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Depois de criticar  eventual 3º mandato para Filipe Nyusi

Alerta especialista em matéria de inteligência

Insurgentes podem surpreender em larga escala
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Censurado
 “A Comissão Política lamenta e repudia 
veementemente a atitude do camarada 
Castigo Langa, Membro do Comité Central, 
em ter levantado no decurso da II Sessão 
Extraordinária do Comité Central, um ponto 
fora da agenda aprovada e, à posterior, 

ter feito circular uma carta nas 

que atentam a imagem do 
Partido e integridade do seu 

Presidente.” 
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Arranca hoje reunião magna da Frelimo

Por Raul Senda

Mais de cinco mil pes-

soas entre delegados, 

convidados, pessoal 

de apoio, profissio-

nais de comunicação social e se-

gurança são esperados, a partir 

de hoje até a próxima quinta-fei-

ra, 28, no arranque dos trabalhos 

do XII Congresso da Frelimo, 

na cidade da Matola, província 

de Maputo. Pela arrumação das 

pedras nas conferências provin-

ciais, acredita-se que será um 

congresso de exaltação do líder, 

com controlo quase absoluto dos 

principais órgãos. 

Oficialmente, o XII Congresso 

da Frelimo vai rever os estatu-

tos do partido onde o Comité 

Central (CC) deverá passar dos 

actuais 230 membros para 250, 

aprovação do programa da Freli-

mo, eleição e tomada de posse dos 

novos membros do CC e da nova 

Comissão Política (CP) para 

além da criação e proclamação 

da comissão de honra do partido. 

Trata-se de um órgão que vai al-

bergar os membros históricos da 

Frelimo nos órgãos decisórios, 

mesmo que tenham perdido o 

apoio das massas por via de voto.

É dessa forma que o actual se-

cretário-geral da Frelimo, Roque 

Silva, mesmo que não seja eleito 

para o CC, continuará no órgão 

por força desta revisão estatutária.

O evento será dirigido por Fili-

pe Nyusi, que vai ao congresso 

como candidato único para um 

mandato de cinco anos. Mas, teo-

ricamente, caso o próximo candi-

dato da Frelimo vença as eleições 

de 2024, em reunião do Comité 

Central, provavelmente em Mar-

ço de 2025, o presidente Filipe 

Nyusi poderá renunciar e passar 

a presidência do partido ao recém 

eleito chefe do Estado, tal como 

sucedeu com Joaquim Chissano e 

Armando Guebuza.

O XII Congresso vai marcar o 

início do longo caminho para a 

escolha do candidato presidencial 

de 2024.

Ao que apurámos, o nome do 

candidato à sucessão de Nyusi 

não vai sair da reunião que arran-

ca nesta sexta-feira. Mas a eleição 

do CC, o principal momento do 

Congresso, deverá servir para de-

finir as forças dos grupos internos 

do partido. 

Será o Comité Central da Freli-

mo que, do princípio, em Março 

de 2024, vai eleger o candidato 

às presidenciais do mesmo ano, 

que, face ao estado moribundo 

em que se encontra a oposição, 

Renamo e Movimento Demo-

crático de Moçambique, será o 

provável vencedor e sucessor de 

Filipe Nyusi na presidência da 

República.

Por isso, apesar da actual direcção 

tender a controlar a colocação das 

pedras no CC, outros grupos, não 

vão se manter indiferentes e, de 

certeza, vão procurar colocar, a 

todo o custo, o maior número de 

elementos no CC.

Reunida na segunda sessão ex-

traordinária do CC, na passada 

quinta-feira, 15, Filipe Nyusi co-

meçou a sua campanha reclaman-

do ganhos.

Disse que Moçambique é um país 

estável não obstante as adversida-

des, entre elas, calamidades natu-

rais, ataques terroristas em alguns 

distritos das províncias de Cabo 

Delgado.

Terceiro mandato 
dinamitado?
No encontro que tinha como 

agenda principal a aprovação dos 

documentos a serem submetidos 

ao XII Congresso, Nyusi fez o 

balanço de 2017 para 2022 e re-

feriu que o partido reforçou a sua 

posição de principal força política 

no país e que continua a liderar 

a agenda de desenvolvimento na-

cional.

Sublinhou que o quinquénio 

prestes a findar foi caracterizado 

por muitas contrariedades, entre 

elas calamidades naturais e terro-

rismo, mas que os moçambicanos 

mostraram a sua capacidade de 

resiliência. Mas foi na II sessão 

extraordinária do CC, realizado 

no passado dia 15 de Setembro, 

que começou a ser dinamitado o 

terceiro mandato, numa interven-

ção de Castigo Langa, um antigo 

ministro dos recursos minerais e 

energia da administração Chis-

sano. 

A reunião magna do partido no 

poder também deverá reflectir 

sobre a necessidade de criação de 

novas autarquias locais, para além 

de reflectir sobre o aperfeiçoa-

mento da governação descentrali-

zada provincial, nomeadamente a 

clarificação das competências dos 

órgãos assim como a sustentabili-

dade do modelo.

Segundo Nyusi, a criação de no-

vas autarquias enquadra-se no 

âmbito da política da Frelimo de 

devolver paulatinamente do po-

der ao legítimo titular, o povo. 

Embora a agenda oficial aponte 

para uma reunião eclesiástica, o 

SAVANA sabe que será um mo-

mento para correcção de fissuras 

e intrigas que nos últimos anos 

têm ensombrando a organização.

Roque Silva, actual secretário-

geral do partido, é visto como o 

rosto e principal protagonista de 

instabilidade dentro da Frelimo. 

Mas de outras fontes apurámos 

que Roque Silva poderá ser ree-

leito SG da Frelimo, mas deverá 

enfrentar um movimento interno 

dirigido por Margarida Talapa 

e Basílio Monteiro, que querem 

impor um novo nome. 

A Roque Silva atribuem pecados 

tipo a manipulação de processos 

de eleição de candidatos à cabeça 

de lista da Frelimo para a presi-

dência dos municípios, a eleição 

dos candidatos ao nível da base 

para a integrar os órgãos do par-

tido e a obrigatoriedade de can-

didatos únicos, indicados ao nível 

central, para concorrer à posição 

de primeiro-secretário provincial.

O SAVANA sabe que em segui-

mento dos estatutos partidários, 

nas províncias, muitos camara-

das manifestaram interesse em 

concorrer ao cargo do primeiro-

secretário. Muitos desses can-

didatos até tinham apoio dos 

membros do partido ao nível da 

base, mas a partir das ordens de 

Roque Silva foram obrigados a 

desistir das suas intenções e dei-

xar os candidatos indicados pela 

direcção do partido concorrerem 

sozinhos.

A imposição de concorrentes 

criou mal-estar da parte dos 

candidatos, que durante anos 

investiram energias e recursos 

para gracejar simpatias junto aos 

camaradas para a última hora se-

rem obrigados a desistir. Quem 

também ficou desiludido com o 

despotismo de Roque Silva foram 

os membros do partido ao nível 

da base, que se viram obrigados 

a escolher candidatos fora da sua 

preferência.       

Segundo fontes internas da Fre-

limo, no seu reinado, Roque Silva 

criou grupos, havendo trabalha-

dores privilegiados e com direitos 

a mordomias inesgotáveis e ou-

tros marginalizados, apenas por-

que não alinham com o modelo 

de gestão do actual respon-

sável executivo do partido.    

Sublinhar que em Abril 

Congresso de exaltação do líder 

Com as pedras arrumadas, Filipe Nyusi vai ao Congresso à busca da consolidação do seu poder  



TEMA DA SEMANA 3Savana 23-09-2022

2019, Samora Machel Júnior, 

filho do primeiro presidente de 

Moçambique independente, es-

creveu um longo documento na 

qual dentre vários pontos de con-

testação ao modelo de gestão da 

actual direcção da Frelimo pro-

pôs a instauração um processo 

disciplinar contra Filipe Nyusi e 

Roque Silva por desrespeito aos 

mais elementares valores da Fre-

limo.

Na altura, Samora Machel Júnior 

acusou a direção do partido de ter 

permitido o enchimento de urnas 

nas eleições internas da Frelimo 

para permitir a designação de um 

candidato da sua escolha a cabe-

ça-de-lista às municipais de 10 de 

Outubro de 2018.

Samora Júnior referiu que o Co-

mité de Verificação do Comité 

Central, liderado por Raimundo 

Diomba, devia ter tomado co-

nhecimento de que o presidente 

da Frelimo e o secretário-geral 

não estavam a empenhar a sua 

magistratura moral e política, não 

defendiam a unidade e coesão in-

ternas, não garantiam o respeito 

pelos princípios e valores da Fre-

limo e violavam gravemente os 

princípios e estatutos da Frelimo.

Não haverá novidades 
José Macuane, cientista político 

e docente universitário, diz que, 

por tradição dos últimos Con-

gressos, para quem está de fora, 

estes eventos são um anticlímax 

e pensa-se que vai haver grandes 

decisões, mas quando se chega lá, 

não acontece nada de substancial. 

Por isso, não se espera grandes 

coisas se não a eleição dos ór-

gãos, que também não vão trazer 

muitas novidades tendo em con-

ta a forma como foram eleitos os 

membros dos órgãos ao nível dos 

distritos e das províncias.

“A eleição ou indicação dos can-

didatos aos órgãos do partido ao 

nível da base mostraram certa 

tendência. Acredito que essa ló-

gica vai se manter neste evento. A 

actual direcção vai procurar per-

pectuar o seu poder porque, nos 

últimos anos, os Congressos têm 

servido mais para a consolidação 

do poder do presidente do dia”, 

vaticinou 

José Macuane explica que, talvez, 

pode-se esperar alguma mudança 

nas reuniões do CC que vão se-

guir o Congresso, na medida em 

que será nesses fóruns em que se 

vão consolidar as posições.

Na última reunião do CC, Cas-

tigo Langa, membro do sénior 

da Frelimo aconselhou o actual 

presidente do partido a abdicar 

do terceiro mandato sob o risco 

de abrir um precedente com con-

sequências imprevisíveis para o 

país. 

Sobre o assunto, José Macuane 

disse que não acredita que o as-

sunto venha a ser discutido no 

Congresso porque, o próprio 

presidente reagiu aos pronuncia-

mentos afirmando que não tinha 

nada a ver com o terceiro man-

dato.

Portanto, diz Macuane, ao não 

assumir o terceiro mandato, o PR 

retirou da agenda esse elemento 

potencialmente contencioso.

Acrescenta que outros elementos 

que poderiam vir ao de cima se-

riam a questão de crítica e auto-

crítica ao desempenho da actual 

liderança, mas com uma configu-

ração que indica nessas eleições, 

provavelmente, a actual liderança 

tenha conseguido consolidar os 

seus aliados. 

“Portanto, tenho sérias dúvidas de 

que neste evento emerja a crítica 

ao actual elenco da Frelimo”, dis-

se.

Para José Jaime Macuane, tal 

como noutras reuniões, os mem-

bros da Frelimo vão sair com o 

discurso de um partido unido e 

coeso.

“São situações lamentáveis, na 

medida em que sendo um partido 

que suporta o governo que dirige 

o Estado desde a independência, 

era importante que, neste tipo de 

eventos, aparecessem ideias ino-

vadoras que possam responder 

aos desafios de um país que está 

a passar por várias crises. Infeliz-

mente, isso não acontece. Nota-se 

que a Frelimo perdeu sensibili-

dade com aquilo que são as difi-

culdades que o país está a passar”, 

lamenta.

Sublinha que, pelas peças que 

estão a ser montadas, não há 

perspectivas encorajadoras que 

mostrem que este evento discuta 

claramente os reais problemas do 

país, dos desafios e das possíveis 

soluções. 

Conta que há sinais de que cada 

um dos escolhidos para este even-

to vai para lá com objectivo de lu-

tar pela sobrevivência e não para 

discutir assuntos que atormentam 

os moçambicanos.

Ala Guebuza 
Para José Jaime Macuane, o 

principal ponto de entrada deste 

grupo seria em duas vertentes. 

Primeiro, procurar espaço para 

problematizar o desempenho do 

actual elenco que tem muitos ân-

gulos em se pode pegar esse tipo 

de crítica ou análise da actual go-

vernação. O segundo ponto seria 

a questão do terceiro mandato. 

“Tendo-se criado a narrativa que 

sinaliza que o presidente da Fre-

limo parece ter conseguido se-

lar fileiras na sua base de apoio, 

não que não tenham sido eleitos 

membros que possam não estar 

ao lado da actual liderança, sinto 

que há um enfraquecimento da 

ala crítica dos que vão para este 

encontro. Portanto, ao nível desta 

fase, estes grupos não terão for-

ça suficiente que abale a actual 

liderança. Agora, há um fenó-

meno que acontece depois deste 

evento, sobretudo o momento 

em que fica clara a configuração 

das forças que vão participar na 

escolha do próximo candida-

to presidencial. Aí, aqueles que, 

eventualmente, tenham sido leais 

ao actual presidente, já podem co-

meçar a repensar as funções e re-

definirem a sua posição. Mas isso, 

nos últimos tempos, não costuma 

acontecer necessariamente no 

José Macuane

Continua na pág. 4

próprio Congresso. É partir dos 

eventos que acontecem depois 

do Congresso que começam a se 

desenhar as linhas que definem o 

futuro e é, também a partir desse 

momento que começam a se de-

senhar alianças”, explicou. 

Para Macuane, com a conso-

lidação do poder do actual lí-

der haverá menos espaço para 

crítica e autocrítica da par-
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Dois agentes da Po-
lícia da República 
de Moçambique 
(PRM), afectos ao 

Comando Distrital de Sus-

sundenga, na província de 

Manica, e um civil, foram 

detidos esta semana por sus-

peita de terem arrombado 

uma instituição pública e 

roubado um total de 180 mil 

meticais, valor que é fruto da 

poupança para crédito rota-

tivo dos funcionários.

 

Ao que apurou o SAVANA, 

na madrugada do dia 17 de 

Setembro, o trio forçou as 

grades da janela da secreta-

ria do Serviço Distrital de 

Planeamento e Infra-estru-

turas de Sussundenga, tendo 

se introduzido no interior e 

roubado o cofre que continha 

no interior o valor de 180 mil 

meticais em dinheiro.

O cofre e o valor estavam guar-

dados num dos gabinetes daquela 

instituição, que igualmente foi 

arrombado pelo grupo, que após 

retirar o valor abandonou o cofre 

junto à secretaria.

 O valor é fruto da poupança para 

crédito rotativo (Xitique) dos 

funcionários daquela instituição 

pública, e desta vez a poupança 

era para comida, ou seja, o valor 

serviria para a compra de alimen-

tos para que seria distribuído por 

igual entre os integrantes da pou-

pança na quadra festiva.

Suspeita-se que tenha havido 

uma fuga de informação, disse 

ao SAVANA um dos integran-

tes da poupança, anotando que 

após investigações pelo Serviço 

Nacional de Investigação Cri-

minal (SERNIC), tendo pri-

meiro sido detido o civil e, de-

pois, no dia 19 de Setembro, os 

dois agentes da Polícia reco-

lheram em conexão com o caso.

Os dois agentes da Polícia foram 

detidos já com um mandado de 

captura emitido pelo Tribunal 

Distrital, por haver fortes indícios 

da sua participação, tendo por 

isso, sido conduzidos diretamente 

para a cadeia distrital de Sussun-

denga, contou uma fonte ligada à 

investigação.

 
Polícia fala em suborno
Contactado o Comando Provin-

cial da Polícia, em Chimoio, a 

capital de Manica, através do seu 

porta-voz, Mário Arnaça, confir-

mou a detenção de um agente da 

Polícia supostamente por subor-

no, por este ter assistido o roubo 

naquela instituição e ter aceite, 

em troca de libertação do suposto 

ladrão, um valor de 5.000 meti-

cais. 

De acordo com Mário Arnaça, 

o agente ora detido, estava num 

posto fixo no Secretariado Téc-

nico de Administração Eleitoral 

(STAE) distrital de Sussundenga, 

quando se apercebeu do “movi-

mento estranho”, tendo se dirigi-

do ao local e conseguido neutrali-

zar o suspeito.

Inicialmente, Mário Arnaça disse 

que o suspeito tinha arrombado a 

porta para se introduzir na insti-

tuição, mas perante a insistência 

dos jornalistas, sobre o arromba-

mento da janela, mudou a versão 

que se mostrou inconsistente em 

vários momentos da entrevista.

“Registamos uma ocorrência em 

que um indivíduo escalou os ser-

viços distritais de infraestruturas 

introduziu-se e ele já sabia onde 

estava o valor conseguiu subtrair 

um valor monetário de 137 mil 

meticais e de lá ele saiu. Então um 

outro agente da PRM, conseguiu 

notar o movimento estranho des-

te indíviduo e encetou diligências 

e conseguiu alcançar o malfeitor”, 

contou Mário Arnaça.

“Daí houve uma negociação em 

que o agente da PRM acei-

tou o valor de 5.000 meticais 
e por via disso soltou o indi-
víduo e não o conduziu, que 
seria a sua obrigação, até ao 
comando distrital de Sus-
sundenga”, anotou, insistindo 
tratar-se apenas de um agente 
detido.
Um processo disciplinar 
numa fase já bem avançada 
foi aberto contra o agente, 
precisou Mário Arnaça, sa-
lientando que também um 
processo crime corre em si-
multâneo.
“A se provar que recebeu 
este valor, tal como disse o 
co-réu, esse agente será pu-
nido de forma exemplar para 
desencorajar qualquer tipo de 
membro que possa enveredar 
por este caminho, porque es-
tamos num combate cerrado 
com todo o tipo e manifes-

tação de actos de corrupção e 

comportamentos desviantes”, 

concluiu Mário Arnaça.

Continuação da pág. 3

Polícias roubam dinheiro de xitique  
Por André Catueira, em Chimoio

Em Manica

te dos eventuais concorrentes.    

Frisa que, tal como se verificou 

no processo de eleição de alguns 

membros dos órgãos ao nível das 

bases, para conseguir manter al-

guma influência no processo su-

cessório, o actual líder vai limitar 

o espaço que possa existir para a 

crítica.

Contudo, depois disso, as forças 

podem procurar jogar tudo ou 

nada para influenciar quem vai 

ser o próximo líder, e aí as pla-

cas tectónicas movem-se e isso 

vai abrir espaço para que a força 

que se tem agora já não se tenha 

daqui a alguns meses e isso pode 

criar espaço para alguns críticos 

emergirem e alguns velhos críti-

cos reaparecerem e outros novos 

ganhar mais força se sentirem que 

de facto o líder está de saída.

Não há espaço para ressur-
reição dos marginalizados 
Salvador Forquilha, académi-

co e pesquisador do Instituto de 

Estudos Sociais e Económicos 

(IESE), sublinha que, se se ter 

em conta os episódios do pas-

sado, sobretudo, no mandato de 

Armando Guebuza, quando se 

aproximam ao fim do ciclo go-

vernativo, as lideranças criam 

condições para que não haja es-

paço para um debate aprofun-

dado no seio da organização.

Os próprios Congressos são 

transformados em momentos de 

exaltação do líder supremo que 

propriamente um momento de 

reflexão em torno dos desafios do 

partido perante os problemas do 

país. 

“Infelizmente, com muita pena, 

os congressos da Frelimo deixa-

ram de ser o palco de debate so-

bre as grandes questões do país”, 

lamentou.

Salvador Forquilha referiu que a 

falta de espírito de debate é mui-

to péssima quer para a própria 

Frelimo como para o país porque, 

fechar as janelas de debate é mes-

mo que caminhar para uma letar-

gia ou para a morte sob ponto de 

vista ideológico e intelectual do 

próprio partido.

Salvador Forquilha é pessimista 

quanto à ressurreição dos grupos 

marginalizados e explica que não 

acredita que os mesmos possam 

usar este evento para ressurgir 

porque, como é histórico dentro 

da própria Frelimo, as lideranças 

sempre conseguem manipular os 

processos a seu favor e definir as 

suas próprias linhas mestras. 

Isso, segundo o académico, acon-

tece através da limitação de espa-

ço para a discussão de ideias ou 

por via de compra de consciên-

cias.Salvador Forquilha

Num posicionamen-
to quase inédito, 
com o potencial de 
quebrar a narrati-

va de unanimismo habitual 

no discurso da Frelimo, a 

Comissão Política (CP) do 

partido governamental cen-

surou publicamente Casti-

go Langa, depois da polé-

mica postura que o antigo 

ministro na administração 

Chissano assumiu sobre um 

eventual terceiro mandato 

para Filipe Nyusi.

A CP da Frelimo, o mais 

importante órgão no in-

tervalo entre as reuniões 

do Comité Central, acusou 

Castigo Langa de ter con-

tornado a agenda da sessão 

extraordinária do Comité 
Central, ao apelar o actual 

chefe de Estado para desis-

tir de um eventual terceiro 

mandato sob o risco de levar 

o país a uma tragédia que 

pudesse resultar em sangue 

e que, caso isso de verificas-

se, seria o presidente Filipe 

Nyusi a sujar as mãos en-

quanto os proponentes se 

distanciariam sem qualquer 

pudor nem hesitação.   

O posicionamento de Lan-

ga, cuja cópia vazou para a im-

prensa e irritou sectores à volta 

do Presidente Filipe Nyusi, foi 

feita, a 15 de Setembro corrente, 

durante os trabalhos da II Sessão 

Extraordinária do CC.

Reunida na sua 77ª Sessão Or-

dinária, nesta quarta-feira, a Co-

missão Política da Frelimo, presi-

dida por Filipe Nyusi, condenou 

o posicionamento de Castigo 

Langa.

