sua glória...

- Por favor, entendam. Acho que...

- Achas que... E nós vamos ficar aqui  a aturar o teu acho que....

- Por favor, beldades, divas, rainhas....

- Papitôôôhhhh. É tarde! Já fomos cuidar de quem cuida.

- Vai conversando com o camarada Nihia. Duas cabeças pensam melhor do que uma... Ainda te recordas 

dessa lição?
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A maior baixa desferida 
pelo General Ossufo

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1497

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Chegou ao fim o consula-

do de André Magibire no 

cargo de secretário-geral 

da Renamo, três anos 

após ter sido nomeado  para o 

posto pelo presidente do partido, 

Ossufo Momade, depois do con-

gresso de Gorogosa. 
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Naíta Ussene
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Em voz baixa

André Magibire:
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OInstituto para a Pro-

moção das Pequenas e 

Médias Empresas (IPE-

ME) acaba de confiar à 

Gapi a gestão e operacionaliza-

ção de uma fábrica de rações, lo-

calizada no distrito de Chimbo-

nila, província do Niassa, norte 

de Moçambique.

A escritura pública com vista à 

cessão e exploração do empreen-

dimento fabril foi rubricado nesta 

segunda-feira, no Cartório Priva-

tivo do Ministério das Finanças, 

em Maputo. Foi rubricado por 

Joaquina Daniel Gumeta, direc-

tora-geral do IPEME, e Adolfo 

Adriano Muholove, presidente 

da Comissão Executiva da Gapi. 

O acordo teve como testemunhas 

o director nacional da Indústria, 

Sidónio dos Santos, o director do 

Instituto de Cereais de Moçam-

bique, Mahomed Valá, para além 

de quadros das duas instituições.

O empreendimento, em fase de 

conclusão, é composto por uma 

fábrica de ração, com capacidade 

de processamento nominal de 1,5 

t/h, grupo gerador de redundân-

cia, com capacidade de 150 KVA, 

balança de pesagem de camiões 

com capacidade de 50/t e um la-

boratório de controlo de qualida-

de de matéria-prima e de produto 

acabado.

Dirigindo-se aos presentes no 

acto, Joaquina Gumeta disse es-

perar que “este passo contribua 

para a redução das importações 

de frango e para a dinamização 

da cadeia de valor das matérias-

-primas usadas para a produção 

de rações. A nossa expectativa é 

grande, razão pela qual estão aqui 

presentes quadros do Ministério 

responsáveis pela indústria e pelos 

cereais e oleaginosas”.

Adolfo Muholove disse que não 

se alongaria, guardando conside-

rações mais aprofundadas para 

a fase da inauguração da fábrica, 

contudo, não deixou de “reiterar o 

nosso compromisso em materiali-

zar este projecto que nos ajudará 

a cumprir a nossa missão de con-

tribuir para a inclusão económica, 

social e financeira em Moçam-

bique, promovendo a inovação, 

o empreendedorismo e investi-

mentos geradores de emprego. 

Quando falamos de emprego, não 

falamos apenas dos trabalhado-

res directos da fábrica. Olhamos 

também para todos os que estarão 

envolvidos, desde os produtores 

Gapi na gestão da fábrica de rações no Niassa

Ideate Bootcamp na 22ª edição
AIncubadora de Ne-

gócios do Standard 

Bank, em parceria 

com a ideiaLab, 

promove, entre os dias 20 e 

22 de Setembro próximo, a 

22ª edição do programa de 

imersão empresarial ideate 

Bootcamp, que será, igual-

mente, a primeira formação 

presencial depois da reabertura 

do espaço físico da incubadora, 

que esteve encerrado por mais 

de dois anos, devido à eclosão 

da pandemia do Coronavírus.

Com a duração de três dias, o 

ideate é uma iniciativa que visa es-

timular o empreendedorismo e o 

desenvolvimento de ideias inova-

doras para a resolução de desafios, 

e destina-se a aspirantes a em-

preendedores de ambos os sexos.

Assim, entre os dias 30 de Agos-

to e 11 de Setembro decorreram 

as inscrições, feitas através do 

link https://forms.office.com/r/

iPT5P51mxa, para a selecção de 

50 candidatos para o programa.

