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Duas semanas depois da 
entrega de armas por 38 
guerrilheiros da Renamo, 
nas matas de Savane, dis-

trito de Dondo, em Sofala, um acto 

amplamente heroicizado como 

a derradeira etapa para a paz em 

Moçambique, o bispo da Diocese 

de Pemba diz que não é possível 

haver uma paz verdadeira sem uma 

democracia verdadeira. “Onde não 

há justiça social, direitos respeita-

dos, dignidade da pessoa huma-

na, não pode haver paz”, afirma 

Dom Luiz Fernando Lisboa, para 

quem Moçambique ainda precisa 

dar “muitos passos” para que seja 

uma verdadeira democracia. Mas 

o tema central da entrevista com o 

bispo de Pemba foi a situação cala-

mitosa por que passa Cabo Delga-

do. Igual a si mesmo, Dom Lisboa 

diz que a província ficou esquecida 

durante muitos anos, mas chama 

atenção que, com uma parte da so-

ciedade abandonada na periferia, 

sem acesso à educação, saúde, com 

falta de emprego e perspectivas, fa-

cilmente os jovens são levados por 

grupos insurgentes. Com os ata-

ques a continuarem na província, o 

bispo não aceita a narrativa triun-

falista de que os insurgentes estão 

acossados e fragilizados, como di-

zem as autoridades. Dentre vários 

outros recados, na entrevista que se 

segue em discurso directo, o tam-

bém presidente da Comissão Epis-

copal de Justiça e Paz e secretário-

-geral da Conferência dos Bispos 

de Moçambique, critica o que 

chama de abismo entre ricos e po-

bres, num país onde, diz ele, temos 

milionários, mas com uma pobreza 

chocante.

Há 2 meses, dizia que Cabo Del-
gado vivia uma situação de isola-
mento e de abandono, de tal for-
ma que nem parecia fazer parte de 
Moçambique. Qual é a situação 
da província, hoje?
Reclamei porque ficámos meses e 

meses sem que os noticiários, prati-

camente, apresentassem a situação 

de Cabo Delgado. Não se falava 

nada. E não fui só eu que reclamei. 

Uns jovens daqui até gravaram uma 

música dizendo que Cabo Delgado 

também fazia parte de Moçambi-

que. Eu escrevi uma carta para o 

Santo Padre, relatando a situação 

que estamos a viver aqui e pedindo 

que ele rezasse por nós, por Cabo 

Delgado, pela nossa diocese. E, no 

dia da Páscoa, em Abril, ao fazer a 

bênção Urbi et Orbi [para a cidade 

de Roma e para todo o mundo], o 

Papa falou sobre as várias situações 

que estão a acontecer no mundo e 

citou, concretamente, Cabo Del-

gado: “as várias guerras na Síria, 

etc, como a crise humanitária de 
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Cabo Delgado”. O Papa tem uma 

voz muito forte no mundo. Então, 

depois que ele falou, houve reações 

imediatas dentro e fora do país. 

No mesmo dia que o Papa falou, 

no domingo, o presidente da Re-

pública e outras autoridades reagi-

ram e, a partir de fora, começaram 

a chegar manifestações. Então, 

Cabo Delgado entrou no mapa e 

nós agradecemos, imensamente, ao 

Santo Padre por ter citado Cabo 

Delgado, por estar preocupado com 

a nossa situação. Não vou dizer que 

foi por causa disso, mas a partir daí 

também foram reforçadas as Forças 

de Defesa, que agora têm tido uma 

actuação mais forte.

Deslocados de guerra: 
“corta o coração de ver”
Mas, ainda que Cabo Delgado te-
nha entrado no mapa, a situação 
da província não está nada boa.
É. Não é que a situação tenha mu-

dado para o melhor. O facto de ter 

entrado no mapa é porque muito 

mais pessoas se têm manifestado. 

Depois de eu ter dito, há dias, num 

programa da STV, que nós precisa-

mos muito de oração, em primeiro 

lugar, mas precisamos de solida-

riedade concreta, interna e exter-

namente, para atender a esta crise 

humanitária que a província está a 

passar, houve manifestação de pes-

soas que me telefonaram a dizerem 

“nós queremos ajudar a comprar 

comida”, porque foi isso que falei. 

Não é uma brincadeira. Nós temos 

mais de 200 mil deslocados. Uma 

coisa é dar comida para 500 pessoas, 

outra é dar comida para milhares de 

pessoas. É toda aquela gente para-

da nos acampamentos sem saber o 

que fazer. Parada. Quando chega 

alguém é uma novidade. Aquelas 

crianças todas, sem nenhum tipo 

de actividade; os adultos, as ma-

mãs, corta o coração de ver. E as 

pessoas a dizerem: “olha, a comida 

que temos é pouca, dá para mais 

2 ou 3 dias; faltam-nos panelas 

para cozinhar; não há tendas para 

todo mundo”. Nós vimos crianças 

dormindo ao relento, numa esteira 

apenas. Então, olhar essas coisas e 

não sentir nada só se a gente fosse 

de pedra. Mas somos humanos, por 

isso, dor do outro tem que doer em 

nós também.

Em quê que tem consistido o 
apoio da Igreja Católica a estas 
pessoas?
Desde o início dos ataques, passan-

do pelo ciclone, a Igreja, através da 

Cáritas Diocesana, tem actuado, 

junto de várias Cáritas de outros 

países, outras organizações inter-

nacionais e em parceria com o pró-

prio Governo. Não agimos à parte. 

Quando, por exemplo, vamos dis-

tribuir comida, as listas que usamos 

são aquelas que o Governo apre-

senta ou tem conhecimento.

Como é que tem sido o apoio nas 
zonas de difícil acesso por causa 
dos ataques?
Ultimamente, não temos ido aos 

distritos onde há ataques, porque 

não há passagem. Até 2 meses atrás, 

ajudávamos nesses lugares, mas de-

vido à intensidade dos conflitos, eu 

também fiz um esforço de tirar os 

nossos missionários porque, olha, 

saíram as autoridades, saíram as 

pessoas dos entes públicos, hospi-

tais, escolas, etc; saíram os próprios 

administradores em vários deles; 

saíram as ONGs; por fim só esta-

vam sobrando os missionários. Mas 

devido ao aprofundamento dos 

ataques, as tácticas diferentes que 

começaram a usar, então, também 

tivemos de tirar os missionários. Os 

missionários estão aqui em Pemba 

ou em outros distritos, mas estão a 

sofrer porque gostariam de estar lá 

para ajudar o povo. 

E, nessas situações, como é que o 
apoio chega a essas pessoas?
Infelizmente, nesses lugares, nes-

te momento, não há ninguém que 

seja apoiado. Estamos apoiando 

aqui, em Pemba, Metuge e em 

outros distritos onde o povo está 

indo, como Montepuez, Ancuabe 

e Chiúre. 

Estamos a falar de quantas pes-
soas a serem apoiadas pela Igreja?
É difícil apresentar um número 

agora porque, como disse, não é só 

a Igreja que está a trabalhar. Mas 

nós temos tentado fazer um traba-

lho conjunto em que não tenhamos 

listas repetidas, para que uma famí-

lia não receba 2 ou 3 vezes e a ou-

tra não receba nada. Mas já foram 

milhares de pessoas ajudadas pela 

Igreja e por essas organizações.

Bispo, Cabo Delgado é um dos 
maiores focos da Covid-19 no 
país. Como é lidar com a pande-
mia Covid-19 ao mesmo tempo 
com a “pandemia” ataques arma-
dos?
Eu tenho dito que a pandemia Co-

vid-19 está em segundo plano para 

nós. O que mais chama à atenção 

é a guerra. Nós estamos tentando, 

em paralelo com o programa da 

guerra, fazer um trabalho para mi-

nimizar os efeitos dessa pandemia. 

Por exemplo, em todas as entregas 

de alimentos, levamos máscaras 

para distribuir. Nós já fabricamos 

milhares de máscaras. Temos con-

seguido algum apoio para confeção 

de máscaras, também valorizando e 

utilizando as associações de costu-

reiros locais. Já fabricámos mais de 

20 mil máscaras e estamos a tentar 

ajudar na prevenção.

Não estará Cabo Delgado sob um 
barril de pólvora chamado co-
vid-19 e ataques armados?
Com certeza um barril de pólvora 

porque as pessoas estão aglomera-

das. A gente chega nesses acam-

pamentos, as pessoas estão juntas, 

debaixo de uma árvore, sentando, 

conversando, muitas com máscaras, 

mas muito próximos; as pessoas se 

tocam. 

Insurgentes: “como aceitar que 
estejam fragilizados e acossados?” 
Se, por um lado, há vilas e aldeias 
a serem atacadas, pessoas a fugir 
das suas zonas, pessoas nas matas, 
crianças que perderam pais, por 
outro, há um discurso vitorioso 
das FDS, que dá conta de “abates 
de terroristas”, de os “terroristas 
estarem fragilizados e acossados”. 
Bispo sente que os insurgentes 
estão a ser fragilizados ou é o tal 
cinismo que doutra vez disse que 
não aceitava?
Como posso aceitar que eles es-

tejam fragilizados se continuam 

a atacar? Como posso aceitar que 

estejam acossados se continuam a 

raptar nossos jovens e adolescentes? 

Há cerca de apenas uma semana, 

em apenas dois dias, raptaram 16 

meninas entre as Aldeias de Xinda 

e Mbau, no distrito de Mocímboa 

da Praia. As FDS reforçaram suas 

tropas, porém, os atacantes mu-

daram suas táticas e, infelizmente, 

têm sido muito efetivas.

Nos últimos tempos fala-se de re-
forço militar no campo das opera-
ções, incluindo a entrada de em-
presas privadas de segurança para 
o combate aos insurgentes. Acha 
que este conflito será ganho ape-
nas na frente militar ou é preciso 
pensar noutras frentes como o de-
senvolvimento socio-económico, 
a inclusão, o emprego de jovens, 
etc.?
Há coisas que devem ser pensadas 

para curto prazo, mas há outras para 

médio e longo prazos. Um exemplo 

do que deve ser feito a médio prazo 

é o investimento na educação. Não 

é possível esta província continuar 

esquecida. Claro que houve esfor-

ços do Governo, mas não foram 

suficientes. Se, por exemplo, olhar-

mos para um distrito como Chiú-

re, que é o mais populoso de Cabo 

Delgado, temos ali - posso estar 

enganado – apenas 3 escolas 

“Não pode uma pessoa ou um grupo de pessoas lucrar sozinho à custa do empobrecimento dos outros” – Dom Luiz Lisboa
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secundárias, para um distrito com 

um número de habitantes que tem 

aquele. Na região de Mazeze, com 

dezenas de aldeias à volta, os alunos 

só têm até a 7ª classe. Você vai para 

o outro lado de Chiúre, Catápua, 

um Posto Administrativo imen-

so, só tem até 7ª classe. Se este é o 

distrito mais populoso e está nesta 

situação, pode imaginar os outros. 

Outra área é a do emprego. Se não 

houver uma política de criação de 

empregos, sobretudo para a juven-

tude, vamos continuar no atraso e 

nossa juventude vai ser cooptada 

para a delinquência, para as drogas, 

para a bandidagem.

“Cabo Delgado ficou esquecida”
Disse que Cabo Delgado foi es-
quecido?
Cabo Delgado ficou esquecida du-

rante muitos anos. Não se investiu 

suficientemente na educação. Os 

jovens têm pouco acesso à educa-

ção. O jovem que quiser estudar, 

ou vai ao centro da vila e viver mal 

na base de favores de outra família 

ou, então, ele fica sem estudar e de-

sempregado. É, inclusive, por causa 

da baixa escolaridade, da falta de 

emprego, da falta de perspectivas, 

que muitos jovens são levados com 

esses grupos. Outra é a área da saú-

de. Há muito pouco acesso ainda à 

saúde. “Ah, mas ultimamente foram 

construídos hospitais”. Foram. Mas 

não bastam os hospitais. É preciso 

médicos, enfermeiros e medica-

mentos. Não basta ter uma unidade 

sanitária se não há medicamentos. 

Portanto, é mesmo preciso um in-

vestimento forte em Cabo Delga-

do. Não só em Cabo Delgado, nas 

outras províncias onde também há 

muita pobreza, mas neste momento 

Cabo Delgado é que é o foco. Se 

não houver investimento no em-

prego para juventude, na forma-

ção da juventude, investimento na 

área da saúde, é claro que vamos 

continuar nos piores índices de de-

senvolvimento humano não só em 

Moçambique, mas no mundo.  

Na sua visita a Moçambique, 
em Setembro de 2019, o Papa 
Francisco vincou que a paz não é 
apenas ausência de guerra. Disse 
e passamos a citá-lo: “sem igual-
dade e oportunidades, as várias 
formas de agressão e de guerra en-
contrarão um terreno fértil que, 
mais cedo ou mais tarde, ha-de 
provocar a explosão”, acrescen-
tando que, “quando a sociedade 
abandona, na periferia, uma parte 
de si mesma, não há programas 
políticos, nem forças de ordem 
ou serviços secretos que possam 
garantir, indefinidamente, a tran-
quilidade”. O bispo vê alguma 
ligação entre o discurso do Papa 
Francisco com o que está a acon-
tecer em Cabo Delgado?
Absolutamente, sim. Foi, exacta-

mentre, por isso, que o Papa Fran-

cisco falou o que falou. O Papa 

Francisco conhece a realidade de 

Moçambique. Nós, os bispos, apre-

sentamos relatórios, então, quando 

o Papa visita um país, vai sabendo 

qual é a real situação. Então, esse 

discurso quer dizer, exactamente, 

isso: quando uma parte da popula-

ção é abandonada na periferia, sem 

políticas públicas que atendam as 

suas necessidades, é claro que você 

vai formando vários barris de pól-

vora que, mais cedo ou mais tarde, 

irão explodir. E a paz é fruto da 

justiça. Onde não há justiça social, 

onde não há direitos respeitados, 

onde não há dignidade da pessoa 

humana, não pode haver paz.

Como o bispo disse, há pouco, não 
é só em Cabo Delgado que deve 
haver desenvolvimento, igual-
dade, inclusão e oportunidades 
para todos. Os cíclicos conflitos 
que o país tem vivido, como o que 
actualmente se desenrola, ainda 
que de forma intermitente, no 
centro de Moçambique, não se-
rão o resultado do facto de parte 
da sociedade estar abandonada na 
periferia?
Com certeza é. Quando o povo não 

tem instrução, não participa dos 

processos, é manipulado, é coopta-

do ou comprado com isto ou aquilo, 

é um terreno fértil para que essas 

coisas aconteçam. Todo o tipo de 

manipulação é predatória, é hor-

rível e fere a dignidade do ser hu-

mano. As políticas públicas deverão 

ser pensadas com mais responsabi-

lidade. Os órgãos do Governo, que 

devem fiscalizar, têm que ser mais 

actuantes pois quando não há fis-

calização e punição, a coisa conti-

nua. Quando um caso de corrupção 

não é punido, a corrupção passa a 

ser tratada como uma coisa normal. 

Fala-se tanto de combate à cor-

rupção. Se houvesse, de facto, uma 

fiscalização e uma cobrança e se 

colocasse na cadeia os corruptores 

e os corrompidos; se perdessem os 

cargos aqueles que têm essa práti-

ca, a sociedade poderia mudar. Se 

a corrupção tivesse punição exem-

plar, com certeza a situação melho-

raria e haveria muito mais dinheiro 

e recursos para aplicar em políticas 

públicas que atendessem a popula-

ção de baixa renda, os mais pobres 

e vulneráveis. 

“Não há reconciliação”
Por falar do conflito da zona cen-
tro, vamos, em Agosto próximo, 
completar 1 ano depois da assina-
tura de um acordo de paz que se 
deu o nome de definitivo. Bispo, 
já estamos em paz definitiva?
Esqueceu de dizer que esse é o ter-

ceiro acordo de paz e com os mes-

mos intervenientes. Demos pas-

sos, mas paz definitiva ainda não 

temos. Não há segurança ainda na 

zona centro do país. Houve agora 

uma cerimónia de reintegração, de 

entrega de armas, que é um passo 

importante, mas não significa que 

está consolidado. Não está. Porque 

falta algo muito importante em 

Moçambique, que é a reconciliação. 

Por isso, os bispos, quando buscá-

mos o lema para a Visita Apostó-

lica do Papa Francisco, escolhemos 

“esperança, paz e reconciliação”. E, 

durante todos esses anos, a Igreja 

tem tentado falar muito desse tema 

da reconciliação porque é isso o que 

falta no país. Não há reconciliação. 

Não há respeito porque quem pen-

sa diferente. É como se fosse obri-

gado todo mundo a pensar da mes-

ma maneira. Quem pensa diferente 

é conotado com muitos adjectivos: 

ou é inimigo, ou é vagabundo ou é 

bandido. Mas é preciso respeitar o 

diferente. Não é possível que, por 

pensar diferente, alguém tenha que 

morrer, ser perseguido, ser vítima 

Continua na pág. 4
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de sequestro, de tortura. Uma paz 

verdadeira acontece também quan-

do há uma democracia verdadeira.

Não há uma democracia verdadei-
ra em Moçambique?
Moçambique ainda precisa ca-

minhar muitos passos para que a 

democracia seja mesmo de facto 

verdadeira. Quando jornalistas são 

perseguidos, quando aqui em Cabo 

Delgado – e Cabo Delgado está 

em Moçambique - os jornalistas 

não podem fazer o seu trabalho, 

quando temos um jornalista de-

saparecido há mais de 2 meses, o 

Mbaruco, como é que nós pode-

mos falar de democracia verdadeira 

e plena? Já há muitas liberdades, 

mas ainda precisamos de aperfei-

çoar essa democracia e isso se faz 

quando os governantes cumprem 

os seus manifestos. O papel aceita 

tudo, é muito fácil ter um progra-

ma bonito, mas é preciso cumprir. 

Os pobres devem ser os primeiros 

a serem atendidos. Qualquer polí-

Está a dizer que os ricos 
recursos de que Cabo 
Delgado dispõe estão 
a ser uma maldição em 

vez de bênção?
Até agora, os recursos têm sido 

uma maldição. Famílias foram 

retiradas dos seus locais de 

habitação; perderam suas ma-

chambas, parte da sua cultura 

e história porque cemitérios 

foram devastados. Muita gen-

te ainda não foi indemnizada 

e não tem onde ficar. E parece 

que a província toda está a ser 

esquartejada e concessionada 

para grandes empresas multi-

nacionais. Quanto de terra vai 

sobrar em Cabo Delgado para o 

cultivo, para as pessoas plantarem 

e tirarem o sustento? A província 

está a parecer um queijo suíço, toda 

esburacada por causa dessas situa-

ções. Se não houver um controlo e 

justa distribuição das rendas, então, 

a população nunca vai se beneficiar. 

O que estará a falhar aí?
São muitas as falhas. A lei é muito 

clara e protege as comunidades lo-

cais. Quando se faz uma concessão, 

a comunidade deve ser consultada e 

não 4 ou 5 pessoas cooptadas para 

falarem em nome da comunidade. 

Isso não tem acontecido aqui em 

Cabo Delgado e em outras partes 

do país. Saltam-se várias partes do 

processo. Tudo é feito de uma 

maneira impositiva e apressada. 

Algumas pessoas são coopta-

das, decidem pela comunidade 

e a população já é expulsa da 

terra. O resultado é que poucas 

pessoas ganham com isso. Se 

pensarmos, por exemplo, nos 

rubis de Montepuez que dizem 

que são da melhor qualidade do 

mundo... e a gente houve falar 

de leilões e leilões de bilhões de 

dólares, perguntamos-nos: em 

quê que a população está sendo 
beneficiada?
Não está a ser beneficiada?
Nós estamos aqui e não esta-
mos a ver os benefícios para a 
população. Isso não se tradu-
ziu em educação massiva e de 
melhor qualidade. Isso não se 
traduziu em um melhor atendi-
mento sanitário às populações. 
Não venham me falar de hos-
pital-ambulância, que isso para 
mim é quase uma brincadeira. 
Portanto, quando os processos 
são feitos de maneira errada, 
predatória e injusta, os recursos 
tornam-se uma maldição e não 
uma bênção. Mas eu não estou 
dizendo que é sempre maldição, 
eles devem e podem ser uma 
bênção. Nós temos exemplos 
de vários países aqui na África. 
Posso estar errado porque não 
conheço bem, mas eu fui uma 
vez ao Botswana e não vi po-
breza. É uma pobreza que não 
choca porque os cidadãos têm 
acesso às políticas públicas que 
atendem às suas necessidades 
básicas (habitação, educação, 
saúde, segurança...). Em Mo-
çambique é uma pobreza cho-
cante porque esses acessos são 
muito pequenos. Em Botswana 
não vi, mas sei que há recursos 

também. Talvez os Governos 

tenham trabalhado bem e a po-

pulação, como um todo, se be-

neficiou dos recursos. 

Numa entrevista ao SAVA-
NA, ano passado, o bispo 
mostrava-se reticente em 
relação ao desfecho das 

dívidas ocultas, dizendo que espe-

rava que passassem as eleições para 

ver se havia ou não vontade genuí-

na por parte da Justiça moçambi-

cana em esclarecer o caso. Qual é a 

sua leitura, hoje, sobre o caso?

As 3 empresas já foram declaradas 

nulas. Mas não isso basta. Todo o 

dinheiro desviado vai voltar aos 

cofres públicos? O Estado vai con-

tinuar pagando uma conta que o 

povo não fez? Os responsáveis por 
esse escândalo vão ser levados às 
barras dos tribunais? É isso que o 
povo está à espera. As eleições pas-
saram e continuo reticente como a 
imensa maioria do povo moçambi-
cano.
É por isso que disse que se fossem 
colocados na cadeia os corrupto-
res e os corrompidos a situação do 
país seria melhor?
Com certeza. A Justiça é para to-
dos. Nós, como Igreja, fazemos nos-
so apostolado também nas cadeias. 
Acompanhamos muitos casos de 
pessoas presas nas suas aldeias por-
que brigaram e feriram outrem ou 
porque roubaram galinha, muitas 
vezes sem o devido processo, esque-
cidas nas cadeias. Por outro lado, 
pessoas que desviaram milhões ou 
bilhões de fundos públicos estão 
soltas. Estão acima da lei? Mas a lei 
é para todos! Se o pobre paga por 
um erro que fez, aquele que não é 
pobre, mas que também agiu fora 
da lei, também tem que responder 
diante da justiça. Então, o que o 
povo e todos esperamos é que esse 
processo não caia no esquecimento. 
Os Tribunais têm de funcionar. A 
sociedade civil tem de estar alerta 
para que não deixe isso acontecer. 
A sociedade civil tem de gritar e 
os culpados têm de responder por 
aquilo que cometeram.
Dizia-nos, também, nas vésperas 
das eleições de 2019, que tinha 
esperança de que a descentrali-
zação, nomeadamente, a eleição 
do Governador provincial, podia 
trazer um benefício muito grande 
para o país. Sente o benefício de o 
país ter avançado para a eleição do 
governador, quando hoje temos 
um secretário de Estado todo-
-poderoso?
Penso que foi um passo muito im-

portante. Mas ninguém pensava em 

outras figuras que foram inventadas 

depois. Então, estamos passando, 

agora, por uma experiência, que é 

muito cedo para avaliar. Vozes já se 

levantam na sociedade sobre quem 

é que manda. Talvez o ideal era que 

todos os cargos executivos fossem 

electivos. Aí a democracia iria apri-

morar.