Nesta quarta-feira, o órgão exe-

cutivo da Frelimo veio, através 

de um comunicado de imprensa, 

lamentar e repudiar a atitude do 

seu membro.

“A Comissão Política lamenta e 

repudia veementemente a atitude 

do camarada Castigo Langa, 

Membro do Comité Central, 

por ter levantado no decurso 

da II Sessão Extraordinária 

do Comité Central, um pon-

to fora da agenda aprovada e, 

à posterior, ter feito circular 

uma carta nas redes sociais, 

com afirmações que aten-

tam a imagem do Partido e 

integridade do seu Presiden-

te”, lê-se no comunicado da 

Frelimo, libertado na noite 

desta quarta-feira. Obser-

vadores em Maputo fazem 

notar que o forte posiciona-

mento da CP em relação ao 

pronunciamento de Castigo 

Langa mostra que o terceiro 

mandato continua de pé.

O posicionamento do CP é 

comunicado a menos de 48 

horas do arranque dos tra-

balhos do XII Congresso da 

Frelimo. O Congresso, que 

poderá movimentar cerca de 

cinco mil pessoas, arranca 

hoje com o término previs-

to para 28 deste mês.  Mas 

à hora do fecho desta edi-

ção circulava nas redes so-

ciais uma lista com cerca de 

40 nomes, apelidado como 

“grupo de choque” que irá 

propor e defender o terceiro 

mandato no Congresso. 

Frelimo censura Castigo Langa 
Depois de criticar um eventual terceiro mandato de Filipe Nyusi

Castigo Langa
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OFundo Monetário Inter-
nacional (FMI) anunciou 
nesta terça-feira a aprova-
ção da primeira avaliação 

do programa de assistência finan-

ceira em Moçambique, permitindo 

o desembolso de quase USD 64 

milhões em Dezembro, sujeito à 

aprovação final da direcção.

“A equipa técnica do FMI e as auto-

ridades moçambicanas chegaram a 

acordo sobre as políticas que podem 

sustentar a aprovação do conselho 

de administração da primeira ava-

liação do programa de assistência 

financeira e levar ao desembolso de 

cerca de 63,8 milhões de dólares”, 

refere um comunicado do FMI.

Na nota divulgada em Washing-

ton, o FMI diz que “a recuperação 

económica continua”, prevendo um 

crescimento de 3,8% este ano, mas 

alerta para o desafio que é colocado 

pelo aumento dos preços interna-

cionais dos alimentos e dos com-

bustíveis.

O FMI aprovou em Maio o primei-

ro programa de assistência financei-

ra depois do escândalo das dívidas 

ocultas, abrindo caminho, desde 

então, para uma revisão em alta do 

‘rating’ da Fitch Ratings e o regresso 

também do apoio orçamental direc-

to por parte do Banco Mundial.

No comunicado terça-feira divul-

gado, que confirma as declarações 

positivas do chefe da missão do 

FMI em Moçambique, Álvaro Pi-

ris, há uma semana, a equipa técnica 

do FMI reconhece as dificuldades 

mundiais, mas salienta que o go-

verno tem reagido bem e de forma 

proactiva, o mesmo acontecendo 

com as medidas do banco central.

“Todas as metas quantitativas e 

qualitativas definidas para a primei-

ra avaliação foram cumpridas e foi 

feito um bom progresso na agenda 

estrutural, de forma geral; para o 

futuro, o ambiente macroeconómico 

continua desafiante”, lê-se no comu-

nicado, que conclui: “As autoridades 

querem continuar a implementar a 

sua ambiciosa agenda de reformas, 

incluindo a nova lei sobre o fundo 

soberano, a reforma dos salários da 

administração pública e as altera-

ções à lei da probidade pública”.

Em 09 de Maio, Moçambique re-

cebeu ‘luz verde’ do FMI para o 

primeiro programa oficial de apoio 

a Moçambique (excluindo pande-

mia e ciclones) depois da suspensão 

provocada em 2016 pelo escândalo 

das dívidas ocultas, permitindo o 

desembolso da primeira tranche de 

USD 91 milhões do empréstimo do 

FMI, no valor de USD 470 milhões.

O governo calcula que as necessi-

dades de financiamento para o pro-

grama 2022-2024 estarão supridas, 

esperando USD 552 milhões em 

apoio orçamental por parte de ou-

tros parceiros de desenvolvimen-

to, dos quais USD 500 milhões do 

Banco Mundial.

Na conferência de imprensa de há 

uma semana, Álvaro Piris afastou, 

pelo menos para já, a possibilidade 

de aumentar o valor da ajuda finan-

ceira em função das dificuldades 

económicas acrescidas.

Economia resiliente
Há uma semana, Álvaro Piris sau-

dou a resiliência da economia mo-

çambicana, mantendo as perspec-

tivas de um crescimento de 3,8%, 

apesar do actual contexto “desafian-

te”.s

“A nossa avaliação é que as auto-

ridades moçambicanas têm lidado 

com estes desafios de uma maneira 

certa”, face ao contexto gerado pela 

guerra da Rússia na Ucrânia, afir-

mou Álvaro Piris.

O responsável do FMI falava em 

conferência de imprensa, em Mapu-

to, no final de uma missão de avalia-

ção do programa de assistência assi-

nado com o governo moçambicano 

em Abril deste ano.

As políticas macroeconómicas e a 

gestão das finanças públicas imple-

mentadas pelo Governo moçambi-

cano deverão permitir a recupera-

ção e o crescimento da economia 

moçambicana para 3,8% este ano, 

destacou.

O desempenho do país, continuou, 

mostra que tem sido resiliente face 

a um contexto adverso criado por 

calamidades naturais, pandemia de 

Covid-19 e subida dos preços dos 

combustíveis e alimentos  causa-

da pelo conflito entre a Rússia e a 

Ucrânia.

Esse panorama menos favorável de-

verá levar a inflação a fechar o ano 

nos 11%, acrescentou. Em Agosto 

passado a inflação disparou para 

12,1%, depois de ter estado nos 

11,77% em Julho.

Sobre o programa entre o FMI e 

FMI aprova avaliação da assistência ao país
o Governo moçambicano, Álvaro 

Piris sublinhou que Maputo tem 

“cumprido em pleno” o que foi acor-

dado em Abril.

“A nossa avaliação desta primeira 

fase do programa é muito positiva, 

houve um cumprimento pleno das 

metas acordadas e houve avanços 

significativos nas áreas estruturan-

tes do programa do Governo que o 

FMI está a apoiar”, enfatizou.

O chefe da missão do FMI para 

Moçambique elogiou o pacote de 

medidas de recuperação económica 

recentemente aprovadas pelo Go-

verno moçambicano, notando que 

deverão estimular  as empresas e os 

negócios.

Por seu turno, o ministro da Econo-

mia e Finanças, Max Tonela, con-

siderou exaustivas e produtivas as 

discussões com o FMI, realçando o 

compromisso com o cumprimento 

acordado entre as duas partes.

Reforma do IVA
Num outro desenvolvimento, o che-

fe da missão do FMI defendeu que 

o país deve ter um Imposto sobre 

Valor Acrescentado (IVA) mais efi-

ciente e mais equilibrado visando o 

estímulo ao crescimento do sector 

privado.

Álvaro Piris comentava a reforma 

do IVA prevista no memorando as-

sinado entre o FMI e o Ministério 

da Economia e Finanças, que sus-

tenta o programa de apoio financei-

ro ao país.

“O objectivo desta reforma é ter um 

IVA mais eficiente, mais equilibra-

do e mais fácil de administrar, para 

apoiar o desenvolvimento do sector 

privado”, enfatizou.

O chefe da missão do FMI avançou 

que já foram identificados os bens e 

serviços que vão deixar de gozar de 

isenção de IVA no âmbito da refor-

ma, mas não entrou em pormenores 

sobre o assunto.

“A lista de isenções que serão redu-

zidas já está definida”, realçou.

O memorando de entendimento de 

Moçambique com o FMI que per-

mitiu o apoio financeiro ao país pre-

vê que haja uma “ambiciosa reforma” 

do IVA em 2023.

“Serão efectuadas as alterações le-

gais necessárias para implementar 

a eliminação da isenção de IVA e 

taxas zero”, em determinados pro-

dutos, “a fim de assegurar que a re-

forma entra em vigor a 01 de Janeiro 

de 2023”, lê-se no documento, assu-

mindo, no entanto, que a data é só 

um “indicador de referência”.

O memorando com 59 alíneas prevê 

uma reforma do IVA com alarga-

mento da base tributária e o fim de 

algumas isenções, protegendo bens 

essenciais.

“Para minimizar o impacto nas fa-

mílias mais vulneráveis, serão man-

tidas as isenções e as taxas zero em 

bens básicos”, indica-se.

Segundo o documento, “o alarga-

mento da base do IVA irá criar um 

mecanismo de cobrança de receitas 

robusto e justo que não dependa 

de matérias-primas voláteis”, ao 

mesmo tempo que o Governo “está 

empenhado em eliminar algumas 

isenções de IVA e taxas zero”.
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As Organizações da Socieda-
de Civil (OSC) iniciaram, 
esta quarta-feira, com uma 
série de seminários de aus-

cultações para a produção de uma 

proposta de emenda a ser submetida 

ao governo em torno da controversa 

proposta de lei que regula a criação, 

organização e funcionamento das 

Organizações Sem Fins Lucrativos. 

A Sociedade Civil (SC) não se con-

forma com o novo dispositivo que, no 

seu entender, coloca em causa alguns 

direitos como o Estado de Direito 

Democrático e o exercício da cida-

dania no país. Afirmam que caso a 

proposta-lei não seja revista poderão 

avançar com manifestações de rua.

As ONG entendem que aquela lei 

não pode ser aprovada e entrar em vi-

gor, tal como está, porque o processo 

que culminou com a sua elaboração 

foi excludente. Assinalam que em ne-

nhum momento as organizações fo-

ram ouvidas, argumentando que ago-

ra estão a avançar com um processo 

de auscultação à escala nacional para 

colherem subsídios que espelhem os 

seus anseios para enriquecimento da-

quela proposta de lei que dentro em 

breve deverá seguir à Assembleia da 

Caso não seja revista a proposta lei sobre ONGs  

Sociedade Civil ameaça com manifestações 
Por Argunaldo Nhampossa

República para apreciação e aprova-

ção. 

Deste modo, não descartam a possi-

bilidade de avançar com processos de 

litigação, assim como do direito à ma-

nifestação, caso os seus resultados não 

sejam alcançados a partir dos encon-

tros de advocacia e negociação. 

Este posicionamento foi apresentado 

esta terça-feira por um grupo de 60 

organizações da SC, que conside-

ram que aquele instrumento jurídico 

constitui um grave perigo e um cla-

ro retrocesso aos ganhos no que diz 

respeito aos direitos fundamentais e 

exercício da cidadania. 

 A campanha também vai incluir um 

conjunto de esforços de diálogo e lo-

bby com actores como o governo e o 

parlamento, por forma a adoptarem 

as propostas de revisão da lei, antes 

da sua apreciação na Assembleia da 

República.

Basicamente, apontam a apresentação 

de relatórios e contas, planos de acti-

vidades ao Executivo e falta de auto-

nomia como suas principais inquieta-

ções. Outras das inquietações é o facto 

de o governo chamar a si a prerrogati-

va de extinguir as organizações da SC. 

Igualmente está o facto de as suas ac-

tividades serem aliadas ao branquea-

mento de capitais e financiamento ao 

terrorismo sem uma fundamentação 

clara. Fazem notar que a avaliação de 

risco de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo produ-

zida pelo Gabinete de Informação de 

Moçambique (GIFIM) atribuiu à SC 

um risco de 0,7 %, mas também sem 

uma fundamentação clara.   

O director de Advocacia da Funda-

ção para o Desenvolvimento da Co-

munidade (FDC), Joaquim Oliveira, 

disse notar algumas contrariedades na 

lei, pelo facto de a Constituição de a 

República de Moçambique (CRM) 

outorgar aos cidadãos o direito de 

formarem associações de acordo com 

aquilo que pretendem realizar, mas ao 

mesmo tempo o Executivo querer de-

ter a prerrogativa de extinguir as mes-

mas associações, caso não apresentem 

relatórios duas vezes consecutivas. 

No entender de Oliveira, estarmos 

diante de uma violação grave desses 

direitos e de liberdades fundamentais, 

tal como está plasmado no artigo 52 

da CRM sobre a liberdade de asso-

ciação. Fundamenta que o direito de 

extinguir organizações sem fins lu-

crativos não pode ser exercido pelo 

mesmo órgão que cria e reconhece as 

associações.  

“No nosso ponto de vista, isto não 

deve ser assim, devia em princípio, 

este direito, ser outorgado a uma 

entidade independente daquela que 

outorga o reconhecimento das orga-

nizações, neste caso uma instância 

judicial”, explicou. Enfatiza a neces-

sidade da prevalência do princípio de 

separação de poderes, que neste preci-

so caso está sendo violado.

A apresentação de relatórios, no en-

tender do representante do FDC, é 

um argumento falacioso que tende 

especificamente dar este poder ao 

Executivo para acabar com as orga-

nizações. 

“Acho que esta é uma mensagem 

muito importante a reter, isto porque 

é papel da SC fiscalizar as activida-

des do governo, pelo que não pode o 

mesmo governo ter a prerrogativa de 

extinguir o seu fiscal porque à luz da 

lei isso é uma contrariedade”, observa. 

A apresentação de relatório, aponta, é 

também uma contradição na medida 

em que coloca em causa a autonomia 

das organizações que, em princípio, 

têm uma certa constituência e, de fac-

to, prestam contas aos doadores.  

Explicou que quem lê a nova lei pode 

pensar que ela é progressista e inova-

dora, uma vez que no preâmbulo diz 

que ela se conforma com os padrões 

internacionais como é a Declaração 

de Universal dos Direitos Humanos, 

do pacto internacional sobre direitos 

civis e políticos, incluído a carta afri-

cana sobre os direitos humanos e dos 

povos. 

Segundo Oliveira, esses padrões in-

ternacionais, que estão a ser evocados 

reforçam a questão da liberdade dos 

cidadãos, da democracia, dos direitos 

humanos, mas o que está plasmado na 

referida proposta de lei contraria de 

forma directa esses princípios, que o 

governo alega ter tomado em consi-

deração. 

Joaquim Oliveira diz esperar que estes 

argumentos sejam suficientes para que 

a nova lei não seja aprovada, mas sim 

O objectivo do presente Destaque Rural (DR) é o de discutir algumas implica-

onde se enquadram análises envolvendo outras variáveis e indicadores econó-

-

-

-

-

-
mento da população acima do crescimento da produção alimentar e da geração 

-

-
peito pelas liberdades dos cidadãos e que estejam coordenadas com as políticas 

Resumo do Destaque Rural N° 190

DEMOGRAFIA E IMPLICAÇÕES PARA A ECONOMIA E O MEIO RURAL

Yasser Arafat Dadá e João Mosca

avançar com um processo de consulta 

que vai permitir a integração desses 

elementos fundamentais para a salva-

guarda dos princípios fundamentais. 

Poderes excessivos 
Por sua vez, a directora executiva do 

CESC, Paula Monjane, defende que 

a proposta de lei constitui um grande 

retrocesso aos esforços feitos ao longo 

dos anos para consolidação do Estado 

de Direito democrático e salvaguarda 

das liberdades fundamentais, na me-

dida em que apresenta diversas dispo-

sições que violam o direito de associa-

ção, a participação pública, e outros.

Para Monjane, a proposta de Orga-

nizações Sem Fins Lucrativos não 

se mostra em conformidade com a 

CRM, por constituir uma ameaça à 

essência da liberdade de associação e, 

sobretudo, por manifesta contradição 

com os princípios e objectivos funda-

mentais constitucionalmente consa-

grados. 

A questão da autonomia das Organi-

zações Sem Fins Lucrativos é outra 

preocupação, tomando como exem-

plo o n.º 2 do artigo 21 da proposta 

de lei em causa que estabelece que 

“os membros dos órgãos sociais não 

podem abster-se de votar nas delibe-

rações tomadas em reuniões em que 

estejam presentes, e são responsáveis 

pelos prejuízos delas decorrentes, 

salvo se houverem manifestado a sua 

discordância”.

Não se percebe, segundo Monjane, a 

razoabilidade desta norma em proibir 

os membros dos órgãos sociais de se 

absterem de votar nas deliberações to-

madas em reuniões que estejam pre-

sentes e nem se percebe, com clareza, 

as consequências em caso de efectiva 

abstenção. 

Acrescenta que não se vislumbra a 

racionabilidade de responsabilização 

por prejuízos causado por exercício de 

um direito de se abster de votar.

A directora executiva do CESC clas-

sifica a nova proposta de lei como 

sendo excessivamente interventiva e 

proibitiva relativamente à estrutura e 

funcionamento dos órgãos sociais das 

Organizações Sem Fins Lucrativos. 

“Ela impõe uma certa rigidez no fun-

cionamento da organização, de tal 

maneira que constitui limitação in-

fundada da liberdade de associação, 

uma vez que fere a ideia de flexibili-

dade na determinação das funções es-

tatutárias das organizações tendo em 

conta o objecto, campo de actuação e 

finalidades das mesmas”,disse.

Quem também manifestou preocupa-

ção com a nova proposta lei pelo facto 

de não distinguir a dimensão das vá-

rias organizações da SC é a represen-

tante da Justiça Ambiental, Vanessa 

Carbanelos.

A activista afirma que o pacote legisla-

tivo categoriza todas organizações da 

SC da mesma forma e não considera 

as associações comunitárias de base 

que, segundo ela, fazem um tremendo 

trabalho de desenvolvimento comuni-

tário e que serão também completa-

mente controladas por aquela lei.

Referiu igualmente que se aquela pro-

posta de lei for aprovada nos termos 

em que é apresentada pelo Governo, 

grande parte das associações de base 

poderão ser extintas, como também as 

outras que são mais incómodas.

Sociedade Civil clama pela revisão da nova proposta de Lei
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ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o 
fornecimento de aeronave de asas fixas, 
com tripulação, essencialmente para 
movimentação de passageiros e carga 
ligeira em Moçambique, e potencialmente 
para aeroportos internacionais na região. 
Isso pode incluir operar de/ou para 
aeroportos localizados em lugares como 
Maputo, Pemba, Afungi (Palma), Dar-
es-Salaam e Joanesburgo. Espera-se 
que o prestador de serviços já tenha 
capacidade para operar a nível nacional e 
internacional em Moçambique, incluindo 
um AOC atualizado que permite efetuar 
operações domésticas em Moçambique 
bem como operações internacionais de/
para Moçambique.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Todos os prestadores de serviços 
interessados devem pré-qualificar 
enviando os documentos necessários 
listados abaixo no Portal de Registro de 
Fornecedores da EMML: 
https://mz.rovumalngsrp.com/ bem 
como enviar um e-mail que confirme o 
registro para 
emmlprocurement@exxonmobil.com:
(Nota: O registro deve se referir ao 
seguinte código de:
BB13AB01 – Aeronaves (No portal, na 
aba `Produtos & Serviços´, selecione 
Meios de Transporte (BB13) > Aeronaves 
e Helicópteros (BB13AB) > Aeronaves 
(BB13AB01).

1. Carta de apresentação, que declare 
o interesse em realizar o trabalho, 
detalhes da empresa e informações de 
contacto.

2. Registro atualizado da empresa e 
certificados AOC. Detalhes do atual 
registo da empresa Moçambicana 
e AOC que autoriza as operações 
nacionais e internacionais 
Moçambicanas, incluindo quaisquer 
parcerias existentes ou propostas com 
outras entidades.

3. Detalhes das aeronaves disponíveis, 
instalações e tripulação disponíveis. 
Especifique claramente se estes estão 
atualmente em Moçambique, e se não, 
o tempo de mobilização para estar em 
Moçambique.

4. Detalhes da experiência atual e recente 
na prestação de serviços de Aeronaves 
similares em suporte às operações 
offshore e onshore de Petróleo e Gás, 
em todo o mundo, bem como em 
Moçambique.

5. Currículos dos gestores-chave, pessoal 
técnico e as devidas certificações 
necessárias, incluindo empresas 
parceiras.

6. Visão geral do plano de Proteção, 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente da 
empresa.

ExxonMobil Moçambique Limitada, 
(EMML) for and on behalf of 
Mozambique Rovuma Venture S.p.A 
(“MRV) invites interested Aircraft Service 
providers that are duly qualified to submit 
their expression of interest (“Expression of 
Interest”) to provide initial adhoc charter 
Aircraft Services when required and have 
the capacity to expand operations as 
required through dedicated on-going 
charter Aircraft Services.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of 
fixed wing airframes, with crew, primarily 
for passenger and light freight movement 
in domestically within Mozambique, and 
potentially to international airports within 
the region.  This may include operating to 
or from airports located in places such as 
Maputo, Pemba, Afungi (Palma), Dar-es-
Salaam, and Johannesburg. The service 
provider is expected to already have 
the ability to operate domestically and 
international in Mozambique, including 
a current AOC which allows for both 
Domestic operations within Mozambique 
as well as international operations to/from 
Mozambique. 

REQUIRED DOCUMENTS
All interested service providers are required 
to pre-qualify by submitting the documents 
listed below in EMML Supplier Registration 
Portal https://mz.rovumalngsrp.com/ 
and email confirming registration to 
emmlprocurement@exxonmobil.com:
(Note: The registration must refer to the 
following commodity code:
BB13AB01 – Aircraft (Within the portal, 
under `Products & Services´ tab, select 
Means of Transport (BB13) > Aircraft 
and Helicopters (BB13AB) > Aircraft 
(BB13AB01).
1. Cover letter including statement 

of interest in performing the work, 
company details and contact 
information.