Durante a formação, os par-

ticipantes serão transmitidos 

ferramentas e conhecimentos 

essenciais para a estruturação de 

uma ideia de negócio, bem como 

formas de abordar o mercado no 

qual se pretende implementar a 

ideia de modo a elevá-la aos ní-

veis de implementação e cresci-

mento.

Os participantes serão, igual-

mente, submetidos ao processo 

de Lean Startup e Design 

Thinking para entender os 

desafios da comunidade e 

validar os seus pressupos-

tos; design e construção de 

um Produto Mínimo Viável 

(MVP) e construção do Va-

lue Proposition Canvas e do 

Business Model Canvas das 

várias ideias de negócio.

agrícolas até à fase da comercia-

lização”.

A Gapi, que é o Parceiro Priva-

do desta parceria com o sector 

Público, vai actuar também no 

impulsionamento e promoção do 

desenvolvimento integrado de ca-

deias de valor avícola (produção 

de ração, comercialização, fomen-

to da produção de milho e soja, 

principais matérias-primas para a 

produção de ração, e outras acti-

vidades relacionadas com a cadeia 

de valor avícola) em linha de con-

ta com o documento do projecto 

para a Geração de Emprego e 

Melhorias da Renda na Província 

de Niassa.

Paralelamente, e ao abrigo do 

acordo ora em referência, deverá 

captar, aplicar e gerir os recursos 

financeiros necessários à execução 

do projecto, desenvolver e promo-

ver mecanismos de integração dos 

vários intervenientes do sector 

avícola, através da implementa-

ção de um sistema de integração 

vertical, que incluirá a assistência 

técnica e fomento.

A ligação dos mercados será a eta-

pa complementar, fase na qual o 

principal indicador será a observa-

ção dos padrões de qualidade re-

comendados para esta actividade.
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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.

Jornalistas treinados

Um total de 80 jornalistas 

e estudantes de jorna-

lismo foram treinados, 

entre Agosto e Setembro 

corrente, nas cidades de Maputo 

riamente estudantes (16, mas tam-

bém 4 professores) de jornalismo da 

ECA e da ESJ. Ainda na capital do 

país, foram treinados 11 estudan-

tes e 6 professores da Faculdade de 

Ciências de Linguagem, Comuni-

cação e Artes da Universidade Pe-

dagógica (UP) de Maputo.

Em Pemba, a capacitação, que foi 

unicamente sobre jornalismo in-

vestigativo em direitos humanos, 

beneficiou profissionais de diversos 

órgãos de comunicação social ba-

seados na capital provincial de Cabo 

Delgado. 

No final das formações, os partici-

pantes mostraram-se satisfeitos por 

terem adquirido competências sobre 

jornalismo investigativo em direitos 

humanos e ferramentas que lhes 

permitem detectar notícias falsas, 

num contexto de um intenso fluxo 

de informação e consequente preo-

cupação sobre a sua veracidade/cre-

dibilidade.

Foi a primeira de uma série de ini-

ciativas do género a serem desenvol-

vidas em colaboração com as insti-

tuições académicas. 

Aempresa Cervejas de 

Moçambique (CDM) e 

a Associação dos Con-

servadores e Notários 

assinaram, na última semana, 

em Maputo, um Memorando 

de Entendimento com vista ao 

alargamento dos registos de 

nascimento e identificação civil. 

Numa primeira fase, a iniciativa 

se cingirá ao distrito de Ango-

che, província de Nampula.

Ao abrigo deste Memorando, a 

CDM, através da sua marca Im-

pala irá inicialmente  suportar to-

das as necessidades para o registo 

de nascimentos, apoio que consis-

te em equipamento informático, 

telemóveis, equipamento para 

captação de dados, despesas de 

deslocação dos técnicos da con-

servatória e notário, formulários, 

entre outras.

Ambrósio Sambamate, Gestor 

de Assuntos Legais e Responsa-

bilidade Social, destacou que o 

envolvimento da cervejeira visa 

contribuir para que cada vez mais 

moçambicanos tenham um docu-

mento de identificação e por essa 

via possam beneficiar de todos os 

direitos a isso inerentes.

“A CDM está envolvida em várias 

actividades de responsabilidade 

e Pemba, em matérias de jornalis-

mo, direitos humanos e verificação 

de factos, numa iniciativa entre 
o Misa Moçambique e o Centro 
de Aprendizagem e Capacita-

ção da Sociedade Civil (CESC), 

através do Programa IGUAL.