Os seus detractores: “são 
cobardes”
O bispo tem sido admirado pelos 
sectores progressistas da socieda-
de moçambicana pela sua vertica-
lidade na forma como aborda os 
assuntos do país, mas, ao mesmo 
tempo, e como já disse, pessoal-
mente, há campanhas difamató-
rias que são promovidas por pes-
soas que não gostam da verdade. 
Que pessoas são essas?
As pessoas que não gostam da ver-

dade, muitas vezes batem e escon-

dem a mão. As pessoas que não 

gostam da verdade, muitas vezes são 

cobardes. Elas não lhe enfrentam, 

directamente, não lhe dizem as coi-

sas olhando nos olhos. Elas dizem 

através de outros, mandam recados, 

inventam, denigrem. O ser humano 

é assim. Ele tem uma capacidade 

imensa para realizar coisas boas e 

belas, que edificam, que ajudam 

no bem comum, mas, às vezes, por 

não gostar da verdade, por gostar de 

enganar, quando alguém lhe aponta 

a verdade, então, dói e aí tenta de 

todas as maneiras desestabilizar, 

denegrir, inventar, enfim, aniquilar 

a pessoa que disse a verdade. Então, 

eu não sinto que seja um ataque a 

mim. Na verdade, é um ataque à 

voz da Igreja, que sempre procura 

traduzir a voz daqueles que não têm 

voz. Quando a Igreja se afasta da 

verdade, ela não é a verdadeira Igre-

ja. Mesmo que isso lhe doa, mesmo 

que isso lhe custe, a Igreja tem de 

estar do lado da verdade.

Como é que recebeu aquela pu-
blicação do jornal “Público”, um 
instrumento de propaganda do 
partido Frelimo, que o acusou de 
incitação à violência, ódio, desu-
nião e desrespeito aos símbolos 
nacionais e de estar a criar divisão 
e racismo na diocese?
Eu não vou comentar porque não 

quero dar publicidade a quem não 

merece. Não sei a quem pertence 

porque não me interessei. Eu penso 

que muitas vezes pessoas que fazem 

isso baseados em invenções, em di-

famações, em mentiras, ficam des-

moralizadas pelos seus actos. Então, 

não vale a pena comentar.

“A província está a parecer 
um queijo suíço”

tica pública que não atenda os mais 

pobres e vulneráveis, é falsa. Então, 
os poderes precisam de cumprir o 
seu papel, tanto o legislativo, quan-
to o executivo e o judiciário. Os 
poderes são interdependentes, eles 
não são o mesmo poder. Um tem 
de fiscalizar o outro. A sociedade 
civil deve cumprir o seu papel. Tem 
de reagir, participar, acompanhar, 
exigir. Hoje temos uma sociedade 
civil um pouco melhor organiza-
da, há mais gente que fala, há mais 
organizações que falam, mas isso 
precisa se aprofundar ainda mais e 
não pode ser visto como gente que 
gosta de fazer confusão. Nada dis-
so, na democracia há liberdade de 
expressão, há direito à informação, 
então, é preciso respeitar a opinião 
divergente. Na sociedade civil não 
deve haver protagonistas, pessoas 

que querem caminhar sozinhas. 

Deve haver mais união para que a 

sociedade civil possa estar bem re-

presentada, possa ser mais forte e 

faça valer a sua voz.

“Temos milionários, mas 
somos dos mais pobres”
Não resistimos a citar, mais uma 
vez, o Papa Francisco, quando 
falava da necessidade de se defen-
der o que chamou de casa comum, 
Moçambique. Disse o Papa que 
“Moçambique possui um terri-
tório cheio de riquezas naturais 
e culturais, mas paradoxalmente, 
com uma quantidade enorme da 
sua população abaixo do nível de 
pobreza”, chamando atenção para 
que as riquezas do país sejam co-
locadas ao serviço de todos, espe-
cialmente dos mais pobres, quan-
do se constata uma tendência à 
pilhagem e espoliação guiada por 
uma ânsia de acumular. A pergun-
ta é: o que justifica esse paradoxo 
de país rico, mas com quantida-
de enorme da população pobre e 
quem são esses que nos pilham os 
recursos guiados por essa ânsia de 
acumular?
As injustiças começam quando o 

ser humano depreda, pilha, usurpa 

como se o recurso fosse só de uma 

pessoa ou de um grupo. Aí ele está 

devastando a casa comum. E aí co-

meça o abismo entre ricos e pobres. 

É o que acontece em muitos países 

e aqui em Moçambique também. 

De facto, Moçambique é um país 

muito rico em recursos. Aqui nós 

temos alguns milionários, mas so-

mos um dos países mais pobres do 

mundo. Toda a riqueza tem de ser 

repartida; sobre toda propriedade 

pesa uma hipoteca social. Não pode 

uma pessoa, um grupo de pessoas 

ou uma empresa lucrar sozinho 

à custa do empobrecimento dos 

outros. Qualquer recurso deve ser 

revertido em  benefício de toda a 

população, que é a primeira dona 

do recurso. Por exemplo, Cabo 

Delgado poderia, com os recursos 

que tem - rubis, ouro, grafite, e o 

gás agora, além de outros - ser uma 

província do primeiro mundo e até 

fazer com que Moçambique saia da 

situação em que está.  

Dívidas ocultas: “não basta” 
serem declaradas nulas

“Quem pensa diferente é conotado com muitos adjectivos: ou é inimigo, ou é 
vagabundo ou é bandido”
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MECANISMO DE COORDENAÇÃO DO PAÍS (MCP) DO FUNDO GLOBAL

SOLICITAÇÁO DE  MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA CANDIDATURA AOS RECURSOS DO FUNDO GLOBAL

O MCP considera vantagem as propostas dos candidatos a RP que apresentam:

-

Um ano e meio depois de ser 
nomeado para o mais alto 
cargo da Electricidade de 
Moçambique (EDM) e no 

meio de um turbilhão de críticas 

resultantes do “apagão” na zona sul, 

na passada sexta-feira, o governo 

decidiu afastar Aly Sicola Impija do 

cargo de PCA da eléctrica moçam-

bicana e para o seu lugar foi bus-

car um homem da casa: Marcelino 

Gildo Alberto, admitido na EDM 

em 1993. Foi administrador execu-

tivo da EDM entre Abril de 2007 e 

Março de 2012.  

Até a sua indicação, Gildo Alber-

to, membro nº 307973 da Frelimo, 

admitido no partido em 1998, onde 

chegou a secretário da célula local 

de serviço e actualmente é membro 

do Comité da zona da EDM, era 

assessor do PCA da empresa em 

matérias estratégicas e transversais, 

desde Maio de 2018.  Gildo Gilber-

to, um homem discreto que se con-

funde com um agente securitário, 

é formado em engenharia eléctrica 

pela Universidade Eduardo Mon-

dlane (UEM) em 1994. Participou 

em vários projectos estruturantes 

da matriz eléctrica em Moçam-

bique. Ocupou  posições de relevo 

na EDM em várias administrações, 

passando ao lado de muitas remo-

delações. 

Mudanças na EDM

Membro nº 307973 da Frelimo é o novo PCA
No entanto, não são formalmente 

conhecidas as razões de fundo que 

ditaram a saída precoce de Impija, 

um engenheiro eletrotécnico, natu-

ral de Pebane, um distrito do norte 

da Zambézia. 

Impija sai cinco dias depois da zona 

sul do país ter sofrido uma inter-

rupção de fornecimento de energia 

(apagão), para evitar a morte de um 

jovem de 23 anos de idade, que su-

postamente sofre de perturbações 

mentais, que decidiu subir a torre 

de alta tensão no bairro Fomento, 

município da Matola, um ponto 

importante de transmissão. Alguns 

sectores dentro da EDM criticaram 

o facto de a empresa não ter con-

seguido fazer um bypass para conti-

nuar a alimentar a zona sul, enquan-

to se resolvia o problema do jovem.

Porém, ao que o SAVANA apurou 

antes do apagão da passada sexta-

-feira, que deixou o sul do país (Ma-

puto, Gaza e Inhambane) sem ener-

gia durante quatro horas, no meio 

energético já era cogitada a inevitá-

vel saída de Impija, visto como um 

“mau gestor” e uma pessoa de “difí-

cil trato”, apesar dos seus 23 anos de 

experiência na EDM.

“A EDM não tinha um PCA a al-

tura, desde a saída de (Mateus) 

Magala. Impija mantinha um mau 

relacionamento com os restantes 

administradores e tinha problemas 

de insubordinação em relação a tu-

tela”, disse uma importante fonte 

interna consultada pelo jornal.

O jornal também apurou que Impija 

chegou ao mais alto cargo da EDM 

de uma forma muito usual nos cor-

redores do partido Frelimo. Foi pela 

mão (lobby político) de um antigo 

ministro do governo de Filipe Nyu-

si, que agora ocupa um assento na 

Comissão Política da Frelimo e foi 

figura-chave no xadrez político/

eleitoral na província da Zambézia, 

segundo círculo eleitoral mais im-

portante de Moçambique.

Terá sido na base desta “confiança 

política” (costas-quentes), que Im-

pija começou a ter problemas de 

“insubordinação” em relação a tutela 

(ministério dos Recursos Minerais e 

Energia), prestando “favores” ao seu  

protector político. É preciso lembrar 

que a EDM esteve sempre debaixo 

de uma sangria feroz por parte de 

interesses empresariais acolitados ao 

partido governamental.

Parceiros de cooperação
Outro elemento que terá estado 

na base da saída de Impija é que 

as embaixadas e países que apoiam 

o sector energético e parceiros de 

cooperação nunca viram com bons 

olhos a sua nomeação, um homem 

visto como não tendo credenciais 

suficientes para lidar com as refor-

mas arrojadas  iniciadas por Mateus 

Magala. Marcelino Gildo Alberto, 

segundo documenta o seu curricu-

lum de 15 páginas posto a circular 

horas após a sua nomeação, liderou 

vários projectos de electrificação fi-

nanciados por fundos nórdicos.  

Magala, que era visto como crucial 

para tirar a EDM no fundo do poço, 

agora ocupa a vice-presidência do 

Banco Africano de Desenvolvimen-

to (BAD) para o pelouro dos Ser-

viços Corporativos e de Recursos 

Humanos e havia deixado o BAD 

em 2015, a convite do Governo mo-

çambicano para ocupar o cargo de 

PCA da companhia eléctrica. Na 

altura, a vinda de Magala foi inter-

pretada como uma “aposta pessoal” 

de Filipe Nyusi, interessado em re-

colocar a companhia nos carris.

Mateus Magala, exonerado pelo 

Governo, em Outubro de 2018, ha-

via iniciado uma reforma da função 

do procurement para um sistema 

centralizado e transparente, que vi-

sava reduzir os custos na aquisição 

dos bens e serviços, uma empreitada 

considerada como a “batalha decisi-

va” nas reformas na empresa pública.

A reforma foi vista também como 

um “murro no estômago” às redes 

“clientelistas” naquela empresa, que 

se responsabilizavam pela interme-

diação na aquisição dos bens e ser-

viços.

Uma das empresas, que no passado 

beneficiou dos lucrativos negócios 

com a EDM, é muito próxima da 

antiga família presidencial.  E um 

dos desafios feitos a Impija, um 

engenheiro electrotécnico, formado 

pela UEM em 1995, era o da con-

clusão do processo de reformas do 

procurement, um dos cavalos de 

batalha da anterior liderança, o que 

não aconteceu. 

O agora PCA da EDM foi, em 

Abril de 2016, director interino 

do projecto da Hidroeléctrica de 

Mphanda Nkuawa. Nesta terça-

-feira, o Governo nomeou Carlos 

Yum para director do Gabinete de 

Implementação do Projeto Hidroe-

létrico da Mphanda Nkuwa. Até a 

data da sua nomeação, Yum era ad-

ministrador da EDM, num Conse-

lho de Administração dirigido por 

Aly Sicola Impija, agora exonerado. 

(Redacção)

Eng. Marcelino Gildo Alberto
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A 
Renamo tem de reformu-
lar a sua actuação e não se 
limitar a mobilizar apoios 
do eleitorado apenas em 

tempo de eleições, para não voltar a 

perder em 2024, defendeu o historia-

dor francês Michel Cahen. 

Michel Cahen advogou essa visão, 

quando falava durante uma video-

-conferência sobre o tema “A Rena-

mo pós-Dhlakama”, promovida pelo 

Instituto de Estudos Sociais e Eco-

nómicos (IESE), uma entidade mo-

çambicana de pesquisa independente.

“A Renamo e toda a oposição pre-

cisam de se reconfigurar, para não 

chegarem às eleições gerais de 2024 

enfraquecidos e perderem de novo”, 

sublinhou Cahen.

Para o académico francês, autor de 

vários livros sobre Moçambique, o 

principal partido da oposição deve 

apostar numa intervenção perma-

nente na vida política e social das co-

munidades, articulando o sentimento 

das populações e apresentando políti-

cas alternativas.

“A Renamo deve funcionar também 

fora dos períodos eleitorais e assu-

mir-se como uma espécie de sindi-

cato das populações que contestam o 

clientelismo e os abusos da Frelimo”, 

frisou Michel Cahen.

Uma contestação forte à hegemonia 

da Frelimo passa também por uma 

mudança geracional na liderança da 

oposição, porque a elite do poder na 

Renamo falhou no objectivo de as-

cender à liderança do país.

“Tem de haver uma reconfiguração 

geracional na oposição, que permita o 

surgimento de novas ideias, porque a 

actual geração não conseguiu contes-

tar a hegemonia da Frelimo”, consi-

derou Michel Cahen.

O historiador avançou que, se o prin-

cipal partido da oposição se confor-

mar com um papel secundário na 

política moçambicana, vai acabar por 

se tornar irrelevante e provocar um 

distanciamento em relação à sua base 

social e ao eleitorado urbano desen-

cantado com a Frelimo.

Ossufo Momade é um mo-
derado urbano
Sobre o actual líder da Renamo, Os-

sufo Momade, Michel Cahen classi-

ficou-o como “um moderado”, assi-

nalando que aceitou o estatuto legal 

de líder da oposição moçambicana, 

que foi rejeitado pelo seu antecessor 

no partido, Afonso Dhlakama.

Por outro lado, Momade assinou 

no ano passado o Acordo de Paz e 

Cessação das Hostilidades Militares 

com o Presidente da República, Fi-

lipe Nyusi, e comprometeu-se com 

o Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR) do braço arma-

do da Renamo, referiu ainda aquele 

historiador.

O facto de Ossufo Momade ser “um 

militar urbano”, que foi um coman-

dante importante da guerrilha da 

Renamo durante a guerra civil que 

terminou em 1992 e depois abando-

nou as matas para ir viver na capital 

do país, torna-o menos radical do que 

Afonso Dhlakama.

“Afonso Dhlakama conseguia ser um 

líder político da cidade e um militar 

do mato”, destacou.

Para aquele historiador, Afonso 

Dhlakama, que morreu em 2018, 

após cerca de 40 anos na liderança da 

Renamo, dirigia a organização como 

dono e não apenas como presidente, 

o que explica a ausência de contesta-

ção à sua liderança.

Sobre as clivagens no interior da Re-

namo, o historiador francês Michel 

Cahen considerou que a Junta Mili-

tar da Renamo “não tem uma dinâ-

mica de expansão”, porque o grupo 

é “uma dissidência minoritária” do 

centro de Moçambique com reivindi-

cações que podem ser resolvidas com 

“vontade política”.

“A Junta Militar da Renamo é uma 

questão séria, mas sem grandes con-

sequências políticas. Com vontade 

política, seria fácil de resolver, se não 

for resolvido, é porque há quem não 

tenha vontade de resolver”, enfatizou 
o académico francês.
Michel Cahen avançou que a maio-
ria dos mais de cinco mil guerrilhei-
ros que a Renamo pretende entregar 
para desarmamento e desmobilização 
quer ir para casa e é leal a Ossufo 
Momade.
“A maioria é fiel a Ossufo Momade 
e está ansiosa por fazer parte do de-
sarmamento, desmobilização e rein-
tegração”, frisou.
O surgimento de uma dissidência na 
Renamo, prosseguiu, pode ser resul-
tado de clivagens entre um sector mi-
litar urbano do principal partido da 
oposição  um outro do mato.
“Ossufo Momade  é decisivamen-
te um militar da cidade e Mariano 
Nyongo é um militar do mato”, com-
parou Michel Cahen.
Apesar de ter sido um importan-
te comandante militar da guerrilha 
durante a guerra civil que terminou 
em 1992, Ossufo Momade perdeu o 
contacto com os homens armados do 
partido que continuaram nas matas, 
após a assinatura do Acordo Geral 
de Paz, enquanto Mariano Nyongo 

nunca deixou as bases da organização.

Para Michel Cahen, a questão regio-

nal também pode ajudar a explicar 

a contestação à liderança de Ossufo 

Momade, pois este é oriundo da pro-

víncia de Nampula, norte de Mo-

çambique, enquanto a Renamo foi 

fundada no centro do país e os seus 

anteriores presidentes eram desta re-

gião.

Aquele historiador assinalou que o 

facto de Ossufo Momade pertencer a 

uma etnia diferente dos líderes fun-

dadores da Renamo é uma questão 

relevante, mas não predominante, 

porque o actual líder do partido é 

proveniente do maior círculo eleito-

ral do país e venceu as eleições inter-

nas também com o apoio do segundo 

maior círculo eleitoral, a província da 

Zambézia.

“A identidade étnica tem de ser vista 

dentro de um leque de fatores, como 

a questão social e regional”, frisou.

Michel Cahen recordou que não é a 

primeira vez que a Renamo tem fac-

ções e mesmo assim conseguiu reer-

guer.

“O grande problema da Renamo é a 

sua incapacidade de lutar pelo povo, 

de travar lutas quotidianas e se tornar 

um partido de defesa do cidadão, não 

consegue se enraizar num sindicato 

de luta contra os abusos perpetrados 

contra as populações partindo do pa-

cato camponês”, destacou.

 
Governo sombra
Relativamente à proposta avançada 

pelo Instituto Eleitoral para Demo-

cracia Sustentável em África (EISA) 

sobre a possibilidade de um governo-

-sombra, Michel Cahen referiu que 

pode ser pertinente, dependendo da 

perspectiva. 

Recordou que, a Renamo já teve um 

“governo sombra”, mas de nada ser-

viu, porque Afonso Dhlakama não 

atribuía relevância a tal entidade.

A 
dívida pública de Mo-
çambique vai subir para 
112,8% este ano, devido 
aos efeitos da pande-

mia da covid-19, que abrandará o 
crescimento económico para 1%, 
refere a agência de notação finan-
ceira Fitch Ratings.

“O rating de Moçambique reflecte 

o aperto nas condições de liquidez, 

altos níveis de dívida e questões 

pendentes sobre as empresas públi-

cas que podem afectar o perfil de 

crédito”, diz a Fitch Ratings num 

relatório sobre a evolução das eco-

nomias da África subsaariana nos 

últimos meses.

De acordo com o relatório, a dívida 

pública de Moçambique subirá de 

99,2% em 2019 para 112,8% este 

ano e 108,9% em 2021, essencial-

mente devido à evolução da pande-

mia causada pelo novo coronavírus, 

que reduzirá o crescimento econó-

mico, de 2,2% em 2019 para 1% este 

ano e 3,5% em 2021.

“A economia de Moçambique já 

estava a mostrar sinais de recupe-

ração dos significativos danos feitos 

às colheitas e a outros sectores, no 

seguimento dos dois ciclones que 

atingiram o país em 2019”, mas a 

pandemia abrandou a rapidez da re-

cuperação, consideram.

“Os grandes projectos do gás natural 

estão em preparação, mas pode ha-

ver mais atrasos por causa da activi-

dade terrorista e os benefícios para 

a economia só vão sentir-se nunca 

antes do final desta década”, alertam 

os analistas da Fitch Ratings, refe-

rindo-se aos ataques armados que 

se têm registado na região de Cabo 

Delgado, no norte do país.

O défice orçamental de Moçambi-

que deverá passar de 6 para 8% do 

PIB este ano “devido ao crescimento 

mais fraco e ao aumento da despe-

sa pública para responder às crises 

económica e de saúde”, diz a Fitch, 

notando que as autoridades esperam 

colmatar a diferença entre a receita 

e a despesa “com financiamento de 

emergência e suspensão do serviço 

da dívida por parte dos credores ofi-

ciais”.

O relatório da Fitch surge numa 

altura em que a Comissão Econó-

mica para África das Nações Unidas 

(UNECA) tem estado em reuniões 

com os ministros das Finanças afri-

canos, na sequência da discussão pú-

blica que tem existido nos mercados 

financeiros africanos sobre como os 

governos podem honrar os compro-

missos e, ao mesmo tempo, investir 

na despesa necessária para conter a 

pandemia da Covid-19.

A assunção do problema da dívida 

pública como uma questão central 

para os governos africanos ficou 

bem espelhada na preocupação que 

o Fundo Monetário Internacional 

e o Banco Mundial dedicaram a 

esta questão durante os Encontros 

Anuais, que decorrem em Abril em 

Washington, nos quais disponibi-

lizaram fundos e acordaram uma 

moratória no pagamento das dívidas 

dos países mais vulneráveis a estas 

instituições.

A 15 de Abril, também o G20, o 

grupo das 20 nações mais industria-

lizadas, acertou uma suspensão de 

20 mil milhões de dólares em dívida 

bilateral para os países mais pobres, 

muitos dos quais africanos, até final 

do ano, desafiando os credores pri-

vados a juntarem-se à iniciativa.

Além disso, a UNECA, entre ou-

tras instituições, está a desenhar um 

plano que visa trocar a dívida so-

berana dos países por novos títulos 

concessionais que possam evitar que 

as verbas necessárias para combater 

a covid-19 sejam usadas para pagar 

aos credores.

Este mecanismo financeiro seria ga-

rantido por um banco multilateral 

com ‘rating’ de triplo A, o mais ele-

vado, ou por um banco central, que 

converteria a dívida atual em títulos 

com maturidade mais alargada, be-

neficiando de cinco anos de isenção 

de pagamentos e cupões (pagamen-

tos de juros) mais baixos, segundo a 

UNECA.

Os credores privados também já 

avançaram com um plano que per-

mite diferir os pagamentos da dívida 

sem influenciar os ratings atribuídos 

pelas agências de notação financeira, 

mas o receio de que a falta de pa-

gamento possa cortar o acesso aos 

mercados internacionais tem levado 

a que sejam poucos os países a anun-

ciar uma reestruturação da dívida a 

credores privados.

Queda de 8%
Ainda esta semana, a consultora 

Oxford Economics considerou que 

a região da África Austral, que in-

clui Angola e Moçambique, será a 

mais afectada pela pandemia da co-

vid-19, com uma recessão de 8% e 

problemas de dívida.

“A narrativa sobre África está a evo-

luir do resgate para a recuperação, 

enquanto o foco da dívida está tam-

bém a mudar, da discussão sobre a li-

quidez para o debate sobre a solvên-

cia”, escrevem os analistas da Oxford 

Economics que comenta o relatório 

da Fitch Ratings sobre a África sub-

saariana, e que antevê uma queda de 

7,9% no PIB da África Austral.