2. Current company registration and 
details of current AOC certificates.  
Details of current Mozambican 
company registration and AOC which 
authorizes domestic and international 
Mozambican operations, including any 
existing or proposed partnerships with 
other entities.  

3. Details of available airframes, facilities 
and crew. Specify clearly if these are 
currently in Mozambique, and if not, the 
proposed source and mobilization time 
to have in Mozambique.

4. Details of current and recent experience 
providing similar Aircraft services 
supporting offshore and onshore Oil & 
Gas operations, both worldwide, and in 
Mozambique. 

5. CVs of key management and technical 
personnel.

6. Overview of company Safety, Security, 

7. Declaração sobre conteúdo local e uso 
de fornecedores locais.

8.  Evidências de que a empresa opera 
de acordo com as Políticas de Anti-
Corrupção em países Estrangeiros e 
que opera em conformidade com Lei 
de Suborno do Reino Unido.

O objetivo das informações e documentos 
é identificar prestadores de serviços 
qualificados com capacidade comprovada 
e experiência relevante. A EMML avaliará 
a documentação solicitada e, se satisfeita, 
incluirá as empresas interessadas na 
lista de empresas que irão participar do 
concurso.

Todos os dados e informações fornecidos 
no âmbito do pedido não serão 
considerados como um compromisso 
por parte da EMML de celebrar qualquer 
acordo ou contrato com o candidato, 
nem permitirá ao prestador de serviço 
de reivindicar qualquer indemnização da 
EMML.

O prestador de serviço interessado NÃO 
deve enviar ou divulgar à EMML qualquer 
informação, ou material confidencial 
ou proprietário. A EMML não será 
responsável pela confidencialidade de 
qualquer informação ou material enviada 
junto desta Manifestação de Interesse.

O prestador de serviço interessado 
entende que a EMML não aceita qualquer 
obrigação em relação aos itens adquiridos 
ou quaisquer informações divulgadas 
pelo prestador de serviço interessado em 
resposta a esta Manifestação de Interesse. 
O prestador de serviço interessado 
concorda que não fará nenhum aviso 
restritivo em nenhum documento. 
No entanto, se o prestador de serviço 
interessado fizer um aviso prévio, a EMML 
está autorizada a anular, remover ou 
desconsiderar tais cláusulas restritivas e 
a EMML estará livre de usar ou divulgar 
qualquer ou todas as informações 
contidas nelas para afiliados e terceiros 
sem consultar o prestador de serviço 
interessado.

Quaisquer custos incorridos pelo 
prestador de serviço interessado ou 
qualquer um de seus sub-contratados 
que respondam a esta Manifestação 
de Interesse serão exclusivamente 
responsabilidade do prestador de serviço 
interessado e estará a cargo da empresa 
interessado e não terá recurso à EMML. 
Observe que somente as empresas 
que atenderem aos requisitos mínimos 
da EMML serão pré-qualificados e 
convidados a apresentar propostas dos 
serviços referidos.
O prazo para apresentação de 
Manifestação de Interesse está definido 
para, ou antes, de 30 de Setembro de 
2022, pelas 17:00 (Horário de Maputo).

Health and Environmental plan. Details 
of any aviation incidents or accidents in 
the history of your company.

7. Statement on local content and use of 
local suppliers.

8. Evidence the company has Foreign 
Corrupt Practices Act and UK Bribery 
Act compliance systems.

The purpose of the information and 
documents is to identify qualified service 
providers with proven capability, and 
relevant experience. EMML will evaluate 
the requested documentation and, if 
satisfied, will include the interested 
companies in the list for invitation to 
tender for the services.

This enquiry shall not be considered as an 
invitation to bid and does not represent or 
constitute any promise, offer obligation, 
or commitment of any kind on the part 
of EMML to enter into any agreement or 
arrangement with interested companies, 
firm to claim any indemnity from EMML.

All data and information provided within 
the application shall not be considered 
as a commitment on the part of EMML to 
enter into any agreement or arrangement 
with you, nor shall it entitle your company 
to claim any indemnity from EMML.

The interested company should NOT 
submit or otherwise disclose to EMML any 
confidential or proprietary information or 
material. EMML will not be responsible for 
the confidentiality of any such information 
or material submitted with this Expression 
of Interest.

The interested company understands that 
EMML does not accept any obligation 
of confidence with respect to items 
acquired or any information disclosed by 
the interested company in response to 
this Expression of Interest. The interested 
company agrees that it will not place 
any restrictive notices on any document. 
However, if interested company places 
a notice, EMML is hereby authorized to 
nullify,
obliterate, remove or disregard any such 
restrictive clauses and EMML shall be 
free to use or disclose any or all of the 
information contained thereon to affiliates 
and third parties without consulting with 
the interested company.

Any costs incurred by the interested 
company or any of its subcontractors 
replying to this Expression of Interest 
shall be solely the interested company 
responsibility and shall be fully born by the
interested contractor and shall have 
no recourse to EMML. Note that only 
companies, which meet EMML’s minimum 
requirements, will be prequalified and 
invited to tender for the services.
The deadline for submission of Expression 
of Interest is set for on or before September 
30, 2022 by 5PM (Maputo Time).

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE, LIMITADA
ANÚNCIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE 
AERONAVES PARA O PROJECTO DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA 

MOÇAMBIQUE

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE LIMITADA
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

IN PROVIDING AIRCRAFT SUPPORT SERVICES FOR AREA 4 IN 
THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
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Alerta especialista em matéria de inteligência

Chama-se Bill Kondracki. É 
um oficial sénior de inteli-
gência, agora na reforma. 
Foi um dos oradores na VI 

Conferência Internacional do Insti-

tuto de Estudos Sociais e Económi-

cos (IESE). Fez um dos relatos mais 

brutais sobre o trágico assalto à vila 

de Palma, no verão de 2021. Da sua 

observação, baseada em metodolo-

gias de inteligência, alerta que os in-

surgentes ainda não demonstraram 

evidências claras de terem perdido 

a capacidade de lançarem ataques de 

grande escala, como em Março do 

ano passado.

Falando sobre a “batalha de Palma” 

e os indicadores para futuras acções 

insurgentes, Bill Kondracki trouxe 

notas, algumas nunca reveladas, so-

bre o ataque a Palma. São notas que, 

no seu entendimento, podem ajudar 

a desenhar o futuro da insurgência, 

em Cabo Delgado. 

A comunicação de Bill Kondracki, 

que veio a Maputo em representação 

do Instituto de Ciência de Informa-

ção da Universidade do Sul da Ca-

rolina, baseou-se em dados públicos, 

mas também em fontes fechadas, 

com recurso a metodologias de in-

teligência. 

O ponto de partida da sua apresen-

tação foram os factores que, no seu 

entendimento, justificam o ataque à 

vila de Palma, mas também a altura 

em que o ataque foi realizado.

Sobre a primeira questão, os facto-

res que levaram ao ataque de Palma, 

alguns reportados pelo SAVANA, 

antes, durante e depois do ataque do 

ano passado, Kondracki disse, desde 

logo, que o inimigo não estava ainda 

em condições para derrotar a guar-

nição de Mueda. Na altura, o único 

centro por onde gravitava a coorde-

nação do Teatro Operacional Nor-

te (TON) era o distrito de Mueda, 

antes da criação do Teatro Especial 

de Afungi, que uma resposta militar 

contra os ataques, em Cabo Delgado. 

Antes do assalto a Palma, os insur-

gentes protagonizaram uma série 

de ataques no corredor do chamado 

planalto maconde. De entre outros 

factores que podem explicar o ataque 

de 24 de Março, havia a necessida-

de de reabastecimento do grupo e 

recrutamentos, mas também havia 

novas armas disponíveis. 

Por outro lado, os insurgentes esta-

vam motivados pelo sucesso na an-

terior operação que havia terminado 

com a paralisação do projecto de Gás 

Natural Liquefeito (LNG). Foi a 1 

de Janeiro de 2021 que eles tinham 

lançado uma nuvem de incertezas 

sobre a vila de reassentamento de 

Quitunda, à entrada do acampamen-

to da TotalEnergies, num ataque que 

levou à paralisação do maior investi-

mento privado em África.

Segundo Kondracki, que é actual-

mente doutorando em inteligência 

estratégica, os insurgentes estavam 

cientes das fraquezas, em Palma, na 

base das operações anteriores, parti-

cularmente em Afungi. 

Outro factor que terá facilitado a 

penetração dos insurgentes foi a fal-

ta de coordenação entre os militares 

posicionados na vila de Palma e os 

que protegiam os empreendimentos 

de GNL, em Afungi, colocando a 

sede distrital vulnerável, destacou.

Em relação à segunda questão, o 

momento escolhido para o ataque, 

Kondracki falou de uma janela de 

oportunidade, num ano em que, di-

ferentemente dos outros, em Março, 

Cabo Delgado estava praticamente 

em estação seca. As estações chu-

vosas, afirmou, não são as melhores 

para operações militares. Mas, em 

finais de Março de 2021, embora a 

precipitação tivesse subido, o núme-

ro de dias chuvosos era menor.

“Efectivamente, era ainda período 

seco e os al-shabaab tiraram vanta-

gem disso”, disse.

O especialista também falou de um 

desejo do inimigo de fazer o ata-

que antes do ramadão e do facto de 

os bancos terem recebido dinheiro. 

Lembre-se que, no ataque a Palma, 

os insurgentes vandalizaram três 

bancos, onde saquearam avultadas 

somas de dinheiro. Mas também 

houve relatos de saques protagoni-

zados por militares moçambicano 

depois da saída do inimigo. 

Mas, na altura do ataque, também 

havia armazéns abastecidos com 

produtos alimentares, o que também 

pode justificar o ataque. Aliás, na al-

tura, houve relatos de os insurgentes 

terem saqueado produtos alimen-

tares, incluindo num armazém do 

Programa Mundial de Alimentação 

(PMA).

Para Bill Kondracki, a ofensiva de 

24 de Março não foi apenas de um 

ataque à vila sede de Palma. Foi uma 

mega-operação antecedida por uma 

“shaping operation”, que é uma opera-

ção feita para proteger o ataque prin-

cipal. Foi assim que eles conseguiram 

bloquear e isolar a vila de Palma para 

não haver acessibilidade, mas sobre-

tudo a entrada de tropas para um 

contra-ataque.

Segundo Kondracki, o ataque a Pal-

ma foi de alto perfil, que demonstrou 

maior sofisticação, tanto na planifi-

cação, como na execução. “Foi um 

nível de sofisticação significativo”, 

destacou. Fez saber que os insurgen-

tes usaram telemóveis para activida-

des de reconhecimento, da mesma 

forma que usaram para pagamento 

dos seus combatentes.

Disse que, durante a ofensiva, o ini-

migo tinha objectos específicos. “Ti-

nham uma estratégia sofisticada, cer-

tos objectivos, bem claros e estavam 

organizados para isso”, destacou. Se-

gundo ele, os atacantes tinham uma 

logística inteira, com pessoal e equi-

pamento especializado para suportar 

a batalha até aos dias seguintes ao 24 

de Março.

Ao que explicou, a batalha de Palma 

progrediu em fases naturais de uma 

ofensiva militar planificada, desde o 

“shaping operation”, infiltração, até a 

ataques direccionados a alvos bem 

identificados, militares e civis. Se-

guido a isso, foram os saques sobre a 

vila, com o grupo a levar tudo o que 

queria para reforçar a sua logística.

Quando há questionamentos sobre 

a efectividade das ligações entre o 

“al-shabaab” moçambicano e o Es-

tado Islâmico, o especialista acredita 

que, olhando para o ataque a Palma, 

a sofisticação e o financiamento da 

operação, fica assente que os grupos 

moçambicanos tiveram apoio.

Podem surpreender 
Dos acontecimentos passados, Bill 

Kondracki chegou ao presente para 

falar das actuais dinâmicas e do futu-

ro da insurgência, no norte de Mo-

çambique. O especialista reconhece 

que, com a entrada das tropas estran-

geiras, em Cabo Delgado, nomeada-

mente do Ruanda e da SADC, pode 

ser difícil para os insurgentes lança-

rem ataques de grande escala. 

Contudo, deixa um entretanto. “O 

que não vimos é evidência clara de 

que o al-shabaab degradou-se de 

forma significativa ao ponto de estar 

incapaz de fazer um ataque similar 

como fez em Palma, em 2021”, as-

segurou.

Enfatizou que pode ser difícil neste 

momento porque há mais forças na 

província, mas, na perspectiva do “al-

-shabaab”, essa pode ser uma opor-

tunidade, porque lançar um ataque 

nas actuais condições, pode ter con-

sequências altas.

“Imagine se acontecer o mesmo que 

aconteceu ano passado, em Palma, 

(agora na presença de) Ruandeses e 

SAMIM”, disse, acrescentando que 

“seria muito mais significativo”.

Para Kondracki, o mais importante 

não é a capacidade do “al-shabaab” e 

das forças que a eles se opõem, mas é 

mais a estratégia do inimigo.

Sua avaliação, baseada no curso do 

conflito, é de que os insurgentes po-

dem tentar lançar um ataque de larga 

escala para provarem que continuam 

capazes, mesmo na cara das forças 

estrangeiras.

“Atacando de novo Palma soa a 

mensagem de que (as FDS e es-

trangeiras) não conseguiram segurar 

isto”, referiu.

Segundo ele, muitas vezes, vê-se o 

“al-shabaab” em pequenos grupos, 

pensando-se que tem baixa capaci-

dade de fogo. Contudo, assinala, é 

preciso reconhecer que eles têm um 

alto nível de capacidade.

Divergências que resvalam 
em violência 
Bill Kondracki falava na tarde des-

ta segunda-feira, primeiro dia da VI 

Conferência Internacional do IESE, 

um evento que este ano decorreu 

sob o lema “Conflito, Violência e 

Desenvolvimento”. Na abertura do 

evento, que juntou pesquisadores 

nacionais e estrangeiros, o director 

do IESE, Sérgio Chichava, destacou 

que, desde a independência do país 

do colonialismo português em 1975, 

Moçambique tem vivido momentos 

de extrema violência que impactam 

negativamente no seu desenvolvi-

mento.

Para Sérgio Chicahava, é preciso 

nos questionarmos sobre as razões 

que fazem com que divergências 

sobre opções políticas e económicas 

de desenvolvimento, sobre gostos, 

opiniões e interesses, muitas vezes 

resvalem em violência impactando 

negativamente o desenvolvimento 

do país.

Lembrou que, na guerra entre o 

Governo e a Renamo, que durante 

cerca de 16 anos (1976-1992) ceifou 

milhares de vida e provocou inúme-

ras destruições, se factores externos 

jogaram um papel importante na 

eclosão desta guerra, não há dúvi-

das que elementos internos também 

contribuíram enormemente para que 

não só a guerra eclodisse, mas que 

também tenha sido tão devastadora.

“Oficialmente, esta guerra terminou 

com a assinatura dos Acordos de Paz 

de Roma a 4 de Outubro de 1992. 

Contudo, divergências entre as duas 

partes continuam e tem sistemati-

camente resultado em episódios de 

violência armada”, destacou.

Para o director do IESE, factores 

como a pobreza extrema e o desem-

prego explicam, em grande medida, a 

persistência de divergências que de-

sembocam em conflitos, como o que 

deflagra no norte de Moçambique, 

desde Outubro de 2017.

“A violência provocada pela pobreza 

extrema que afecta pelo menos me-

tade da população moçambicana que 

não consegue satisfazer as suas ne-

cessidades básicas; a violência provo-

cada pelo desemprego, que segundo 

estatísticas apenas 12 % da popula-

ção moçambicana economicamente 

activa são trabalhadores assalariados, 

estando a esmagadora maioria (88%) 

no sector ou na economia informal 

aliadas à outras formas de exclusão 

social, económica e política, expli-

cam em grande medida, a persistên-

cia de divergências entre o governo 

e a Renamo e a guerra no Norte 

de Moçambique e representam um 

grande desafio para a estabilidade do 

país”, disse.

Refira-se que, no encerramento des-

te evento, que coincidiu com os 15 

anos da fundação do IESE, foram 

reconhecidos actores que se destaca-

ram no apoio ao desenvolvimento e 

valorização da actividade de pesquisa 

desta renomada instituição. O sema-

nário SAVANA foi um dos reco-

nhecidos.

Insurgentes podem surpreender em larga escala

A guerra de Cabo Delgado foi um dos temas de destaque na VI Conferência Internacional do IESE

Por Argunaldo Nhampossa

Bill Kondracki Sérgio Chichava
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ESTAMOS TODOS
NO MESMO BARCO

Criar oportunidades e fazer uma diferença sustentável
na vida dos Moçambicanos é uma das principais missões 
e objectivos da Fundação MASC (Mecanismo de Apoio 
à Sociedade Civil). Uma missão só pos-sível com o apoio 
de todos.

A violência extremista que se tem vivido em Cabo Del-
gado afectou gravemente a vida das suas comunidades. 

Para restaurar os meios de subsistência da população 
e também preparar as comunidades do distrito de 
Palma para ser resiliente aos eventos climáticos e ao 
extremismo violento, a Fundação MASC lançou um 
conjunto de iniciativas e programas que têm contado
com o apoio fundamental do MTV Consortium, de que
fazem parte a TechnipFMC e a Van Oord.

Ajudar os pescadores de Palma, Quitupo, Quirinde e 
Maganja a retomar rapidamente as suas actividades é 
uma das muitas prioridades.

O programa de reparação de barcos e fornecimento de 
material e equipamento de pesca vai beneficiar mais de 
160 pessoas nestas localidades. O material fornecido 
nesta iniciativa inclui motores, velas, redes, cordas e 
outro equipamento necessário para as actividades dos 
pescadores.

O objetivo desta iniciativa é encorajar e reforçar as 
actividades associativas, desenvolver e estimular 
competências de negócio e geração de rendimento e 
providenciar acesso a instrumentos financeiros e de 
micro-crédito.

Não podíamos deixar de expressar a nossa gratidão 
ao MTV Consortium e a todos os envolvidos que têm 
ajudado e contribuído para esta missão. Estamos todos 
no mesmo barco e só juntos chegamos mais longe.

F U N D A Ç Ã O

MASC
Mecanismo de Apoio 

à Sociedade Civil
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Está instalado um braço-de-
-ferro na justiça moçambi-
cana pela posse da titulari-
dade do complexo turístico 

Baleia à Vista, localizado na vila de 

Ponta de Ouro, distrito de Matu-

tuine, província de Maputo.  

Um grupo de empresários sul-

-africanos diz estar agastado com 

a justiça moçambicana pelo facto 

de esta promover injustiças, por ter 

emitido despachos após sentença 

transitada em julgado negando-

-lhes o direito de propriedade das 

casas existentes no complexo ergui-

do nas dunas daquele ponto turís-

tico. 

Por detrás da beleza paisagística da 

linda praia da Ponta de Ouro e de 

um ambiente favorável à tranquili-

dade desponta um caso de disputa 

pela posse de cerca de 12 casas con-

cebidas para servir o turismo.

Trata-se de um caso bicudo, que 

se vem arrastando desde o ano de 

2016, quando um grupo de empre-

sários sul- africanos passou uma 

procuração ao nacional José Timba, 

para registar 12 casas que consti-

tuem o complexo Baleia à Vista, 

em nome de vários proprietários do 

mesmo. 

A procuração conferia-lhe, igual-

mente, o poder de tramitar qual-

quer expediente relativo ao registo 

das casas ou assuntos jurídicos. 

O investimento está avaliado em 

cerca de 90 milhões de meticais e já 

empregou cerca de 70 trabalhado-

res, um número que hoje reduziu-

-se até mais de metade devido ao 

imbróglio. 

Pelo suposto registo de proprieda-

des que não chegou a consumar-se, 

Timba foi pago cerca de três mi-

lhões de meticais, foi lhe ofereci-

da uma das casas que compõem o 

resort e mais tarde lhe confiada a 

gestão do empreendimento.   

Era, na altura, um técnico de Ins-

tituto de Patrocínio e Assistência 

Jurídica (IPAJ) afecto ao distrito 

de Matutuíne, tendo alegadamente 

se apresentado ao grupo como um 

“advogado competente” para resol-

ver qualquer expediente jurídico 

naquela instância.  José Timba não 

está inscrito na Ordem dos Advo-

gados de Moçambique (OAM), tal 

como ele próprio confirmou em 

conversa com o SAVANA.  

A relação que corria com muita 

feição azedou, quando os sul-afri-

canos tomaram conhecimento de 

que ao invés de registar as casas, 

Timba celebrou contratos de ha-

bitação periódica, assinando para 

ambas as partes como vendedor e 

como comprador. 

Terá se aproveitado da sua condi-

ção de não serem fluentes na língua 

portuguesa.   

O direito de habitação periódica 

pode ter duração de 50 anos, mas o 

detentor deste direito só pode usu-

fruir do respectivo imóvel por um 

período de 30 dias ao ano.  

Sendo assim, os investidores que 

construíram as casas, mobilaram e 

garantem a sua operacionalidade 

diária só teriam acesso às mesmas 

nesse período de tempo. 

As relações ficam mais tensas ain-

da quando em 2020 souberam que 

para além de não ter registado as 

casas, duas delas haviam sido ven-

didas a favor de um outro cidadão 

sul-africano de nome Tayrol Dunn 

Taylor.  