No global, as formações, feitas em 

parceria com instituições de ensi-

no superior, tiveram dois módulos. 

O primeiro visava dotar jornalistas 

e estudantes de jornalismo em co-

nhecimentos e habilidades sobre in-

vestigação de temáticas relacionadas 

aos direitos humanos, providencian-

do informação objectiva e que per-

mita que os cidadãos tomem deci-

sões informadas sobre as suas vidas.

No segundo módulo, os formandos 

foram capacitados sobre diversas 

matérias relacionadas ao jornalismo 

e verificação de factos, desde as im-

plicações dos avanços tecnológicos 

para o jornalismo, a disseminação de 

desinformação e misinformation, até 

à identificação de notícias falsas, ve-

rificação de factos e como melhorar 

a qualidade do jornalismo a partir 

das ferramentas do fact-ckecking.

Em Maputo, a formação bene-

ficiou jornalistas e estudantes de 

jornalismo da Escola de Comuni-

cação e Artes (ECA) da Universi-

dade Eduardo Mondlane (UEM), 

e estudantes da Escola Superior de 

Jornalismo (ESJ). Em Maputo, por 

exemplo, a formação envolveu um 

total de 20 participantes, maiorita-

CDM apoia registo 
de nascimentos

social com impacto nas camadas 

mais desfavorecidas da socieda-

de. Esta iniciativa é mais uma 

contribuição para permitir que 

as comunidades mais desfavore-

cidas tenham uma identidade e a 

partir daí possam efectivamente 

usufruir dos mais elementares 

direitos de qualquer cidadão, 

por exemplo, inscrever-se numa 

Escola, ter acesso a um emprego 

formal ou mesmo abrir uma con-

ta bancária”, disse Sambamate.

A presidente da Associação de 

Conservadores e Notários, Dra 

Esperança Nhagumbe, frisou, 

por sua vez, que a identidade é 

um factor de empoderamento 

dos indivíduos, garantindo a sua 

dignidade humana, cidadania e 

participação política. Destacou 

ainda que as Nações Unidas pre-

vêm que até o ano de 2030 cada 

pessoa tenha uma identificação 

biométrica, defendendo que Mo-

çambique não pode estar à mar-

gem desta onda global.

Dados do Censo de 2017 mos-

tram que mais de 60% das crian-

ças com menos de um ano ainda 

não estão registadas em Moçam-

bique, o que eleva o risco de nun-

ca virem a ter uma identidade 

formal.
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FIVE STAR 
CONFORT 
AT THREE 

STAR PRICE

CONFORTO 
CINCO ESTRELAS 

AO PREÇO DE 
TRÊS ESTRELAS

Rua Francisco O. Magumbe-587- Tel: +258 21491333-Fax:+258 21491284-Cel: (+258) 823034630 / 823034790 / 823002004
E-mail:info@terminus.co.mz-Website: www.terminus.co.mz  - MAPUTO - MOÇAMBIQUE-

Divulgação de resultados 
da primeira chamada

O Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone (GREPOC) e o Consór-
cio Incomati & Ayani, comunicam a todos candidatos que aplica-
ram as suas candidaturas na primeira chamada que abrangeu os 
distritos da Beira, do Búzi, de Nhamatanda e do Dondo, aberta 
no dia 11 de Março e com término no dia 11 de Abril de 2022, 

nos Serviços Distritais das Actividades Económicas (SDAEs) de 
Búzi, Nhamatanda, Dondo, Beira, na Associação Comercial da 
Beira (ACB), Conselho Empresarial Provincial (CEP) e no escritó-
rio do Consórcio Incomati & Ayani, divulgados através na Página 
Web do Consórcio e por mensagens (SMS) individualizadas. Os 
interessados podem consultar as listas de resultados nos luga-

-
ções, livro de reclamações e cartões de satisfação.

Para efeitos de esclarecimentos, as empresas interessadas de-
verão contactar o Consórcio num prazo de sete (7) dias úteis a 
partir da data do anúncio.

Para mais informações, queiram por favor contactar a estância 
onde submeteram as candidaturas. Telefone Celular:  862300000, 
853471577 , 858249648

Email: reclamacoes@incomati.com

Asecção 17 da EN4, no 

troço que compreende o 

supermercado Novare e 

o Nó de Tchumene, na 

Matola, vai beneficiar de obras de 

reabilitação e ampliação passando 

das actuas duas faixas de rodagem 

para quatro.