“O serviço de suspensão da dívida, 

ou reestruturação, como no caso da 

Zâmbia, vai aliviar a pressão sobre 

a liquidez em moeda externa, mas a 

verdade desconfortável mantém-se: 

os países elegíveis para participar na 

Iniciativa de Suspensão do Serviço 

da Dívida (DSSI) já devem 13 mil 

milhões de dólares em pagamentos 

devidos entre maio e Dezembro”, 

acrescentam os analistas.

No comentário, a Oxford Econo-

mics escreve que a dívida externa 

de todos os 73 países elegíveis para 

participar na iniciativa lançada em 

Abril pelo G20 ultrapassa os 750 

mil milhões de dólares, sendo que 

destes 73 mercados emergentes, 

apenas 26 têm pagamentos previstos 

de Eurobonds (emissões de dívida 

em moeda externa nos mercados fi-

nanceiros privados), no valor de 70 

mil milhões de dólares, dos quais 4,9 

mil milhões de dólares são devidos 

este ano, e relativamente aos quais 

3,7 mil milhões de dólares represen-

tam juros.

“O choque da pandemia criou um 

ambiente que simplesmente troca 

os problemas de liquidez por uma 

posição de solvência enfraquecida a 

médio prazo, com os países a pro-

curarem uma série de instrumentos 

de dívida para colmatar o défice de 

financiamento”, concluem os ana-

listas.

Dívida pública vai chegar a 112,8% 

Michel Cahen:

Renamo precisa de mudar de estratégia
Por Argunaldo Nhampossa

Michel Cahen.
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Projeto: LNG Moçambique

ZAGOPE Construções e Engenharia, entidade registada de acordo com as leis da 
República de Moçambique, contratada pela CCS JV, consórcio contratado pela, 
Total para Engenharia, Gestão de Compras e Construção do Projeto de LNG de 
Mozambique (“Projeto”), uma instalação de liquefação de gás natural, localizada 
na península de Afungi na província de Cabo Delgado, destinada a se tornar uma 
futura líder industria global de LNG, convida as empresas interessadas a apresen-
tar Manifestação de interesse para o Fornecimento de Equipamentos/Materiais 
para o Projeto.

1. ESCOPO DE TRABALHO
O escopo de trabalho inclui o seguinte:

Água Dessalinizada e Tratada

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA
-

2.1. Documentação Técnica

a) Cópia válida da licença de operação emitida pela autoridade competente.

toda a documentação solicitada para o seguinte endereço de correio eletrónico: 
procurement.mozambique@zagope.pt

3. IMPORTANTE:
a) O email a enviar deve referir-se ao objeto do Anúncio Público Fornecimento de 

Equipamentos/Materiais.

b) Sujeitas à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas 

c) A ZAGOPE, fará uma avaliação da documentação acima solicitada e, se esta 
cumprir com os requisitos, irá incluir o fornecedor na lista de concorrentes para 
Fornecimento de Equipamentos/Materiais.

possam ser consideradas como empresas com potencialidade para entrar na lista 

representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso 
-

quer contrato com a sua ou com qualquer outra EMPRESA participante desta 
consulta.

f) Todos os dados e informações fornecidas durante o processo não devem de ser 
considerados como um compromisso por parte da ZAGOPE, CCS JV ou Total 
de celebrar qualquer acordo ou contrato com a sua EMPRESA, e nem dará à sua 
EMPRESA o direito de reivindicar qualquer indenização.

Total, e não serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.

i) Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Mani-

serão suportados integralmente pelas mesmas, as quais não terão direito a qual-
quer reembolso por ZAGOPE, CCS JV ou da Total não tendo essas empresas 
direito a quaisquer reclamações contra a ZAGOPE Construções e Engenharia, 
CCS JV ou Total.

ANÚNCIO PÚBLICO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR
Fornecimento de Equipamentos/Materiais

Cliente Final: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada

 
 
 
 
 
 
 

Project: LNG Mozambique

ZAGOPE Construções e Engenharia, an entity registered under the laws of the 
Republic of Mozambique, and contracted by CCS JV, the consortium contracted 
by Total for Engineering, Procurement and Construction of Mozambique LNG 
project (“the Project”), a natural gas liquefaction facility on the Afungi peninsula 
in Cabo Delgado province, bound to become a future leader in the global LNG 

the Supply of Goods/Equipment for the Project.

1. SCOPE OF WORK

The scope of the work includes the following:

Water System

2.   DOCUMENTATION REQUIRED

-
viding the following mandatory information and documentation:

2.1. Technical documents

a) A copy of Company’s valid license to operate issued by the relevant authority.

the requested documentation to the following email address: 
procurement.mozambique@zagope.pt

3. IMPORTANT:

a) The Email submission must refer to the Public Announcement object Supply 
of Goods/Equipment.

b) Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Com-

c) ZAGOPE, will evaluate the above requested documentation and, if it meets 
requirements, will include the Vendor in the list for invitation to tender for 
Supply of Goods/Equipment.

d) The purpose of the information and documents is to identify suitably quali-
-

dered for potential invitation to tender for Supply of Goods/Equipment.

e) This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not repre-
sent or constitute any promise, offer, obligation or commitment of any kind 
on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any agreement or arran-
gement with you or with any other Company participating in this enquiry.

f) All data and information provided within the application shall not be consi-
dered as a commitment on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into 
any agreement or arrangement with you, nor shall it entitle your COMPANY 
to claim any indemnity.

will not be disclosed to non-authorized persons or companies.

fully born by such companies which will not be entitled to any reimbursement 
by ZAGOPE, CCS JV or Total and such companies shall have no recourse to 
ZAGOPE, CCS JV or Total.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

EXPRESSIONS OF INTEREST FOR
 Supply of Goods & Equipment

Final Client: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada
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Temos contado, por ocasião da 

morte de Simon Nshusha, 

algo sobre as origens do 

evento a que se tem chama-

do Massacre de Mueda. Contamos 

acerca de duas associações rivais-

—a Tanganyika Mozambique 

Makonde Union (TMMU) e a 

Sociedade dos Africanos de Mo-

çambique (SAM)— terem enviado 

os seus delegados à Administração 

de Mueda, aparentemente para 

negociar o retorno dos migran-

tes Makonde do Tanganyika, mas 

concretamente para promover a 

causa da Independência. Primeiro 

veio Faustino Vanomba, secretário 

da SAM, a 6 de Fevereiro de 1960. 

Depois foi a vez de Tiago Mula 

Mulombe, presidente da TMMU, 

no dia 17 de Março; este foi preso 

por ter falado abertamente da pos-

sibilidade que Julius Nyerere ane-

xasse Cabo Delgado uma vez que 

tomasse o poder no Tanganyika. 

Por fim chegou, o Grupo dos Sete 

no dia 27 de Abril, chefiado pelo 

Simon Nshusha, que pediu autori-

zação para vender cartões da SAM, 

mas fez também uma reunião no-

turna em que se falou de Indepen-

dência. Mencionámos também 

como a ideia de rogar pelo retorno 

maciço dos emigrantes Makonde 

foi inspirada ao Faustino Vanomba 

pelo pedido, posto por um familiar, 

de “destampar o barril” em que os 

moçambicanos eram fechados.

No dia 10 de Junho, o Faustino 

Vanomba e o Kibiriti (alcunha que 

quer dizer “fósforo”) Waduvani 

saíram de barco de Lindi rumo a 

Moçambique, com grande publici-

dade da imprensa da TANU. Um 

artigo dizia que seria “o seu dever 

pedir o que os nativos de Moçam-

bique querem: a Independência”. 

O Vanomba atravessou a fronteira 

desobedecendo as ordens do Côn-

sul Português de Dar Es Salaam, 

do qual era informador; segundo a 

ordem emitida em 14 de Maio pelo 

Governador, ele deveria ser preso 

logo à sua chegada no território. O 

Kibiriti, pelo contrário, vinha com 

um guia de marcha fornecido pelo 

Cônsul.

Os dois chegaram a Mueda no dia 

13 de Junho e apresentaram-se na 

Administração acompanhados por 

uma multidão de jovens Makon-

de – mais de 300 – “em estado de 

manifesta excitação.” O Adminis-

trador de Mueda, Garcia Soares, 

ficou apavorado e não conseguiu 

prender o Vanomba, tal como te-

ria sido incumbido. Durante duas 

horas ele entreteve os cabecilhas 

da multidão, que queriam notícias 

do Grupo dos Sete e do Clemente 

Nandang’a, familiar do Vanomba, 

que também tinha sido preso. No 

fim do que ele julgou ser “as duas 

horas mais difíceis da minha car-

reira administrativa”, Garcia Soa-

res conseguiu dispersar a multidão. 

No dia 14 de Junho, o Faustino e o 

Kibiriti voltaram à Administração, 

desta vez acompanhados por mais 

de 1000 Makonde, atemorizando 

ainda mais o Administrador, que 

chegou a prometer que as queixas 

e pedidos da população serão res-

pondidos numa grande banja (reu-

nião) pública no dia 16 de Junho 

pelo próprio Governador. Nessa 

tarde, o Garcia Soares escreveu 

um telegrama para o seu superior, 

a dizer que pela primeira vez a sua 

Administração tinha “perdido o 

controlo dos acontecimentos.” O 

Chefe de Posto Frias comentou 

que “o Senhor Administrador fi-

cou amedrontado, […] como mas 

tarde os próprios Macondes fize-

ram espalhar entre si. Faltou àquele 

Excelentíssimo Senhor a firmeza e 

serenidade necessária para levar a 

efeito a prisão do Faustino e Que-

brite.” Assim, com uma mistura de 

astúcia e intimidação, a adminis-

tração Portuguesa foi forçada a dar 

uma reunião pública que nunca de 

outra forma teria concedido.

Novas e boatos sobre a reunião do 

dia 16 se espalharam nas povoa-

ções de Mueda. O povo era bem 

consciente dos “ventos da mudan-

ça” que sopravam em toda a África, 

e começou a sonhar o impossível: 

que no dia 16 a Independência se-

ria concedida. Na noite do dia 15, 

Vanomba e Kibiriti organizaram 

uma outra reunião em que falaram 

de Independência. Kibiriti prome-

teu que a bengala que ele levava, co-

nhecida localmente com a alcunha 

de Uhuru, lhe daria invulnerabili-

dade às balas. Uma grande marcha 

foi organizada a partir da povoação 

de Nandang’a, em Matambalale. O 

povo vinha entoando canções que 

revelam o seu estado de ânimo. 

Uma dizia: “O primeiro que mexe 

[nalguma coisa] é o dono” (referin-

do a terra). Uma outra: “Que mor-

ra o branco de Mueda, e o Nyerere 

reine. O milhafre voa como um 

avião.” E mais outra: “Nos anuncie 

algo de bom hoje.” Muitos vinham 

cantando uma música de guerra: 

“Os Vanamashemba, empurram, 

destroem, pojooo!”
O próprio Vanomba, porém, não 

partilhava estas esperanças. Ele 

confiou ao jovem que o conduzia 

de bicicleta, Enrique Paulo Cos-

me de Matambalale (um amigo do 

Nshusha, que faleceu há dois anos 

de doença): “Hoje as coisas não vão 

correr bem. Eu não voltarei a casa.” 

E depois repetiu as mesmas pala-

vras que tinha falado na sua reu-

nião noturna de Fevereiro: “Outros 

virão para dar seguimento ao meu 

trabalho.”

O Vanomba tinha na sua pasta uma 

dúzia de cartas que lhe tinham sido 

enviadas ou entregues por familia-

res e colegas da missão de Nango-

lolo. Uma lhe rogava para não falar 

directamente como o Tiago, para 

“não estragar o assunto.” Outra lhe 

contava que a Modesta Neva, ad-

junta do Nshusha, sofria na prisão, 

onde os cipaios queriam violá-la. 

Uma mensagem cifrada denuncia-
va os régulos que eram contrários à 
TANU. O Kibiriti levava um pape-
linho em que tinha anotado os seis 
pontos que pretendia falar com o 
administrador: (1) Receber licença 
para a SAM; (2) A prisão do Gru-
po dos Sete; (3) Os sofrimentos do 
povo; (3) Os maus preços aplicados 
pelos Indianos; (4) Recusamos que 
o China [gerente da homónima 
loja] mande o Governo; (6) Não 
queremos ser presos para trabalho 
forçado para Mpanga [plantação 
de sisal perto de Mocimboa da 
Praia]. 
Entretanto a Administração rece-
beu informações assustadoras vin-
do da loja da povoação comercial 
de Muatidi, que pertencia a Omar 
Camissa. Vanomba e Kibiriti visi-
tariam a loja juntamente com um 
grupo de 60 pessoas; o Faustino di-
ria que os negociantes “exploravam 
o suor dos Macondes”; o Kibiriti 
intimaria ao atendente que não es-
tivesse do lado do patrão, pois “os 
europeus não sabiam o que lhes ia 
acontecer dentro de pouco tempo.” 
As declarações dos empregados 
serviram de base para a redação 
de uma ordem de captura contra 
o Kibiriti. (É de salientar que este 
local histórico ficou destruído du-
rante os ataques de “Al-Shababs” 
ao distrito de Muidumbe em Abril 
deste ano). 
No mesmo dia 15 de Junho, sem 
saber o que se passava em Mueda, 
Ivens Ferraz de Freitas, Director do 
Centro de Informações que vinha 
monitorando a situação, encontra-
va-se em Dar Es Salaam para falar 
com o Cônsul. Ferraz de Freitas 
deu-se conta que o Vannomba e o 
Kibiriti tinham ludibriado o Côn-
sul, prestando-lhes apenas “as in-
formações que lhe convinha” para 
obter a sua confiança, e “a sobra 
desta confiança, iam manejando 
as actividades da sua associação à 
vontade.” Os objectivos das duas 
associações, a SAM e a TMMU, 
teriam sido “idênticos”.
Na manhã do dia 16 de Junho, o 
Administrador foi encontrar o 
Governador do Distrito de Cabo 
Delgado, Carlos Teixeira da Silva, 
ao pé do rio Muirite, em Monte-
puez. Este garantiu-lhe que, uma 
vez vestida a seu uniforme e con-
decorações, ele iria apaziguar os 

Makondes tanto como tinha feito 

na ilha de Madeira. Entretanto, 

dois jipes carregando um pelotão 

de soldados armados de metralha-

doras foram enviadas rumo a Mue-

da; os seminaristas as viram passar 

pela missão de Mariri. 

Ao meio-dia, uma multidão de 

mais de cinco mil pessoas havia-se 

reunido à frente da Administração 

de Mueda. Ninguém cumprimen-

tou o carro que trazia o Adminis-

trador e o Governador. A popula-

ção Europeia estava aterrorizada; 

o China tinha a sua pistola carre-

gada. O Governador deu disposi-

ções para os cipaios abrirem fogo 

quando o intendente Godinho dis-

parasse um tiro. 

Muito tem-se dito e escrito sobre 

os acontecimentos que tiveram 

lugar fora do edifício da Admi-

nistração: de como o povo recusou 

saudar a bandeira Portuguesa; de 

como o Governador chamou o Ki-

biriti e o Vannomba para falar; da 

chuva que caiu, surpreendente no 

tempo seco; do discurso cheio de 

arrogância do próprio Governador, 

que prometeu a baixa dos preços 

de compra dos produtos agríco-

la e outras pequenas melhorias 

das condições de vida; de como o 

povo, iludido e levantando cartazes 

com o lema da TANU, Uhuru na 
Kazi, exclamou: “Não viemos por 

isto! Queremos a independência!”; 

do povo que ficou zangado com 

o anúncio da prisão de Kibiriti e 

Vanomba, segurando o jipe que 

deveria levá-los para Porto Amélia; 

e de como o velho Kanjugwili ten-

tou esfaquear o Governador e foi 

morto por um tiro na cabeça pelo 

Godinho, desencadeando a reação 

violenta dos cipaios e a vinda do 

pelotão com as metralhadoras. Não 

vou repetir aqui estes eventos co-

nhecidos. A questão histórica mais 

delicada é outra. O que foi discu-

tido dentro da Administração? O 

que pediram ao Governador o Va-

nomba e o Kibiriti? 

A representação bombástica dos 

dois líderes a exigir a Indepen-

dência, veiculada pelo teatro po-

pular que foi filmado em Mueda, 
Massacre e Memória, é obviamente 

falsa. Os quatro relatórios oficias 

Portugueses, escritos após o even-

to principalmente para justificar 

frente ao Ministério do Ultramar 

um fracasso administrativo, apenas 

mencionam que os dois tiveram 

declarações bem estudadas e que 

não se traíram. A rendição mais 

convincente da conversa vem de 

uma entrevista concedida pelo 

próprio Vanomba ao Marcos Man-

dumbwe em 1986, ainda desterra-

do em Inhambane, cuja transcrição 

encontra-se em exemplar único em 

estado de desgaste num pequeno 

arquivo de Maputo: 

– Kibiriti, você estava na Tanzânia, 

porque vieste para Moçambique? 

– Eu voltei; aqui é a minha Terra.

– Muitos voltam. Veja lá fora muita 

gente com papéis escritos Uhuru. 
Você conhece Uhuru?

– Uhuru significa liberdade, inde-

pendência.

– Então queres que o governo lhe 

dê hoje a Independência? 

– Se é para me dar hoje Indepen-

dência, é bom perguntar à mesma 

população. 

As mesmas perguntas foram fei-

tas ao Faustino, que respondeu da 

mesma forma: 

– Não lhe dissemos que não devias 

voltar mais para cá? 

–  Sim, disseram-me, vocês man-

daram-me embora, em quanto eu 

tenho a minha terra.

– E aquela multidão o que procura?

– Vocês vão perguntar à multidão; 

ela dirá o que quer. 

Este diálogo dá a ver duas coisas. 

Em primeiro lugar, que o pedido do 

retorno à terra tinha um conteúdo 

simbólico diretamente ligado à In-

dependência. “Eu retorno porque 

esta é a minha terra,” falaram os 

dois. Tratava-se do estratagema do 

Vanomba para “destampar o barril” 

em que os seus irmãos se encontra-

vam trancados. Em segundo lugar, 

vê-se como o Vanomba e o Kibiriti 

usaram a força do povo, cujas ima-

ginações eram incendiadas pelos 

ideais de Uhuru, para pressionar o 

governo colonial. Da mesma for-

ma, nos interrogatórios tidos em 

Lourenço Marques depois da sua 

prisão, os dois repetiram que tudo 

tinha acontecido pela vontade do 

povo, que lhe tinha pressionado a 

fazer o que fizeram. 

Falta agora responder à pergunta 

mais delicada. Quantos morre-

ram pelo fogo dos cipaios e das 

metralhadoras Portuguesas? Ai 

de mim! Apenas vou referir o que 

os outros disseram. Nos relatórios 

oficiais, fala-se de 7 mortos, depois 

diminuídos para 3. É um numero 

obviamente inatendível. Um teste-

munha ocular Makonde falou de 

16. Uma carta escrita pelo Simon 

Matola, amigo do Vanomba e tra-

balhador da missão de Nangololo, 

fala de 36 mortos no terreno e mais 

feridos. Um inquérito do cônsul 

da Bélgica estimou acerca de 80 

mortos. Uma carta escrita por um 

Makonde à sua família fala de 100. 

O Paulo Cosme, o mesmo que ti-

nha conduzido o Vanomba na sua 

bicicleta, e que escondeu-se por 

baixo do jipe depois do tiroteio e 

foi obrigado a sepultar os tomba-

dos, falou de umas dúzias no terre-

no e muitos mais feridos.

Donde surge então o mito dos 

quinhentos ou seiscentos? Não foi 

aliás uma invenção do camarada 

Alberto Chipande. Logo no dia 17, 

novas do massacre (pois mesmo 36 

ou 80 mortos constituem um mas-

sacre) chegaram em Lindi, onde 

foi lida uma carta trazida de Mue-

da, que falava de quinhentos mor-

tos por pedirem a Independência. 

As revistas da TANU retomaram a 

notícia, diminuindo os mortos para 

100. A carta perdeu-se, e o seu au-

tor permanece desconhecido.

*Professor associado e director 
do Departamento de História na 

Universidade do Cabo Ocidental, 
África do Sul.

“Volto porque esta é a minha terra”: 
Sessenta anos do 16 de Junho
Por Paolo Israel*
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O Fundo Global (FG) de Luta contra SIDA, Tuberculose e Malária é uma 

Título do Posto:

Local de trabalho:
Funções Gerais:

Competências:

 
Como se candidatar:

Prazo da candidatura:

República de Moçambique
Mecanismo de Coordenação do País do Fundo Global

Anúncio de Vaga

O Fundo Global (FG) de Luta contra SIDA, Tuberculose e Malária é uma 

Título do Posto:

Local de trabalho:
internacionais 
Funções Gerais:

Competências:

Como se candidatar:

República de Moçambique
Mecanismo de Coordenação do País do Fundo Global

Anúncio de Vaga



Ministro Celso Correia quer mudar o curso da história
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Outrora denominado celeiro 
da nação pelo presidente Sa-
mora Machel, o vale do Lim-
popo rapidamente se trans-

formou num dos mais dependentes do 

país, resultante da implementação de 

reiteradas políticas governamentais, 

vistas como erradas e contraditórias. 

Celso Correia, o actual ministro de Fi-

lipe Nyusi para a área da agricultura e 

desenvolvimento rural, visitou, semana 

passada, o monstro adormecido e está 

determinado a mudar o curso da his-

tória.   

  

Na República de Moçambique, a agri-

cultura é a base do desenvolvimento na-

cional. Assim consagra a Constituição 

da República. Contudo, a realidade prá-

tica, até então, mostra um cenário com-

pletamente diferente. De prioridade, a 

agricultura aparece no plano secundá-

rio. O sector debate-se com todo tipo 

de adversidades desde a falta incentivos, 

garantias, créditos bancários, mercado, 

altos custos de produção, de insumos, 

vulnerabilidade aos fenómenos naturais 

e a concorrência desleal.

Também falta articulação entre os in-

vestimentos na produção e nas uni-

dades processadoras. Por exemplo, no 

distrito de Chókwè, Gaza, investiu-se 

cerca de 100 milhões de dólares ame-

ricanos da construção e equipamento 

de três grandes unidades processadoras 

de arroz. Com o investimento, foi ins-

talada uma capacidade de produção de 

100 a 120 mil toneladas de arroz/ano. 

Contudo, o mesmo não aconteceu nas 

infra-estruturas agrícolas assim como 

no empoderamento dos agricultores e 

o resultado está visível. As machambas 

produzem cerca de 15 mil toneladas 

de arroz para alimentar uma indústria 

com capacidade de processamento de 

120 mil toneladas e as fábricas viraram 

autênticos elefantes brancos somando 

prejuízos avultados.  

Por exemplo, em 2015, inaugurou-se 

o Complexo Agrícola Industrial de 

Chókwè (CAIC), um investimento de 

60 milhões de dólares com capacidade 

de produção de 60 mil toneladas/ano. 

A fábrica não está a funcionar devido a 

falta de matéria-prima.  Ainda na pro-

víncia de Gaza, mais concretamente na 

cidade de Xai-Xai, em 2019, foram in-

vestidos cerca de 20 milhões de dólares 

na construção e equipamento da Cen-

tral de Processamento de Hortícolas e 

Frutas. O empreendimento tem a ca-

pacidade de processar 40 toneladas de 

produtos/ano, mas o mesmo encontra-

-se também inoperacional por falta de 

matéria prima.                 