Em sentença datada de 05 de Agos-

to de 2021, o juiz Acácio Mitilage, 

do Tribunal Judicial do Distrito de 

Matutuine (TJDM) decidiu a favor 

dos sul-africanos, declarando-os 

legítimos proprietários das casas e 

condenou o comprador a devolver 

os imóveis aos respectivos proprie-

tários. 

O tribunal decidiu ainda anular o 

negócio de compra e venda cele-

brado entre Baleia à Vista, repre-

sentado por José Timba, e Tayrol 

Dunn, incluindo as respectivas 

escrituras púbicas lavradas pelo Se-

gundo Cartório Notarial da cidade 

de Maputo.  

Na sentença sobre o caso a que o 

SAVANA teve acesso, o tribunal 

diz que ficou provado que os inves-

timentos para a construção, compra 

de mobiliário, utensílios domésti-

cos e seguro das referidas casas fo-

ram feitos pelos requerentes.  

Acrescentando que outro dado im-

portante é que até 31 de Dezembro 

de 2017, os investidores sul-africa-

nos haviam pago o SISA. 

No entender do tribunal, se aquelas 

casas fossem mesmo propriedade 

de José Timba teria sido ele a fazer 

aqueles investimentos todos, bem 

como pagar os impostos e seguro 

das casas.  

O acórdão esclarece que antes da 

venda, as casas não haviam sido re-

gistadas em nome de qualquer en-

tidade, sendo que o que está regis-

tado é a parcela de terra onde elas 

foram erguidas. 

Segundo o tribunal, é uma prá-

tica recorrente naquela zona 

que um indivíduo construa uma 

infra-estrutura numa parce-

la de terra mediante um acordo 

de pagamento mensal de taxas. 

“O talhão é do réu Baleia à Vista, 

é facto irrefutável, e até pode de-

sanexar como quiser, mas a verda-

de absoluta é que as casas aqui em 

disputa não são suas nem por cons-

trução, nem por compra e nem por 

qualquer negócio de transmissão, 

as autoras [sul – africanos]  é que 

construíram”, assinala a sentença. 

Ao que o SAVANA apurou, José 

Timba herdou o direito de uso e 

aproveitamento de terra (DUAT) 

da parcela de terra onde foram 

implantados os empreendimentos 

e daí em diante chamou para si a 

propriedade das casas. 

O acórdão do TJDM sublinha que 

dos factos compulsados ficou pro-

vado que as casas ou imóveis em 

causa nunca foram propriedade da 

vendedeira Baleia à Vista, sendo 

que o seu representante José Tim-

ba “sabia disso perfeitamente, tinha 

uma procuração para registar as ca-

sas em nome dos donos, mas optou 

por agir dolosamente em prejuízo 

dos donos, aproveitando-se da sua 

posição na empresa para locupletar 

de bens de terceiros”. 

“É muita má-fé, para não dizer 

maldade”, aponta a sentença, acres-

centando que quem não é proprie-

tário da coisa, não tem autorização 

legal para vender, levando a nulida-

de o seu acto, caso tenha vendido.  

Volte face
Após a decisão do tribunal, os sul-

-africanos dizem ter voltado a in-

vestir mais dinheiro na manutenção 

das casas, e quando tudo parecia 

estar bem encaminhado dizem que 

surge um despacho do mesmo tri-

bunal, datado de Março do presen-

te ano, notificando os investidores 

que aquela decisão fica sem efeitos. 

Ou seja, as casas em disputa volta-

vam à posse de José Timba. 

O despacho favorável a José Timba 

emitido pelo Tribunal Judicial de 

Distrito de Matutuíne vem con-

siderar uma sentença do Tribunal 

Provincial de Maputo que ordena 

os sul-africanos a não ocupar os 

imóveis, nem arrendar a terceiros 

porque não foi provado que são os 

legítimos proprietários. 

No mesmo despacho, informa-se 

que o TJPM exarou termos de en-

trega definitiva das referidas casas a 

José Timba, na qualidade de sócio-

-gerente da Baleia à Vista.

Os sul-africanos mostram-se agas-

tados com esta decisão, alegando 

que em nenhum momento foram 

notificados sobre esse processo que 

corria seus termos no Tribunal Ju-

dicial da Provincial de Maputo.

“Com que base pode um tribunal 

proferir despachos em processos 

com sentenças transitadas em jul-

gado? Com que base pode um juiz 

exarar despachos sobre providên-

cias cautelares já existentes revo-

gando decisões já tomadas e irre-

corríveis”, questionam.

Para de seguida avançarem que 

o mesmo tribunal fez um outro 

despacho a 14 de Setembro, em 

resposta a uma providência caute-

lar que visava a protecção dos bens 

que estavam sendo saqueados, no 

qual reconhece que o direito dos 

sul-africanos sobre a mobília e re-

cheio das casas, mas não reconhece 

o direito de propriedade das casas.      

Os sul-africanos dizem sentir-se 

desgastados com o desenrolar do 

processo, como também está a con-

tribuir para a degradação do em-

preendimento que neste momento 

está fechado e clama por manuten-

ção, tendo em conta a sensibilidade 

do material de construção usado, 

madeira.  

As casas estão envolvidas num ou-

tro barulho com o Banco Moza 

pelo facto de José Timba ter con-

traído um empréstimo bancário de 

13 milhões de meticais que somado 

com os juros hoje está nos 23 mi-

lhões de meticais. 

Para sair do barulho judicial os sul- 

africanos dizem estar dispostos a 

comprar as casas junto do Moza 

Banco desde que execute José Tim-

ba. 

Herdei as casas 
Em conversa com o SAVANA, 

José Timba diz que o empreendi-

mento é seu, pois herdou a proprie-

dade de um dos antigos sócios sul-

-africanos na sequência da compra 

das suas cotas no empreendimento. 

Explica que ele tinha um outro es-

paço na Ponta de Ouro que cedeu 

ao cidadão Konstant Van Der Val 

que em troca lhe cedeu oito das 12 

casas do empreendimento. 

Assinalou que as casas estão regis-

tadas em nome dele e não dos sul- 

africanos, facto que constitui prova 

inequívoca de que é proprietário 

das casas. 

José Timba também diz ser vítima 

de injustiça pelos sul - africanos 

que depois de tanto tempo a pa-

garem-lhe prestações mensais hoje 

querem se apoderar do empreendi-

mento.  

Há barulho na Ponta de Ouro
Disputa por empreendimento turístico

Por Argunaldo Nhampossa

Complexo turístico baleia à vista em batalha judicial frenética  

Arnold Coleske



SOCIEDADE 13Savana 23-09-2022 PUBLICIDADE

Passaram de brincar 
com bonecas para 
se tornarem numa 
referência da moda
Vamos impulsionar o seu negócio com 
as soluções para a Banca de Negócios do Absa.

Seja o que for que o inspirou a iniciar o seu negócio, 
oferecemos uma variedade de serviços bancários 
para ajudá-lo a levar o seu negócio para o próximo nível.

Celebramos o seu negócio. Agora vamos impulsioná-lo.
Dirija-se já ao balcão do Absa mais próximo.  

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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«Moçambique, um País de Acordos?»
Por Teodato Hunguana*

A 
razão de ser do questio-

namento que dá o título 

a esta conferência resulta 

obviamente da sucessão 

de acordos, desde o primeiro, o 

AGP de 1992, até ao último, que 

leva a designação de Acordo de Paz 

Definitiva. Todos eles em busca da 

paz. De uma paz definitiva. Parece-

ria justo inferir que esta sucessão de 

acordos prova à saciedade que todos 

falharam no objectivo de se alcançar 

a paz, daí a necessidade de se pros-

seguir de acordo em acordo. Creio 

porém que é necessário tentar anali-

sar, identificar e distinguir, sob pena 

de o processo se tornar ininteligível 

por omissão, voluntária ou involun-

tária, das causas dessa situação. O 

que pode ser uma forma de se di-

luírem eventuais responsabilidades 

dos diferentes protagonistas, ou o 

diferente grau das suas responsabi-

lidades. 

A minha abordagem restringe-se 

aos acordos anteriores ao último, 

designado de Acordo de Paz De-

finitiva. Por três razões, a saber: 

primeiro, porque este Acordo está 

precisamente em processo de im-

plementação, e não posso fazer va-

ticínios mas apenas augurar que seja 

bem-sucedido; segundo, porque no 

processo da sua implementação sur-

gem factores de complicação (a Jun-

ta Militar da Renamo, de Mariano 

Nyongo), cuja evolução até aqui pa-

rece imprevisível; terceiro, porque a 

pessoa que se pode pronunciar com 

conhecimento de causa, o Embai-

xador Mirco Manzoni, Represen-

tante Especial do Secretário-Geral 

das Nações Unidas, esteve aqui na 

semana passada e proporcionou-nos 

já uma actualização e reflexão sobre 

a situação prevalecente.

Então nesta breve abordagem vou 

concentrar-me essencialmente no 

AGP, não só por razões de crono-

logia, mas sobretudo porque de 

todos é o acordo mais abrangente 

e detalhado, compreendendo nada 

menos que sete Protocolos e quatro 

Anexos. 

Uma última anotação prévia: na 

minha particular condição de parte 

nesse processo, onde for crítico en-

tenda-se como atitude auto-crítica.

Breve retrospectiva 
Conforme já referido, o AGP tinha 

como objectivo central pôr termo à 

guerra, que durava havia 16 anos, 

estabelecer a paz, e normalizar a 

vida dos moçambicanos. Em prin-

cípio estes objectivos foram alcan-

çados. Todavia, é na esteira da sua 

implementação que podemos iden-

tificar as causas do retorno à guerra, 

e da recorrente sazonalidade dos su-

cessivos acordos de paz. 

A questão é: o que falhou então 

para que houvesse retorno à guer-

ra, embora uma guerra de baixa in-

tensidade, uma guerra de pressão? 

Julgo que se requer um esforço de 

análise objectiva e desapaixonada, 

para se entender a complexidade da 

questão e das suas implicações. 

No limitado tempo de que dispo-

mos, resumo a minha abordagem 

nos seguintes termos:

Situemo-nos no tempo para consta-

tarmos que embora as conversações 

de Roma formalmente se tenham 

iniciado no dia 10 de Julho de 1990 

(data do «Comunicado Conjunto», 

à saída do primeiro encontro entre 

as duas delegações, a do Governo 

e a da Renamo), as negociações 

propriamente ditas só começaram, 

depois de sucessivos impasses, um 

ano depois, a partir do dia 18 de 

Outubro de 1991, data da adop-

ção do Protocolo I, Dos Princípios 

Fundamentais. Este Protocolo esta-

belece, pela primeira vez, os termos 

do reconhecimento mútuo entre as 

partes em diálogo: reconhecimento 

da Renamo pelo Governo, como 

força política, e reconhecimento do 

Governo, das leis e das instituições, 

pela Renamo. A partir deste reco-

nhecimento, em Roma, ultrapas-

sou-se a discussão de surdos, com o 

discurso reducionista e de arremes-

so, em que uns eram «os bandidos 

armados» e os outros «os comu-

nistas», e sentámo-nos para dialo-

gar como irmãos desavindos, mas 

irmãos moçambicanos. Portanto, o 

AGP assenta nessa pedra basilar, o 

reconhecimento mútuo, pedra sobre 

a qual se vão estabelecer os sucessi-

vos protocolos, contendo os princí-

pios, os mecanismos e o sistema de 

garantias para a cessação da guerra e 

estabelecimento da paz.

 O AGP foi assinado, a guerra ces-

sou, realizaram-se as eleições, e as 

instituições delas saídas, nomeada-

mente o Presidente da República e 

a Assembleia da República, foram 

investidas, tomaram posse, entra-

ram em funcionamento.

Por conseguinte, o reconhecimento 

mútuo foi uma condição essencial 

para se alcançar o AGP. Mas esse 

reconhecimento não se esgota na 

viabilização do diálogo e das nego-

ciações. O reconhecimento mútuo 

era também a condição essencial 

para a ulterior reconciliação da fa-

mília moçambicana, porque não se-

ria concebível reconciliar quem não 

se reconhece.

 Porém, apesar da importância da 

reconciliação, o AGP, para além 

dos princípios, mecanismos e sis-

temas de garantias, para a cessação 

da guerra e estabelecimento da paz, 

não contém nenhum Protocolo 

específico sobre a Reconciliação. 

Pareceria que a Reconciliação iria 

resultar automaticamente da im-

plementação do AGP, e, talvez por 

isso, ninguém se tivesse preocupado 

em inscrever a questão como ponto 

da agenda das negociações (Verifi-

que-se esta omissão, tanto no Ane-

xo I, contendo o «Protocolo sobre a 

agenda detalhada», como no Anexo 

II, contendo a« Acta acordada sobre 

a alteração da agenda».)

A Reconciliação ficou apenas como 

menção geral, preambular e progra-

mática do AGP.

Principal consequência: nunca se 

adoptou nenhuma política ou pro-

grama de reconciliação nacional. 

Nem antes nem depois.

Da Reconciliação

Debrucemo-nos então sobre a im-

portância da reconciliação, e as con-

sequências da sua omissão.

Para que o cessar-fogo não sig-

nificasse apenas uma interrupção 

da guerra, a reconciliação entre os 

ex-beligerantes, e na sociedade em 

geral, era um pressuposto e condi-

ção sine qua non. A reconciliação 

entendida, não como discurso sobre 

a reconciliação, mas como um com-

promisso corporizado em políticas 

e programas concretos acordados, 

conducentes a uma nova maneira de 

ser e de estar uns com os outros, a 

uma nova atitude e cultura política.

Analisando o AGP e todo o pro-

cesso de implementação, fica claro 

que o foco principal e determinante, 

após o cessar-fogo, não era a recon-

ciliação, mas sim as eleições. Por 

isso que temos um Protocolo espe-

cífico para as eleições, o Protocolo 

III, Dos Princípios da Lei Eleitoral.

 Hoje, à distância de 28 anos, e re-

visto tudo o que se passou, é per-

tinente determo-nos, reflectirmos 

e questionarmos, sobre essa focali-

zação nas eleições como momento 

determinante de todo o processo de 

pacificação. 

Com efeito a guerra dos 16 longos 

anos terminara expressamente «sem 

vencidos nem vencedores». Assim 

o declararam, solenemente, tanto 

o Presidente da República, Joa-

quim Chissano, como o Presiden-

te da Renamo, Afonso Dhlakama, 

no acto de assinatura do AGP em 

Roma. Ora numa guerra terminada 

«sem vencidos nem vencedores», 

as eleições, por mais justas, livres e 

transparentes que fossem, sabendo-

se que só poderiam ser ganhas por 

um dos ex-beligerantes, isso teria 

como efeito esvaziar de conteúdo o 

discurso da guerra terminada «sem 

vencidos nem vencedores». Quer 

dizer que as eleições teriam o efeito 

perverso de declarar um vencedor e 

um vencido, numa guerra em que 

ninguém vencera e ninguém fora 

vencido.

Isto leva-nos, a mim e a outros que 

reflectem sobre esta problemática, 

a considerar que, sendo as eleições 

um momento de confrontação e 

disputa pelo poder, no nosso con-

texto, elas acabariam por funcionar 

necessariamente como uma verda-

deira «continuação da guerra por 

outros meios», e, ao inevitavelmente 

proclamar um vencedor, na prática 

estariam a decidir quem era o ven-

cedor da «guerra terminada sem 

vencidos nem vencedores». Socor-

rendo-nos de linguagem desportiva, 

diríamos que as eleições iriam tra-

duzir-se num desempate.

 Sendo assim, as eleições nunca po-

deriam constituir meio adequado 

e oportuno de terminar a guerra 

mas, definitivamente, uma forma 

ou meio adequado de a «continuar 

por outros meios». Assim no Par-

lamento… quando, nas «intifadas» 

verbais a que nos entregamos, res-

surge o discurso e a linguagem de 

um passado que já deveria ser passa-

do, justamente a partir do momento 

histórico daquele reconhecimento 

mútuo em Roma. E assim também 

com as armas escondidas que, em 

vez de ficarem a enferrujar lá onde 

foram enterradas, ecoam, de novo, 

destroem e matam, neste contexto 

de «continuação da guerra por ou-

tros meios». Agora feita uma guerra 

de pressão, uma «guerra de baixa in-

tensidade».

A Constituição de 2004
Sobre a Constituição de 2004, o 

Dr. Rui Baltazar, no recente Sim-

pósio organizado pelo Conselho 

Constitucional, em celebração dos 

30 Anos da Constituição de 1990, 

fez, entre outras sábias considera-

ções, estas que passo a citar: a pri-

meira, que «o principal significado 

da Constituição em vigor é o facto 

de ela estar investida de uma grande 

legitimidade por ter sido aprovada 

por unanimidade das duas únicas 

forças políticas então representadas 

na Assembleia da República», e a 

segunda, que «a aprovação e entrada 

em vigor da Constituição de 2004 

constitui a grande oportunidade 

histórica falhada de genuinamente 

reconciliar os moçambicanos e de 

dar um contributo decisivo à reali-

zação do sonho de Mondlane de ver 

unido o seu povo.»

A meu ver não poderia haver uma 

avaliação mais clara, mais objectiva, 

mais justa da Constituição de 2004. 

É oportuno relevar, aqui, que a 

questão do reconhecimento mútuo, 

entre os ex-beligerantes da Guer-

ra dos 16 Anos, não se limita nem 

esgota naquele célebre Protocolo I, 

Dos Princípios Fundamentais, do 

AGP. Com efeito, a Constituição de 

2004, ao estabelecer, no nº1 do seu 

Artigo 15, com a epígrafe (Liberta-

ção nacional, defesa da soberania e 

da democracia), que «A República 

de Moçambique reconhece e va-

loriza os sacrifícios daqueles que 

consagraram as suas vidas à luta 

de libertação nacional, à defesa da 

soberania e da democracia.», consa-

gra e sela, constitucionalmente, não 

apenas aquele reconhecimento recí-

proco do Protocolo I, mas sobretu-

do a reconciliação dos moçambica-

nos entre si e com a sua História. 

No entanto, e apesar de tudo isso, 

estamos perante, nada mais, nada 

menos, que uma «oportunidade 

histórica...falhada de genuinamen-

te reconciliar os moçambicanos», 

como sublinha com frustração, dele 

e de muitos de nós moçambicanos, 

e não só, Rui Baltazar!

Eleições versus Reconciliação
Assim se compreende que, estando 

o foco fixado nas eleições como mo-

mento determinante, não houvesse 

espaço, nem tempo, e ainda menos 

moral, para a reconciliação. Assim 

as eleições sobrepuseram-se a tudo 

para determinar um vencedor. Ha-

vendo um vencedor, este iria, na-

turalmente, ser investido no poder, 

tal como definido e conferido pela 

Constituição da República. Quer 

dizer que toda a complexidade que 

é a transição para a paz, a partir da 

cessação de uma guerra de 16 lon-

gos anos, ficava simplesmente re-

duzida à determinação do vencedor 

das eleições. 

Penso que todos estamos lembrados 

de que, logo a seguir às eleições, ain-

da se chegou a falar de um Gover-

no de Unidade Nacional. Mas claro 

que essa ideia, nas condições do post

-eleições, no mínimo só poderia ser 

encarada como tentativa de esvaziar 

de conteúdo a vitória eleitoral do 

proclamado vencedor, qualquer que 

ele fosse. Por isso a ideia não subsis-

tiu por muito tempo. Não obstante, 

há que reconhecer que essa, e outras 

ideias, poderiam ter sido encara-

das e discutidas com seriedade, no 

contexto das negociações do AGP, 

como eventuais soluções de transi-

ção da guerra para a paz. Aliás, no 

mesmo espírito com que se discutiu, 

em Roma, o sistema de apuramento 

dos resultados eleitorais, discussão 

que levou à adopção do sistema de 

representação proporcional, afas-

tando-se o sistema de maioria que 

constava do nº 3 do Art. 107 da 

Constituição de 1990. O funda-

mento expresso do consenso nesse 

ponto foi a consideração de que o 

sistema de representação proporcio-

nal seria o mais adequado para uma 

situação de transição da guerra para 

a paz, por ser um sistema inclusivo e 

não excludente. 

Mas este tipo de problemas e de 

soluções não se discute nem se ne-

goceia no dia seguinte às eleições, 

sobretudo depois de se proclamar 

o vencedor das eleições em causa. 

Discute-se, negoceia-se e decide-se 

antes. E certamente que essa discus-

são e negociação, no devido tempo, 

é que iria acabar por determinar o 

momento mais apropriado para rea-

lização das próprias eleições.

Consequências
A falta de termos de referência para 

uma política e programa de recon-

ciliação nacional implicou a inexis-

tência de um período de transição, 

e, eventualmente de instituições de 

transição. Mais grave ainda: mesmo 

as escassas «instituições» que pode-

mos considerar de certo modo como 

sendo «de transição», constantes do 

AGP, tiveram como limite de prazo 

da sua existência, a realização das 

eleições e a investidura e tomada de 

posse dos órgãos eleitos. São exem-

plos as seguintes, todas previstas no 

Protocolo IV, Das Questões Milita-

res :

- A CCFADM (Comissão Con-

junta para a formação das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambi-

que), subordinada à CSC (Comis-

são de Supervisão e Controle);

- A Comissão Nacional para o re-

lacionamento entre o Ministério da 

Administração Estatal e a adminis-

tração nas zonas controladas pela 

Renamo;

- A COMINFO (Comissão Na-

cional de Informação), com plenos 

poderes para «verificar que as actua-

ções do SISE não violem a legalida-

de ou não se traduzam em violação 

dos direitos dos cidadãos»;

-A COMPOL (Comissão Nacio-

nal de Assuntos Policiais), «a fim de 

verificar que as actuações da PRM 

não violam a legalidade ou não se 

traduzem em violação dos direitos 

políticos dos cidadãos»

- A CORE (Comissão de Reinte-

gração), «com a missão de imple-

mentar a reintegração económica 

e social dos militares desmobiliza-

dos »

Todas estas comissões estavam su-

bordinadas à Comissão de Supervi-

são e Controle, prevista no nº 5 do 

Protocolo I, Dos Princípios Funda-

mentais, Comissão esta cujo man-

dato também cessava com a tomada 

de posse do novo Governo. O que 

significa que todo este conjunto de 

instituições estabelecidas para ga-

rantir a implementação do AGP 

deixa de existir, instantaneamente, 

no momento de tomada de pos-

se dos órgãos de soberania eleitos. 