As obras, há muito aguarda-

das, vêm responder à crescente 

demanda do tráfego que se faz 

aquela na importante via que per-

mite que o escoamento de merca-

doria dos países vizinhos para os 

portos nacionais. 

As obras do troço de nove quiló-

metros estão orçadas em 1,65 mil 

milhões de meticais e serão exe-

cutados pela Inyatsi Moçambi-

que, uma construtora com origem 

em Eswatini. Terão uma duração 

de 12 meses. 

Com as obras de reabilitação e 

ampliação, a via terá uma largu-

ra total asfaltada de 16.4 metros, 

será provida de estradas de servi-

ço, em ambos lados da N4, para 

permitir um acesso formal às vá-

rias empresas e áreas residências 

ao longo da via.

A TRAC, concessionária da N4, 

explica que a capacidade da es-

No problemático troço Novare-Nó de Tchumene

TRAC amplia EN4
trada naquela secção já atingiu o 

seu limite, numa altura em que a 

tendência do tráfego mostra-se 

cada vez mais crescente, causando 

congestionamento e atrasos no 

trânsito. Esse cenário foi visível 

no mês passado quando camiões 

idos da vizinha África do Sul 

transportando carvão mineral, 

magnetite e combustíveis causa-

ram longas filas naquele troço e 

desconforto aos utentes da via.  

O Ministro da Obras Públicas 

habitação e Recursos Hídricos, 

Carlos Mesquita, procedeu esta 

segunda-feira ao lançamento da 

primeira pedra das obras, cuja 

empreitada será coordenada pela 

TRAC em parceria com ANE. 

Mesquita assinalou que aquelas 

obras visam melhorar a transi-

tabilidade e reduzir o tempo de 

viagem, sobretudo no cruzamen-

to de Malhampsene que tem 

sido um nó de estrangulamento. 

O facto de o orçamento que vai 

suportar aquelas obras provir das 

receitas próprias da TRAC, mos-

tra, no entender do ministro, ser 

um exemplo notável do modelo 

de concessão das estradas nacio-

nais. 

Oconceituado estilista e 

empreendedor,  Nivaldo 

Thierry, participou  na 

semana de moda desig-

nada África Fashion Week Nigé-

ria,  levando a sua marca para um 

dos festivais mais concorridos do 

continente. O evento  juntou  os 

melhores estilistas estabelecidos e 

young designer africanos.

O desfile da marca Nivaldo Thierry foi 

no dia 9 de Setembro, último dia da 

semana da moda.  Assim, cumpre-se 

um périplo internacional, com a nova 

colecção intitulada “Renasça”, inspirada 

na “fénix”, e que brevemente vai escalar 

outros países.

O estilista moçambicano exibiu na Ni-

géria, em estreia internacional,  o seu 

mais recente trabalho com glamour
e requinte que sempre caracteriza as 

suas produções, num  evento que  con-

tou  com a  presença  do  monarca ni-

geriano, Ooni Of Ife, que se rendeu à 

marca Nivaldo Thierry.

No desfile, foram apresentadas  cer-

ca de 15 peças únicas e clássicas,  com 

um conceito original e sofisticado da 

moda  moçambicana, que fazem parte 

da  colecção “Renasça”, composta por 

Nivaldo aplaudido na Nigéria

roupas pronto a vestir para homens e 

mulheres com bom gosto.  Esta colec-

ção foi feita na base de quatro tecidos, 

nomeadamente, lã, poliéster,  chifon e 

cetim.

Nivaldo Thierry refere que foi opor-

tuno apresentar a sua colecção neste 

prestigiado evento e veio a calhar nesta 

fase de pós-pandemia, porque a colec-

ção “Renasça” é para si o regresso à ro-

tina depois do mercado cultural sofrer 

com a pandemia da covid-19.

E sobre a inspiração na ave fénix, o es-

tilista explica:“A fénix era uma bela ave 

que possuia uma força extraordinária e 

podia viver cerca de 500 anos. As suas 

lágrimas podiam curar qualquer doen-

ça, possuía um lindo canto e, ao final da 

vida, entoava uma melodia triste. Após 

isto, queimava-se, voltava a ressurgir e 

as cinzas que sobravam deste processo 

tinham a propriedade de ressuscitar os 

mortos. 