O país possui 36 milhões de hectares 

de terra arável atravessados por vários 

cursos de água, mas importa quase 

tudo. Só na importação de arroz, o país 

gasta anualmente cerca de 200 milhões 

de dólares americanos. É este e outros 

cenários negativos no sector agrícola 

que o novo timoneiro da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (MADER), 

Celso Correia, diz que quer inverter.

A região agrícola de baixo Limpopo; 

constituída pelas áreas irrigáveis de 

Chókwè, Limpopo, Chonguene e Bile-

ne, província de Gaza; foi o local esco-

lhido para o lançamento do Programa 

de Intensificação da Produção Agrária 

e da nova estratégia de desenvolvi-

mento do Vale de Limpopo. Trata-se 

de uma iniciativa que visa transformar 

100 mil hectares do Vale de Limpopo 

na primeira Zona Económica Especial 

Agrícola do país. Prevê-se que, na pró-

xima campanha agrícola, sejam investi-

dos 600 milhões de meticais no finan-

ciamento e na restruturação do sistema 

produtivo da região.  

O anúncio de Celso Correia constituiu 

um balão de oxigénio para um sector 

bastante martirizado ao longo de mui-

tos anos. Os agricultores elogiaram a 

iniciativa, mas a incerteza continua a 

pairar nos produtores.

A desconfiança deriva do facto de, no 

passado, o sector de agricultura ter-se 

beneficiado de vários programas e pro-

jectos, mas que em termos reais nada 

mudou no empoderamento do cam-

ponês ou no melhoramento da cadeia 

produtiva.

Celso Correia disse que o seu executi-

vo escolheu a produção de arroz como 

pontapé de saída para esta grande em-

preitada que também vai abranger as 

culturas de hortícolas e carnes verme-

lhas (gado bovino). Mas em sectores 

críticos argumenta-se que é no arroz 

que o ministro Correia poderá encon-

trar grandes resistências por parte de 

um sindicato/cartel conectado a figuras 

influentes do partido Frelimo, que con-

trola as grandes importações a partir da 

ásia. 

Os Regadios de Chókwè (RC) e do 

Baixo Limpopo (RBL) com perímetros 

irrigados de 33.800 e 70 mil hectares 

(Ha) respectivamente serão as infra-

-estruturas hidráulicas que deverão di-

namizar a materialização do sonho de 

transformar a agricultura no centro das 

ligações económicas não dependentes 

da indústria extractiva. 

Contudo, apesar de ter sido louvado 

como sendo o celeiro da nação pelo 

presidente Samora Machel, dada a re-

putação que tinha de elevada produti-

vidade desde o tempo colonial, a zona 

Agrícola irrigada do Chókwè e Baixo 

Limpopo nunca realizaram plenamente 

o potencial identificado. 

Ana Celeste, 49 anos de idade, conta 

que se dedica à actividade agrícola há 

mais de 35 anos. Explora uma área de 

35 Ha no Regadio de Chókwè, mais 

concretamente na localidade de Chi-

lembene. Emprega, de forma sazonal, 

cerca de 40 trabalhadores.

Ana Celeste frisa que nasceu numa 

família de agricultores e a prática des-

ta actividade é quase um imperativo. 

Testemunhou várias transformações na 

região e na memória guarda bons mo-

mentos.

Conta, por exemplo, que nos anos que 

seguiram à independência, a agricultu-

ra era uma verdadeira indústria. Havia 

uma verdadeira cadeia de produção. Na 

altura, conta, os agricultores tinham as-

sistência técnica, as sementes eram pro-

duzidas e vendidas localmente, haviam 

fábricas de processamentos de carnes e 

produtos agrícolas e o mercado era fa-

vorável e regulado.

Hoje, relata, a situação mudou para o 

pior e só pratica agricultura quem está  

comprometido com a causa, visto que, 

nos moldes em que as coisas correm, é 

difícil tornar a agricultura um negócio 

rentável.

Nos seus 35 Ha, Celeste produz arroz 

e hortícolas, mas no meio de muitas di-

ficuldades, o que encarece os custos de 

produção.

Sem tractor, charrua, alfaias, insumos e 

transporte para o escoamento de pro-

dução, a nossa entrevista confessou que 

aluga tudo e muitas vezes o mercado 

é inconsistente, o que é agravado pela 

falta de protecção ao produtor nacional.

Usou a cultura de tomate como exem-

plo e explicou que se trata de uma cul-

tura sensível a factores naturais, o que 

exige gastos avultados e inseticidas. 

Porém, o mercado já não aceita arcar 

com os gastos e o produtor é que sai 

prejudicado.

“O nosso tomate tem as cidades de Ma-

puto e Xai-Xai como principais merca-

dos. Lá disputámos o mercado com o 

tomate sul-africano que muitas vezes 

é mais barato. O aluguer de camião de 

Chókwè para Maputo custa em media 

16 mil meticais e há vezes que, na venda 

do tomate, não se consegue nem o valor 

de aluguer da viatura”, lamentou.

Maria Rigate e Isabel Francisca são 

duas agricultoras do perímetro irrigado 

de Chókwè que conversaram com SA-
VANA e advertiram que  o sucesso do 

sector passa pela sincronização da ca-

deia de produção, assistência e atribui-

ção de subsídios aos agricultores.

Dizem que a baixa de Chókwè tem ter-

ra e força humana suficiente para res-

gatar o título de celeiro da nação, mas 

faltam apenas políticas e incentivos. 

Produção de arroz: um sonho 
que deverá superar muitos 
obstáculos 
No seu projecto, Celso Correia diz que 

quer transformar os 100 mil Ha de Vale 

de Limpopo numa referência agrícola 

do país e daí baixar o nível de importa-

ção de comida.

Na passagem do SAVANA pelo Vale 

de Limpopo, foi possível verificar que 

a iniciativa do ministro da Agricultura 

deverá vencer muitos obstáculos para 

vingar. 

Correia vai encontrar uma rede campo-

neses descapitalizados e sem meios de 

produção, infra-estruturas de irrigação 

completamente obsoletas, mercado in-

consistente e altamente dominado por 

grupos com interesses escusos e sob alta 

protecção do partido no poder. 

Sob gestão da empresa Hidráulica 

de Chókwè (HICEP), o regadio de 

Chókwè é das infra-estruturas proble-

máticas devido a falta de investimentos 

e os estragos causados pelas cheias. 

Actualmente, o Regadio de Chókwè 

cobre uma área de 33.848 Ha dos quais 

10 000 são considerados demasiado sa-

linizados para agricultura. A HICEP 

tem a capacidade para irrigar oito mil 

Ha apenas e os agricultores exploram 

seis mil.

A infra-estrutura debate-se com sérios 

problemas de manutenção dos canais e 

sistemas de drenagem, o que culminou 

com a redução da área irrigada.

Eduardo César Muluana, director de 

manutenção e obras hidráulicas no 

HICEP, reconheceu que a limpeza das 

valas e dos canais de drenagem e de ir-

rigação é um dos grandes calcanhares 

de aquiles devido a incapacidade finan-

ceira da empresa. 

Explicou que são necessário 90 milhões 

de meticais/ano para criar condições 

que permitam irrigar pelos menos 20 

mil Ha um perímetro que possa garan-

tir a sustentabilidade do regadio.

 “Para criar maior capacidade de irriga-

ção dos campos precisamos de garantir 

periodicamente a limpeza de canais de 

rega, valas de drenagem e vias de acesso 

no interior do regadio. É um trabalho 

dispendioso que com 40 milhões de 

meticais, que é o nosso actual orçamen-

hectare e juntam-se aos custos de água, 

semente e mão de obra. 

O arroz nacional é de qualidade su-

perior, mas quando chega ao mercado 

compete com as marcas mais baratas 

vindas da Ásia. Por isso só as pequenas 

elites têm  capacidade de aquisição. 

A entrevistada conta que é comum o 

agricultor investir no tanto dinheiro e, 

no fim, ver a sua cultura perdida em 

grande parte, porque faltou água para 

irrigar o arroz.

Explica que a cultura de arroz é de na-

tureza aquática, mas o que sucede é que 

as empresas responsáveis pelo sistema 

de irrigação não conseguem fornecer 

água necessária.

“No período frio, que é o momento que 

precisamos de pouca água para irrigar 

hortícolas, eles nos dão muita água. No 

período quente que é a época de arroz e, 

que é necessário muita água, eles forne-

cem pouca água e isso prejudica-nos”, 

conta Rigate.           

Sobre o assunto, Eduardo César Mu-

luana diz que o HICEP não tem fon-

tes de produção de recursos hídricos e 

também adquire a água que fornece aos 

agricultores a Ara Sul, a partir da barra-

gem de Massingir.

“Na época quente a barragem tem me-

nos água e consequentemente dispo-

nibiliza pouca água. Este problema só 

poderá ser colmatado com melhoria 

das nossas infra-estruturas para ga-

rantir maior capacidade de retenção de 

água no período de pico”, explicou para 

depois acrescentar que esse desejo de-

pende da disponibilidade financeira que 

neste momento não existe. 

Muluana contou que os agricultores 

contribuem com apenas 20% dos custos 

operacionais da empresa. No período 

quente, a HICEP cobra 800 meticais e 

no período frio 400 meticais por hecta-

re irrigado. O ideal seria 3500 meticais 

por cada Ha irrigado.

Isabel Francisco explica que os custos 

de produção de arroz são altos e quando 

se chega hora de colocar o produto no 

mercado, o preço que as empresas pa-

gam não compensa.

Em média, as fábricas de processamento 

pagam 14 meticais por cada quilograma 

de arroz com casca, enquanto que o pre-

ço ideal seria de 16 a 18 meticais. 

“Aqui no distrito de Chókwè temos 

duas ou três fábricas de processamento 

de arroz, mas preferimos levar o pro-

duto para o distrito da Manhiça (Pal-

meiras) na empresa Inácio de Sousa que 

nos paga pelo menos 15.5 meticais por 

quilograma”, explicou.

Isabel Francisco também fala de es-

cassez de capital. Explica que na época 

passada produziu 45 toneladas de arroz 

e toda produção foi entregue à fábrica 

Inácio de Sousa em Abril. Porém, até ao 

momento a empresa ainda não efectuou 

aos pagamentos. 

“Estamos a nos aproximar da nova épo-

ca agrícola e não temos dinheiro para 

pagar os custos de produção”, lamentou.

A nossa entrevistada clama por acom-

panhamento e assistência técnica e ex-

plica que em Chilembene, por exemplo, 

trabalha um extensionista que faz a as-

sistência a título gratuito, mas sempre 

que se solicita o extensionista alega falta 

de combustível e o agricultor é obrigado 

a contribuir com o valor de combustível.

to de investimento, não é possível fazer 

muita coisa”, disse Muluana.

A mesma situação assiste-se no Rega-

dio do Baixo Limpopo com uma área 

de 70 mil ha, mas que desde década de 

80 foi marcada por considerável sub-

-investimento e desastres naturais. 

Os dois regadios localizam-se numa 

zona baixa e propensa a inundações 

e secas; os custos de manutenção são 

elevados devido às condições naturais 

e extensão das infra-estruturas como 

água, estradas e electricidade. Esta ca-

deia de valores degrada-se ainda mais 

devido a complexidade e custos do 

apoio aos produtores nas vertentes de 

produção e comercialização. 

A combinação destes factores contri-

buem para tornar a agricultura uma 

actividade difícil e dispendiosa.

Em Moçambique, cada hectare de ar-

roz custa entre 60 a 70 mil meticais 

contra uma média de 30 a 35 mil me-

ticais nos países asiáticos. A produção 

media por hectare é de sete toneladas 

contra 10 a 12 toneladas produzidas em 

cada hectare nos países asiáticos.

Maria Rigate explicou que a proces-

so de produção de arroz é complexo e 

muitos agricultores nacionais não têm 

capital para tal. 

Primeiro, é a preparação dos solos, por-

que o equipamento tem de ser pago e 

o valor é alto; depois a qualidade da 

semente, “faltam-nos lojas de insumos 

aqui no distrito. As poucas que existem 

vendem-nos muito caro e a qualidade 

muitas vezes não é compatível com o 

nosso clima” e por fim a quantidade e 

qualidade de água que por vezes apre-

senta-se com altos índices de salinidade 

ou que escasseiam. “Perdemos arroz por 

causa de água”, lamentou.

Nas contas simples, disse, por exemplo, 

que primeiro deve-se lavrar a terra e o 

custo do tractor é de 3000 a 3500 meti-

cais cada Ha, depois segue a gradagem 

dos solos cuja valor varia entre 2.500 a 

3000 meticais, segue a escarificação por 

4000 meticais, o nivelamento dos so-

los que varia de 12 a 14 mil meticais, 

a sementeira que vai de 1500 a 2000 

meticais, a adubação que altera entre 

1500 e 2000 meticais, o marrachamen-

to (preparação dos solos para adubação) 

que custa entre  1000 e 1500 meticais, o 

sulcamento que varia entre 2500 a 3000 

meticais e por fim a ceifa cujo aluguer 

de equipamento varia de 7500 a 8000 

mil meticais. Estes valores são por cada 

Raúl Senda  

Vale de Limpopo: um monstro adormecido

Celso Correia defende o 

projecto referindo que 

a região sul do país tem 

grande predominância 

de zonas semi-áridas e esta reali-

dade representa um desafio para a 

prática da agricultura em sequeiro, 

conferindo todas as áreas junto aos 

cursos de água, um estatuto de im-

portância estratégica para a prática 

da agricultura e desenvolvimento 

económico destas províncias.
Diz que ao longo destes anos, fo-

ram várias as intervenções e inves-

timentos públicos neste potencial 

Wanbao African Agri-

culture Development 

Company (WAN-

BAO) é uma empresa 

chinesa que cultiva arroz. Em 2014 

alcançou uma área cultivada combi-

nada de cerca de 7000 Ha. 

Actualmente, a empresa está a ex-

plorar 2400 Ha e assiste um total de 

250 camponeses.

Além de produzir arroz, a empresa 

tinha a responsabilidade de fazer o 

fomento aos agricultores locais. Para 

tal, devia fornecer sementes e insu-

mos além de garantir assistência e 

no fim da colheita descontar parte 

do valor investido nos agricultores.

Pedro Zandamela, agricultor de bai-

xo Limpopo, conta que quando a 

parceria iniciou estava tudo a correr 

bem, mas a partir um certo tempo, 

a empresa chinesa começou a in-

justiçar aos agricultores. Enquanto 

as outras fomentadoras cobram en-

tre 3000 a 3500 a lavoura por Ha, a 

Wambau cobra 4100 meticais e de-

mais quando chega a hora de com-

prar o arroz paga muito pouco.

Sublinha que o outro problema tem 

a ver com a disponibilização tardia 

dos fundos, o que adia o cultivo para 

uma altura em que as condições 

climáticas já não são as ideais e faz 

também aumentar a necessidade de 

mão-de-obra. O outro aspecto tem 

a ver com o desnivelamento dos so-

los, levando o arroz a amadurecer 

em momentos diferentes em áreas 

distintas da parcela depreciando a 
qualidade do produto para além de 
acesso limitado à maquinaria. 
Ao SAVANA, Hu Jigau, director 
geral da Wambau nega as acusações 
e diz que a empresa paga o razoável.
Sublinha que há uma tabela pré-es-
tabelecida que foi definida pelas par-
tes. Mas também entra a questão da 
qualidade. Não é todo arroz adquiri-
do no produtor que é aproveitado no 
processamento.  Ademais, a empresa 
tem custo de produção que precisam 
de ser compensadas. Estas coisas são 

explicadas aos agricultores mas estes 

não querem entender. Prometemos 

continuar a dialogar com eles

WANBAO: polo da discórdia entre 
agricultores e empresas processadoras   

Nova era
agro-ecológico e chegou a se fazer 

uma análise realística dos progressos 

registados que permitam desenhar 

caminhos mais auspiciosos para o 

futuro desta infra-estrutura.

Sublinha que de uma análise realís-

tica e factual mostra uma degrada-

ção das infra-estruturas de irrigação, 

incluindo solos, o que representa 

uma redução das áreas produtivas na 

ordem dos 60%.

Correia acrescentou que estes danos 

acrescem-se à ausência de investi-

mentos na manutenção e expansão 

de infra-estruturas, bem assim como 

algumas intervenções que acelera-

ram a degradação dos solos. 

Referiu que na próxima campanha 

serão investidos 600 milhões de me-

ticais que vão financiar o arranque 

do plano de reestruturação e trans-

formar os 100 mil Ha do Vale de 

Limpopo na primeira Zona Econó-

mica Especial Agrícola do país.

“Estas medidas marcam o início de 

uma nova era para o Vale de Limpo-

po e tem como princípio de fundo 

a atracção de investimento privado 

que deve respeitar em primeiro lu-

gar a integração das famílias nas ca-

deias de valor produtivas”, disse.

Vale de Limpopo: o tesouro agro-ecológico que está sendo mal aproveitado

Maria Rigate e Isabel Francisco em mais uma jornada produtiva 

Eduardo Maluana

Celso Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural
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Contextualização
Durante o período eleitoral de 2019, a Socieda-
de Aberta criou e disponibilizou o conteúdo da 
Agenda do Cidadão aos 3 principais partidos 
políticos, esperando que estes pudessem apro-
priar-se das suas propostas e de seguida as in-
tegrasse nos seus respectivos Manifestos. Tam-
bém gerou-se a expectativa de que o partido 
vencedor teria a possibilidade de considerar as 
tais propostas como referencial durante os pro-
cessos de desenho e implementação do Plano 
Quinquenal (PQG) e respectivos planos opera-
cionais para o período 2020-2024.
Neste contexto, tendo sido recentemente apro-
vados o Plano Quinquenal do Governo 2020-
2024 e o primeiro Plano que o operacionaliza, o 
PES 2020, procedeu-se à análise do grau de inte-
gração da Agenda do Cidadão nos dois instru-

satisfação das expectativas criadas. 

Principais constatações: integração da Agenda 
do Cidadão no Plano Quinquenal 
Há alinhamento entre a visão estratégica e os pi-
lares e prioridades do PQG e Agenda do Cida-
dão. Das 110 propostas elencadas na Agenda do 
Cidadão apenas 44 podem ser enquadradas no 
PQG 2020-2024, o que remete para um integra-
ção na ordem de 40%; 
Notou-se um maior alinhamento entre o Plano 
Quinquenal e o Eixo “Consolidação de uma vi-
são estratégica sobre o desenvolvimento econó-
mico e social sustentável” da Agenda do Cida-
dão, que corresponde a 17%. Estão em destaque 
no referido alinhamento as questões relativas 

-
mento das pequenas e medias empresas para 
impulsionar a geração de emprego e renda. 
Aparecem em destaque também os aspectos re-
lativos à educação e gestão ambiental.  

O segundo eixo da Agenda do Cidadão mais ali-
nhado ao Plano Quinquenal é o da Promoção da 
transparência e da prestação de contas da Ad-
ministração Pública ao cidadão, numa propor-
ção equivalente a 10%. Aqui os assuntos de des-
taque no alinhamento incidem sobre a melhoria 
da gestão estratégica dos recursos humanos do 

Pública.  

O terceiro eixo da Agenda do Cidadão mais in-
tegrado no Plano Quinquenal do Governo é o 
do Envolvimento efectivo do Cidadão no pro-
cesso de tomada de decisões-chave, numa pro-

Monitoria da implementação da Agenda do Cidadão (2019-2025): nível 
de integração da Agenda do Cidadão no Plano Quinquenal do Governo 

(2020-2024) e Plano Económico e Social de 2020

Fonte: Sociedade Aberta, 2020

porção de 7%. Aparecem em destaque no alinhamento assuntos ligados à 
disponibilização de informação-chave a diferentes estratos da sociedade, 
incluindo os mais vulneráveis. 

Ressalte-se que este eixo (Envolvimento do cidadão no processo de toma-
da de decisões-chave) apresenta propostas inovadoras que poderiam enri-
quecer o tecido democrático do processo governativo nos próximos anos, 
mas que não estão enquadradas no PQG. As referidas propostas incluem: 

em diferentes períodos históricos do país que sejam actuais e tenham uma 
base social; Divulgar os vários mecanismos de participação da sociedade 

autoridades publicas para que conheçam e aceitem que a sociedade civil, 
e o cidadão, em particular, use os mecanismos de participação existentes 

-

“...a participação da sociedade nos processos de governação tem ganho 

decisão para o desenvolvimento do País, por essa razão, o Governo vai 
promover a participação mais intensa deste grupo da sociedade, em parti-
cular, dos jovens em todas actividades comunitárias”. 

Contudo, uma leitura atenta sobre aquele instrumento governativo mos-
tra que a abordagem de participação subjacente tem enfoque apenas na 

-
vimento do país se apresenta contraproducente para o enriquecimento da 
democraticidade. 

Os eixos da Agenda do Cidadão menos integrados no PQG são os de fun-
cionamento e articulação adequada entre os 3 ramos do Estado, numa 
proporção de cerca de 3% e o de existência de uma oposição partidária 
fortemente envolvida no processo de formulação de políticas públicas em 
aproximadamente 1%. Porém, em ambos os eixos há propostas dos ci-
dadãos que podem tornar mais robusta a agenda de governação para o 
próximo quinquénio. 

2025 no PQG 2021-2025
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Principais constatações: integração da Agenda do Cidadão no Plano 
Económico e Social de 2020 
O nível de integração da Agenda do Cidadão no PES atinge cerca de 
55%. As propostas do eixo temático “Consolidação de uma visão estra-
tégica sobre o desenvolvimento económico e social sustentável do país” 
foram as mais integradas no PES 2020, numa proporção de 32%. Assun-
tos em destaque no alinhamento/integração assistência social a pessoas 

e médias empresas e melhoria da gestão da dívida pública. 
Em seguida, cerca de 22% das propostas referentes ao eixo “Envolvi-
mento efectivo do cidadão no processo públicos de tomada de decisões 
tem enquadramento no PES. Assuntos em destaque no alinhamento/
integração versam sobre a participação política das mulheres, dissemi-
nação dos direitos e deveres das mulheres e crianças. 
Embora as questões de transparência e da prestação de contas da Ad-

-
verno para 2020, nenhuma das propostas da Agenda do Cidadão foi 

O facto do PES 2020 não considerar nenhuma das propostas plasmadas 
na Agenda do Cidadão relativamente à promoção da transparência e 

governo não dê relevo a estes assuntos. Pelo contrário, o PES traz uma 
abordagem destes assuntos como “motores” das políticas e estratégias 
da administração pública no quadro de modernização e ou mudança 
institucional . Aqui a maioria das prioridades conducentes às mudanças 
institucionais segue uma linha de reestruturação administrativa e não 
se considera acções/prioridades viradas para a elevação do conheci-

respeito, adopção e promoção dos valores de transparência e prestação 
de contas no acto da prestação de serviços ao cidadão. Por isso, o PES 
2020 perde a oportunidade de integrar na agenda governativa acções/
prioridades com um foco individual de consciencialização e promoção 
de valores de transparência na gestão da coisa pública o que poderia 
concorrer para melhoria do desempenho da gestão e do gestor público 
no contexto de transferência de competências de gestão para o nível 
local em curso. 
Algumas das abordagens operacionais concorrentes para a Promoção 
da Transparência e Prestação de Contas da Administração Pública, são 

-
dadão entre as propostas P19 a P32. Aqui inclui-se o seguinte: Conside-

rar a história, antropológica e sociológica na 
-

do; Criar um movimento de educação cívica 
e consciencialização do adolescente/jovem na 
promoção da cultura e prática da transparên-
cia;’ Desenvolver a cultura e prática da trans-
parência, reduzindo a oportunidade para prá-
tica dos actos ilícitos; Apostar na formação de 
uma liderança credível e exemplar na cultura 
de prestação de conta e transparência; Apos-
tar numa governação centrada no cidadão;. 