Como se a normalização da vida 

pudesse ser instantânea e não um 

processo relativamente prolongado 

visto que de previsível complexida-

de.

Principalmente porque não hou-

ve reconciliação antes das eleições, 

e muito menos depois, e porque o 

proclamado vencedor das eleições, 

acabou sendo o vencedor da guer-

ra terminada «sem vencidos nem 

vencedores», agora investido nas 

atribuições de um presidencialismo 

reforçado, verificaram-se recuos que 

se configuraram como violações ao 

AGP. A mais grave dessas situações 

foi a desmobilização dos oficiais 

provindos da Renamo. Situação 

problemática que acabou sendo re-

conhecida, e cujo remédio e solução 

surgem enquadrados agora nos últi-

mos Acordos.

Mas tão grave quanto esses recuos, 

a outra face da inexistência de re-

conciliação foi a política de exclusão 

dos membros da Renamo em con-

sequência da não despartidarização 

do Estado. Despartidarização que 

por si só mereceria o tempo de uma 

discussão e debate, de um seminá-

rio, conferência ou reunião nacional, 

e não esta breve referência a que 

forçosamente me limito.

Impacto dos Acordos na de-
mocracia moçambicana
Porque o AGP se destinava a pôr 

termo à Guerra dos 16 Anos é per-

feitamente compreensível que a sua 

negociação decorresse apenas entre 

representações dos beligerantes. 

Mas uma vez alcançado e imple-

mentado o AGP, e normalizada a 

vida do País, o que seria de esperar 

seria o florescimento de uma demo-

cracia pujante, aberta à participação 

de todos os cidadãos e das emer-

gentes forças políticas, para além 

da Frelimo e da Renamo. Porém, 

essa expectativa de florescimento e 

de pujança democrática foi bastante 

relativizada pelo que atrás desig-

nei de «continuação da guerra por 

outros meios». Continuação essa 

prosseguida entre os protagonistas 

da Guerra dos 16 Anos. Nestas cir-

cunstâncias a vida política do País 

continuou refém de uma paz precá-

ria e da constante necessidade de a 

restabelecer ou de a garantir. Quer 

dizer que a nossa tem sido uma de-

mocracia condicionada, não uma 

democracia plena. Porque sempre 

que se trata de questões de fundo, 

questões estruturantes, os moçam-

bicanos vêm-se invariavelmente 

confrontados com esse modelo de 

diálogo e de conversações entre os  

signatários do AGP, e que conti-

nuaram a ser os únicos signatários 

dos ulteriores acordos de cessação 

de hostilidades ou de Paz Defini-

tiva.

Não há como não reconhecer que 

isto se traduz no empobrecimento 

da vida política, distorcida por um 

bipartidismo que não corresponde 

ao natural desenvolvimento da de-

mocracia moçambicana, mas que 

é como que um desvio genético. 

Estes são os perniciosos malefícios 

da continuação da guerra por ou-

tros meios e da reconciliação nunca 

efectivamente prosseguida ou al-

cançada.

Acordos vs Constituição, 
Acordos Constitucionais ou 
Constituição com Acordos
Enquanto se mantiver a situação 

em que, quando há problemas ou 

questões de fundo a decidir sobre 

o nosso comum destino, elas são 

reservadas à discussão, negociação 

e decisão a dois, no contexto des-

se bipartidismo herdado do AGP, 

culminem ou não em revisões cons-

titucionais, estaremos sem dúvida 

perante uma sonegação da nossa 

cidadania e da nossa soberania. Em 

Estado de Direito Democrático, 

isto é, em normal democracia, não 

é admissível que dois partidos se ar-

roguem a prerrogativa de discutir e 

decidir sobre tais questões, reduzin-

do as instituições eleitas a simples 

função de homologação formal das 

decisões que tomem. Com efeito, 

isso corresponde ao esvaziamen-

to do conteúdo do nº 1 do Artigo 

2 da Constituição, nos termos do 

qual «A soberania reside no povo», 

na medida em que, de facto, a so-

berania passa a residir naqueles dois 

partidos.

E é muito mais grave quando essa 

homologação se traduz, em última 

instância, em revisões constitucio-

nais, como tem acontecido. Porque 

ao invés de os acordos se subordi-

narem à Constituição, é a Consti-

tuição que é ajustada aos acordos, 

numa clara inversão dos termos do 

Estado de Direito Democrático. É 

flagrante exemplo disso a introdu-

ção da eleição dos edis autárquicos 

e dos governadores de província 

pelo sistema de lista plurinominal 

das respectivas assembleias, em que 

são os cabeças-de-lista, afastando-

se a eleição por lista uninominal. 

Essa alteração não resultou de uma 

discussão e deliberação pela AR, 

tendo-se esta limitado a homologar 

o acordado entre as lideranças dos 

dois partidos. E é claro, diga-se de 

passagem, que esta questão, pela sua 

extraordinária relevância, careceria 

de um debate público alargado a 

toda a sociedade, antecedendo a de-

liberação pela AR. Porém ficou-se 

indiferente e surdo ao clamor crítico 

da sociedade civil que sempre rei-

vindicou, sem sucesso, participação 

no debate necessário.

Em conclusão: o bipartidismo su-

bordina a Constituição, não se su-

bordina à Constituição.

Por conseguinte, no contexto da 

presente abordagem, e na minha 

opinião, permanecem actuais fun-

damentalmente os seguintes desa-

fios:

O de definir políticas e programas 

concretos com o objectivo funda-

mental de se alcançar e realizar a 

reconciliação nacional, para a paz, 

democracia e unidade nacional;

O de definir políticas e programas 

para a despartidarização do Estado, 

atrasada de 30 anos, isto é, desde a 

adopção da Constituição de 1990 e 

a introdução formal do Estado de 

Direito Democrático;

Estou convencido de que o compro-

misso com estes objectivos, e com o 

empenho na sua implementação, 

erradicaria definitivamente as raízes 

da «continuação da guerra por ou-

tros meios», que tem sido a origem 

desta sucessão aparentemente inter-

minável de acordos de paz.

Muito obrigado

*Reflexão apresentada, a 02 de Outubro 
de 2020, numa conferência, em Ma-
puto, sobre os 28 anos do AGP. Dada 

a sua relevância, o SAVANA publica a 
comunicação, numa altura em que nos 

aproximamos dos 30 anos dos Acordos de 
Paz assinados em Roma a 04 de Outubro 
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Nós, Plataforma 3R – uma Plataforma de advocacia 
para os direitos da Criança-, coordenada pela Rede da 
Criança, Rede Came e pelo Fórum da Sociedade Civil 
para os Direitos da Criança- ROSC, vimos, através 
desta, partilhar o nosso posicionamento relativo ao 
Processo de Revisão da Política Nacional de Terras e 
dos diplomas legais resultantes.
Antes porém, cumpre-nos:

Recordar que de acordo com o censo da população 
e habitação de 2017, as crianças são cerca de 52% 
da população constituindo-se desta forma a maio-
ria em Moçambique;
Manifestar a nossa preocupação com o facto de 
a Orfandade ser um dos principais factores pelos 
quais as crianças tornam-se chefes de agregados 
familiares e mesmo assim perdem recursos como 

-
res; 
Ter em conta que em Moçambique existem 2 mi-
lhões de Crianças órfãs, sendo que as maiores 
percentagens encontram-se, concretamente, nas 
Províncias de Sofala, com 2.2%, Gaza com 2.1%, 
e Manica com 1.9%.
Cerca de 700.000 crianças estão em risco de se-
rem abandonadas devido ao facto de os seus cui-
dadores serem idosos, ao HIV na família e/ou à 
deterioração das circunstâncias socioeconómicas.
 Por estarem alvoroçados pela Pandemia da CO-
VID-19, pelo terrorismo e pela ausência de paz na 
Província de Cabo-Delgado e do Niassa; e no cen-
tro do país pela crise económica que agrava e au-
menta a fragilidade destas crianças, tornando-as 
mais vulneráveis quando seus direitos humanos 
são violados sem pronto-socorro.
 Esclarecer ainda que os dados do INE (IOF2019/20), 
indicam que cerca de 2.4 milhões de crianças es-
tão envolvidas no trabalho infantil, sobretudo em 
áreas como a agricultura, caça, pescas, silvicultura 
e mineração, sendo as províncias de Tete, Nampu-
la e Cabo Delgado, as que apresentam as maio-
res taxas de trabalho infantil no país, com 24.2%, 
23.6% e 23.0% respectivamente. 
Cientes de que o nosso País está a realizar actos de 
revisão da Política Nacional de Terras (PNT), com 
cerca de 25 anos que irá ditar a revisão de legis-
lações correspondentes, sobretudo a Lei de Terras 
no 19/97 de 1 de Outubro, tendo para efeito se 

-
tação para tornar possível a referida RPNT. 
Informar que tomamos conhecimento que este 

de 2017 e foi durante as comemorações dos 20 
anos da vigência da Lei de Terras, o qual coincidiu 
com a realização da IX Sessão Anual do Fórum de 
Consultas sobre Terras no mesmo ano.  

POSICIONAMENTO DA PLATAFORMA 3R E SEUS PARCEIROS 
PARA A OBSERVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS NA 

REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS
Referir ainda que o processo retro referenciado está 
sendo conduzido pela Comissão de Revisão da Políti-
ca Nacional de Terra (CRPNT), a qual foi criada pelo 
Diploma Ministerial nr 56/2018 de 12 de Junho, ten-
do iniciado as suas actividades no ano de 2020.
 Referir ainda que a auscultação pública para a revi-
são da PNT consiste em ouvir os diferentes actores na 
questão terra, e outros actores sociais interessados, 
numa situação em que lamentavelmente, as crianças, 
nem sequer foram envolvidas na referida ausculta-
ção, em estreita agressão dos interesses superiores 
das mesmas. A nossa posição é que estas crianças 
deveriam ter sido informadas, formadas, preparadas 
e auscultadas sobre o que pensam em relação à si-
tuação do direito de acesso à terra, tendo em conta 
que este é um direito fundamental à obtenção deste 
recurso. 
Dizer ainda que urgiu daí o nosso posicionamento 
de que as crianças deveriam ser envolvidas sobre as 
questões que eram colocadas na RPNT, pois as suas 

nos documentos produzidos e adoptados, quer no do-
cumento de política de terra, quer nos diplomas le-
gais a resultarem do processo em alusão.
 Achamos que o processo de Revisão da Politica Na-
cional de Terras excluiu as Crianças, no entanto, 
constituem a maioria na população do país, o que se 

outros diplomas legais que estabelecem que qualquer 
decisão a ser tomada, deve olhar para o interesse su-
perior da criança, e que se consulte a legislação em 
vigor relativo a menores. 
Considerar, que o processo da RPNT está eivado de la-
cunas, ou seja, traz consigo um vazio legal que deve 

Moçambique não passe por cima desta agremiação 
o que pode levar à violação dos direitos humanos e 
sobretudo das referidas crianças.

Assumindo que a criança é toda a pessoa com menos 
de 18 anos de idade, nós Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) membros e parceiros da Plataforma 3R, com 
base na Convenção dos Direitos da Criança, Agenda 
2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel, Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Crian-
ça, Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de 
Descriminação contra as Mulheres e Coligação para a 
Conferência Internacional sobre População e Desenvol-
vimento 25, bem como nos instrumentos e mecanismos 

pela atenção especial a todas as crianças do país, em 
particular às órfãs e chefe de família bem como as en-
volvidas em casamentos prematuros.
As Organizações da Sociedade Civil (OSC) membros e 
parceiros da Plataforma 3R instam as entidades nacio-
nais, regionais e internacionais, a prestar especial aten-
ção às realidades vivenciadas por muitas crianças, Ór-
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fãs, vulneráveis e Chefes de família e as crianças em 
uniões prematuras, no actual processo da Revisão 
da Política Nacional de Terras. 
Para o efeito, passamos as seguintes recomenda-
ções:

O Estado, particularmente o Ministério Público 
(MP) e as instituições que tem por missão de-
fender os direitos das crianças devem defender 
e exercer o seu papel de guardião da legalida-
de e justiça, fazendo com que a inclusão dos 
direitos para o acesso à terra pelas crianças 
seja substantiva, objectiva e seja, igualmente, 
salvaguardado o interesse superior das crian-
ças em observância à legislação nacional e in-

(gozo e exercício) estão ou não a serem exer-
cidos;
O MP deve acautelar e reforçar a questão da 
salvaguarda dos direitos da criança em todos 
os aspectos e processos da revisão da política;
O MP deve considerar que a criança tem direito 
ao acto sucessório no que concerne aos bens 
dos seus pais falecidos e quando menor deve 
se fazer a tutela da Criança e a devida moni-
toria;
O Estado moçambicano determina as condi-
ções do Uso e Aproveitamento de Terra, que é 
conferido a todos, sendo este direito Constitu-
cional, art 109 da CRM.

O acesso a terra em Moçambique tem os pressu-
postos pelos quais devem ser objectivamente ob-
servados para a sua aquisição. Ver os art 12, al b) 
do art 15 e art 16, da lei supra referenciada.
O curador de menor, deve fazer a monitoria depois 
de conferir a guarda da criança a um representante 
legal;
Envolver o MP, as crianças ou representantes legais 
no assunto da RPNT;
Não tendo a criança a capacidade de exercício dos 

representadas as crianças, pelo Curador; 
Com estas recomendações pretendemos assegurar que 
seja salvaguardado o interesse superior das crianças.
Cientes de que as crianças têm o direito de participar 
em todos os processos que dizem respeito a sua vida, 
a serem formadas e informadas sobre os seus direitos, 
incluindo os de acesso à terra, 
#auscultemosascrianças #Nãoaalienaçãodosbensda-
criança #Aterraétambémdascrianças

14 de Setembro de 2022

Iniciativa: Apoio:

1 UNICEF- Pobreza multidimensional em Moçambique. 2022
2 https://www.unicef.org/mozambique/protec%C3%A7%C3%A3o-da-crian%C3%A7a
3 INE. Atlas da Criança em Moçambique- Censo 2017
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Cartoon
EDITORIAL

para o congresso da Frelimo

Existe uma visão que se tornou dominante nos últimos tempos entre as 

elites no poder no conjunto dos países africanos onde antigos movi-

mentos de libertação transitaram para partidos políticos, assumindo 

o poder do Estado.

Essa visão resume-se na noção generalizada de que existe uma vasta cons-

piração internacional para os desalojar do poder, e substituí-los por organi-

zações políticas consideradas mais maleáveis para os interesses do mundo 

ocidental. A resposta a esta ameaça, entendem os referidos partidos, exige 

deles a necessidade de se juntarem numa frente comum para se defenderem. 

É um discurso que se tornou tão repetitivo e viral, que, para os menos aten-

tos, nada mais estaria tão próximo da verdade. Iremos ouvi-lo nos próximos 

dias no decorrer dos trabalhos do XII Congresso do partido Frelimo, que 

começa hoje na cidade da Matola, província de Maputo. Ele será repetido 

pelos próprios membros, à medida que um por um irá usar da palavra para 

mostrar a sua relevância, mas será também retomado pelos seus aliados de 

fora do país, certamente convidados para reforçar esta frente comum contra 

supostos interesses estrangeiros. Só que a verdade, essa mesmo, não é aquilo 

que tanto se pretende fazer parecer.

Há uma lógica de luta pelo poder que determina o grande nível de contes-

tação a que a maioria destes partidos, outrora movimentos de libertação, 

estão sujeitos em cada um dos seus países. A longa incumbência, e o desgaste 

de imagem que daí resulta é um factor. Outro tem a ver com o facto de 

que em muitos destes países, a qualidade de vida tem estado a sofrer um 

grande desgaste, levando a que no meio do desespero, em certos círculos se 

chegue mesmo a alimentar alguma nostalgia pelo passado. A ausência de 

um desenvolvimento inclusivo e participativo e os elevados níveis de corrup-

ção endêmica conduzem a um descontentamento generalizado, que leva a 

maioria da população, sobretudo a camada mais jovem, a acreditar na magia 

da mudança.

A maior parte destes partidos estão concentrados na parte sul do continente 

africano, que, como a história reza, foi o último reduto do colonialismo e do 

racismo europeu em África.

Perante estes altos níveis de contestação e de questionamento da sua legi-

timidade, a resposta encontra o seu respaldo no elemento comum de mo-

bilização da sociedade e de busca de legitimação do poder, baseado na sua 

heroica história de engajamento na luta de libertação. E em alguns casos, 

mesmo recorrendo ao poder de repressão do Estado para se impor perante 

crescentes sectores de uma população que já demonstrou, sem qualquer am-

biguidade, que se lhe for dada uma oportunidade genuína de mudança, não 

hesitaria em pega-la com as duas mãos. 

Mas, na maioria destes países, o discurso sobre os benefícios da libertação 

já não encontra eco, sobretudo quando dirigido à geração da época pós-

-libertação. Nestes países, o último movimento a trazer a liberdade para o 

seu povo foi o ANC, da África do Sul. Isso foi há mais de 28 anos. No caso 

da Frelimo e do MPLA, já lá vai quase meio século. A África do Sul tem 

uma geração completa de jovens que só ouvem falar do apartheid a partir 

dos livros de História, embora os resquícios daquele sistema se façam sentir 

até aos dias de hoje. 

Em Moçambique e em Angola, há pelo menos duas gerações que não en-

frentaram o colonialismo, e uma terceira, ainda na sua fase de infância.

Dar resposta, de uma forma satisfatória e sem demagogia, a estes desafios 

geracionais é a mais complexa tarefa com que os partidos libertadores se 

devem confrontar. 

Mas isso exige uma abordagem de governação que vai para além da recitação 

dos efeitos heroicos da passado. Só que os altos índices de corrupção e con-

tínua prossecução de interesses particulares em detrimento dos da maioria, 

dentro de uma lógica clientelista e de apropriação de direitos intrínsecos 

para os que lutaram pela libertação, muitas vezes servem como uma força de 

bloqueio quanto à capacidade de formulação de políticas que resultem num 

desenvolvimento equilibrado, inclusivo e partilhado por todas as esferas da 

sociedade, e onde todas as regiões se sintam partes de um todo, em igualdade 

de circunstâncias. A noção de que a política é um instrumento para servir os 

outros há muito se perdeu, sendo substituída pelo entendimento de que se 

trata de uma agência para a acumulação primitiva de capital. E daí as bata-

lhas titânicas a que assistimos nas últimas semanas, à medida que membros 

da mesma família se acotovelavam para o acesso a posições do topo. 

A consequência deste bloqueio é a estagnação económica e o emagrecimento 

de oportunidades para todos, mas com maior intensidade para os jovens. 

Presos neste beco sem saída, o único objectivo político da maioria dos parti-

dos libertadores passa a ser a manutenção do poder a todo o custo, por todos 

os meios possíveis, convencionais ou não. 

Para esse fim, o uso indevido da tecnologia e a manipulação das instituições 

de gestão eleitoral têm sido fundamentais. Só que a questão é, até quando?

Neste momento sublime, estas são reflexões que os congressistas da Frelimo 

devem assumir como relevantes e oportunas para a sua própria sobrevivência. 

,

Camarada Presidente, agradeço a 

oportunidade de tomar a palavra 

nesta derradeira fase da preparação 

do 12º Congresso do nosso Partido.

Por vezes perguntam-me se não tenho 

medo de abordar assuntos tão delica-

dos no Comité Central. Eu respondo 

que não, porque os membros do Co-

mité Central são meus Camaradas. 

Se eu estiver errado, hão-de corri-

gir-me. Tenho medo, por exemplo, 

de ir a Nelspruit porque oiço dizer 

que em Nkomati Port há bandidos. 

Entendo que o objectivo desta ses-

são é assegurar que o Congresso 

decorra de acordo com o estatuído e 

seja um momento de festa e de rea-

firmação do compromisso da Fre-

limo em desenvolver o nosso país e 

construir a prosperidade do povo. 

Durante alguns anos chefiei o Sec-

tor de Estudos e Análise do Partido 

e nessa condição tive o privilégio de 

reunir-me regularmente com dife-

rentes quadros e estudiosos para de-

batermos os mais diversos assuntos e 

produzirmos recomendações para a 

direcção do Partido. Tal como se diz 

na gíria, uma vez polícia, polícia para 

o resto da vida. Esta função criou-me 

o vício de tentar prever o desfecho ou 

consequências de determinados fenó-

menos. Foi assim que no Congresso 

de Muchara, ao comentar o discurso 

de encerramento com o Camarada 

Filipe Jacinto Nyusi, então Ministro 

da Defesa Nacional, sugeri que to-

masse nota de determinado aspecto, 

porque ele iria ser o nosso Presidente. 

Abriu a sua pasta tirou um bloco de 

notas e assim o fez.Quando final-

mente foi eleito pelo Comité Central 

candidato a candidato à Presidente 

da República, fui dar-lhe um abra-

ço e ofereci-lhe um texto por mim 

escrito em 2012 intitulado A FRE-

LIMO E O SÉCULO XXI e um 

livro intitulado PORQUE FA-

LHAM AS NAÇÕES?, escrito por 

Daron Acemoglu e James Robinson. 