A fénix simboliza o renascimento, o 

triunfo da vida sobre a morte, o eterno 

recomeçar. Desta maneira, simboliza a 

vida e os seus ciclos, a esperança, a ne-

cessidade de  dar a volta  por cima nas 

situações adversas”.

Para o estilista,  foi enriquecedor e 

marcante estar na Nigéria pelos aspec-

tos culturais que muito se identificam 

com os de Moçambique, e porque Ni-

géria tem a particularidade de ser uma 

potência mundialmente reconhecida 

no sector  da moda. Nivaldo diz ter-

-se identificado com o país, sobretudo 

porque a moda daquele país, não foge 

muito do conceito moçambicano. 

Importa destacar que, depois de Nigé-

ria, o  périplo continua e os próximos 

destinos são Londres (Inglaterra) e 

Roma (Itália). Por fim, a apresentação 

de “Renasça”  será em Moçambique, 

onde está agendado um desfile de apre-

sentação da colecção.

Antes de participar na semana da moda 

de África na Nigéria, Nivaldo Thierry 

também participou na Moda Solidária 

Angola e Benguela Fashion Week, em 

Angola, e no Mpumalanga Fashion 

Show Without Borders.

OSecretário de Estado 

da Juventude e Em-

prego, Oswaldo Pe-

tersburgo, recebeu 

esta terça-feira em audiência 

o Vice-Presidente da SASOL, 

Akash Latchaman, visando 

reforçar a parceria existente 

entre as duas instituições em 

prol da Formação Profissional 

e geração de empregos para 

Moçambicanos. 
O encontro serviu para passar 

em revista vários aspectos com 

destaque para o nível de execu-

ção das obras de construção do 

Centro de Formação Profissio-

nal de Inhassoro, infra-estrutura 

que irá servir para formar com 

padrões internacionais jovens da 

província de Inhambane e não 

só, sobre matérias energéticas.

A obra em fase conclusiva, deve-

rá ser entregue ao Governo em 

finais de Novembro corrente.

Durante a audiência, as partes 

SEJE reforça parceria 
com a SASOL

concordaram em assinar um 

novo memorando de entendi-

mento como forma de estender 

a parceria para um período su-

perior a dois anos.

Formadores Moçambicanos 

serão expostos a formações na 

África do Sul e noutros países 

fruto desta parceria. 

Ainda nesta nova parceria a 

SEJE e a SASOL pretendem 

treinar e capacitar jovens mo-

çambicanos por forma a res-

ponderem cada vez mais as 

necessidades impostas na in-

dústria de gás.
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Osector de construção em 

Moçambique tem se res-

sentido de inúmeras vi-

cissitudes derivados por 

factores de vária ordem desig-

nadamente a fraca qualidade das 

infraestruturas, o abandono de 

obras, falta de pagamentos e a cor-

rupção sobretudo nos processos 

de contratação e adjudicação de 

empreitadas, facto que contribui 

na regressão do país em termos de 

infra-estruturas públicas. 

Na senda de vários escândalos que 

tem vindo ao público, que muitas 

vezes tem como sujeito principal os 

empreiteiros atendendo a natureza 

da sua intervenção no processo de 

construção, o SAVANA conversou 

com o vice-presidente da Federa-

ção Moçambicana de Empreiteiros 

(FME), Bento Machaíla, que refe-

riu que é inconcebível que o Estado 

invista milhões de meticais na edi-

ficação de infra-estruturas que do 

princípio deviam servir o público, 

mas que não chegam a ser porque, 

o empreiteiro abandonou ou fez tra-

balhos de qualidade baixa. 

A fonte explica que estes actos são 

resultado de esquemas envolvendo 

alguns empreiteiros desonestos em 

conivência com alguns servidores 

públicos. 

O vice-presidente da FMF, uma 

agremiação que congrega 11 asso-

ciações provinciais de empreiteiros 

com mais de duas mil empresas 

associadas, frisou que organização 

que dirige repudia todos actos cri-

minosos perpetrados por alguns 

empreiteiros quer em processos de 

concursos públicos quer mesmo 

na execução e conclusão de obras 

públicas, desde escolas, hospitais, 

sistemas de abastecimento de água, 

estradas e pontes. 