-
pios da Administração Pública, evitando a 
queda em tentações contrárias aos ideiais de-

-
riais e benefícios para os dirigentes; Promover 
a criação de escolas de formação para funcio-
nários públicos.

modelos, podem ser consideradas um ponto 
-

modo a merecer alguma atenção nos próxi-

Tal como sucede no PQG, a fraca ou não inte-
gração de acções tendentes ao fortalecimento 
e envolvimento dos partidos políticos extra-
parlamentares nas decisões e formulação de 
políticas públicas no PES pode estar a sinali-
zar a perpetuação da lógica de uma gestão ba-
seada no racional do partido dominante. Este 
Cenário limita a abertura para a promoção do 
espirito e princípios de meritocracia na gestão 
pública, considerando que a restrição da en-
trada “dos outros” constitui um dos indicado-
res mencionados no debate sobre o fechamen-
to do espaço político em Moçambique.  

Concluindo 

Além de se encaixar nas prioridades e objecti-

os próximos 5 anos, a Agenda do Cidadão ofe-
rece detalhes que podem enriquecer o endere-
çamento de vários assuntos contidos no PQG, 
o que a torna um instrumento de referência 

várias propostas da Agenda do Cidadão não 
enquadráveis no actual PQG e PES 2020 re-

a oportunidade de se tornar mais inovador e 
ousado na busca da satisfação das necessida-
des e interesses estratégicos do cidadão.

1A mudança institucional é um processo complicado, porque ela é 
consequência de mudanças nas (i) regras e normas; (ii) nos meca-
nismos informais de controlo; bem como (iii) nas formas de aplica-
ção efectiva da lei (Douglas North, 2006)

Parceiros:
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Cartoon
EDITORIAL

Quando, em finais de  Maio 
de 1975, passei a disponi-
bilidade, andei um pouco 
à deriva no meio de uma 

Lourenço Marques em plena con-
vulsão social, em pleno processo de 
desconstrução. 
Com metade da sua população urba-
na em debandada pura, de regresso 
ou redescoberta da antiga metrópole,
 não via a possibilidade de arranjar 
emprego num horizonte próximo. 
Decidi delapidar as minhas reservas 
do tempo em que cumpri o serviço 
militar que, no fundo, não tinha du-
rado mais de um ano e três ou quatro 
meses. 
À visitar a sede do cine clube na bai-
xa para rever ou ver a obra de Char-
les Chaplin  ou do Mário Moreno, 
deambulava, ao sabor quase do aca-
so, em salas de cinema a ver ou rever 
filmes como: A laranja mecânica, ae-
roporto II, os Contos da Cantuária, 
Woodstock, Bonnie Clyde, e por aí 
em diante. 
Naquele princípio de noite, de sex-
ta-feira, quando abandonei a sala 
de cinema do Xénon, na Avenida 
António Enes, senti-me indeciso 
enquanto andava lentamente entre a 
esplanada do Pequim, do Balcão do 
Hoyo Hoyo, aos Trinchados do Gre-
lha, até que numa decisão repentina, 
dobrei pela ruela que faz esquina 
com a avenida em que eu estava e 
descia por uma espécie de rampa por 
sobre o miradouro. 
Antes de chegar lá, estacionei no Es-
quimó, casa especializada em frios, e 
derivados de leite. Ali teria sossego, 
solidão e uma visão panorâmica da 
baía de Maputo. 
Sentei-me e, depois de encomendar 
o que me aprouve, pus-me a olhar 

para o mar que naquele tempo su-
portava enormes navios todos com 
o mesmo destino, Portugal, e com o 
mesmo tipo de carga: os contentores 
dos que retornavam. Ou apenas par-
tiam a descoberta. 
Foi quando a vi. 
Vinha no seu passo ligeiro, um pou-
co indeciso e foi se aproximando do 
meu lugar. Era ela mesmo. E logo 
que chegou perto o suficiente per-
guntou-me se poderia sentar. 
Respondi-lhe, apenas, com os olhos 
de tão incrédulo. 
Eu e ela tínhamos sido colegas no 
último ano do liceu. E, durante 
aquele ano todo, foram várias e mui-
to profundas as vezes que os nossos 
olhares se cruzaram durante a aula, 
nos intervalos ou na cantina escolar. 
Uníamos um sentimento muito su-
blime, um sonho cuja realização se 
encontrava definitivamente com-
prometida: separava-nos um muro, 
invisível e intransponível. O dos pre-
conceitos raciais, sociais e de origens. 
Filha de um engenheiro de constru-
ção civil e mãe médica, morava num 
dos bairros mais chiques da Cidade. 
Doutro lado do murro eu, Lauren-
tino, filho de um alfaiate médio, en-
cravado no bairro do Vulcano. 
Mas naquela tarde o muro cedeu de 
vez, e pusemo-nos a fazer conjectu-
ras: Ela tinha se recusado, terminan-
temente, a ir com os pais para Por-
tugal e tinha decidido fazer todo o 
resto da sua vida aqui. 
Eu era um recém desmobilizado da 
tropa portuguesa e andava verdadei-
ramente à deriva, no sentido físico e 
mental do termo. 
Estendi a minha mão sobre a mesa e 
ela pousou a dela sobre a minha en-
quanto olhávamos para o horizonte. 

Foi quando a vimos: Era uma ave 

elegante, soberba e soberana recor-

tando-se contra o azul do céu. Era 

um albatroz. 

Sem que tivéssemos combinado 

nada, demo-nos as mãos e saímos 

a correr sem mesmo pagar a conta, 

fizemos um salto monumental e fo-

mos pousar suavemente nas asas do 

albatroz. 

Passamos a noite inteira em viagem 

com ela, mesmo rente a terra. 

Na manhã seguinte depositou-nos 

na areia quente da praia de Inhasso-

ro onde momentos mais tarde apor-

tou uma tartaruga marinha, ia fazer 

a desova. 

Ajudamo-la a cavar a terra onde 

depositou os ovos, os três tapamos 

o buraco e a seu convite iniciámos 

uma viagem pelo mar sem escalas 

que nos levaria a fortaleza no Brasil. 

Engatamos boleias até chegar a 

cidade da Baía. Ultrapassadas as 

primeiras desconfianças Inês Mal-

doror provou facilmente que era 

descendente de João Gilberto, mun-

dialmente celebrado como o pai da 

Bossa Nova. 

Fomos tratados com as melho-

res manifestações da hospitalidade 

baiana. 

No dia seguinte, à primeira noite, 

ela confessou-me a sorrir que esta-

va grávida. Pelos seus cálculos tudo 

tinha acontecido quando dobráva-

mos o continente africano em Cape 

Town a uma profundidade de 27 mil 

metros.

Deu rapaz. Hoje tem 44 anos mas 

ainda não tem nome, não sabemos 

como é que lhe havemos de chamar. 

Tudo o que é duradouro e fruto do 

sonho não tem nome. 

Inês Maldoror, a trigueira

O 
dia 20 de Junho marca o centenário de Eduar-
do Chivambo Mondlane,   o homem a quem a his-
tória atribui o papel de obreiro da unidade nacional. 
A sua visão de que a independência de Moçambique só se-

ria possível se os vários movimentos nacionalistas se unissem numa 
única força faz dele um dos homens mais iluminados da sua épo-
ca, no contexto do nacionalismo moçambicano e africano em geral.  
Mondlane pertence ao grupo dos primeiros intelectuais afri-
canos que depois da segunda guerra mundial iniciaram o mo-
vimento de exigência para a independência dos seus países. 
Ao lado de Mondlane destacaram-se figuras como Kwame Nkrumah, 
Julius Nyerere, Kenneth Kaunda,  Nelson Mandela, Joshua Nkomo, Oli-
ver Tambo, Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, 
Sekou Toure e muitos outros.  
Se já a partir dos finais da década de cinquenta os ingleses e france-
ses se viram forçados a aceitar a inevitabilidade e irreversibilidade do 
processo de auto-determinação para as suas antigas colónias em Áfri-
ca,  os portugueses ainda acreditavam, com uma teimosia rudimen-
tar,   que o seu império do “ultramar” tinha de ser defendido por to-
dos os meios, incluindo com o sacrifício da vida de jovens portugueses. 
E foi assim que liderando a Frente de Libertação de Mo-
çambique (FRELIMO), Mondlane converteu-se do buro-
crata internacional que era para chefe de uma guerrilha que 
em dez anos conseguiu derrubar o colonialismo português. 
Por coincidência ou não, foi no mesmo mês em que Mondlane nasceu 
que a FRELIMO foi criada e Moçambique alcançou a independência. 
Prevalece entre os moçambicanos um interessante debate sobre que tipo 
de Moçambique que teria nascido a 25 de Junho de 1975, se Mondlane 
não tivesse sido assassinado no dia 3 de Fevereiro de 1969, em Dar es 
Salaam. O debate centra-se, sobretudo, na questão de se a FRELIMO 
teria feito a opção marxista-leninista que a guiou a partir do seu terceiro 
congresso, em Fevereiro de 1977. Ou mesmo sobre se o país teria segui-
do o modelo de partido único adoptado logo a seguir à proclamação da 
independência. Mas esses debates são tão controversos como a própria 
morte de Mondlane.
Passam quase seis décadas desde o surgimento da FRELIMO, no seu 
extracto como movimento nacionalista, onde todos os moçambicanos 
poderiam ter se agregado para lutar pela sua independência. O conceito 
de unidade nacional de então, aquele que Eduardo Mondlane defendeu, 
poderá ter sido útil para galvanizar as massas em torno de uma única 
causa, mas hoje é preciso procurar perceber o que o mesmo representa, 
no contexto de um Estado que é, ele próprio, um artifício colonial.
Particularmente, nos dias que correm, em que a consciência de pertença 
a um grupo étnico e a uma região parece ganhar certa ascendência, em 
contraposição à utopia defendida nos primeiros anos da independência, 
de que era necessário “matar a tribo” para fazer nascer a nação. 
Como abordar, sem demagogia, as assimetrias que caracterizam a nossa 
sociedade, mas que muitas vezes, na ausência de uma análise ideológica 
mais sistematizada, são reduzidas a uma equação que coloca o centro e 
o norte versus o sul?
Estas assimetrias são tão vastas, que há regiões em Moçambique onde a 
vida se funde ainda nos moldes dos primórdios do século 19, sem qual-
quer aproveitamento dos avanços tecnológicos e de desenvolvimento 
que o novo século trouxe para a humanidade.
Estes problemas podem muitas vezes ser vistos como requerendo so-
luções que passam pelo desenvolvimento de infra-estruturas: escolas, 
hospitais, estradas, pontes, edifícios modernos, etc. Mas o facto é que 
tudo isso, se não for acompanhado por um sistema de governação local 
que desperte o interesse da população e a coloque no centro do processo 
de tomada de decisões sobre a sua própria vida, só poderá resultar no 
fracasso. A verdadeira unidade nacional deve pressupor que seja o povo 
quem toma decisões e participa no processo de transformação da sua 
própria sociedade, contrariamente a um sistema em que as decisões são 
tomadas em nome do povo, por aqueles que acreditam melhor conhe-
cerem as suas necessidades, muitas vezes recorrendo à repressão para 
conseguir que o povo os obedeça.
Cem anos é muito tempo, e mesmo que Mondlane não tivesse sido as-
sassinado, é possível que hoje já não estivesse entre nós. Mas foi uma 
valiosa contribuição o seu pensamento sobre a força da unidade nacio-
nal. O mérito dos seus seguidores será em conseguir que esta unidade 
nacional não se reduza a uma simples palavra de ordem completamente 
esvaziada quer no seu conteúdo quer no seu sentido prático.

Pensando em Eduardo Mondlane 
no seu centenário
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Esta expressão célebre e de 

interpretação equívoca é 

pronunciada, por uma das 

personagens da peça de 

teatro Huis clos (‘Entre quatro 

paredes’, na tradução brasileira), 

do Filósofo existencialista e dra-

maturgo, Jean Paul Sartre, escrita 

em 1945. Nela, duas mulheres e 

um homem encontra-se no in-

ferno, condenados a permanecer 

para sempre juntos, entre quatro 

paredes.

O coronavírus, fez-nos passar 

do inferno do teatro e da repre-

sentação cénica ao inferno da 

realidade, onde pais e filhos con-

finados nos espaços limitados da 

casa, infernizam-se uns aos ou-

tros, o que aumentou exponen-

cialmente os níveis de violência 

doméstica, pancadaria, homi-

cídios, incestos, até irmãos que 

engravidam dramaticamente as 

próprias irmãs.

Na última semana de Junho, 

mais do que o feriado da inde-

pendência, a maior espectativa 

dos moçambicanos, será ouvir o 

pronunciamento do Presiden-

te da República, num programa 

com audiências certamente sem 

precedentes: haverá desconfina-
mento ou não? e para quem irá a 

prioridade: homens, mulheres ou 

crianças?

A economia periclitante ou o 

que resta dela apela ao desconfi-
namento, mas o aumento dos ca-

sos infectados parecem empurrar 

no sentido contrário. Qual será a 

decisão do Presidente da Repú-

blica?

Estamos numa encruzilhada, a 

probabilidade matemática leva 

a pensar que será um sim, mas a 

um sim conduzindo a um descon-
finamento centrado na economia 

e necessário, porém progressivo e 

socialmente responsável.

Quem entre maridos, mulheres e 

filhos são mais necessários para o 

avanço da economia e, ao mesmo 

tempo,  mais socialmente res-

ponsáveis?

No livro autobiográfico de 

Booker Washington, “Up from 

Slavery” , o autor conta que ti-

nha doze anos, quando num dia 

de 1865, no seu confinamento 

escravo no fundo do Alabama, 

apareceu de repente um cava-

leiro, que reuniu todos, mestres 

e escravos e leu-lhes, num silên-

cio de tumba, um decreto federal 

que foi seguido por um retirada, 

cabisbaixos, dos que passavam a 

ser ex-patrões/donos (os ‘mas-

ters’) e por gritos de alegria, dan-

ças festivas, por parte dos futuros 

ex-escravos.

O pequeno Washington acercou-

-se da mãe e perguntou: mamã, o 

que estamos a celebrar?  A mãe 

retorquiu: “Este é o dia pelo qual 

lutámos todos os dias da nossa 

vida: somos livres”.

Vendo um grupo de homens 

e mulheres, que em vez de fes-

tejarem com o grupo, pareciam 

concentrados em grandes deam-

bulações perguntou, e aqueles 

porque é que não festejam? Ao 

que a mãe respondeu: “Aqueles 

são os sábios (Filósofos), eles es-

tão a perguntar-se o que é que a 

liberdade implica como respon-

sabilidade” - e acrescentou -  “os 

ingleses e americanos criaram 

escolas, fábricas, hospitais, estra-

das, pontes, universidades e nós, 

para sermos de facto livres, temos 

que começar do zero e aprender 

a construir tudo isso para nós”.

Du Bois (um dos pais do pan-

-africanismo e do Renascimento 

negro) em 1907 convocou em 

Niagara Falls (fronteira entre 

os EUA e o Canada) o encontro 

do que ele chamou de “Talented 

tenth” (um décimo dos homens 

talentosos necessários para o 

desenvolvimento da raça negra). 

Segundo este grande Sociólo-

go, para que uma sociedade se 

possa desenvolver, precisa de ter 

um décimo da população do seu 

grupo, com talentos excepcio-

nais, com a missão de apreender  

os problemas e as preocupações 

do próprio grupo e hermeneuti-

camente interpretá-los e traduzi-

-los em acções políticas e sociais.

O progresso da raça negra estava 

depositado nos ombros largos e 

à responsabilidade dos intelec-

tuais. Os herdeiros políticos do 

duboismo, os panafricanistas 

Nkrumah, Lumunba e Nyerere, 

e  a seguir os seus continuadores 

culturais (a  negritude de Césai-

re, Damas e Senghor) todos viam 

como missão dos intelectuais, 

carregar os problemas essenciais 

das massas africanas.

Nesta mesma perspectiva tam-

bém alinharam os nossos intelec-

tuais revolucionários da CON-

CP e alguns moçambicanos  que 

se auto proclamaram  interpretes 

legítimos das necessidades e da 

vontade do povo, ainda que nos 

custe discernir tal alinhamento 

na acção da actual dolarocracia, 

onde os parlamentares do nosso 

sistema partitocrático represen-

tam, in primis, a vontade dos 

partidos, que se presumem ser os 

melhores interpretes da vontade 

popular.

A expressão Sartriana ‘o inferno 

são os outros’ tem muitas vezes 

uma interpretação equivocada e 

a mais comum é imputar aos ou-

tros a responsabilidade pelo  in-

ferno das nossas vidas.

Na verdade, ‘o inferno são os ou-

tros’ anuncia as dificuldades do 

ser existencialista, porque esta 

doutrina implica a necessidade 

de se ter consciência de sermos 

responsáveis pelas consequências 

das nossas acções. Não podemos 

culpar Deus, o ocidente, o im-

perialismo, o neoliberalismo, o 

capitalismo, nem sequer aos nos-

sos Changues e Nnhangumeles, 

porque o que nos acontece é fru-

to das nossas atitudes (inacção, 

omissão cobardia, silêncio, con-

formismo...) e por isso, somente 

nossa responsabilidade.

O inferno está no facto de se 

possuir consciência profunda 

disto. ‘O inferno são os outros’ é 

um alerta que nos lembra a todo 

o momento a nossa responsabi-

lidade. Por isso Sartre avisa que 

o existencialismo é para poucos, 

pois exige uma honestidade que 

só poucos possuem, e nos recor-

da  que somos sempre respon-

sáveis pelas nossas acções, o que 

nos torna também responsáveis 

pelas acções que afectam aos ou-

tros.

O coronavírus alargou a esfera de 

responsabilidade de alguns (os 

talented  tenth, os intelectuais 

panafricanistas e da negritude, 

os intelectuais revolucionários, 

os parlamentares partitocráticos 

e os homens honestos do exis-

tencialismo) para todos. Dora-

vante, a responsabilidade não é, 

existencialmente, missão de al-

guns, mas de todos e de cada um, 

e esta responsabilidade de cada 

um é a condição da sobrevivên-

cia de todos.

De repente, redescobrimos, que 

a nossa salvação não depende de 

nenhuma comunidade interna-

cional, de nenhum doador (eu-

femismo de credor), de nenhum 

governo, mas de nós próprios; 

mulheres, homens, jovens e até 

crianças da sociedade moçam-

bicana. Não há nenhum FMI, 

Banco Mundial, ou doador que 

nos possa salvar, se não formos 

individual e colectivamente co-

-responsáveis. Os 700 milhões 

de dólares que mendigamos jun-

to à comunidade internacional, 

ou os 320 milhões do FMI, não 

nos protegerão do coronavírus, 

se não assumirmos individual e 

colectivamente as nossas respon-

sabilidades. 

Descobrimos que a nossa sobre-

vivência não depende de intelec-

tuais orgânicos, revolucionários 

ou de parlamentares partitocrá-

tas, mas de cada moçambicano; 

do mais novo ao mais velho, do 

menos instruído ao mais culto, 

do mais pobre ao mais rico, do 

mais conhecido ao mais anó-

nimo, do mais desfavorecido 

ao mais privilegiado. O grande 

desafio que o coronavírus, que 

veio para ficar, nos lança, é como 

transformar esta redescoberta 

existencialista da responsabilida-

de (de todos e de cada um) num 

mote (paradigma) para a nossa 

vida política e económica. 

Uma política, que se baseie e 

priorize a  responsabilidade de 

cada pessoa (um demos) e me-

nos de elites ou partidos, sempre 

mais patrões do povo e menos 

seus servidores. Uma economia 

que seja virada para conjugação 

de esforços individuais e comu-

nitários, para responder respon-

savelmente (B. Washington) às 

nossas necessidades; que seja 

dedicada a investir na educação 

e no desenvolvimento humanos, 

a construir escolas, hospitais, 

indústrias, garantir a soberania 

alimentar, a defesa dos nossos 

concidadãos. Uma economia que 

seja menos virada para o óbolo,  

para a mendicidade e para a de-

pendência assumida. 

A postura das lideranças, são 

as habituais ladainhas misera-

bilistas, que caracterizam, nas 

últimas três décadas, o discur-

so político africano: implorar 

o perdão da dívida que foi pro-

vocada para não ser perdoável, 

formular o pedido de ajuda para 

o continente, gritar por vacinas, 

gratuitas,  para todos.  Discursos 

que sabemos opacos e vãos, que 

transferem para os outros a nos-

sa responsabilidade e postulam 

que se vivemos o inferno (fome, 

miséria, pandemias, guerras) é só 

por culpa dos outros. Defender 

os nossos concidadãos, significa 

também ousar participar nos ce-

nários pós coronavírus, de dese-

nho em curso. Isto incrementa os 

níveis da nossa responsabilidade 

individual e colectiva, fazendo 

jus ao slogan da SOICO,  TE-

LEVISÃO (STV):  “cuida de ti 

e dos outros”

O Instituto Nacional de Saú-

de vai mais longe, com fantasia  

faz prognósticos de contami-

nação  para o pior cenário que 

prevê 20 milhões de infectados 

pela Covid-19 (Agência LUSA /

Moçambique  /20 ABR 2020 / 

17h33min) , em nome da men-

dicidade assumida, destinada a 

razões ocultas e intenções estra-

nhas ( Jorge Rebelo), mas chan-

guiana e nhangumelanamente 

claras. Contudo, diariamente 

números de infectados nos são 

avançados,  sem sabermos o que 

exactamente fazer com eles, a 

não ser sentir o medo e por isso 

usar da prudência que suscitam - 

para não fazer referência à nossa 

‘inteligentsia’ que grita alto pelo 

seu silêncio e se apresenta muito 

parca em ideias construtivas. 

Um grupo de 50 intelectuais 

africanos publicou na revista 

Jeune Afrique, de 10 de Abril de 

2020,  um “apelo à  mobilização 

das inteligências, dos recursos e 

das criatividades africanas, para 

vencer a pandemia do CO-

VID-19”.  Porém, o problema 

não é só resistir e vencer o tem-

po do coronavírus, mas também 

sobreviver aos tempos do mundo 

pós coronavírus,  já em gestação.