Então perguntou-me: Como é que 

sabias?Este relato vem à propósito 

duma iniciativa que teve lugar no 

último congresso, em que, sem estar 

na agenda, foi aprovada uma reso-

lução indicando o Camarada Presi-

dente como candidato presidencial 

da Frelimo para eleições que se avi-

zinhavam, bem como da narrativa de 

alguns fazedores de opinião acerca de 

um terceiro mandato.

A oferta do tractor
O meu apelo vai pessoalmente para 

o camarada Presidente: caso apare-

ça uma proposta no sentido de ser 

o próximo candidato da Frelimo 

nas eleições presidenciais, por favor, 

faça como fez com a oferta de trac-

tor: não aceite. Não seria bom nem 

para o Camarada Presidente e sua 

família, nem para a Frelimo e, seria 

um precedente com consequên-

cias imprevisíveis para o nosso país. 

Uma proposta nesse sentido, tanto 

pode provir de oportunistas com o 

objectivo de cavalgarem o Cama-

rada Presidente na prossecução de 

seus fins egoístas, contrários ao in-

teresse nacional, como de camara-

das de boa-fé, apenas invadidos pelo 

medo do desconhecido. Em relação 

a estes últimos, gostaria de socor-

rer-me do debate havido quando o 

Camarada Presidente Joaquim Al-

berto Chissano manifestou perante 

o Comité Central a intenção de não 

se recandidatar nas eleições de 2004. 

Alguns camaradas expressaram o 

seu receio de não encontrarmos um 

candidato capaz de assumir o cargo. 

Em resposta, o Camarada Presidente 

Joaquim Chissano sossegou-nos di-

zendo que, do seu conhecimento dos 

vários chefes de estado pelo mundo 

fora, naquele Comité Central havia 

muitos camaradas capazes de exercer 

devidamente o cargo. A experiên-

cia provou que estava certo. Depois 

do camarada Presidente Armando 

Guebuza, que era um veterano com 

longos anos na direcção da Frelimo, 

temos connosco o Camarada Filipe 

Jacinto Nyusi que até poucos anos 

antes, não frequentava sequer os 

bastidores do governo Central mas 

saiu-nos um grande estadista, um 

presidente com obra feita nas mais 

diversas vertentes da vida do País. 

Dada à nossa amizade dos tem-

pos de estudante engenharia, esta-

ria pessoalmente confortável com a 

eventual continuação do Camara-

da presidente Filipe Jacinto Nyusi, 

mas pesa-me a consciência porque 

sei que mudanças inconstitucio-

nais podem encorajar iniciativas de 

igual natureza por parte de outros 

protagonistas, com elevado poten-

cial de descambarem em tragédia. 

Se da tragédia resultar sangue, será o 

Camarada Presidente a sujar as mãos 

enquanto os proponentes se distan-

ciam sem qualquer pudor nem hesi-

tação.

*Comunicação feita na passada quin-
ta-feira, 14 de Setembro, na II sessão 
extraordinária do Comité Central da 
Frelimo. Edição, título e entretítulo 
são da responsabilidade do SAVANA. 
Castigo Langa foi ministro dos Recur-
sos Minerais e Energia no Governo de 
Joaquim Chissano.   

mandato
Por Castigo Langa*
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FILOSO  FEMAS
(MOÇA) Severino Ngoenha, Carlos Carvalho

Nos seus diálogos tar-

dios, Timeu e Crítias, 
Platão (428-347 

a.) faz referência à 

destruição de uma brilhante 

civilização chamada Atlân-

tida (filha de Atlas) – algu-

res entre o mediterrâneo e 

o Atlântico – que teria sido, 

juntamente com os seus ha-

bitantes, engolida  pelo ocea-

no. Atlântida é apresentada 

pelo fundador da academus
(academia) como a réplica 

perfeita do paradisíaco jar-

dim do Éden (habitado por 

um povo – os atlantes – com 

uma moral elevada e  regido 

por leis justas) mas, como no 

vétero testamentário bíbli-

co, também na narrativa de 

Crítias, retomada por Platão, 

a mesma  adâmica ganância 

degenerativa que levou Yavé
a expulsar Adão e Eva, tam-

bém forçou Zeus a ordenar a 

destruição da Atlântida por 

um tsunami.
O relato desta perda é en-

quadrado em uma suposta 

tradição egípcia, reportada 

por Solon, depois de uma 

visita que o legislador helé-

nico fizera à terra dos faraós,  

cuja negritude (Cheik Anta 

Diop, Nações Negras e Cul-
tura) apesar de confirmada 

pelas escavações arqueoló-

gicas foi deliberadamente 

escondida pelos egiptólogos 

( Carta de F. Champollion 

ao seu irmão) para não pôr 

causa a pretensa primazia 

histórica e a superioridade 

do ocidente no colonial sé-

culo XIX.

 Num craveiriano Karingana 

Wa Karingana, o sofista Crí-

tias (diálogos de Timeu) a 

pedido de Hermócrates toco-
zela (conta) a Sócrates a his-

tória de Atlântida: eu ouvi 

meu avô contar essa história, 

que ele ouvira de Solon, que 

por sua vez lhe tinha sido 

contada por sacerdotes egíp-

cios...

A existência histórica de 

Atlântida tem estado no 

centro de acérrimas disputas 

interpretativas mas, ao que 

tudo indica, ela resulta de  

 MoçAtlântida
uma construção literária do 

fundador da academia, como 

já defendia o seu discípulo 

Aristóteles; trata-se de uma 

alegoria contra a plutocracia 

da Atenas do seu tempo, que 

contrastava com a sua Kalli-
pólis (cidade ideal) governa-

da por um rei filósofo (com 

aptidão para o conhecimen-

to) e orientada na busca da 

maior de todas as virtudes, a 

dikaiosyne (justiça).  No en-

tanto, a recepção da lenda foi 

historiada e usada, metafori-

camente, quer para denun-

ciar “as cavernas” (outro mito 

de Platão) de regimes des-

póticos e degradantes, quer 

para, republicanamente (Po-
liteia), lhes contrapor ideias 

de sociedades mais justas.

É o empreendimento a que 

se consagrou Francis Bacon 

(1561-1626) que, na esteira 

das primeiras utopias (como 

género) clássicas (Repúbli-
ca de Platão, Cidade de Sol
de Campanella, Utopos de 

Thomás Moore), escreveu  

“A Nova Atlântida” que é ao 

mesmo tempo uma fábula, 

uma obra de filosofia política 

e um texto religioso. O Deus 

em nome do qual se prega é 

a razão do Iluminismo que 

tinha no conhecimento, na 

ciência e no progresso, os 

seus valores sagrados. O es-

pírito das luzes (Iluminismo) 

é vivamente capturado na 

fábula inacabada de Bacon e 

oferece uma visão para uma 

sociedade impulsionada pela 

ciência e pelo conhecimento 

como princípio de condução 

para melhorar a condição 

humana de um lado,  e uma 

busca do bem comum alme-

jado por todos os habitantes 

da cidade, por outro.

Depois de um silêncio mi-

lenário, que durou toda a 

antiguidade (os próprios 

neoplatónicos consideram o 

relato um mito), a partir da 

“descoberta” da América, dos 

confusos e contraditórios re-

latos da literatura (proto-an-

tropológica) de viagem, e da 

prova de que Cristóvão Co-

lombo não tinha chegado às 

índias mas a um novo con-

tinente, surgiram hipóteses 

para explicar a origem dos 

seus habitantes. A alegoria 

de Atlântida paulatinamen-

te pegou moda, começou a 

interpelar os espíritos, aca-

bando por ter contornos de 

realidade histórica.

O dogma do monogenismo, 

que impunha que os habi-

tantes do novo mundo ti-

vessem uma origem  comum 

com os  povos já conhecidos,  

trouxe rapidamente a Atlân-

tida para a crista da onda, 

dando-lhe até um registo 

histórico; os franceses até 

criaram a associação dos es-

tudos atlantianos e a revista 

Atlantis. Depois de ter sido 

incluída nos cânones das 

obras sagradas de herméti-

cos, neo-gnósticas, no século 

XIX, a russa Helena Bla-

vatsky incorporou o mito na 

teosofia e o austríaco Rudolf 

Steiner na antroposofia. 

Mas a localização da cidade 

perdida de Atlântida conti-

nua a apoquentar cientistas, 

artistas e conspiradores. Exis-

tiu? Onde era? Como era?

 O fundamentalismo mono-

genista (que já tinha levado 

Giordano Bruno à morte 

pelas mãos da Inquisição) 

continua a inspirar a caça 

fantasiosa da cidade perdida, 

da sua possível localização 

e a alimentar uma literatura 

especializada – constituída 

por historiadores, poetas, 

caçadores de tesouros – na 

qual se formulam hipóteses 

para a relacionar com o po-

voamento original da Amé-

rica. O imaginário sobre a  

localização do reino perdido 

da Atlântida começa então 

a viajar do Mediterrâneo ao 

Atlântico (do qual recebe-

ra o nome): cordilheira dos 

Andes, América Central, 

planalto da Bolívia  e volta 

às Canárias, aos Açores, à 

Madeira – que alguns estu-

diosos acreditam que sejam 

remanescentes montanhosos 

de uma terra submersa. Em 

África, depois do Egipto, 

falou-se dela em Marrocos, 

depois em  Cabo Verde mas 

nunca ninguém se dignou ou 

ousou descer mais a Sul.

 E se a Atlântida se situas-

se em Moçambique? – não 

queremos refazer o atlas, 

deixamos isso para o livro 

da sexta classe e para o Mi-

nistério da (des)Educação; 

a nossa questão é apenas 

retórica. Melhor ainda: e se 

Moçambique fosse a actua-

lização histórica da Atlânti-

da? Mas qual,  a velha e de-

saparecida por causa das suas  

incongruências ou a nova – 

baconiana – inacabada (por-

que o autor morreu antes de 

concluir a obra e  porque as 

suas ideias estão ainda por 

realizar) e por construir?

País nascido no signo da 

unidade – em contraste com 

os  racismos então vigentes 

– com vocação para a justiça 

– defesa dos mais fracos – é 

hoje um país subaquático, 

afogado  nos idais e kenedis
políticos, sociais, económi-

cos e militares.  Porém, a sua 

vocação, a vocação de Mo-

çambique, é ser uma Neo-

-Atlântida. Por isso, apesar 

dos pesares, continuamos 

a sonhar com os valores da 

República (utópica) de Pla-

tão e da Nova Atlântida de 

Bacon: uma evolução do co-

nhecimento, uma terra onde 

generosidade e iluminação, 

dignidade e esplendor, pie-

dade e espírito público sejam 

valores comuns.

Temos no nosso corpo social 

e sobretudo nas nossas elites 

político-económicas, o vírus 

distópico da concupiscência 

e do solipsismo que estive-

ram na origem da destruição 

mítica da primeira Atlânti-

da. Porém, temos também 

no nosso ADN, nos genes da 

nossa moçambicanidade, os 

valores platónicos da Repú-

blica e baconianos (Moçam-
bique o teu nome é liberdade/ 
milhões de braços, uma só força, 

reza o nosso hino nacional) 

da nova Atlântida. Valo-

res e Vírus, Bem e Mal em 

disputa continuam no mes-

mo corpo social; umas vezes 

prevalecendo o vício e  ou-

tras triunfando a virtude. O 

desafio da neo/nova - Atlân-

tida/Moçambique não são 

revoluções, nem a impossí-

vel eliminação do ego-cen-

trismo humano, mas a sua 

contenção através de insti-

tuições – independentes, só-

lidas e fortes – que pautem, 

mordicus (tenazmente), pela 

justiça; uma política que faz 

da sofia (sabedoria) o critério 

único da escolha dos juris-

consultos, todos; o desenvol-

vimento do conhecimento 

(educação, ciência, tecnolo-

gia) para melhorar a vida de 

todos, diminuir a dependên-

cia e evitar as ingerências.

Platão ensinou-nos a neces-

sidade de sair da caverna, e a 

mitologia grega sobre a fénix 

que  ressurge das cinzas; nós 

temos que inventar uma ma-

neira, toda moçambicana, de 

reemergir das águas fétidas, 

podres,  em que vivemos.  

Existem cidades no mundo 

que estão debaixo da água, 

cidades que estiveram reple-

tas de gente e foram engo-

lidas por desastres naturais 

e humanos;  Baiae (cidade 

do pecado, que satisfazia os 

caprichos dos poetas, ge-

nerais...) na Itália,  Thonis-

-Heracleion (onde suposta-

mente Hércules pisou pela 

primeira vez a terra dos 

faraós e por onde passaram 

os amantes Páris e Helena 

antes da guerra de Troia) no 

Egipto, Derwent (submer-

sa propositadamente para a 

criação do reservatório La-
dybower) na Inglaterra, Villa 

Epecuém (durante 25 anos 

balneário de Villa Epecuén) 

na Argentina, Port Royal na 

Jamaica. Esta última, conhe-

cida no século XVII como a 

cidade mais malvada da ter-

ra, em razão da sua popula-

ção de piratas e comércio de 

escravos ressurgiu e é hoje 

uma tranquila cidade de pes-

cadores. Talvez a eliminação 

da pirataria (interna e exter-

na) e da escravatura – em 

todas as suas formas – seja o 

segredo do  ressurgimento…
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Os olhos, em avanço sobre o 

horizonte, pesquisavam a har-

monia existente entre o mira-

douro e o mar. O verde a des-

cer até à avenida marginal oxigenava 

o pensamento do cidadão exógeno. O 

que os olhos liam, entre o miradouro e 

a “marginal”, entre o verde e o azul, en-

tre o farfalhar das árvores e o ruído dos 

automóveis constituía, simplesmente, 

uma rotina destituída de qualquer tipo 

de estatística. Parado como um senti-

nela do tempo, o cidadão exógeno foi 

usufruindo de alguma paz de espírito. 

O toque do telemóvel… sim, o toque. 

No lugar de defender a sua paz preferiu 

atender esse aparelho perturbador da 

alma. Bateria fraca. Não é possível. Do 

outro lado alguém falou ininterrupta-

mente durante algum tempo. Respon-

deu:

— Não é aquilo que eu sempre digo? 

As pessoas não entendem…Como é que 

vamos pensar na paz se não temos os 

meios adequados para perpetuá-la, defen-

dendo-a? Não é possível. A nossa história 

política não nos educou a tolerar o “outro”. 

Nós fomos criados à base de muita brutali-

dade e bastante irracionalidade. Estás a ver 

essa coisa do “xibalo”? Os nossos pesquisa-

dores nunca nos apresentaram os motivos 

psíquicos e fisiológicos com base nos quais 

o colono optou pelo “xibalo”. Nada. Só 

conhecemos motivos politicamente cons-

truídos. Estes, por serem aparentemente 

óbvios e por convocarem uma espécie de 

africanismo, é que são os mais divulgados. 

A opção política pelos campos de reedu-

cação, depois da independência política, à 

imitação do que se fazia no mundo comu-

nista, resulta dessa educação para a bruta-

lidade e irracionalidade. Brutalidade, meu! 

Lei da chambocada… Lembras-te daquele 

nosso vizinho? Epá, não é para rires. Le-

vou várias doses de chambocada porque foi 

apanhado com um saco de arroz. Justifi-

caram que estava a dar cabo da economia. 

Coitado, foi vítima da irracionalidade do 

sistema. Não imagino nas últimas déca-

das… Civilizamo-nos um pouco. Quantos 

moçambicanos não estariam dinossau-

ramente inchados se a lei do chamboco 

estivesse ainda em vigor. Sim eu sei. Tens 

razão, sim. Há polícias e/ou autoridades 

que só sabem resolver problemas pela via 

do chamboco. Corrupção ia acabar o quê? 

Aonde? A lei do chamboco desapareceu 

porque não resistiu à corrupção criada pelo 

tempo. Foi vergada pelo capitalismo, mas 

não faleceu nem eliminou a constante vio-

lação dos direitos humanos. Então, achas 

mesmo que temos paz? Esse raciocínio é 

consciente? Da outra vez que conversamos 

disseste uma coisa que me interessou. Sim, 

isso mesmo! Como é que entramos nessa 

de trocar armas por enxadas? Na bandeira 

nacional os tamanhos da arma e da enxada 

mantiveram-se. Estávamos mesmo a pro-

mover a paz? Raparam-nos as armas e não 

conseguimos lidar da melhor maneira com 

o terrorismo. Olha para a Ucrânia. Era 

vista como um doce que se dissolveria em 

poucos dias. Mas, está aí a envergo-

nhar a Rússia. A base de apoio de Pu-

tin começa a perder a consistência, não 

é? Imagina Moçambique numa de paz 

sem um exército robusto. Estás a rir? 

A Ucrânia está a defender a paz no seu 

País até onde pode. Pede armas e mais 

armas para se defender. Há nesse pedi-

do um desejo obstinado pela paz. Em 

Cabo Delgado lutamos para defender 

a paz, O objectivo não é a guerra. 

Do nada o telemóvel desligou-se. Ba-

teria off. Para manter as aparências ele 

continuou a falar, a comentar sobre a 

atitude das autoridades governamen-

tais frente à sociedade civil, a arrasar 

o congresso mediatizado. Falava en-

quanto caminhava para o seu veículo 

cuja exclusividade enchia de desejos os 

transeuntes. Um forte roncar fez de-

saparecer o veículo levando consigo a 

paz e a urgência de carregar o telemó-

vel para continuar a conversa.

Sentinela do Miradouro

Apolítica tem sempre faces brilhantes 

que cativam os assistentes deste jogo 

milenar usado para o alcance, exercí-

cio e manutenção do poder. Quando 

falo de faces, refiro-me às posições, reais ou 

não, que são usadas para cativar, ou o eleitora-

do, ou os decisores para a manutenção da posi-

ção alcançada para o exercício do poder.

Segundo a sociologia, poder é a habilidade de 

impor a sua vontade sobre os outros, existindo 

diversos tipos de poder, nomeadamente o po-

der social, o poder económico, o poder militar, 

o poder político, entre outros.

Para a política, poder é a capacidade de impor 

algo sem alternativa para a desobediência. O 

poder político, quando reconhecido como le-

gítimo e sancionado como executor da ordem 

estabelecida, coincide com a autoridade.

Ora o poder que mais se nota quando se fala 

de política em África em geral, e Moçambique 

em particular, é o poder económico. A maio-

ria dos partidos políticos africanos têm mais 

a vertente económica nos seus interesses que a 

vertente meramente política, que é a sua natu-

reza reconhecida.

Socorro-me de um economista recente, Karl 

Polanyi, que introduziu a figura de “incrus-

tação”. Para ele, a incrustação da economia 

implica que esta esteja submersa nas relações 

sociais, ou seja, que não constitua uma esfera 

desvinculada e autónoma em relação à socie-

dade. 

Posto isto, e analisando o discurso de Castigo 

Langa aquando da realização da Sessão Ex-

traordinária do Comité Central da FRELI-

MO, nota-se um jogo de quadril económico, 

em que, percebendo a transição anunciada na 

Presidência da República de Moçambique, 

lança dados, ou pisca olhos para o próximo in-

quilino da Ponta Vermelha.

Nisso tudo, usou uma das faces da política na-

cional que vem brilhando nos últimos anos: 

o provável terceiro mandato de Filipe Nyusi. 

Pessoalmente, não assumo a pretensa vontade 

de Nyusi de concorrer a um terceiro mandato, 

simplesmente porque nunca mencionou isso, 

e olhando para o alinhamento do calendário 

político, anunciar tal pretensão agora seria ca-

tastrófico.

Ao usar um discurso “corajoso”, enfrentando o 

Presidente em exercício, e “demovendo-o” de 

realizar as suas pretensões de concorrer a um 

terceiro mandato, Castigo Langa está na ver-

dade a piscar olho ao próximo Presidente da 

República, que verá nesta intervenção como 

a de alguém que deu o primeiro tiro para ele 

chegar à ponta Vermelha. E isso agradece-se.

O agradecimento é a manutenção da posição 

económica do autor e do seu grupo de inte-

resses, e o ganho de algum terreno económico 

usufruindo da sua “coragem” que permitiu que 

Filipe Nyusi “desistisse” do terceiro mandato, e 

assim abrir caminho para o novo inquilino da 

Ponta Vermelha.

Como estudioso que é, e tendo chefiado o sec-

tor de estudos e análise da FRELIMO, Castigo 

Langa sabe que nenhuma posição económica 

subsiste sem um poder submerso nas relações 

sociais, e assim ele criou laços e os espalhou 

pelas várias ruas políticas do seu partido, quais 

armadilhas que esperam pelo próximo que se 

sentir agradecido por esta sua “coragem”.

No fundo, Filipe Nyusi foi só um veículo, um 

trampolim de uma necessidade de sobrevivên-

cia económica de um grupo dentro do partido, 

que rapidamente percebeu que deveria tomar 

uma posição antes que outros se apercebam 

que há necessidade de abraçar o próximo de-

cisor político do partido.

O autor, na verdade, lançou um laço na nata do 

partido, com a função do destinatário, mas sem 

o nome. O próximo que for eleito Presidente 

da República deverá vestir esse laço, e aceitar 

ser puxado por este grupo económico.

Isto vem ao encontro de Karl Polanyi, que diz 

que a economia é um processo instituído de 

interacção entre o homem e o seu ambiente 

natural e social, o qual resulta numa contínua 

oferta de meios materiais para satisfazer as 

suas necessidades, e Castigo Langa fez a sua 

jogada. 