Segundo o nosso entrevistado, Mo-

çambique tem perdido muito di-

nheiro por causa de irregularidades 

na área de construção, sobretudo no 

sector de estradas. Aponta a exis-

tência de empreiteiros chineses a 

Nas empreitadas de Obras Públicas

FME repudia actos de corrupção
Por Raul Senda

executar obras públicas sem o alvará 

passado pelo Ministério das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos. Alguns deles, acrescenta, 

chegam a receber dinheiro e não 

concluem as obras ou se o fazem a 

sua durabilidade e qualidade deixam 

a desejar, como aconteceu recente-

mente com as pontes sobre os rios 

Licungo, na província da Zambézia 

e Rovubuê em Tete, “e depois cul-

pam os ciclones e as mudanças cli-

máticas”, disse o nosso interlocutor 

em tom de desabafo. 

Inoperância da justiça 
De acordo com Bento Machaíla, o 

Regulamento de Exercício da Acti-

vidade de Empreiteiro e Consultor 

determina que a execução de obras 

públicas carece de um documento 

de autorização denominado alvará 

para obras públicas. Portanto, avan-

ça a fonte, quem tem o alvará para 

a execução de obras particulares não 

pode executar obras públicas.

Explica que o acesso a alvará para 

a execução de obras públicas exige 

certos requisitos. Por exemplo, para 

uma empresa estrangeira aceder a 

este tipo de autorização precisa de 

10 anos de actividades no país como 

empreiteiro de obras particulares.

No entanto, avança a fonte, as em-

presas estrangeiras podem concor-

rer as obras do Estado através dum 

concurso público internacional, e, 

uma vez adjudicada a obra, esse em-

preiteiro deve requerer ao Ministé-

rio das Obras Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos, que através 

da Comissão de Licenciamento 

de Empreiteiros e Consultores de 

Construção Civil (CLECCC) lhe é 

concedido um documento chamado 

Licença que apenas permite o exer-

cício de actividade de empreiteiro 

para uma obra específica com prazo 

definidos em função da duração da 

obra. 

“Contudo, no país temos casos de 

empresas estrangeiras que antes 

dos 10 anos são adjudicadas obras 

de Estado”, lamentou para depois 

acrescentar que no país empreitei-

ros como a Zhongmei Engineeiring 

Group, China State Construction 

Engineering Corporation Mozam-

bique, mais conhecida por CRBC 

que dela nasceram empresas como 

a CR20, CR17 que já lhes foram 

adjudicadas obras públicas sem ter o 

requisito básico de elegibilidade.

“Nós temos dossiers em que a ANE 

é denunciada em esquemas de adju-

dicação de obras a empreiteiros que 

não reuniram os requisitos durante 

o processo de submissão de propos-

tas financeiras nos concursos, mas 

que estranhamente foram adjudica-

das obras públicas, e que em alguns 

casos receberam pagamentos, mas 

que as empreitadas não foram con-

cluídas, facto que nos faz concluir 

que esses actos são  feitos de forma 

deliberada para delapidar os fun-

dos do Estado para depois rotular a 

classe de empreiteiros de mafiosos”, 

lamentou.

Conta que alguns casos de corrup-

ção das empreitadas de obras pú-

blicas foram, há mais de dois anos, 

submetidos ao Ministério Publico 

para efeitos de investigação e pro-

cedimento criminal, mas até hoje 

nenhuma palha foi mexida e as 

práticas criminais continuam man-

chando o bom nome da maioria de 

empreiteiros honestos.   

Sublinhou que há muitos anos que 

o Estado se queixa de abandono das 

obras, mas o estranho é que, até ao 

momento, não há um caso de domí-

nio público em que um empreiteiro 

infractor foi exemplarmente sancio-

nado.

Refere ainda que um dos requisitos 

básicos para adjudicação de uma 

obra pública é a apresentação de 

uma garantia que em caso de in-

cumprimento, a garantia pode ser 

acionada e dessa forma ressarcir o 

Estado. Contudo, a realidade mostra 

um cenário completamente diferen-

te em que, se o empreiteiro aban-

dona a obra, o Estado fica lesado.

Critério de menor preço       
De acordo com Machaíla, o outro 

factor que concorre para a má qua-

lidade das obras em Moçambique e 

o recurso ao critério de menor preço 

nos concursos de empreitadas, que 

apesar de se dizer que “é conjugado 

com outros elementos como a capa-

cidade técnica e financeira das em-

presas concorrentes”, mas na prática 

esse processo acaba proporcionando 

pouco transparência com indícios 

de corrupção. 