É uma verdade à La Palisse, que 

não vamos poder rivalizar pelo 

domínio do mundo pós corona 

com gigantes americanos, chi-

neses ou europeus; não podemos, 

nem nos deve interessar, ter pro-

jectos imperialistas de domina-

ção do mundo e do saque do pla-

neta, mas a busca de alternativas 

para a economia/mundo, parece 

orientada a desconfessar os dog-

mas neoliberais (livre exchangis-

mo, deslocalizações, centralidade 

dos bancos e mercados financei-

ros,   privativismo) e a privilegiar 

as economias de proximidade e 

de complementaridades locais, 

regionais,  o que deveria ser visto 

por nós como uma possibilidade 

de repensar e reorientar as nos-

sas prioridades económicas, de 

grandes a pequenos projectos, 

localizados e centrados sobre a 

nova responsabilidade de indiví-

duos e comunidades localmente 

situados 

Por outro lado, ousar inventar 

novas formas de cooperação re-

gional, não só Sul -africanamen-

te dependentes, mas também 

com outras pequenas economias 

regionais. A única maneira de 

não sermos infernizados (ou in-

fernizar) nem em casa, nem no 

país (guerras, exclusões, discri-

minações), nem na região, ou pe-

los fazedores da política mundo, 

é assumirmos, todos, individual 

e colectivamente, as nossas res-

ponsabilidades.

O existencialismo implica, não a 

responsabilidade dos outros para 

connosco, mas a nossa responsa-

bilidade (de todos e de cada um) 

para connosco mesmos e para 

com os outros, todos os outros. 

Esta é mais uma provação que 

os fortes vão certamente atraves-

sar e pela qual os fracos vão su-

cumbir. As palavras de ordem do 

primeiro congresso pan-africano 

de 1900 soam actuais: unidade 

e resistência (face ao racismo 

‘científico’ e ao colonialismo do 

séc. XIX). 

É nos momentos de incertezas, 

de dúvida, de busca que temos 

a possibilidade, mesmo que seja 

mínima, de influenciar o curso 

dos eventos. Para isso é preciso 

ter (produzir) ideias, estar unidos 

e aude, ousar, colocar as ideia em 

prática, partilhar, e entender que 

só a nossa responsabilidade, de 

cada um e de todos, pode evitar 

que o os outros sejam o nosso 

inferno.

“O inferno são os outros”
Por Severino Ngoenha, Eva trindade, Giverage Amaral e Carlos Carvalho
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Contrário ao “Fica em Casa” temos 

vindo a acompanhar um tímido 

levantar de vozes que se vai re-

forçando. Pela televisão vamos 

ouvindo: como ficar em casa se o Governo 
não preparou nada, vamos comer o quê? 

Estes pronunciamentos e outros afins, de 

“anónimos”, perfazem, ao que parece, os 

fundamentos de uma corrente embrioná-

ria, ainda em processo de angariação de 

adeptos e/ou seguidores, baseada na ideia 

de que a solução não está em ficarmos em 

casa mas, sim, em “sairmos com seguran-

ça”. 

A estratégia de combate à pandemia 

baseada no “Fica em Casa” (FmC) tem 

aderência mundial. É promovida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e assumida pela quase totalidade dos go-

vernos do Mundo inteiro. É tida como 

eficaz pelos técnicos e especialistas em 

saúde pública. É fundamentada pela lite-

ratura. Ambientalmente, reduz a pressão 

Dilema à vista
sobre os transportes e, assim, sobre os níveis 

de poluição. Mesmo a pressão sobre os servi-

ços públicos baixa drasticamente, proporcio-

nando oportunidades de melhoramento dos 

níveis organizacionais. Melhora a percepção 

do sentido de família. Entre outras vantagens. 

É, no fundo, uma solução única para um pro-

blema global, diante de uma diversidade de 

realidades. O Mundo praticamente vive do 

“FmC” na esperança de conter e mitigar a 

pandemia. Uma vez retardada a dissemina-

ção o número de casos vai-se espalhando ao 

longo do tempo, ao invés de concentrarem-se 

(em pico), o que alivia a pressão sobre os sis-

temas de saúde (quando estes existem). Para 

que isso se efective é importante, como temos 

vindo a acompanhar, que as acções dos gover-

nos caminhem nesse sentido. 

O “sair”, mas estando “em segurança”, signifi-

ca basicamente a adopção de medidas de pro-

tecção (máscaras, viseiras, higienização das 

mãos, desinfeções, entre outras). Entretanto, 

a persistência do efeito “mão estendida”, vivi-

da ao longo do tempo, pode agora agir como 

inequívoca barreira ao retardamento da dis-

seminação. Logo, voltamos ao ponto inicial: 

o assumir do “FmC” como boia de salvação 

mais condizente com a nossa realidade. Não 

significa que seja a única solução para o pro-

blema, ainda que generalizada e globaliza-

da. Por exemplo, é possível sair de casa para 

desenvolver o comércio informal, tendo por 

base o respeito pelas medidas de protecção. 

Mas, se fomos educados a fazer algo exclusi-

vamente debaixo de controlo, debaixo de olho 

policial, o nível de consciência funcional será 

sempre em função disso, poderá constituir-se 

como entrave ao cumprimento de tais medi-

das. Ou seja, só se cumprem ou se cumpri-

riam os deveres ou as obrigações estando-se 

sob escrutínio do sistema controlador. Um e 

outro sipaio, ainda vivo, pode até aparecer a 

contar-nos as razões. Adoptar a possibilida-

de de sair, observando medidas de segurança 

como algo massivo, como nova solução, não 

é impossível. Os “privados”, em particular, 

até têm bastante fogo-de-artifício para 

festejar esse “retorno”. O problema, por 

enquanto, é que, eliminando o “FmC”, 

desencadear-se-ia, por hipótese, uma 

catástrofe. Em contradição, como ficar 

em casa “é comer”, logo, é preciso sair 

para depois “ficar” e ter o que comer.

Cá entre nós: parece-nos não passar de 

uma reivindicação quando uns e outros 

defendem que não podem ficar em casa 

porque o Governo não lhes preparou 

nada para subsistirem. Dá a ideia de que 

percebem a dimensão e o nível de letali-

dade da pandemia. Mas, em contrapar-

tida ensaiam uma crítica à governação. 

Ou seja, “preparar-lhes algo” não signi-

fica necessariamente oferecer-lhes uma 

cesta básica. Tem a ver, também, com o 

que não foi possível prover ao longo de 

décadas: o comprometimento e a leal-

dade para com o desenvolvimento.

A 
retoma do processo de Desarmamen-

to, Desmobilização e Reintegração 

(DDR) dos (antigos) guerrilheiros da 

Renamo, no dia 05 de Junho corrente, 

traz consigo um novo alento ao longo processo 

de busca da tão necessária reconciliação e paz 

efectivas no nosso país. O processo de DDR 

tinha iniciado em 29 de Julho de 2019 e esteve 

travado por motivos financeiros.  No entanto, 

enquanto que é verdade que o acto de desar-

mamento, de desmobilização e de reintegração 

dos homens da Renamo, no aparelho do Es-

tado e na sociedade constituem importantes 

factores para a satisfação dos anseios materiais 

desses homens, parte dos quais outrora com-

batentes, o determinante maior, porém, não se 

resolve por um simples DDR. Na verdade, tal 

como qualquer outro ser humano, o que os ho-

mens da Renamo precisam para que a guerra 

deixe de ser a principal forma de comunicar as 

suas frustrações e seus anseios com os do nosso 

Estado pode ser a necessidade de conquista da 

dignidade humana.  

Neste aspecto, os trilhos seguidos pelos anti-

gos combatentes da Frelimo e a sua história 

de reintegração social e política pós-guerra 

oferece subsídios analíticos fundamentais que 

devem ser hoje usados como inspiração na 

abordagem aos homens da Renamo. Isto, pese 

embora estejamos em contextos históricos 

diferentes. Este parece ser um aspecto fun-

damental que passa totalmente despercebido 

tanto a Frelimo assim como a própria Renamo. 

O mais grave ainda, a própria Renamo, pelo 

menos quanto à narrativa histórica em volta 

do seu combate, pouco ou nada tem feito para 

exigir algum protagonismo. Nas suas diversas 

negociações com a Frelimo, não parece constar 

uma Renamo que alguma vez traga a mesa dos 

Do DDR aos determinantes imateriais
de satisfação de um combatente (i)

Organicamente Por: Fredson Guilengue

debates o tema da negociação da sua própria 

auto-estima, e muitas vezes combate isso, tal 

como o exemplo da controvérsia em torno da 

estátua de André Matsangaissa na Beira parece 

atestar.      

Entretanto, e antes demais, é preciso que con-

cordemos ser errado assumir que o principal 

factor por detrás da satisfação de um ser hu-

mano é a satisfação das suas necessidades 

materiais ou económicas. Isto é, a principal 

necessidade de um homem que pega numa 

arma para fazer a guerra afinal pode não ser, 

como parece à primeira vista, a de satisfazer, 

primariamente, as suas necessidades económi-

cas. Partindo desta premissa, é errado concluir 

que ao oferecer um par de catanas, um cheque 

com um valor monetário qualquer, um salário 

regular no exército ou na polícia, uma porção 

de terra para cultivar, e outros benefícios eco-

nómicos, estejamos a resolver definitivamente 

o principal motivo que leva um cidadão a pegar 

em armas para se insurgir contra o seu próprio 

Estado. Tal como se diz, a guerra é mais um 

acto político do que económico. Assim sendo, 

no centro da satisfação de um indivíduo, está, 

afinal, algo de imaterial que consiste no facto 

de o mesmo perceber que é aceite, como um 

indivíduo de valor, pelos outros membros da 

sua sociedade (ser dignificado pelos seus méri-

tos). Ser aceite, na sociedade em que faz parte, 

como um indivíduo tão útil quanto aos outros 

é ainda mais importante do que ser o mais rico 

(pecuniariamente) do que os restantes mem-

bros dessa mesma sociedade. 

Ironicamente, no caso concreto de Moçam-

bique, a história da Frelimo fornece subsídios 

fundamentais para perceber a importância 

desses aspectos imateriais, na transformação 

de um soldado em cidadão satisfeito e, por 

conseguinte, sem quaisquer motivos de maior 

para regressar às armas. Neste sentido, apela-se 
ao recurso à própria história da Frelimo como 
base para a construção de um projecto efectivo 
de transformação dos guerrilheiros da Rena-
mo em militantes políticos desarmados.
Ora vejamos o que aconteceu com os guer-
rilheiros da Frelimo, que possibilitou a sua 
transformação em militantes políticos desin-
teressados na guerra. Primeiro, terminada a 
guerra de libertação nacional por si conduzida, 
foi construída e incutida uma narrativa histó-
rica que confere elevado grau de heroísmo e 
legitimidade a todas as causas que levaram à 
insurreição armada, por parte dos seus com-
batentes. Graças a esta narrativa dominante, 
o combatente da Frelimo carrega e carregará 
sempre consigo o estatuto de combatente pela 
liberdade do seu povo. Pois, reza a mesma nar-
rativa, foi apenas por consequência dos seus 
singulares sacrifícios, entrega à causa nacional 
e da sua luta armada heroica, que Moçambique 
libertou-se de quase cinco décadas de opres-
são estrangeira. Essa narrativa de heroicidade 
conferida aos combatentes da Frelimo é até 
transcendente às fronteiras nacionais e mesmo 
celebrada no mundo inteiro. Por conseguinte, 
os actos heroicos dos combatentes da Freli-
mo conferem-lhes datas festivas específicas 
e feriados nacionais. Os benefícios e direitos 
financeiros resultantes dessas lutas não se cin-
gem apenas ao combatente, mas também a sua 
família e descendentes (esposa, filhos e netos) 
mesmo que esses necessitem ou não desses 
mesmos benefícios. Mas o principal aspecto 
reside no facto de que o que lhe confere esses 
benefícios é a sua heroica dedicação à causa 
patriótica. A cada celebração do dia 3 de Feve-
reiro, esses homens são recordados, alguns atri-
buídos galardões e as suas histórias são aponta-

das como exemplos de grande heroicidade, que 

devem ser seguidos pelas gerações subsequen-

tes. Há ruas, bairros, escolas, hospitais, etc. que 

carregam, eternizando, nomes de alguns desses 

homens. Qualquer filho, neto, bisneto ou fa-

miliar de um herói enche-se de orgulho, de ter 

como membro da sua família, um combatente 

pela liberdade, cuja heroicidade é reconhecida 

pelo seu Estado, mesmo sem qualquer benefí-

cio financeiro, a este estatuto associado. 

Segundo, com o fim do colonialismo português, 

o antigo combatente da Frelimo, agora desar-

mado, desmobilizado e reintegrado, teve sem-

pre a sua disposição um espaço político para 

continuar a construir e executar suas ambições 

políticas. Houve sempre espaço para o antes 

combatente pelo socialismo e hoje pelo neo-

liberalismo. Ou seja, a conquista da indepen-

dência proporcionou aos antigos guerrilheiros 

da Frelimo o espaço político para construírem 

o tipo de sociedade pela qual estes lutaram; 

para pôr em marcha o seu projecto político, 

desde o homem novo até ao combatente pela 

pobreza. Aliás, a Frelimo gozou do enorme 

privilégio de deter, por mais de dezasseis anos 

ininterruptos, o monopólio total do espaço 

político em Moçambique e de todos os meios 

económicos e humanos associados, em que 

os seus antigos guerrilheiros, agora militantes 

políticos, pudessem experimentar, na prática, o 

projecto político pelo qual combateram. Esse 

privilégio de monopólio do espaço político 

perdura, de certa forma até hoje, embora com 

relativa limitação. Em suma, sempre houve 

uma narrativa histórica e um espaço político 

favorável aos antigos guerrilheiros da Frelimo 

que lhes conferisse total dignidade ao ponto de 

se sentirem indivíduos estatutariamente acima 

dos outros membros da sua sociedade.  
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A pesquisa que sustenta este texto tinha como objectivos: (1) 
estabelecer uma breve caracterização socioeconómica dos 
agentes económicos abrangidos pelas medidas que recaíram 
sobre o comércio informal na cidade de Maputo; (2) avaliar 
o nível de sofrimento que as actividades informais implicam 
(medido pelo pelo tempo fora de casas e o tempo em traba-
lho); (3) estimar os rendimentos obtidos antes e depois da 
implementação das medidas de precaução da COVID-19; (4) 
reavaliar a implementação das medidas de precaução contra a 
propagação da pandemia.

Para o efeito, foi realizado um questionário que cobriu 240 
pessoas que exercem a actividade comercial (120 em merca-
dos municipais e 120 em artérias nos bairros periféricos de 

-
ça dos resultados, assumindo uma margem de erro de 10%. 
Os questionários foram aplicados em quatro mercados mu-
nicipais (Central, Fajardo, Xiquelene e Zimpeto.) e em qua-
tro bairros de Maputo (Chamanculo, Maguanine, Malanga e 
Polana Caniço), durante a semana de 1 a 5 de Junho de 2020.

Resumo do Flash 8, COVID-19

IMPACTOS DA COVID-19
 SOBRE OS AGENTES ECONÓMICOS INFORMAIS NA CIDADE DE MAPUTO

Aleia Rachide Agy, Jerry Maquenzi e João Mosca

15 de Junho de 2020

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/flash-8/

Em síntese: (1) o sacrifício no exercício da actividade dos agen-
tes do comércio informal em mercados, ruas e passeios baixou 

no âmbito das medidas de precaução contra a propagação do 

sido pouco exigentes no exercício de fazer cumprir as medi-
das de prevenção contra a COVID-19. Embora não tenha sido 
objecto de observação sistemática nesta pesquisa, a iniciativa 
do Município de Maputo relacionado com as actividades in-
formais tem-se revelado desequilibrada (em termos espaciais 
e por tipos de actividade), e, por vezes, com uso excessivo de 
métodos repressivos.

Finalmente pode-se considerar que os efeitos da COVID-19 
-

tuações de instabilidade social, que as medidas de precaução 
não foram satisfatoriamente assumidas e que deveria haver 

Em Moçambique, estamos fa-

miliarizados com a violência 

comunitária que, às vezes, 

surge em conexão com surtos 

de cólera, como acontece quando os 

residentes de determinadas regiões 

do país destroem centros de saúde e 

atacam o pessoal médico que é suspei-

to de ser responsável pelo surgimento 

e propagação do surto. Quando as 

pessoas entram em pânico, não ra-

ras vezes, elas podem olhar para um 

centro de saúde como uma ameaça 

potencial e não como algo que exis-

te para ajudá-las. Este é, de facto, um 

fenómeno bem conhecido que ocorre 

há séculos. Nos anos 1800, vários paí-

ses europeus foram acometidos pelos 

chamados “distúrbios da cólera”, que 

geralmente aconteciam em resposta 

às mesmas medidas de controlo de 

pandemia com as quais estamos nos 

familiarizando actualmente, como 

quarentenas, restrições de mobilida-

de e a criação de zonas de contenção 

(que foram aplicadas agressivamente 

e controladas por militares). Duran-

te os surtos de cólera na Inglater-

ra e na Rússia, em 1832, multidões 

descontroladas mataram médicos e 

funcionários do governo acusados   de 

contaminar deliberadamente pessoas 

comuns. A violência protagonizada 

por populares em pandemias não é 

novidade, e o risco de tal violência 

latente está sempre presente quando 

grupos de pessoas entram em pânico. 

O que pode ser feito?

A resposta a uma pandemia envolve 

pelo menos dois aspectos distintos: 

um, administrando o sistema de saú-

de pública e dois, administrando a 

psicologia da população. A resposta 

à saúde pública geralmente envolve 

medidas relacionadas à preparação de 

medicamentos, materiais, hospitais, 

pessoal de saúde e campanhas de in-

formação, enquanto que a psicológica 

envolve comunicação, confiança e ac-

ções que ajudam a prevenir o pânico 

e incentivar as pessoas a se compor-

tarem de uma certa maneira. Pela sua 

própria natureza, a psicologia é um 

tanto intangível e depende, em grande 

parte, de coisas como cultura, crenças 

e experiências passadas. Embora os 

epidemiologistas geralmente sejam 

bem treinados na resposta à saúde 

pública, nem todos estão igualmente 

preparados para a resposta psicológi-

ca. Como resultado, as autoridades de 

saúde pública geralmente não inves-

tem esforços suficientes na previsão e 

controlo das reações a uma pandemia. 

Porém, quando o número de casos da 

Covid-19 em Moçambique aumentar, 

será necessário gerenciar activamente 

o aspecto psicológico.

O ponto de partida, no aspecto psi-

cológico, no que diz respeito às au-

toridades de saúde engloba elas per-

manecerem calmas e evitarem entrar 

em pânico. Isso pode ser mais fácil de 

falar do que implementar devido às 

muitas pressões a que estão expostos 

por políticos, mídia, opinião pública e, 

no caso de Moçambique, por doado-

res e agências da ONU, que têm a sua 

própria visão de como as coisas devem 

ser feitas. Há uma grande pressão 

para fazer o que outros países fizeram 

e isso é frequentemente visto como 

uma abordagem menos arriscada, do 

ponto de vista político, para replicar as 

estratégias existentes. Na maioria dos 

casos, as principais contra-medidas 

a essa pressão são confiar na experti-
se dos profissionais de saúde pública, 

preparar-se bem, ter bons sistemas de 

vigilância e desenvolver protocolos e 

planos de contingência para lidar com 

diferentes cenários epidemiológicos 

que possam surgir à medida que a 

pandemia se desenrola.

No nível da população, as acções das 

pessoas geralmente são motivadas 

pelo medo. Comentários no Facebook 

e em outros meios de comunicação 

mostram que um grande número de 

pessoas em Moçambique está preocu-

pado e, quando há um medo genera-

lizado, o pânico e a violência das mul-

tidões geralmente não ficam para trás. 

Para evitar o pânico numa pandemia, 

pesquisadores desenvolveram um 

conceito chamado “primeiros socorros 

psicológicos”, que consiste em cinco 

elementos: promoção de segurança, 

calma, conexão, eficácia e esperança. 

Jornalistas, políticos e autoridades 

de saúde pública desempenham um 

papel na infusão de sua comunicação 

com esses elementos.

Para incentivar a segurança e a cal-

ma, é fundamental manter as pessoas 

informadas por meio duma comuni-

cação eficaz, para que todos tenham 
um bom entendimento do que está 
acontecendo e do que esperar de se-
guida. Essa comunicação deve ser o 
mais precisa, transparente e realista 
possível. Quando vemos que o go-
verno no Brasil, por exemplo, não 
compartilha mais as estatísticas da 
Covid-19, sabemos que isso certa-
mente aumentará o mal-estar com 
que as pessoas se debatem. Quando 
se trata de conexão, é essencial que 
a pandemia em si e todas as medidas 
tomadas para controlá-la sejam vistas 
como um desafio para todos os cida-
dãos, para que nenhum grupo seja es-
tigmatizado ou responsabilizado pela 
propagação de doenças. Os melhores 
psicólogos da população são aque-
les que podem envolver as pessoas e 
criar um objectivo comum, para que 
tenhamos a sensação de que estamos 
todos no mesmo barco e a lutar juntos 
contra a pandemia.
Eficácia é o sentimento de dominar 
algo e ter um certo grau de controlo, 
que provém da informação e do co-
nhecimento, mas também de pessoas 
que têm algo concreto a fazer para 
ajudar a si mesmas e as suas famí-
lias. Para o psicólogo da população, 
isso inclui dar instruções claras sobre 
medidas de prevenção (lavar as mãos, 
usar máscaras e manter o distancia-
mento social) e envolver as pessoas 
na sua implementação. Isso pode ser 
tão simples quanto pedir às pessoas 

que ensinem aos membros da famí-
lia ou que lembrem aos vizinhos a 
importância de usar uma máscara. 
O principal objetivo aqui é superar o 
sentimento de desamparo que se de-
senvolve facilmente em determinadas 
circunstâncias.
A esperança vem da compreensão 
do real risco de morbimortalidade do 
coronavírus, que muitas vezes é muito 
menor do que o risco percebido, e do 
que as próprias pessoas podem fazer 
para prevenir a infecção. Nossa espe-
rança, que é nossa expectativa sobre o 
futuro, é mais forte quando vemos a 
pandemia como um esforço de longo 
prazo ao qual precisamos nos adap-
tar, e não como uma ameaça de curto 
prazo que está fora de nosso controlo. 
Todos nós precisamos nos adaptar a 
uma realidade diferente e a novos há-
bitos.
O pânico, que resulta da possibilidade 
de descontrolo da ordem social numa 
comunidade pode ter sérias conse-
quências, podendo levar à violência 
contra pessoas doentes, ou mesmo 
contra pessoas que são simplesmente 
suspeitas de estarem doentes, e tam-
bém pode impedir a resposta da saúde 
pública de outras maneiras, estigma-
tizando as pessoas e impedindo-as de 

procurar atendimento médico. Como 

vimos nos surtos de cólera, também 

pode levar as pessoas a destruir a in-

fraestrutura de saúde existente para 

ajudá-las.

*Assessor técnico sénior da H2N. Mes-
trado em Saúde Pública

Como gerir a resposta psicológica a uma pandemia
Por Arild Drivdal*
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

DESPORTO

Reina um misto de incerteza e tristeza 
relativamente ao modelo a adoptar no 
Moçambola 2020, a maior festa despor-
tiva autóctone, que devia começar a 4 de 

Abril, isto depois que a Federação Moçambicana 

de Futebol, Liga Moçambicana de Futebol, par-

ceiros e clubes sentaram, recentemente, à mesma 

mesa, para traçarem alguns cenários em face à para-

lisação de várias competições desportivas devido à 

pandemia do coronavírus, que está a afectar o país.

É que numa espécie de conclusão apriorística, os 

intervenientes no encontro, rendidos às evidências 

da situação actual, não afastam a possibilidade de a 

competição vir a ser disputada à porta fechada, um 

facto simplesmente inédito, o que naturalmente ti-

raria brilho e alegria que a caracterizam.