Podemos por isso considerar que as contas da 

sucessão na Frelimo estão ao rubro, e qualquer 

estratégia (ou face) política pode ser usada, o 

que fez surgir uma precipitação de julgamen-

tos sobretudo ao actual Chefe de Estado. 

O assunto da sucessão está em debate em vá-

rios círculos de opinião, grupos de interesses 

dentro e fora do partido Frelimo, e como em 

todos os mandatos finais, este disco de terceiro 

mandato tem sido usado até à exaustão.

Porém, deve se notar que para este mandato 

em concreto o assunto veio muito cedo a deba-

te. Mas porque será? Há várias hipóteses que 

me surgem, mas só elencarei algumas, como a 

saída da geração de 25 de Setembro do poder 

formal, bem como o cada vez mais enfraqueci-

mento da oposição, factos que abrem possibili-

dades aos vários grupos de interesse, parecen-

do assim ter se tornado fácil ser Presidente em 

Moçambique. 

Dentro da própria Frelimo, alguns grupos de 

interesse estão também a usar este expedien-

te de terceiro mandato, o que torna este caso 

um suporte para o isolamento futuro de Filipe 

Nyusi. Porém, existe um erro de cálculo dos 

que acham que Filipe Nyusi irá ficar enfraque-

cido. 

Nyusi criou bases fortes em todas as vertentes, 

e é por isso que não demonstra nenhum medo 

do futuro, e sabe que está bem posicionado 

pelo que ele fez. Ora vejamos:

1. Organização do seu Partido
Os que acham Nyusi fraco ignoram a sua base 

de apoio que leva ao 12º Congresso. Uma base 

bem fortificada e com absoluto controlo do 

Comité Central, órgão que toma decisões. A 

renovação de mandatos nas bases do Partido 

é que vai definir o futuro da direcção da Freli-

mo e, consequentemente, do Estado. Portanto, 

para qualquer parte interessada neste tópico 

deve certificar-se que tem sobre si controle e 

apoio do Comité Central e das organizações 

sociais do partido Frelimo. 

2. Desenvolvimento económico
A dinamização da economia rural através da 

promoção do agronegócio (com SUSTEN-

TA á cabeça), tem estado a impulsionar muito 

apoio a agenda governamental, onde pontifica 

Filipe Nyusi como cabeça. Os camponeses e as 

comunidades nas zonas rurais têm estado a ti-

rar dividendos do investimento levado a cabo 

pelo governo de Nyusi, e a zona rural é que 

decide eleições.

3. Diplomacia económica
Nyusi conseguiu manter as relações de Mo-

çambique com os demais Estados em alta, 

mesmo perante desafios económicos. A ima-

gem de Moçambique cresceu muito no plano 

internacional e o regresso do FMI e do Banco 

Mundial ao financiamento ao orçamento do 

Estado é sinal inequívoco do apoio e simpatia 

da Comunidade Internacional, mas sobretudo 

reconhecimento do desempenho do Presiden-

te Nyusi e seu elenco.

Portanto estas variáveis estão todas mostran-

do que Filipe Nyusi tem muito a dizer hoje e 

amanhã, e qualquer confronto directo com ele 

pode ditar exactamente o contrário das preten-

sões, quando se fala da sucessão ou da manu-

tenção do status quo na Frelimo ou no Governo 

de Moçambique.

*Politólogo. Autor devidamente identificado

Castigo Langa lança um laço ao vazio 
ignorando os trunfos de Nyusi
Por Mauro David*
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Eleito com cinco votos, em 

Março de 2017, como pre-

sidente da Federação Mo-

çambicana de Boxe, num 

pleito que também contou com 

outro candidato, no caso Nicks 

Esculudes, que somou apenas 

um voto, muito poucas pessoas 

acreditavam na capacidade de 

Gabriel Júnior de unir uma fa-

mília aparentemente desavinda 

e com fricções que vinham dos 

anteriores elencos, ainda que de 

permeio Benjamim Wamusse 

(Big Ben) , tivesse tentado rea-

proximar as partes.

E uma das razões aparentes para 

este desconforto era que poucas 

pessoas conheciam o seu passado 

no desporto, especialmente no 

boxe, daí que todo o cuidado era 

pouco. 

“Paraquedista”, “jovem atrevido”, 

“ambicioso”, eram os epítetos que 

os seus detractores lhe atribuíam, 

mas no lugar de desanimar-se ou 

atirar a toalha ao chão este vestiu 

fato macaco e foi à luta. E cla-

ro, não tardou a que o slogan da 

sua campanha “o Melhor Boxe 

é Agora” fosse realidade. E para 

que esse desiderato fosse alcan-

çado apostou grandemente na ju-

ventude, porque, segundo ele, só 

fazendo uma formação séria é que 

a modalidade podia tornar Mo-

çambique uma potência africana.

Convenhamos que foram quatro 

anos em que se começou a lan-

çar as bases para a massificação 

da modalidade, ao que se seguiu 

à distribuição dos ringues pelas 

províncias, facto que em parte 

contribuiu para o crescimento 

qualitativo da modalidade.

Mas seguiram outras iniciativas, 

como “sexta no ringue”, evento 

que decorria no big brother e que 

Gabriel Júnior, o “paraquedista” que levantou a ponta do véu

Quem disse que santo da casa não faz milagres?
Por Paulo Mubalo

catalisava as atenções dos aficio-

nados pela modalidade, em parte 

devido a uma forte mediatização 

do evento, não fosse ele comuni-

cador  de uma televisão.

A vitória de Gabriel Júnior já 

previsível, sobretudo depois da 

retirada do ex-presidente Ben-

jamim Uamusse (Big-Ben), que 

decidiu colocar praticamente o 

seu lugar à disposição, apontando 

irregularidades na convocatória 

para a assembleia-geral eleitoral, 

algo que não veio a confirmar-se.  

A segunda etapa do seu projecto 

começou quando foi reeleito por 

unanimidade em Novembro do 

ano passado ao cargo de presi-

dente da Federação Moçambica-

na de Boxe, na assembleia-geral 

ordinária, para um mandato de 

quatro anos.

Gabriel Júnior disse ser seu desa-

fio melhorar, ainda mais, o boxe 

nacional, sobretudo nos masculi-

nos, não descurando a formação 

de mais atletas, juízes e treinado-

res, de forma a garantir um “Boxe 

mais forte”, o slogan da sua can-

didatura.

Mas convenhamos que Rady 

Gramane e Alcinda Panguana 

são, em parte, as grandes obrei-

ras do sucesso de Moçambique.  

Basta salientar que entre mui-

tas tantas conquistas, Grama-

ne  foi  cinco vezes campeã da 

Zona IV  de África,  medalha de 

prata no Torneio Internacional 

de Budapeste, na Hungria,  e 

destacou-se nos Jogos Olímpicos 

de Tóquio, no ano passado, 

no Japão. É  ainda  detentora 

da medalha de prata dos Jogos 

Africanos-2019, no Marrocos.

Para além de ter ganho a meda-

lha de prata, na 12ª edição dos 

Jogos Africanos de Rabat, Mar-

rocos-2019.

Já Alcinda Pateguana foi cinco 

vezes campeã regional da Zona 

IV de África, sendo que no ano 

passado, juntamente com Rady 

Gramane, conquistou a medalha 

de ouro no “Africano”  da Zona 

III, que teve lugar em Kinshasa, 

na República Democrática do 

Congo (RD Congo).

Retrospectiva
Agosto
Moçambique teve uma boa 

prestação nos Jogos da Com-

monwealth, realizados na cidade 

de Birmingham, Inglaterra, entre 

28 de Julho a 8 de Agosto deste 

ano.

A pugilista Rady Gramane con-

quistou, nesse certame, a medalha 

de prata, sendo que na final da ca-

tegoria dos 70-75 quilos, foi der-

rotada por Tammara Thibeault, 

do Canadá.

Na retro-mencionada competi-

ção, Tiago Muchanga foi a maior 

surpresa ao conquistar, tal como 

Rady Gramane, a medalha de 

bronze, enquanto que Alcinda 

Panguana conquistou a medalha 

de prata. 

Maio
Em Maio deste ano, as atletas 

Rady Gramane e Alcinda Pan-

guana apuraram-se para as meias-

-finais do Campeonato Mundial 

de Boxe, prova que decorreu em 

Istambul, Turquia. O apuramento 

às  meias finais garantiu às atle-

tas duas medalhas de bronze, algo 

inédito para o país.

Rady Gramane derrotou a ucra-

niana, Karolina Makhno, num 

renhido combate, no qual a mo-

çambicana esteve sempre no con-

trolo nos três assaltos, conferin-

do-lhe um triunfo por 5-0.

Assim, com a conquista dessas 

medalhas, as pugilistas moçam-

bicanas tiveram um encaixe de 

USD 25 mil (cerca de 1,5 mi-

lhões de Meticais). 

De realçar que  com a conquista 

das duas medalhas de bronze no 

Campeonato do Mundo de Boxe, 

na Turquia, Moçambique inscre-

veu o seu nome na lista dos países 

medalhados. Com efeito, Grama-

ne e Panguana colocaram o país 

entre as 50 nações que já amea-

lharam medalhas nesta competi-

ção sob a égide da IBA.

Abril
A capital do país foi palco, en-

tre os dias 18 e 23  de Abril, do 

Campeonato Regional de Boxe 

da Zona IV, um evento que ser-

viu, também, de preparação para 

as competições continentais.

O regional da zona foi organiza-

do pela Federação Moçambicana 

de Boxe, que assumiu o evento 

após a desistência de Angola e da 

Zâmbia.

Nessa competição, Moçambique 

foi o vencedor absoluto ao so-

mar 14 medalhas, seis das quais 

de ouro, duas de prata e seis de 

bronze.

As medalhas de ouro foram con-

quistadas pelos atletas Augusto 

Mathule, Helena Bagão, Benilde 

Macaringue, Alcinda Panguane, 

Rady Gramane, Augusto Mathu-

le, enquanto que os atletas, Paulo 

Jorge e Carlos António, conquia-

taram medalhas de prata.

Na classificação geera a segun-

da posição coube à selecção da 

e Carlos António, conquiataram 

medalhas de prata.o. sul-africana 

com um total de sete medalhas, 

duas de ouro, três de prata e ou-

tras duas de bronze.

Já em terceiro, para completar o 

pódio, posicionou-se o Zimba-

bwe com três medalhas de ouro, 

três de prata e duas de bronze, to-

talizando oito medalhas. O Bots-

wana, em quarto, somou duas de 

ouro e uma de prata.

O Lesotho e as Seychelles fica-

ram em quinto e sexto com um 

total de quatro e duas de prata, 

respectivamente. Em sétimo e 

último lugar ficou a Swazilândia, 

lanterna vermelha da prova, com 

uma de prata e três de bronze.

A 
4ª prova do cam-

peonato de Kar-

ting Ronil, dis-

putada no último 

sábado, marcou  a retoma 

do calendário desportivo 

2022 do ATCM depois 

do despacho favorável 

do Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo, que 

autorizou o ATCM a rea-

lizar as competições.

A retoma das competições 

foi marcada pela partici-

pação massiva de pilotos 

, equipas e também  pelo 

Muita adrenalina na retoma do calendário

regresso e estreia de novos 

pilotos de karting, todos for-

mados na academia de kar-

ting Cristiano Morgado, que 

funciona nas infraestruturas 

desportivas da agremiação.

No cumprimento do regula-

mento internacional e parti-

cular da prova, a 4ª corrida do 

campeonato foi antecedido da 

realização de Briefing com to-

dos  pilotos e equipas, orien-

tado pelo Director de provas, 

José Pepe, ao  que seguiu-se 

aos treinos livres . 

A  prova foi disputada num 

ambiente de muita adrenalina 

e registou uma participação 

de 30 pilotos, divididos em 

cinco classes, nomeadamen-

te, Bambino, Mini Max, 

Júnior Max, Sénior Max e 

F400.

 À semelhança das três úl-

timas corridas, os pilotos 

da classe dos motores de 

dois tempos travaram uma 

batalha renhida e mais 

uma vez as quatro catego-

rias, Bambino, Mini Max, 

Júnior Max e Sénior esti-

veram no centro das aten-

ções do público. Foi sim-

plesmente interessante!

Gabriel Júnior
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Omédico moçambicano, João Schwalbach, especialista em saúde 

pública de renome internacional, será distinguido com a atribui-

ção do título de Doutor Honoris Causa, no próximo dia 30 de 

Setembro, às 17 horas, na aula Magna da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP). 

A cerimónia do Doutoramento Honoris Causa pela Universidade do 

Porto está enquadrada no 4º Simpósio da Rede de Escolas Médicas de 

Língua Portuguesa (CODEM-LP), subordinado ao tema �Refletir o Pre-

sente, Construir o Futuro�, que irá celebrar a cooperação entre os países 

lusófonos, contando com a presença de vários dos seus representantes. 

A proposta da FMUP, aprovada pela Universidade do Porto, visa enalte-

cer o papel de grande relevo desempenhado por João Schwalbach para a 

�melhoria substancial da qualidade do ensino da Medicina e da prática da 

saúde pública em Moçambique�.

Altamiro da Costa Pereira, diretor da FMUP, será o padrinho do douto-

rando e Manuel Sobrinho Simões, Professor Emérito da FMUP, estará 

encarregado de proferir o Elogio a João Schwalbach. A Mestre-de-ceri-

mónias será Fátima Carneiro, Professora Catedrática da FMUP.

Nascido em Tete, Moçambique, em 1942, João Fernando Lima Schwal-

bach licenciou-se em Medicina pela Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM), em Maputo, em 1975, tendo obtido equivalência ao grau de li-

cenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (FMUP), em 1992.  

Tem desempenhado um papel de relevo nas áreas da Saúde Pública e da 

Ética Médica em Moçambique. 

Esteve à frente da Direcção de Saúde da Cidade e da Província de Mapu-

to, do Instituto Nacional de Saúde e do Centro Regional de Desenvolvi-

mento Sanitário de Maputo da Organização Mundial de Saúde.

Foi também director da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo 

Mondlane, além de membro dos Conselhos Académico e Universitário 

desta instituição. Foi igualmente presidente da Comissão Nacional de 

Combate ao HIV/SIDA e Coordenador do Centro Nacional de Coordena-

ção do Programa Nacional de Combate ao HIV/SIDA, em Moçambique. 

É actualmente presidente da Associação Moçambicana de Saúde Pública 

(AMOSAPU), do Comité Nacional de Bioética para a Saúde de Moçam-

bique (CNBS), da Mesa da Assembleia Geral da Associação Moçambi-

cana para o Estudo da Dor e da Mesa da Assembleia Geral da Associação 

dos Médicos Escritores e Artistas de Moçambique (AMEAM).  

É ainda Coordenador do Projeto Luso Afro-Bioethics � Fortalecimento 

dos Comités de Bioética nos Países Africanos de Língua Portuguesa, bem 

como diretor da Escola Superior de Ciências de Saúde do Instituto Supe-

rior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) e membro do 

Comité Técnico Consultivo da Malária desse país. 

Cumulativamente, é um reconhecido precursor da criação de canais de co-

laboração com instituições moçambicanas e estrangeiras, nomeadamente 

com a FMUP, tendo desempenhado, em conjunto com esta instituição, 

um papel crucial na educação de várias gerações de profissionais de saúde 

portugueses e moçambicanos, num esforço de desenvolvimento da inves-

tigação científica, pioneiro na melhoria da assistência médica em Moçam-

bique..

Para quem não sabe o Doutor João Schwalbach é um dos fundadores da 

Associação Académica De Moçambique e o sócio número 1 da Académi-

ca!  

GRUPOS APURADOS PARA O MUNDIAL NO QA-

TAR

     (Novembro) 

LEIA S.F.FAVOR:

João Schwalbach agraciado 
com Doutoramento
«Honoris   Causa»
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Agenda Cultural
Cine-Teatro 

Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, 

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

Xima  Bar
Sexta, 23/09 -19h

Safira Jose & Amigos 
Sabado, 24/09 -18h

Nelson  & Tania Chongo
Domingoo, 25/09 -18h

Karaoke com

 Salomao Opera

Karamel Bar 
& Lounge
Todas quintas 17h
Lena de Almeida

 & DJ Xwell

Gil Vicente Bar
Sextas e Sabados -19h  

Musica ao vivo

A empresa Mwengo Engineering, uma sociedade anónima 
moçambicana que opera no ramo de petróleo, gás e ener-
gia, espera captar negócios no contexto de exploração de 
hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, província de Cabo 
Delgado.
A Mwengo Engineering, especializada na produção de 
papilines, válvulas, motobombas e outros instrumentos 

-
gantes petrolíferas concessionárias da área 1 da bacia do 
Rovuma.
A necessidade de maior participação das empresas mo-
çambicanas nos projectos de exploração do gás em cur-
so no país, foi avançada por Florival Mucave, presiden-
te da Camara de Energia de Moçambique e presidente 

PME espera captar negócios no sector 
de gás

da Mwengo Engineerin SA, falando a imprensa a 
margem da realização da 7ª cimeira e exposição 
de gás e energia de Moçambique que decorreu 
recentemente  em Maputo.
O presidente da Camara de Energia de Moçam-
bique fez saber que a empresa está presente em 
Cabo Delgado, nos distritos de Pemba e Palma, 
e nos próximos dias tenciona expandir para o 
distrito de Inhassoro, província de Inhambane, 
ondem estão em curso importantes projectos de 
exploração de gás pela Sasol e construção de 

MW de energia.

temos esperança que num futuro muito breve va-

De acordo com a fonte, o objectivo da empresa é 
também formar jovens moçambicanos para asse-
gurar a transferência da capacidade, através de 
treinamentos.
A 7ª cimeira e exposição de gás e energia de 
Moçambique decorreu em Maputo e juntou toda 
a indústria energética nacional e internacional 
onde discutiu-se políticas, desenvolvimentos de 
projectos e transição energética em Moçambique.
O evento vai promover o desenvolvimento de 
conteúdo local, com uma conferência e exposição 
internacional que assegura a visibilidade das PME 
e do empreendedorismo no país, além de servir 
como plataforma para compartilhar actualizações 
sobre política e regulamentação e informações 

-
veis para start-ups.
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Pedro Madruga (Texto)

Madruga TV, em directo!   

Bloco – 1

Caminhamos perigosamente para a 25ª cambalhota de Setembro, no coração de 

todas as batalhas... Assinalámos hoje a estreia do nosso canal. Estamos na rua aus-

cultando muitos concidadãos sobre os destinos da vida de cada um. Está próximo 

da nossa equipa de reportagem, Ernesto Saul, do MISA, e a activista Quitéria Guirrengane, 

a quem desde já saudamos e pedimos, em viva voz, o seu parecer sobre os destinos do país, as 

novas leis, o TSU, a lei sobre as ONG`s, por favor, Quitéria:

Q.G: Vou começar por vos desejar boas vindas à selva. Isso mesmo, viver neste país e em 

qualquer outro no mundo é um desafio constante, sobretudo para nós que somos jovens...

MTV – Até parece um verso da Elís Regina, certo? Mas para onde vai o país, o nosso, pois 

claro?

Q. G: Sim, inspiro-me nela e outras grandes mulheres. Por exemplo, há poucos dias celeb-

rados os 96º aniversário de nascimento de Noémia de Sousa. Dos vários poemas da Noémia 

gosto, por exemplo: ABRI A PORTA, COMPANHEIROS. NOSSA VOZ, NOSSA VOZ 

MILHÕES DE VOZES CLAMANDO. Repare que esses poemas foram escritos há mais 

72 anos. Por alerto vivamente, em nome das organizações da sociedade civil, que depois de 

várias missões, um piloto, um páraquedista quando volta a casa é mais cidadão que regressa 

ao convívio da sua família. E essa família não pode ser gerida por decretos, muitas vezes, 

incogruentes na própria missão que lhes sopram os búzios...

Estamos também com Paula Monjane, Simão Tila e Joaquim Oliveira. 

MTV: Obrigada. Continuamos em marcha. Estão muitas figuras, personalidades das artes 

como a Manuela Soeiro, empresários, como Manda a Mola, o artista Tomar Chá, as co-

madres e comerciantes, Felismina e Teresa, o deputado Kota de Família, o antigo combatente 

pela democracia e mobilizador, o Prefiro Artur Solteiro, as congressitas Zefa, Madrinha da 

Paz, Fernanda, Doutor Pescoço, só para mencional alguns. Vamos ouvir Marta Monjane. Por 

favor tem a palavra:

MM: Obrigado. Parabéns pelo vosso canal. É um espaço que realmente deve ser preenchido 

por quem dele precisa. Eu estou pouco ou mesmo desinfeliz. Vamos lutar. O país é coisa 

séria!

MTV: Obrigada, MM. Continuamos.  Vemos o Leonel Matias, António Afonso, Ericino 

de Salema e o Erik Charas. Já não sabemos por escolher. não é isso Simão Tila e Domingos 

do Rosário?

E.S; E.C: Queremos comida na mesa de todos moçambicanos!

MTV: Obrigada. Vejo à minha frente, Alice Mabota e Manuela Soeiro. Estamos em directo 

para a Madruga TV. Gostaria de ouvir as vossas ilações, por favor:

A.M: Duas coisas. Prossiga com o seu trabalho. E parabéns. O meu colega vai completar.

Por favor, a democracia é o caminho certo. Não deixemos que ela se perca nas matas ditato-

riais... Mais não digo, aliás, parabéns a vocês.

MTV: Devolvo a palavra ao estúdio. Nelma Mueda e Tomás Maputsu, até breve. Obrigado!