Para o nosso entrevistado, o critério 

de menor preço não devia ser aplica-

do em concursos de obras públicas 

porque não garante e qualidade das 

empreitadas e leva os empreitei-

ros a apresentar preços baixos para 

garantir a adjudicação da obra e de 

seguida não consegue executá-la ou 

acabam por abandonar ao longo da 

execução, prejudicando o Estado.

Explica que para minorar esta e ou-

tras fragilidades no sector, a FME 

propõe a criação duma plataforma 

de actualização periódica de preços 

por regiões atendendo a disponibili-

dade, o acesso das matérias de cons-

trução e as dificuldades de colocá-

-los em cada província ou distrito 

do país, “pois o preço de contruir 

em Maputo não pode ser igual a de 

Niassa”, exemplificou o vice-presi-

dente da FME.

Finalizando, o responsável do FME 

falou do papel dos consultores nas 

obras públicas, que muitas vezes 

não são responsabilizados em caso 

de fracasso de uma obra Estado 

enquanto desempenham um papel 

fundamental da concepção da mes-

ma.

Aministra da Agricul-

tura de Portugal, Ma-

ria do Céu Antunes, 

entende que Moçam-

bique deve unir-se ao seu país 

e buscar melhorar a produtivi-

dade do sector agrário através 

da aposta em estratégias ino-

vadoras e tecnológicas. 

Esta abordagem, segundo aquela 

dirigente, vai permitir que mais 

jovens adiram a este ramo, o que 

vai gerar mais emprego e cata-

pultar o desenvolvimento do país. 

Mas, para o efeito, Antunes en-

fatizou que é necessário que se 

desenvolvam políticas públicas 

adequadas e que haja intervenção 

do sector privado.

Aquela governante portuguesa, 

falava em Maputo, num fórum 

realizado pela Associação dos 

Jovens Agricultores de Portu-

gal – AJAP, que reflectiu sobre 

a qualidade e sustentabilidade 

agro-alimentar, com enfoque 

para as oportunidades e desafios 

decorrentes do fenómeno da glo-

balização.

Segundo a ministra, é preciso 

que se criem condições necessá-

rias para produzir mais alimentos 

com menos recursos, para com 

isso poder-se corresponder o 

maior  desafio da actualidade que 

é produzir par alimentar uma po-

pulação mundial que vai crescer.

“Sabemos que para termos jovens 

na agricultura, nós precisamos 

de ter uma agricultura que seja 

competitiva, que gere rendimen-

tos, mas nós também sabemos 

Portugal defende 
estratégias inovadoras

que os jovens e os consumidores 

estão muito atentos naquilo que 

diz respeito às alterações climáti-

cas, ao bem-estar animal, a outras 

formas e outro padrão de alimen-

tação”, apontou Antunes.

Neste sentido, segundo a diri-

gente, as partes têm de trabalhar 

de modo a criar condições para 

que as suas balanças comerciais 

possam equilibrar-se no que diz 

respeito à qualificação dos recur-

sos humanos e possa ser utilizada 

em ambos países para aumentar 

a mão-de-obra especializada nes-

tas matérias.

Por seu turno, o Presidente do 

Conselho de Administração da 

Bolsa de Valores de Moçambi-

que, Salim Valá, que  também es-

teve no evento, referiu que 70 por 

cento da população moçambica-

na dedica-se a uma agricultura de 

baixa produtividade, baixo ren-

dimento e pouco conectada ao 

mercado. Isso, segundo ele, não 

pode continuar a acontecer.

“São necessárias transformações 

estruturais. Isso não leva dois 

anos, cinco anos, hoje mesmo 

[anterior semana] está a decor-

rer um encontro promovido pelo 

Ministério da Agricultura e De-

senvolvimento Rural, sobre in-

vestigação agrária e é preciso que 

efectivamente essas medidas 

sejam acompanhadas por acções 

concretas por parte do sector fa-

miliar. Moçambique pode apro-

veitar as experiências positivas 

da África do Sul, de Portugal, da 

Espanha, do Brasil, por exemplo, 

da Índia’’, apontou Valá.

Bento Machaíla