De permeio, os clubes, ainda que favoráveis ao re-

torno do Moçambola, entendem ser necessária a 

criação de condições financeiras de modo a ser res-

sarcidos dos eventuais gastos, tendo em conta que 

as partidas à porta fechada não produzem receitas.

Aliás, este é também o posicionamento de Ananias 

Couana, presidente da Liga Moçambicana de Fute-

bol, que chega mesmo a afirmar que muitos clubes 

do país , senão a maioria, dependem da bilheteira. 

Mas é um facto incontroverso que a actual situação 

vai exigir da Liga Moçambicana de Futebol uma es-

pécie de engenharia financeira e, quiçá, a reformu-

lação de vários acordos anteriormente firmados, até 

porque  se trata duma situação atípica.

“Ao realizarmos os jogos à porta fechada significa 

que teremos de encontrar uma forma de os clubes 

passarem a ser ressarcidos para aguentarem com as 

despesas do próprio campeonato”, desafiou.

Enquanto isto, a Federação Moçambicana de Fute-

bol diz estar ciente de que a vida humana está em 

primeiro lugar, daí o seu interesse em nunca descu-

rar o aspecto prevenção. 

Mas todas as instituições envolvidas nesta emprei-

tada querem revisitar a história recente de alguns 

países da Europa que já iniciaram com as competi-

ções internas, como forma de colherem experiências 

dos aspectos positivos, tudo isto na perspectiva de 

se apurar o melhor modelo da prova, face à situação 

actual. 

Sabe-se que o presidente da Federação Moçambica-

na de Futebol, Feizal Sidat, disse, há dias, ser prema-

turo avançar com as datas do arranque das diversas 

competições sob alçada desta instituição, uma vez 

que qualquer decisão só podia ser tomada depois da 

declaração do Chefe de Estado sobre o estado de 

emergência. O que em parte mostra o seu desespe-

ro face à situação actual, daí os vários cenários que 

têm sido apresentados para a viabilização da época 

desportiva. 

Afirmou que organismo que dirige está expectante 

à espera do pronunciamento do Chefe de Estado, 

relativamente à prorrogação ou não do estado de 

emergência por mais dias. 

 “Temos que esperar antes de tomarmos uma deci-

são definitiva”, afirmou.

Explicou, ainda, que o desejo era de ver a situação 

epidemiológica a melhorar substancialmente de 

modo a não se prorrogar mais o estado de emergên-

cia, “mas se a pandemia continuar a afectar grande-

mente o povo moçambicano ou se a situação justi-

ficar  mais uma prorrogação, claramente que haverá 

alterações na época, passando de Julho/Agosto a 

Maio”.  

“Tudo não passa de conjecturas, pois ninguém sabe 

o que vai acontecer nos próximos dias, mas este as-

sunto mexe, igualmente, com a própria Liga Mo-

çambicana de Futebol, daí ter realizado uma auscul-

tação junto dos seus associados”.

Ajuntou que, a par do encontro havido esta sema-

na com a LMF, clubes e parceiros, este assunto vai 

ser matéria de debate na assembleia geral ordinária 

agendada, em princípio, para os finais de Julho. 

Preocupação
Neste momento, o que a federação está a fazer é 

ouvir o sentimento de todos os agentes desporti-

vos do país, nomeadamente,  associações, clubes, 

LMF, pois, com esta situação de pandemia mesmo 

os jogos da selecção nacional poderão, em princípio, 

acontecer em Setembro. 

“Tudo é uma previsão, e ninguém sabe o que efec-

tivamente poderá vir a acontecer nos próximos dias. 

Temos que esperar para sabermos os passos a seguir, 

depois de ouvirmos o pronunciamento do Presiden-

te da República”, desafiou. 

Enquanto isto,  a previsão do início do Moçambola 

é até os meados do próximo mês de Agosto, o que 

equivale dizer que os clubes têm pela frente seis se-

manas para se prepararem.

Na verdade, muitos detalhes relativos ao evento já 

tinham sido tratados, incluindo o sorteio, acto, que 

aconteceu numa cerimónia que serviu, igualmente, 

para premiar os melhores do ano passado, entre jo-

gadores e patrocinadores. 

 O sorteio  ditou como partidas da primeira jornada, 

os desafios, UD Songo - LD Maputo;

Ferroviário de Nampula - Incomati de Xinavane; 

Têxtáfrica - Costa do Sol; Black Bulls – Matchedje 

de Mocuba; Desportivo de Maputo - Ferroviário da 

Beira; Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Na-

cala e ENH de Vilankulo - Ferroviário de Maputo.

Para já, os clubes que vão corporizar a prova pedem 

à liga Moçambicana de Futebol a isenção ao pa-

gamento de taxa de policiamento e outras devidas, 

quer à FMF como à própria LMF.

 Outrossim, querem um subsídio que varie entre os 

200 mil meticais e 350 mil meticais, por mês, para 

fecharem o buraco criado pela realização de partidas 

sem público.

 Esta preocupação ainda não mereceu consenso en-

tre as partes, mas há um sentimento generalizado de 

que os clubes precisam de apoios monetários para 

arcarem com algumas despesas de funcionamento 

e não só.

Mas claramente a Liga e Federação encontrarão a 

melhor saída de modo a salvaguardarem os interes-

ses dos clubes, numa altura em que estão a passar 

por momentos extremamente difíceis sobretudo os 

que não têm ligação umbilical com empresas.

 Neste salve-se quem puder, os clubes que ainda 

respiram saúde são os Ferroviários, uma vez perten-

cerem aos caminhos de ferro, a União Desportiva 

de Songo, a ENH,  o Costa do Sol e quejandos, o 

que já não se pode dizer de alguns clubes históricos 

como o Desportivo de Maputo, que está a fazer uma 

verdadeira travessia pelo deserto, com os jogadores a 

lhes serem devidos alguns meses de salários.

E a direcção do Textáfrica, um dos clubes em que o 

seu campo na Soalpo observa uma grande enchente, 

por essa via a sua grande fonte de receita, também 

defende o regresso do Moçambola, mas tem uma 

espinha na garganta.

“Queríamos chamar atenção à FMF que o Textá-

frica já enviou duas cartas a pedir a disponibilização 

dos valores relativos à Taça de Moçambique e do 

apoio aos clubes que sofreram os efeitos devastado-

res do ciclone Idai, o ano passado, que destruiu vá-

rias infraestruturas sócio- económicas e desportivas.

Na opinião dos dirigentes do Textáfrica, esse di-

nheiro serviria para a reposição do muro e reabili-

tação dos balneários.

45 anos depois, nacional de futebol à porta fechada

Precipitação ou 
excesso de zelo?
Por Paulo Mubalo Eu: Como é que foi constituído o grupo de pais no Instituto Nília? Note-

-se que me refiro à falta de representatividade, porque a maior parte dos 

pais não foram retidos nem achados.

A.S/P.J: Foi a partir de uma de adesão voluntária, em que um pai con-

vidava um outro conhecido, onde o foco principal era para negociarmos com a 

escola, um desconto na propina, já que o contrato não estava a ser cumprido a 

100% 

Eu: Como é que decorreram a primeira e segunda reuniões no Instituto? 

A.S/P.J: Foram improdutivas, na medida em que o Instituto Nília não aceitava 

a ideia  de redução das propinas, que era um dos pontos, que os pais apresenta-

vam…. 

 Eu: Foram interpor uma providência cautelar, porque não uma consulta ao ór-

gão de tutela, o Ministério da Educação? 

A.S/P.J: O Ministério de tutela já havia se pronunciado publicamente sobre o 

assunto e que o mesmo deveria ser resolvido entre os pais e escolas. Inclusive os 

pais escreveram uma carta ao Ministério de tutela que até hoje não teve qualquer 

resposta… Esgotados todos estes mecanismos, nada mais restou aos pais que o 

recurso da justiça.   

Eu: Tanto os pais como o Instituto, penso que deveriam recorrer e pressionar o 

Ministério da Educação e assim evitar-se-ia a providência cautelar. Salvo melhor 

opinião. 

Eu: Como avaliam o desempenho do Instituto na assimilação dos estudantes?

A.S/P.J: O ensino no geral não estava preparado para uma situação destas, por 

isso não podemos ver nenhum tipo de evolução e nem conseguimos fazer uma 

avaliação, por ser um sistema novo para todos. Todos fomos apanhados de sur-

presa e as escolas tiveram que se reinventar e adaptar-se à nova forma, os alunos 

simplesmente estão surpresos com tudo isto. 

Eu: Quais foram os desafios enfrentados pelos pais, para se adaptarem à nova 

metodologia de ensino, nesta fase?

A.S/P.J: Foram bastantes, os pais tiveram que mudar totalmente as suas vidas. 

Tiveram que organizar totalmente os horários, porque não é só, o facto dos alu-

nos estarem em casa, mas sim toda uma situação nova, dentro e fora de casa. O 

Nel Ribeiro disse “os pais vão ter só um pouquinho mais de trabalho”, mas isso é 

mentira, porque tudo ficou a nosso cargo agora, temos um desafio físico e mental 

em todos os sentidos. 

Eu: Os pais foram ouvidos pelo novo processo e propinas?

A.S/P.J: Não, não fomos consultados, fomos simplesmente informados das no-

vas regras, novos métodos e um inquérito feito pela escola, para averiguar quem 

tem condições de puder ter aulas só em sistema online. No inquérito 70% dos 

pais recusaram tal método para a primária (por não haver condições da parte 

dos pais) 

Eu: Se a situação do ensino à distância se mantiver em 2021, irão manter os 

filhos no Nília . Porquê?

A.S/P.J: Depende, se o Instituto Nília melhorar o ensino, talvez, será uma ques-

tão a analisar, porque o Instituto Nília não está preparado para dar este tipo de 

ensino à distância, o Instituto Nília não é uma escola licenciada para isso e nem 

os professores do Instituto Nília são formados, nem certificados para dar este 

tipo de ensino; então há aqui um trabalho muito grande para fazer.  

Eu: As escolas alegam continuar a ter custos elevados neste período!

A.S/P.J: Não queremos entrar nos custos administrativos da Instituição, mas é 

estranho haver estes custos quando 80%  da movimentação está fora da escola. 

Eu: Qual será o valor justo das propinas, porquê?

A.S/P.J: Nunca foi nossa intenção impor qualquer valor ao Instituto Nília, sem-

pre deixamos isso ao critério deles….

Mas, sim, ficamos sempre à espera que eles de BOA FÉ e compreensíveis com a 

nossa situação, tomassem uma decisão que fosse favorável para ambas as partes.

Para já, acho que sobre este tema chega: comecei por convidar um representante 

do Instituto ao meu programa, o Longo Alcance na R.M num domingo, avisan-

do alguns pais, que poderiam e deveriam interagir, ligando!!!

Editei a entrevista nesta coluna, posteriormente, convidei os pais e o Instituto 

poderia também intervir, ligando!!!

Hoje editei a entrevista que tive com os pais. Ou seja: segui todos os proce-

dimentos éticos e deontológicos; não precisando de comentários que atentem 

contra a minha idoneidade e a do Jornal SAVANA. 

       Resposta: A.S.( Ancha da Silva) & P.J. (Paulo Jorge)
Depois de todo este envolvimento neste imbróglio, com o devido respeito, deu 

para saber que lidei com: Achistas, Iluministas e Situacionistas! Porque sou um 

patriota Q.B, acho que não ficarei descansado, se não chamar à razão o Ministé-

rio da Educação, para o papel que lhe cabe, como órgão de tutela, na Educação 

!....

Muito obrigado pela atenção dispensada.    

Leia S.F.Favor: Fez há dias, mais precisamente no dia 10 de Junho, 30 anos que 
o ATCM organizou a primeira prova, depois da sua reactivação, pós-Indepen-
dência. Foi escolhida essa data (Dia de Portugal), num agradecimento público, 
pelo património que os portugueses deixaram, chamado: Autódromo de Ma-
puto, Sede Social (Actual clube dos empresários, no Maputo, Palácio dos Casa-
mentos Beira e Complexo Zalala em Quelimane, entre outros!!!...
Na continuidade deste agradecimento, vão os meus parabéns, pelo dia de Por-
tugal e dos portugueses, sobretudo, os residentes em Moçambique! 

Instituto Nília v.s. Pais
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Eni Rovuma Basin B.V.- Mozambique Branch, convida empresas 
interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para a 
Prestação de Serviços de Limpeza e fornecimento de consumíveis, 
em Pemba-Moçambique, de acordo com as principais descrições lis-
tados abaixo: 
- Limpeza de Escritório;
- Fornecimento de produtos, materiais e equipamentos de limpeza;
- Prestação de serviços completos de controle de pragas, incluindo 
cobras;
- Serviços ou materiais adicionais (a custo reembolsável);
- Remoção de resíduos/lixo (excepto resíduos perigosos);
- Fornecimento de água (usando camião de água);
- Serviços de colecta e disposição de esgotos.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste na prestação de serviços de limpeza, 
gestão de escritórios, gestão de consumíveis, pulverização de locais 
contra Covid-19, controle de pragas, incluindo cobras e / ou ser-
viços adicionais à Eni Rovuma Basin B.V.- Mozambique Branch, 
nas instalações da PEMBA (Hangar, base e escritórios no porto) de 
acordo com as necessidades da EMPRESA.

Os serviços solicitados estão divididos em duas categorias princi-
pais, Actividades de Rotina e Actividades Extra rotineiras para os 
escritórios da empresa, conforme detalhado abaixo:

de serviços e condições de trabalho nos escritórios da EMPRESA 
em relação ao presente escopo de trabalho;

cronograma proposto, nos Escritórios da EMPRESA;

-
tórios;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de in-
teresse, fornecendo a seguinte informação e documentação: 

I. Documentos técnicos:

a) Localização das lojas e escritórios do contratado;
b) Organograma da empresa do contratado;
c) Número de anos no mercado que presta SERVIÇO semelhante;
d) Evidência de pelo menos 3 anos de experiência no fornecimento 

de SERVIÇOS semelhantes e referências de clientes anteriores;
e) Manual do sistema de gestão de SSA ou lista de documentos que 

evidenciem alinhamento com os padrões internacionais (por 
exemplo, ISO 14001; OHSAS 18001 ou ISO 45001) e / ou evidên-

II Documentos administrativos:
a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome 
da Pessoa Jurídica e pessoa de contato para recebimento do pacote 

-
sin B.V .;
b) Últimos três anos de Demonstrações Financeiras e Relatório 
Anual, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resulta-
dos e Fluxo de Caixa. Esses documentos devem ser fornecidos para 

-

questão;

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PEMBA
c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ainda 

-
pectiva linha do tempo;
d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acio-

e) Caso pretende participar da Manifestação de Interesse como 
consórcio ou empreendimento conjunto, informações sobre cada 
membro de consórcio ou empreendimento conjunto e papel de cada 
participante no projeto em potencial. Essa intenção de formar um 
consórcio ou uma JV deve ser apoiada por um Contrato ou “Memo-
rando de Entendimento” devidamente assinado por cada entidade 
do grupo;
f) Licenças relevantes exigidas pela lei moçambicana para executar 
os serviços de gestão de resíduos.

As empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de 
Interesse registrando a sua empresa através do nosso site (aplicativo 
Eni Rovuma bacia B.V.):
 
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

Para qualquer suporte, poderá entrar em contacto com a nossa equi-
pe de serviços de suporte através do endereço abaixo:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Depois de enviar a Manifestação de Interesse no aplicativo do site, 
deverá partilhar o número de seu ID para o endereço abaixo:

e-mail: erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANTE:

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público 
e também ao seguinte código de mercadoria:

SS11AB01 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PEMBA 

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área “Ori-
gem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SERVI-
ÇOS DE LIMPEZA EM PEMBA”.
Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, 
as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse poderão 

A presente consulta não deve ser considerada como um convite à 
apresentação de propostas e, portanto, não representa nem consti-
tui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo 
por parte da Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer acordo ou 
memorando de entendimento com qualquer Empresa que participe 
desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido na preparação da Manifestação de Interes-
se será da total responsabilidade das Empresas, as quais não terão 
direito a qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Manifes-
tação de Interesse
não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não 
autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Mani-
festação de Interesse para o endereço do site acima indicado é 03 de 
Julho de 2020, as 23:59 horário da África Central. A documentação 
recebida após a data e hora indicada não será aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites interested 
companies to submit expressions of interest for the Provision of 
Cleaning Services in Pemba, Mozambique, and consumable ser-
vices, below listed the main services requested:

SCOPE OF WORK
-

Management (Consumables/Beverages), sites pulverization for 
Covid-19, Pest Control including snake control and/or additional 
Services to Eni Rovuma Basin B.V. in PEMBA Facilities (Hangar, 

The requested services are divided into two main categories, Rou-
-

ces, as detailed below:

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expres-

following documentations:

I. Technical documents:

e) HSE Management System Manual or list of documents/proce-
dures evidencing alignment with international standards (e.g. 

II. Administrative documents:

b) Last three years of Financial Statements and Annual Report 
-

tement. These documents must be provided for the Company 

is not already registered in Mozambique, please specify if you 

EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE PROVISION OF CLEANING SERVICES IN PEMBA
would be willing to promptly register in Mozambique and spe-

d) Company and Group Structure with the list of major Sharehol-
-

e) In case, you wish to participate in the Expression of Interest 
as a consortium or as a joint venture, information about each 
member of consortium or joint venture and role of each par-
ticipant in the potential project. Such intention to form either 
a consortium or a JV, must be supported by an Agreement or 
“Memorandum of Understanding” duly signed by each entity 

f) Relevant licenses required by Mozambican law to perform the 
services of waste management.

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by registering the company on our website (Eni 
Rovuma basin B.V. Application):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

For any issues and support, you can contact our service opera-
tions support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your ap-
plication I.D. number must be Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

 IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to 
the following commodity code:

SS11AB01 - CLEANING SERVICES IN PEMBA
Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed 
as follows: “CLEANING SERVICES IN PEMBA”.

Subject to the delivery and compliance of all the above documen-
tation, Companies interested in this Expression of Interest may 

may further be included in the tender process for the subject ac-
tivities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender 
and therefore it does not represent or constitute any promise, obli-
gation or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma 
Basin B.V., to enter into any agreement or arrangement with you 
or with any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be fully born by such Companies who 
shall have no resourse in this respect to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this Expression of 
Interest -
closed or communicated to non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the website 
address indicated above is set at 3rd

Time. Documentation received after the set deadline will not be 
accepted.
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Eni Rovuma basin B.V.- Mozambique Branch, convida empresas in-
teressadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para a Presta-
ção de Serviços de Manutenção, em Pemba-Moçambique, de acordo 
com as principais discrições listados abaixo: 
- Todos os serviços de manutenção e quaisquer trabalhos de reparação 
que possam surgir durante o dia (diariamente.
- Serviços correctivos e devem incluir a substituição das principais 

-
ção / reparação correctiva, trabalhos de renovação / reformas e novos 
projectos.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento por activação, me-

instalações da Eni Rovuma Basin B.V. (“EMPRESA”) não limitados a 
planta de oxigénio, hangar, escritórios na base e porto localizados em 
Pemba.

Os serviços solicitados estão divididos em duas categorias principais, 
Actividades de Rotina e Actividades Extra rotineiras para os escritó-
rios da empresa, conforme detalhado abaixo:

-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de inte-
resse, fornecendo a seguinte informação e documentação: 

I. Documentos técnicos:

para executar o SERVIÇO de acordo com os diferentes serviços a se-

e) Lista de equipamentos a serem usados para execução dos SERVI-

Subcontratantes que serão utilizados para executar parte do SERVIÇO
g) Manual do Sistema de gestão de SSA ou lista de documentos que 
evidenciem alinhamento com os padrões internacionais (por exem-

-

II. Documentos administrativos:

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome da 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PEMBA

incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo 
de Caixa. Esses documentos devem ser fornecidos para o Grupo da 

-

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ainda não 
-

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionis-

e) Caso pretende participar da Manifestação de Interesse como con-
sórcio ou empreendimento conjunto, informações sobre cada membro 
de consórcio ou empreendimento conjunto e papel de cada partici-
pante no projeto em potencial. Essa intenção de formar um consórcio 
ou uma JV deve ser apoiada por um Contrato ou “Memorando de 

f) Licenças relevantes exigidas pela lei moçambicana para executar os 

As empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de 
Interesse registrando a sua empresa através do nosso site (aplicativo 
Eni Rovuma bacia B.V.):
 
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

de serviços de suporte através do endereço abaixo:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Depois de enviar a Manifestação de Interesse no aplicativo do site, 

e-mail: erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANTE:

também ao seguinte código de mercadoria:

SS06AC01 - MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS (ONSHORE)
-

gem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS EM PEMBA”.

as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse poderão re-

apresentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui 
qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 
parte da Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer acordo ou me-
morando de entendimento com qualquer Empresa que participe des-
ta Manifestação de Interesse.
Qualquer custo incorrido na preparação da Manifestação de Interesse 

-
to a qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação 
de Interesse
divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Manifesta-
ção de Interesse para o endereço do site acima indicado é 03 de Julho 
de 2020, as 23:59 horário da África Central. A documentação recebida 
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Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites interested 
companies to submit expressions of interest for the Provision of 
Maintenance Services in Pemba, Mozambique, below listed the 
main services requested:
- All maintenance services and any repair works that can arise du-

- Corrective services and shall include the replacement of major 
worn out parts of the appliances, major corrective maintenance/
repair works, renovation/revamping works and new project.

SCOPE OF WORK
The Scope of Work consists on provision on call-out basis upon 

The requested services are divided into two main categories, Rou-
-

ces, as detailed below:

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expres-

following documentations:

I.Technical documents:

-

d) List with expected number of personnel, category and experien-

f) In case of Subcontracting, Tenderer shall provide the List of Sub-

g) HSE Management System Manual or list of documents/proce-
dures evidencing alignment with international standards (e.g. 

II. Administrative documents:

b) Last three years of Financial Statements and Annual Report 

EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES IN PEMBA
-

tement. These documents must be provided for the Company 

is not already registered in Mozambique, please specify if you 
would be willing to promptly register in Mozambique and spe-

d) Company and Group Structure with the list of major Sharehol-
-

e) In case, you wish to participate in the Expression of Interest 
as a consortium or as a joint venture, information about each 
member of consortium or joint venture and role of each par-
ticipant in the potential project. Such intention to form either 
a consortium or a JV, must be supported by an Agreement or 
“Memorandum of Understanding” duly signed by each entity 

f) Relevant licenses required by Mozambican law to perform the 
services according to the SoW.

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by registering the company on our website (Eni 
Rovuma basin B.V. Application):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

For any issues and support, you can contact our service operations 
support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your ap-
plication I.D. number must be Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

 IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to the 
following commodity code:
SS06AC01 - CIVIL WORKS MAINTENANCE (ONSHORE)
Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as 
follows: “PROVISION OF MAINTENANCE SERVICE”.
Subject to the delivery and compliance of all the above documen-
tation, Companies interested in this Expression of Interest may re-

may further be included in the tender process for the subject acti-
vities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and 
therefore it does not represent or constitute any promise, obliga-
tion or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma Basin 
B.V., to enter into any agreement or arrangement with you or with 
any Company participating in this Expression of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be fully born by such Companies who 
shall have no resourse in this respect to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this Expression of 
Interest -
closed or communicated to non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the website 
address indicated above is set at 3rd July 2020, 23:59 Central Africa 
Time. Documentation received after the set deadline will not be 
accepted.
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Se não tivesse sido o frio a convocar mais uma leitura do livro IRMÃO DO 

UNIVERSO de Leite Vasconcelos os olhos de Teresa não teriam ficado tão 

vidrados como os vi naquela quarta-feira: «Não sabes o saber que sei e digo/ 

do beijo novo o sabor antigo». Teresa leu demorada e repetidamente aqueles 

versos e o resultado foi uma descarga incontrolável de emoções.