  

RBC: Rubrica Boca aberta

As moscas gostam de ver certos dentes, mas não sabem que algumas bocas não se vão fechar 

antes de elas próprias desmaiarem...

*

Amem-se uns aos outros, os problemas e o país não acabam!

Ilec Vilanculos (Fotos)



Nyusi e Samia com trato 
doce no banquete

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1498

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Os presidentes de Moçam-
bique, Filipe Nyusi, e da 
Tanzânia, Samia Suluhu 
Hassan, imprimiram um 

tom mais fraternal num encontro 

que ambos mantiveram na quarta-

-feira em Maputo, demarcando-se 

da aparente frieza nas relações entre 

os dois estados, devido à utilização 

do território tanzaniano por comba-

tentes que engrossam as fileiras dos 

terroristas que infernizam a provín-

cia de Cabo Delgado.

banquete

Naíta Ussene

ad nauseam

tonner
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Ogoverno de Moçam-
bique, através do Ga-
binete de Desenvolvi-
mento do Compacto 

II, está em busca de financia-
mento para a execução de pro-
jectos de conservação costeira, 
resiliência a mudanças climá-
ticas, melhoria no sector agrá-
rio e dos transportes. 

Actualmente, foram assegura-
dos USD 300 milhões, mas, o 
objectivo é de conseguir mais 
USD 200 milhões para alcan-
çar a meta de USD 500 milhões 
que deverão ser aplicados nas 
áreas acima descritas. 
As medidas deverão ser mate-
rializadas através da concreti-
zação do Projecto Integrado 
de Gestão Climática e Desen-
volvimento Costeiro concebido 
pelo Gabinete de Desenvolvi-
mento do Compacto II. 
Estas avaliações foram feitas 
pelo vice-ministro da economia 
e finanças, Amílcar Tivane e 
por Deolinda Nunes, especia-
lista em Desenvolvimento So-
cial e Ambiental no Gabinete 
de Desenvolvimento do Com-
pacto II (um departamento do 
Ministério da Economia e Fi-
nanças), na localidade da Ponta 

de Ouro, distrito de Matutuine, 

província de Maputo, aquando 

da realização do seminário de 

Co-criação, organizado pelo 

Gabinete de Desenvolvimen-

to do Compacto II juntamen-

te com o governo dos Estados 

Unidos da América, através da 

agência Millennium Challenge 

Corporation (MCC).  

O evento que decorreu de 12 a 

16 do corrente mês teve como 

objectivo: buscar financiamento 

e ajustar os modelos de inter-

venção para o alcance de uma 

gestão mais positiva do am-

biente num contexto desafiador 

marcado por novos comporta-

mentos climáticos. 

Para além das organizações 

mencionadas, o encontro con-

tou com a presença de mem-

bros de  organizações nacionais 

e externas, que operam no do-

mínio de mudanças climáticas e 

desenvolvimento costeiro (em-

presas e associações), técnicos 

do Ministério dos Transportes 

e Comunicações, Ministério do 

Mar, Águas Interiores e Pescas 

e da administradora do distrito 

de Matutuine, Júlia Mwitu. 

A maior preocupação, avançou 

Deolinda Nunes, é avançar para 

a restauração dos mangais na 

província da Zambézia, onde o 

projecto vai incidir, e parte da 

província de Sofala e Nampula. 

Isto porque constatou-se um 

elevado grau de destruição ao 

longo da costa, o que está e 

pode vir a apresentar um im-

pacto de grandes proporções 

para a população. 

Nunes explicou que a província 

da Zambézia, principal ponto 

onde deverá sofrer uma inter-

venção, apresenta uma notável 

perda do mangal, o que cons-

titui uma ameaça para a popu-

lação vizinha, numa altura em 

que as mudanças climáticas têm 

sido mais notáveis. 

Notou que a preservação cos-

teira se faz necessária, conside-

rando que grande parte da po-

pulação, sobretudo residente na 

província da Zambézia, tem na 

pesca a sua fonte de renda. 

A especialista referiu que tem se 

constatado que diversas práti-

cas, não só, ferem a sobrevivên-

cia dos mangais, por atentarem 

contra os habitantes marinhos, 

mas afectam os resultados al-

cançados e os ganhos monetá-

rios obtidos por parte da po-

pulação que depende da pesca. 

Governo quer melhorar resiliência costeira

Chongoene acolhe festival de gospel

Odistrito de Chon-

goene, província 

de Gaza, acolheu 

na última quinta-

feira (22), o Chongoene 

Gospel Festival, evento 

que reuniu no mesmo palco 

cerca de 20 artistas que exe-

cutam aquele ritmo, com 

principal destaque para a 

compositora e cantora mo-

çambicana Ilú, que regressa 

aos palcos dois anos depois. 

O evento constituiu uma ac-

tuação de artistas gospel de 

diversas confissões religio-

sas provenientes dos distritos 

como: Chongoene, Manjacaze 

e Chókwè e da cidade de Xai

-Xai e Maputo.

Cerca de cinco mil espectado-

res estiveram a assistir o evento 

que contou com intervenções 

de personalidades de renome 

no panorama religioso, políti-

co e social do país. Igualmen-

te, foram promovidas diversas 

actividades paralelas como 

feiras de saúde, gastronomia 

e de produtos diversos, onde 

expositores locais e de outras 

partes do país exibiram os seus 

serviços.

O governo do distrito de 

Chongoene e a Casa Provincial 

de Cultura de Gaza são os prin-

cipais parceiros da iniciativa, 

estando igualmente alinhados 

vários outros intervenientes 

com destaque para o Conse-

lho Cristão de Moçambique.

A cantora Ilú assinala que 

pretende colocar Chongoene 

no mapa dos grandes eventos 

culturais e criar uma dinâmica 

própria em que os fazedores de 

gospel têm um papel de relevo.

Ilú diz que um dos grandes 

objectivos assenta na solidarie-

dade para com os idosos aco-

lhidos no asilo de Chongoe-

ne, despertando desta forma a 

consciência individual da 

necessidade de dar amor ao 

próximo.

Um dos marcos do festival 

incidiu na consciencializa-

ção sobre a prática de boas 

obras e de valores morais 

como o amor ao próximo 

entre os moçambicanos, 

promovendo-se a solida-

riedade e evitando-se desta 

forma situações de confli-

tos.

Recordou que os mangais fun-

cionam como berçários para a 

reprodução de várias espécies 

pesqueiras, para além de ajudar 

na protecção contra ciclones. 

Com a reprodução pesqueira 

ameaçada, corre-se o risco de 

ferir a fonte de rendimento de 

várias famílias, o que incremen-

ta os índices de pobreza. 

Mwitu, lembrou que ninguém 

ou nenhum ponto do país está 

isento ao fenômeno das mu-

danças climáticas, pelo que se 

espera que o projecto englobe 

mais pontos do país, como o 

distrito que dirige, que possui 

uma extensão de costa na or-

dem dos 200 km lineares. 

Não obstante, por outro lado, 

para além da protecção costei-

ra, pretende-se contribuir para 

a melhoria de sectores como os 

transportes, através da manu-

tenção ou construção do asfalto, 

como o troço Chimuara–Nico-

adala, ao longo da estrada na-

cional número um. 

O programa deverá ser imple-

mentado a partir do segundo 

semestre de 2023, tendo uma 

duração de cinco anos. O MCC 

é uma agência de assistência 

externa dos EUA formada em 

2004. (Elias Nhaca)

A preservação e multiplicação do mangal é vista como ponto-chave para a protec-
ção costeira, Amílcar Tivane, vice-ministro da Economia e Finanças
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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.

O Fundo de Investimento e 

Património do Abasteci-

mento de Água-FIPAG 

prevê para esta sexta-feira 

Previsto para hoje restabelecimento da água em Quelimane
o restabelecimento normal da 

água potável à cidade de Queli-

mane, na província da Zambézia, 

condicionado por uma avaria re-

gistada na linha de transporte de 

água do Campos de Furos de Ni-

coadala para o Centro de Distri-

buição da capital provincial.

Os trabalhos de reparação da avaria 

encontram-se na fase conclusiva, 

estando a equipe técnica a preparar 

os materiais e equipamento para a 

execução dos trabalhos finais de co-

nexão da tubagem.

Para permitir a realização dos tra-

balhos acima referidos, com o mí-

nimo de percalços, os técnicos do 

FIPAG viram-se na contingência 

de interromper, momentaneamen-

te, o sistema de produção, adução e 

distribuição de água, esta terça-fei-

ra, no período das 12 às 18 horas.

De acordo com Faquira Massalo, 

director do FIPAG, em Queli-

mane, os trabalhos de reparação 

encontram-se numa fase avançada, 

esperando-se que sejam totalmente 

concluídos até sexta-feira próxima.

“Já escavamos manualmente a vala 

e retiramos a lama, o que nos obri-

gou a paralisar o sistema, com vista 

a evacuar a água. De seguida, ire-

mos colocar pedras e areia grossa, 

formando uma base preliminar, o 

que nos permitirá assentar e conec-

tar o novo tubo”, indicou, susten-

tando que, após isso, será construí-

da uma base de betão sobre a qual 

assentará a nova tubagem.

O FIPAG lamenta pelos transtor-

nos e reforça o seu compromisso na 

busca de soluções para a melhoria 

do serviço de abastecimento de 

água às populações.

em Massingir

A ministra da Cultura e 

Turismo, Eldevina Ma-

terula, inaugurou, na 

anterior semana, no 

distrito de Massingir, província 

de Gaza, uma estância turística, 

que marca o fim de um longo pe-

ríodo de conflito de terras entre a 

comunidade local e a Karingani 

Game Reserve, Sociedade Co-

mercial, pertencente ao grupo 

Twin City-Ecoturismo Limita-

da, uma empresa de exploração 

de uma reserva de fauna bravia. 

A inauguração simboliza o superar 

das diferenças entre os dois lados, 

que durante 20 anos estiveram de-

savindos, o que é visto como um 

ganho expressivo. 

O conflito entre as partes foi cau-

sado por desentendimentos nos li-

mites da área de conservação e por 

morte de gado bovino, devorado 

por leões pertencentes à reserva.

A empresa vinha recusando os 

limites da extensão do seu em-

preendimento desde 2006, facto 

que originou revoltas sucessivas 

da comunidade local.

Após as negociações, a empresa 

procedeu, recentemente, à indem-

nização dos criadores de gado 

prejudicados, ao mesmo tempo 

que aceitou o realinhamento dos 

limites da área de conservação e 

sua vedação. Outrossim, a empresa 

comprometeu-se a construir uma 

estância turística para emprestar 

outra face a região. 

Mas, para além da construção e 

funcionamento do Lodje, o fim 

das desavenças culminou com a 

integração de uma área de 10 mil 

hectares da comunidade Tlharia-

hani Vaka Cubo à área do projecto 

do grupo Karingani Game Reser-

ve, para construção da infra-estru-

tura de conservação e turismo e 

consequente partilha na explora-

ção e nos ganhos.

Trata-se do ponto mais alto da 

parceria entre Karingani Game 

Reserve e a comunidade de Cubo, 

que conheceu o seu desfecho final 

com  negociações que envolveram 

a mediação da organização da so-

ciedade civil, Centro Terra Viva 

(CTV) e entidades governamen-

tais,  culminando com denomina-

do “Xinghana Game Lodge”. 

O  Lodje tem uma capacidade 

para oito camas, nesta primeira 

fase, mas perspectiva-se aumen-

tar para um total de 24 na fase 

seguinte.

Eldevina Materula fez saber que 

a abertura deste Lodge, cujo in-

vestimento total compreende 90 

milhões de meticais, corresponde 

apenas à primeira fase do projec-

to, que vai proporcionar 16 postos 

de emprego, dos quais nove para 

mulheres.

“O distrito de Massingir já se des-

taca como um dos principais des-

tinos para a prática do eco-turis-

mo na região, daí que encorajamos 

o envolvimento do sector privado 

nacional e estrangeiro, porque 

entendemos que estas parcerias 

estratégicas, entre a comunidade 

e investidor, constituem uma prio-

ridade para o desenvolvimento da 

indústria turística”, disse.
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Acâmara de comércio 

Portugal-Moçambi-

que, através do seu 

Presidente, Rui Mo-

reira de Carvalho, manifestou, 

recentemente, o interesse de 

intensificar o seu contributo 

na disponibilização de bolsas 

de estudo e garantir a forma-

ção profissional de jovens mo-

çambicanos. 

Para o efeito, a organização está 

Cidade de Angoche
52 anos em progresso

Gapi e Fundação La Caja juntam esforços
Aexperiência de seis me-

ses de trabalho na im-

plementação em Cabo 

Delgado de um projec-

to-piloto denominado “W4P” - 

Trabalho Para o Progresso – foi o 

tema central de um encontro de 

uma delegação da Fundação La 

Caja, chefiada pela Infanta Cris-

tina de Espanha e a Comissão 

Executiva da Gapi. 

“Concluímos que, juntos e em par-

ceria com a sociedade civil e ONG 

como a Ayuda em Accion, temos 

capacidades para fazer muito mais 

pelo progresso e bem-estar da po-

pulação nas zonas rurais do Norte 

de Moçambique, em particular e 

com urgência nas zonas afecta-

das pelo terrorismo”, disse Adolfo 

Muholove, PCE da Gapi, no final 

do encontro.

Nos primeiros meses de arran-

que deste projecto, que, nesta fase, 

conta com um fundo limitado a 

8,7 milhões de meticais, disponi-

bilizado pela Fundação La Caja, a 

Gapi identificou 31 micro-negó-

cios que estão a ser assistidos para 

se converterem em empresas for-

mais e terem acesso a crédito. 

As condições desses financia-

mentos incluem períodos de de-

ferimento convenientes para a 

estabilização inicial dos negócios, 

bem como taxas de juro inferio-

res a 12% ao ano. A Gapi está a 

assumir com meios próprios a 

responsabilidade de acompanha-

mento dos beneficiários. Cer-

ca de uma centena de postos de 

trabalho já foram assegurados.

A organização Ayuda em Acción 

tem dado a conhecer à Funda-

ção La Caja as competências e 

implantação da Gapi para reali-

zar projectos mais ambiciosos e 

abrangentes na região Norte de 

Moçambique. O gerente da Gapi 

em Cabo Delgado, Bruno Torres, 

participou recentemente numa 

conferência internacional em Bar-

celona que assinalou os 25 anos 

de cooperação internacional da 

Fundação La Caja, tendo relatado 

a “experiência recente da Gapi em 

programas para o desenvolvimen-

to de jovens e mulheres, designa-

damente o Agro-jovem, PRO-

MER, Juve Inova, Incubox, que 

são co-financiados por agências de 

cooperação multilateral”.

“No portfólio da Gapi, além da 

gestão de linhas de crédito e sis-

temas de garantias para peque-

nas empresas, a instituição tem 

também sido solicitada a reali-

zar intervenções de estabilização 

e inclusão socioeconómica em 

áreas de actividades de megapro-

jectos como os da Total Energies 

em Palma, em Montepuez com a 

Ruby Mining e em Cateme-Tete 

com a Vale”, acrescentou Rui 

Amaral da Comissão Executiva 

desta instituição financeira de de-

senvolvimento.

No encontro com a Infanta Cris-

tina, o PCE da Gapi adiantou que 

a Gapi está a ampliar a sua pre-

sença e capacidade de intervenção 

em todo o Norte de Moçambique, 

com enfoque particular nos corre-

dores Pemba-Lichinga e Corredor 

de Nacala. 

A direcção da La Caja apreciou 

igualmente o facto de várias insti-

tuições do governo moçambicano 

estabelecerem acordos e contratos 

com a Gapi, para assegurarem 

uma implementação eficiente de 

programas e projectos de desen-

volvimento com financiamento 

público, como o recente contrato 

entre o IPEME (Instituto para a 

Promoção de Pequenas e Médias 

Empresas) e a Gapi para a gestão 

de uma fábrica de rações no Nias-

sa.

Além das cinco delegações na 

região Norte, a Gapi está a pro-

mover uma rede de microbancos 

e unidades de desenvolvimento 

de negócios locais que facilitam a 

prestação de serviços de assistên-

cia à iniciação e gestão de negó-

cios, bem como promover a inclu-

são financeira e acesso a capital.

No final da visita à sede da Gapi, 

a Infanta Cristina e seus acom-

panhantes mostraram curiosida-

de pela história desta instituição 

financeira de desenvolvimento 

criada há mais de três décadas e 

que surgiu de um entendimento 

público-privado com a missão de 

promover objectivos semelhantes 

aos da La Caja.

Câmara de comércio Portugal-Moçambique 
quer formar jovens moçambicanos

a liderar um projecto avaliado em 

1.8 milhão de euros, que tem em 

vista apostar na formação de jo-

vens moçambicanos, sobretudo, em 

cursos de pós-graduação a serem 

lecionados em Portugal nos próxi-

mos meses. 

Ainda não é possível saber quan-

tos estudantes serão inclusos no 

programa, mas, sabe-se que as for-

mações serão extensivas para os 

cursos de ramos ligados à saúde, 

bem como a engenharias em Uni-

versidades e Institutos Superiores 

de Portugal. 

Para mostrar a ambição do projec-

to, dezenas de professores de uni-

versidades e institutos superiores 

de Portugal estiveram em Moçam-

bique para conhecer o contexto e 

partilhar a sua experiência sobre a 

formação no seu país de origem. 

Rui Moreira considerou que há 

necessidade de não só apostar na 

formação de moçambicanos, mas 

garantir que estes, depois de for-

mados, permaneçam no país. 

Notou que tem havido dificuldades 

de reter, por exemplo, os quadros 

nacionais numa situação em que 

surgem oportunidades para presta-

rem os seus conhecimentos noutros 

pontos do mundo. 

Por sua vez, o Adido Consular-

-chefe da Embaixada de Moçam-

bique em Portugal, Celso Gusse, 

explicou que tem sido cada vez 

evidente a existência de estudantes 

que se formam em Portugal e 

não mostram o desejo de regres-

sar ao seu país de origem, mes-

mo que tenham de trabalhar em 

áreas desajustadas do seu ramo 

de formação.

Para tal, referiu que há necessi-

dade de garantir que as empresas 

moçambicanas consigam atrair e 

manter os seus funcionários ofe-

recendo boas condições, ambien-

te organizacional, um plano de 

carreira e a inclusão de políticas 

cativantes para os funcionários. 

Gusse reiterou que “se não de-

senvolvermos o intelecto dos 

estudantes, não conseguiremos 

desenvolver o país. O desenvol-

vimento do país depende do in-

vestimento estrangeiro”. 

O encontro no qual o projecto 

foi avançado, contou, para além 

da participação dos professores 

portugueses, com as presenças 

do ex-presidente moçambicano, 

Joaquim Chissano, do embaixa-

dor de Portugal em Moçambi-

que, António Costa Moura e de 

diversas individualidades. 

A câmara de Comércio Portu-

gal-Moçambique foi fundada 

em 1984 e tem como objectivo 

apostar na experiência profissio-

nal e na visão de negócio de uma 

equipa dedicada às empresas que 

operam ou pretendem fazer ne-

gócios em Moçambique e em 

Portugal. 
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A MultiChoice Mo-
çambique, pioneira 
no processo de mi-
gração digital em Mo-

MultiChoice Moçambique partilha experiências 
sobre inovação tecnológica no ramo das 

telecomunicações

çambique, participou na 
IV Conferência Nacional 
das Telecomunicações, 
realizada nos dias 14 e 

15 de Setembro, em Ma-
puto, com o objectivo de 
discutir as tendências do 
mercado no sector. 

O evento que decorreu sob o lema “Trinta Anos Re-
gulando as Comunicações Rumo à Transformação 
Digital”. Foi organizado pelo Instituto Nacional das 
Comunicações (INCM) - a autoridade reguladora no 
país, contou com cerca de 300 participantes em re-
presentação de organizações nacionais e interna-
cionais que actuam na área das telecomunicações.
Presente no mercado há 26 anos, a MultiChoice 
Moçambique partilhou as suas experiências de ac-

utilizado as inovações tecnológicas para melhorar 
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos 
clientes. 
A Directora de Regulação da empresa, Jovita Fa-
zenda, explicou o privilégio que MultiChoice Mo-
çambique confere à tecnologia e inovação, que 
materializam a estratégia de satisfação dos utili-
zadores dos seus serviços de televisão digital, no-
meadamente DStv e GOTv.  
“Como parte da nossa estratégia, desenvolvemos 
inovações que enriquecem as experiências dos 
clientes com pontos de contacto digitais que pro-
porcionam opções de pagamento online mais segu-
ros, cômodos e mais canais de auto-ajuda para cor-
rigir erros e visualizar saldos das contas”, explicou.
 “Esta iniciativa representa um espaço para fa-

desenvolvimento das telecomunicações em Mo-

Transportes e Comunicações, durante a inaugura-
ção do evento. Tendo incentivado os participantes 
a reunirem consensos que auxiliem na criação de 
políticas que contribuam para a melhoria do ramo.

-
cações electrónicas no contexto da convergência 
tecnológica; as comunicações móveis no contexto 
da economia digital; infraestrutura de telecomuni-
cações: gestão e manutenção partilhada, presen-
te e futuro; e qualidade de serviço no contexto de 
protecção ao consumidor foram algumas matérias 
discutidas na conferência, que marcou a celebra-
ção do 30ª aniversário do INCM.
Além da partilha de experiência, a MultiChoice fez 
a exposição dos produtos e serviços na feira sobre 
inovações e tecnologia que teve lugar no recinto do 
evento. 
Para mais informações sobre os produtos e ser-
viços da DStv e GOtv, visite: 

 ou 
 

h

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

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.