- Só me lembro dele, comadre daquela voz no CENA ABERTA!

- Não me digas, comadre. Eu também só de te ouvir falar estou a morrer de saudades, 

comadre. O tempo às vezes é um castigo para quem tem memória, sabe.

Depois do breve silêncio que se intrometeu entre elas, Felismina apressou-se a con-

tar à Teresa a sua agenda, muito longe de imaginar que a amiga também tinha uma 

tonelada de novidades sobre o telefonema do Abel Lima.

- Hoje é dia mundial de consciencialização do albinismo, comadre. Sabes que a mi-

nha sobrinha, a Isabel Zacarias e o José Josina fundaram aquela associação para pro-

teger pessoas com albinismo em 2009?

- E como me lembro! Lembro-me como se fosse ontem, o ministro da saúde ainda 

era o Doutor Ivo Garrido. Ele elogiou e encorajou aos jovens por aquela iniciativa. 

Ainda hoje me espanto como é que há pessoas que pensam que um albino pode dar 

riqueza.

- Este mundo está de pernas para o ar, comadre. Se a gente ficar aqui a lamentar ain-

da aparece um maluco a dizer coisas ou a trepar um poste...Vou andando, comadre. 

Vais me apanhar lá mesmo.

- Horaite, comadre. Vou atrasar um poucochinhoôôô. Mas juro cinco chagas de Cris-

to, não vou faltar! – Teresa ainda tinha umas contas por acertar no bazar.

 Um grupo de jovens da associação DEFENDENDO NOSSO DIREITOS pre-

parava-se para atravessar a rua quando Felismina alcançou-lhes. Logo que os carros 

passaram, todos juntos seguiram em direcção ao local onde estavam marcadas as 

cerimónias centrais. 

Teresa chegou a tempo de fazer companhia aos jovens líderes e o seu lugar ainda 

intacto, ao lado da Felismina.

- Veja aquela flor, comadre.

- Acertaste, comadre aquela menina é um mimo, uma flor do universo. – Entretanto, 

as comadres foram obrigadas a calar-se.

- «Todos os dias devemos pregar na consciência a nossa defesa de pessoas com al-

binismo. Que não seja só neste dia 13, todos os dias devem ser para defender a hu-

manidade». – dizia a voz do representante da delegação nacional, ao usar da palavra.

A Isabel Zacarias estava rodeada pelos filhos e de muitos amigos. O José Josina es-

tava nos bancos da frente. A sala estava preenchida de vozes, o calor humano era o 

reflexo da união de todos presentes.

Quando a sessão oficial terminou Teresa, Felismina, já na companhia da Gabriela 

ficaram num canto a comentar e a matar saudades.

- Para mim discriminação a qualquer ser humano devia ser punida como um crime 

no mundo.

- Acho que se deve gritar assim «A vida humana é que importa». 

- Sim, senhora! Tens razão, comadre. A discriminação aos seres humanos é bem pior 

que o coronavírus, Teresa.

- Todos devemos saber que somos irmãos do universo, irmãs. – Rematou a Gabriela, 

antes de abraçar as filhas da Isabel que corriam ao seu encontro de braços abertos.

Irmãos do universo
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Foto: Ilec Vilanculos

Cerca de metade da popu-
lação moçambicana não 
usa máscara de preven-
ção da covid-19, de acor-

do com um estudo apresentado, 
quarta-feira, no Instituto Na-
cional de Saúde (INS), durante 
a conferência científica sobre a 
Covid-19 em Moçambique.

Segundo Kátia Munguambe, do-

cente e pesquisadora da Universi-

dade Eduardo Mondlane (UEM), 

apenas 46% de um universo de 

dez mil pessoas inquiridas em 222 

bairros recorrem à máscara.

apenas 15% das pessoas que saem 

à rua disseram estar preocupadas 

com o risco do novo coronavírus. 

Entre os inquiridos, nenhum re-

ferenciou a importância no cum-

primento da etiqueta da tosse.

-

lhos regressar à escola caso dimi-

nuíssem os casos da covid-19 ou 

Pais querem garantias 

Cerca de 50% dos pais mandariam 

-

disse Khátia Munguambe.

Quase metade dos moçambicanos 
não usa máscara

-

colas pudessem fazer o rastreio 

-

medidas como o uso da máscara 

e o distanciamento nas salas de 

aulas.

-

-

cidade das escolas de garantir tais 

dez mil entrevistados em 222 

bairros de pelo menos nove pro-

constitui a prática mais presente 

-

nos. 

-

-
-

cracia Multipartidária, observou 
que o uso de máscara caseira me-

-
soas, mas persistem fragilidades 

-

-
canos em protegerem-se da co-

vid-19.

Despiste de uma carrinha de mukheristas vinda da África do Sul na N-4

-

recitar versículos do culto confessional mais popular nas zonas costeiras. 

-

-

o editor e o director foram avisados de que foram constituídos arguidos 

-

primeiro mandato do engenheiro do planalto. Eventualmente por causa 

-

poderosa boss, com novo estatuto matrimonial, usa e abusa dos plenos 

poderes conferidos pelo engenheiro do planalto.      

onde alguns economistas questionam a autoridade moral do banco como 

-

verdinha, dos 60 meticais onde esteve nos últimos anos, parece agora bem 

-

Max Love, quando 

Faxavor, em tempo de corona haja 

-

sídio visa moralizar e reconhecer a entrega dos jovens nos dois teatros de 

bypass

dossier, garantem que o problema já vem 

-

-

Em voz baixa
-

do corrente, com os bancos que acordaram em dar a mola para o projecto. 
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O 
Centro para a Demo-
cracia e Desenvolvi-
mento (CDD), orga-
nização da sociedade 

civil moçambicana, e a Comis-

são Nacional dos Direitos Hu-

manos (CNDH), entidade esta-

tal, assinaram, esta terça-feira, 

em Maputo, um memorando de 

entendimento que prevê uma 

plataforma de cooperação bila-

teral na promoção e protecção 

dos direitos humanos.

O pacto foi rubricado pelo dire-

tor do CDD, Adriano Nuvunga, 

e pelo presidente da CNDH, 

Luís Bitone. 

Falando na ocasião, Adriano 

Nuvunga realçou a importância 

do acordo para a promoção e 

tutela dos direitos humanos em 

Moçambique, assinalando que o 

país é ainda palco de “gravíssi-

mas violações dos direitos hu-

manos”.

“Nós, como CDD, apraz-nos 

bastante estarmos aqui juntos e 

ao lado da comissão, queremos 

colaborar com a CNDH para 

que possa realizar melhor o seu 

mandato”, frisou Nuvunga.

CDD e CNDH assinam memorando
Aquele activista e académico 

frisou a pertinência do acto, 

apontando os atropelos das au-

toridades no actual contexto 

do estado de emergência face à 

pandemia da covid-19.

“Há violações gravíssimas dos 

direitos humanos por parte da 

polícia, das autoridades e da go-

vernação municipal”, apontou.

Adriano Nuvunga referiu-se a 

demolições de casas e de barra-

cas nos municípios de Marra-

cuene, Matola e Maputo, como 

um flagrante exemplo de des-

respeito dos direitos básicos das 

populações em Moçambique.

“Estão a acontecer demolições 

em tempo de covid-19, quando 

as pessoas devem ficar em casa, 

como é que vão ficar em casa, se 

estas barracas estão a ser demo-

lidas”, acrescentou.

Na ocasião, o director-executivo 

do CDD manifestou satisfação 

com o julgamento do homicídio 

do observador eleitoral Anastá-

cio Matavel, porque é o primeiro 

caso em que polícias são julga-

dos pela morte de um activista 

social.

Por seu turno, o presidente da 

CNDH congratulou-se com o 

alcance do entendimento, sa-

lientando que as duas organi-

zações estão determinadas em 

promover e proteger os direitos 

humanos.

“Celebramos mais um momento 

em prol dos direitos humanos, 

estamos a falar de duas entida-

des muito importantes no país 

para a promoção e proteção dos 

direitos humanos”, destacou 

Luís Bitone.

O respeito dos direitos humanos 

em Moçambique, prosseguiu 

Luís Bitone, ainda constitui um 

grande desafio, porque se assiste 

a violações por parte dos pode-

res públicos e dos cidadãos.

O conflito armado em Cabo 

Delgado e os abusos dos direi-

tos das crianças e mulheres são 

exemplos de que os direitos 

humanos ainda têm um lugar 

caminho por percorrer, acres-

centou.

“Embora tenhamos evoluído 

bastante em termos de consa-

gração dos direitos humanos, ao 

nível de implementação estamos 

aquém”, ressalvou o presidente 

da CNDH.

Num esforço para 
simplificar e a fa-
cilitar a sua utili-
zação, o Standard 

Bank reestruturou o menu 
principal do QuiQ (*555#), 
que passa a contar, também, 
com novas operações.

Segundo uma nota daquela 

instituição bancária, a rees-

truturação está inserida na 

estratégia de digitalização 

Standard Bank restrutura QuiQ
dos produtos e serviços do Stan-

dard Bank e tem igualmente em 

vista melhorar a experiência dos 

clientes no uso do QuiQ, tor-

nando-o mais rápido e seguro.

Assim, o menu passa a apresen-

tar a seguinte sequência: 1-Sal-

dos; 2-Movimentos; 3-Detalhes 

da Conta; 4-Transferências; 

5-Pagamentos; 6-Recargas; 

7-Outros; 8-Cartões de Crédito 

e 9-Sair.

Foram, igualmente, agrupadas 

as funcionalidades do canal, de 

acordo com as categorias, o que 

permite ao cliente gravar as suas 

operações favoritas, tais como a 

compra de Credelec e recargas, 

pagamento de serviços de tele-

visão, facturas de água, propinas, 

entre outras.

A outra inovação, de acordo com 

a nota, tem a ver com a introdu-

ção de atalhos (short codes), que 

são códigos utilizados para avan-

çar directamente para uma ope-

ração específica, substituindo, 

dessa forma, a navegação pelo 

menu.

“Com esta inovação, o cliente 

poderá iniciar as suas transac-

ções, sem ter de entrar no QuiQ, 

reduzindo, dessa forma o tempo 

de permanência na aplicação.

Por exemplo, o cliente só precisa 

de inserir *555*34# para trans-

ferências móveis, *555*51# para 

compra de recargas Credelec, 

*555*52# para recargas Voda-

com, e *555*53* para recargas 

Tmcel”, sublinha a nota.

A mesma nota sublinha que 

no que diz respeito às trans-

ferências móveis, depois de 

introduzir o PIN, o utiliza-

dor será direcionado ao ecrã/

menu de transferência para 

seleccionar o serviço. Depois 

de inserir os dados da trans-

ferência, o cliente vai poder 

verificar os detalhes e confir-

mar a operação..
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Resumo do Observador Rural N° 95

CONTRIBUTO PARA UM DEBATE NECESSÁRIO DA 
POLÍTICA FISCAL EM MOÇAMBIQUE

João Mosca e Rabia Aiuba

15 de Junho de 2020

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-95/

Este texto pretende discutir aspectos acerca da elaboração e execução do Orçamento Ge-

-

-

executados. 

-
zação, da democratização da sociedade e da priorização sectorial, não contribuem para o 
desenvolvimento, não são resilientes aos ciclos económicos, não são socialmente inclusi-

-

as actuações/medidas/opções do Estado com escolas de pensamento, podendo-se suge-

-

-

desenvolvimento, escolas de pensamento, relações internacionais, entre outros aspectos 
estruturantes de um planeamento de longo prazo. 

-
pel do Estado na economia e na sociedade, para melhor alocação de recursos aos sec-

estrutural da economia; (3) dinamização da actividade económica e do sector privado, 
-
-

produtivo; (5) descentralização e desconcentração dos centros de decisão e da alocação 
e execução de recursos, expectando-se resistências do sistema de poder das elites; (6) 

-

mecanismos de diálogo na elaboração e execução do orçamento até ao acesso universal 

O 
BCI canalizou, nesta 
terça-feira, mais meios 
de prevenção à Co-
vid-19, ao Gabinete 

da Esposa do Presidente da Re-
pública, no quadro do Programa 
de entrega de donativos do Mo-
vimento “Juntos Venceremos à 
Covid-19”.

Com este lote de material com-

posto por dezenas de kits de hi-

gienização, o banco junta-se às 

BCI oferece mais material de prevenção à Covid-19
acções desenvolvidas pelo Gabi-

nete da Esposa do Presidente da 

República, na busca de soluções 

para fazer face ao novo Corona-

vírus.

“É digno do nosso maior apreço o 

esforço empreendido, quer indivi-

dual quer colectivamente, em prol 

do bem comum, para a nossa so-

brevivência como um povo unido, 

na busca de soluções para mini-

mizar as dificuldades enfrentadas 

em diversas circunstâncias e, neste 

caso, a da Covid-19”, afirmou, na 

cerimónia, a esposa do Presidente 

da República, Isaura Nyusi.

Por seu turno, a directora Comer-

cial do BCI, Ana Zara, que pro-

cedeu à entrega, referiu que esta 

iniciativa se insere num Plano 

mais vasto do banco de apoio à 

Prevenção da Covid-19. Na reali-

dade, o BCI vem reafirmar a sua 

participação activa e contínua nos 

esforços colectivos para travar os 

efeitos nefastos desta pandemia.

A 
Save the Children lan-

çou, nesta terça-feira, 16 

de Junho, como parte das 

celebrações da Quinzena 

da Criança, dois documentos im-

portantes. O primeiro apresentado a 

08 de Junho, em Addis Abeba, in-

titulado “Impactos da Covid-19 nas 

Crianças Africanas - Como Prote-

ger uma Geração em Risco”, analisa 

os impactos primários e secundários 

da Covid-19 nas crianças de Áfri-

ca. Neste documento, a Save the 

Children alerta aos Estados Mem-

bros e à Comunidade Internacional 

que, embora as crianças não sejam o 

grupo de maior risco em termos de 

fatalidades directas, é preciso tomar 

mais medidas agora para evitar que 

a pandemia tenha impactos de lon-

go alcance nos direitos e no bem-

-estar das crianças africanas, agora 

e no futuro.

O segundo documento, “Proteger 

uma Geração em Risco - Vozes das 

Save The Children lança 
dois documentários

Crianças sobre o Impacto da Co-

vid-19 em Moçambique”, foi lan-

çado em linha do documento Pan-

-Africano e visa amplificar as vozes 

das crianças moçambicanas sobre as 

suas experiências em tempo da Co-

vid-19 e servir de canal de diálogo 

com vista a orientar a resposta po-

lítica e programática à crise da Co-

vid-19 no país.

 O documento é baseado em teste-

munhos de crianças, representantes 

do Parlamento Infantil de todo o 

país, e apresenta recomendações-

-chave a serem considerados na res-

posta à pandemia em Moçambique, 

focalizando nos direitos primordiais 

da criança, severamente afectados 

pela pandemia, nomeadamente, (i) 

o direito de sobreviver e ser saudá-

vel, (ii) o direito de aprender, (iii) o 

direito de se sentirem seguras e pro-

tegidas e (iv) o direito de viverem 

fora da pobreza.

A 
Vodacom, através da sua 
subsidiária – Vodafone 
M-Pesa SA – ofereceu 
recentemente um total de 

30 mil kits sanitários de lavagem das 
mãos aos agentes M-Pesa a nível 
nacional. Os kits são constituídos 
por baldes equipados com torneiras 
e espera-se que sejam eficazes na 
prevenção da covid-19. 

Neste sentido, todo o cliente, antes 

de efectuar qualquer transacção nos 

agentes M-Pesa, é convidado a lavar 

as mãos, e o mesmo procedimento 

é adoptado frequentemente pelo 

agente destes serviços. Para além 

dos utentes do M-Pesa, as estações 

de higienização das mãos através 

de água e sabão e/ou cloro alocadas 

pela Vodacom podem ser usadas por 

qualquer cidadão.

Para monitorar a adesão das pes-

soas ao uso destes equipamentos de 

Agentes M-Pesa 
recebem kits para 
lavagem das mãos

higiene, o PCA da Vodacom, Nuno 

Quelhas, acompanhado pelo Direc-

tor-Geral da Vodafone M-Pesa, Gu-

lamo Nabi, visitaram recentemente 

os pontos dos agentes M-Pesa no 

mercado de Xiquelene, na cidade de 

Maputo.

Quelhas disse acreditar que com 

a oferta reduz substancialmente o 

risco da transmissão do vírus para 

outras pessoas, numa altura em que 

os números começam a ficar preocu-

pantes. 

Por sua vez o Director-Geral da 

Vodafone M-Pesa Moçambique, 

Gulamo Nabi, disse tratar-se de um 

contributo de capital importância 

na implementação da directiva de 

higiene das mãos, que ajuda na pre-

venção da propagação da Covid-19, 

tendo em conta que estes serviços 

contam com cerca de 33 mil agentes 

em todo país que diariamente fazem 

transacções com muitas pessoas.
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O 
Banco UBA Moçambi-
que abriu, nesta segunda-
-feira, um novo balcão na 
cidade de Maputo, numa 

cerimónia que contou com a pre-
sença do Director de Serviços Ban-
cários e Sistemas de Pagamento 
no Banco de Moçambique, Paulo 
Mandlate, Administrador Delega-
do do UBA Moçambique, Rotimi 
Mohunfola e Administrador não-
-Executivo do Banco, Zainadin 

Dalsuco.
“É com imensa satisfação que feli-

citamos o Banco UBA, em particu-

UBA Moçambique abre mais um Balcão em Maputo
com mais um ponto de acesso aos 

serviços financeiros. Está iniciativa 

é a manifestação do compromisso 

que a instituição tem com o nosso 

país em servir os nossos cidadãos, a 

nossa economia no seu todo”, disse 

Paulo Mandlate.

Ainda na sua Intervenção, Mandla-

te, desafiou UBA a continuar a criar 

soluções digitais inovadoras para 

fazer face a pandemia da Covid-19.

Segundo o Administrador Delega-

A 
Sasol e seus parceiros - 
CTRG (Central Térmi-
ca de Ressano Garcia) 
e ROMPCO (Compa-

nhia de Oleodutos da República 

de Moçambique) – entregaram, 

na quarta-feira finda, os centros 

de saúde de Inhamízua (na Beira), 

Mafambisse e Macharote (no dis-

trito de Dondo), que haviam sido 

destruídos pelo ciclone Idai, em 

Março de 2019.

As obras do Centro de Saúde de 

Mafambisse consistiram na reabili-

tação dos blocos de maternidade e 

do laboratório. Por sua vez, o Cen-

tro de Saúde de Macharote bene-

ficiou de uma restauração total das 

infra-estruturas de atendimento ao 

público e das residências dos técni-

cos de medicina.

Sasol e parceiros entregam 
três centros de saúde

Intervindo em Macharote, o Ad-

ministrador do Distrito de Dondo, 

José Paulo Mutaroma, expressou 

a sua satisfação relativamente ao 

apoio prestado pela Sasol e parcei-

ros.

“Esta medida, por um lado, com-

pleta as acções do Governo e, por 

outro, constitui uma mais-valia, 

na medida em que vai beneficiar 

as comunidades que necessitam 

dos serviços de saúde”, disse José 

Mutaroma, para de seguida acres-

centar: “Esperamos que os nossos 

parceiros continuem com as estas 

acções de responsabilidade social”. 

Os centros de saúde de Inhamízua, 

Macharote e Mafambisse, ora en-

tregues à comunidade, beneficia-

ram de profunda reabilitação, com 

vista a viabilizar a sua operação, de-

pois de terem sido destruídos pelo 

ciclone Idai, em Março de 2019. 

do do UBA Moçambique, “a aber-

tura deste balcão é o lançamento do 

projecto de expansão do UBA em 

Moçambique que visa assegurar a 

inclusão financeira, um dos maiores 

objectivos do Banco de Moçambi-

que”. 

Por seu turno, Zainadin Dalsuco, 

Administrador não-Executivo do 

UBA, afirmou na ocasião que “o 

UBA Moçambique está em Mo-

çambique para ficar”. 

lar, o Conselho de Administração, 

os colaboradores e os clientes que 

passam a contar, a partir de hoje, 

A 
Covid-19 trouxe uma 
nova realidade, uma 
nova forma de ser, estar 
e agir. Desde o princípio 

da pandemia, o BancABC tomou 

várias medidas de prevenção e de 

solidariedade para com a sociedade 

moçambicana no seu todo, e é no 

seguimento dessas iniciativas que 

apresentamos a todos o “BancA-

BC TalkHour Live”.

O BancABC TalkHour Live tem 

como objectivo promover a partilha 

de conhecimentos e divulgação de 

uma mensagem positiva por for-

ma a elevar a moral neste período 

de incertezas que a Covid-19 nos 

trouxe. Serão conversas/debates 

que preparem e esclareçam ao pú-

blico em geral, sobre como lidar 

com os novos desafios do quotidia-

no na âmbito pessoal e profissional 

cingindo-se diferentes tópicos tais 

como: análise de dados;

pesquisa de mercado; cultura e en-

BANCABC apresenta 
“O Outro Prisma da 
Pandemia”

tretenimento; empoderamento da 

mulher e criação de auto-emprego 

entre outros;

Estes eventos contarão com a par-

ticipação de especialistas nas diver-

sas áreas nacionais e internacionais, 

incluíndo colaboradores do BancA-

BC, que irão partilhar a sua expe-

riência e conhecimento nesta série 

de debates de interesse público, 

onde buscamos mostrar o lado po-

sitivo da pandemia. 

“Convidamos a todos os nossos 

clientes, parceiros e público em 

geral a participar activamente nes-

tes lives, onde vários oradores irão 

contribuir com conhecimento para 

a audiência de cada live. É uma 

oportunidade única tendo em conta 

a especial selecção de temas feito, 

que vão de encontro com às neces-

sidades actuais dos jovens e adultos 

vivendo em Moçambique”, disse 

Tawanda Munaiwa, Administrador 

Delegado do BancABC.
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PUBLICIDADE

-

-

Scope of Work Overview

services:

Preliminary Submission Requirements:

-

opportunities/suppliers.

authorities

contractor will receive an invitation to tender.

-

Tepma1.contractsmoz@total.com

ADDENDUM
EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 

PROVISION OF HELICOPTER AIRCRAFT 
SERVICES 

-

-
jecto de uma campanha de construção de poço e a construção da Fábrica de 

-

-

Resumo do Âmbito do Trabalho

O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

-

Tipos de Helicóptero e Requisitos Técnicos:

Requisitos Preliminares de Submissão:

-

opportunities/suppliers.

-

-
tão a operar;

empregue e a operar no exterior;
-

-
des relevantes;

-

-
ta.

-
nico: Tepma1.contractsmoz@total.com.

ADENDA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE HELICÓPTERO


