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Num país onde só che-

gam ao crivo público 

os miseráveis salários 

da classe trabalhadora, 
os vencimentos dos dirigentes 
superiores do Estado são, para a 
maioria, a incógnita das incóg-
nitas. No âmbito de uma investi-
gação em curso no SAVANA so-
bre a matéria, o Jornal chegou à 
restrita lista e, em primeira mão, 
revela os salários dos chefes.

São números que valem o que 
valem. Num país onde o salário 
mínimo não chega nem aos 4 mil 
meticais, quando o custo de vida é 
dos mais elevados do mundo, há 
quem lhes chame chorudos. Mas 
há, também, quem lhes chame 
modestos. 
Pelo sim ou pelo não, é importan-
te salientar que, em Moçambique, 
não é só o salário que explica a 
corrida para os altos cargos do 
Estado e do Governo. Essa cor-
rida desenfreada, muitas vezes em 
meio a guerras sangrentas, justifi-
ca-se também pelas regalias e pri-
vilégios que os cargos conferem, 
sobretudo, o poder para traficar 
influências.
De acordo com a tabela de venci-
mentos dos dirigentes superiores 
do Estado a que o SAVANA teve 
acesso, Filipe Nyusi, presidente da 
República, leva para casa, a cada 
30 dias, 205.653 Meticais. É ape-
nas o salário básico. Não estão 

incluídas as outras regalias e sub-

sídios inerentes a função. 

Esperança Bias, a presidente da 

Assembleia da República (AR) e 

número dois na hierarquia do Es-

tado moçambicano, leva 178.228, 

os mesmos de Carlos Agostinho 

do Rosário, o primeiro-ministro 

(PM).

O que ganham os dirigentes superiores do Estado

Os salários dos chefes
Por Armando Nhantumbo

Os dirigentes dos mais altos ór-

gãos da Justiça, que mesmo pagos 

pelo erário público se notabilizam 

por decisões tendenciosas contra 

a oposição e todos grupos con-

trários à Frelimo, têm salário uni-

forme, de acordo com a tabela em 

vigor desde 1 de Abril de 2019.

Adelino Muchanga, presidente 

do Tribunal Supremo (TS); Lúcia 

do Amaral, presidente do Tribu-

nal Administrativo (TA); Lúcia 

Ribeiro, presidente do Conselho 

Constitucional (CC) e Beatriz 

Buchili, procuradora-geral da 

República (PGR), ganham, to-

dos, um salário base de 164.521 

Meticais. Além do salário, os ti-

tulares dos órgãos da administra-

ção da Justiça têm ainda direito a 

mais 33.246 Meticais de despesas 

de representação, 3.672 Meticais 

para água e luz, 6.615 para telefo-

ne fixo e 4.604 para empregados 

domésticos.

Os Conselheiros do CC, o vice-

-presidente do TS e o vice PGR, 

ganham 150.809 Meticais. Eles 

também levam para casa mais 

33.246 Meticais de despesas de 

representação, 3.672 Meticais 

para água e luz, 6.615 para telefo-

ne fixo e 4.604 para empregados 

domésticos.

Ministros 
Por sua vez, os 21 ministros de 

Filipe Nyusi levam, cada um, 

137.100 Meticais de salário, o 

mesmo dos juízes conselheiros 

do TS e do TA, dos reitores das 

universidades públicas, casos de 

Orlando Quilambo, da Eduardo 

Mondlane (UEM) e Jorge Ferrão, 

da Pedagógica [hoje Universida-

de Maputo]. Júlio Jane, director 

geral do Serviço de Informação 

e Segurança do Estado (SISE), a 

secreta moçambicana no epicen-

tro do escândalo das dívidas ocul-

tas, também levam 137.100 Me-

ticais. Todos, dos ministros aos 

“bufos”, também beneficiam das 

despesas de representação, água e 

luz, telefone fixo e para emprega-

dos domésticos.

O secretário-geral da Presidência 

da República, o procurador-geral 

adjunto e o chefe da Casa Militar 

também auferem 137.100 Meti-

cais de salário e arrecadam 33.246 

Meticais de despesas de represen-

tação, 3.672 Meticais para água 

e luz, 6.615 para telefone fixo e 

4.604 para empregados domésti-

cos.

Os 15 vice-ministros ganham, em 

salário, 109.678 Meticais, os mes-

mos dos conselheiros do presi-

dente da República, vice-reitores 

das universidades públicas e do 

director geral adjunto do SISE. 

Lázaro Menete, chefe do Esta-

do major-general das Forças 

Armadas de Defesa de Mo-
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Arrendo dois apartamentos Dúplex’s no 
Bairro do Triunfo 2 com as seguintes carac-
terística por cada: climatizado, sala enor-
me, 4 quartos suítes com guarda-roupas, 
escritório, cozinha americana, piscina,  jar-
dim, dependência com quarto, lavandaria 
e  estacionamento para até 3 carros. Valor 
da renda a negociar, Contacto: 82 8026095 
ou 85 2527522. Sem intermediárias.

A P A R T A M E N T O S 
DÚPLEX’s COM PISCINAS

çambique (FADM) e Bernardi-

no Rafael, o comandante-geral 

da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM), um homem de 

mão de Filipe Nyusi, também au-

ferem 109.678 Meticais. 

Eles têm, igualmente, direito a 

despesas de representação, água 

e luz, telefone fixo e empregados 

domésticos.

Os 10 governadores provinciais, 

actualmente todos eleitos, pela 

primeira vez na história do país, 

ganham 95.970 Mil, os mesmos 

dos inspectores do Estado e dos 

embaixadores extraordinários e 

plenipotenciários espalhados pelo 

mundo fora. 

Inspectores do Estado
Os inspectores do Estado tam-

bém recebem subsídios, mas, a 

partir deles para baixo, os valores 

reduzem, quando comparados 

com os primeiros titulares até 

aqui referenciados na linha de 

subsídios.  

Assim, os inspectores do Estado 

ganham mais 28.048 Meticais de 

despesas de representação, 2.822 

de despesas de água e luz e 2.947 

para despesas com empregados 

domésticos.

Por sua vez, os secretários de Es-

tado auferem, em salário, 89.116, 

os mesmos de Basílio Monteiro, 

secretário-geral do Conselho Na-

cional de Defesa e Segurança, de 

Arsénio Henriques, um antigo re-

pórter televisivo [STV] transfor-

mado em adido de imprensa do 

presidente da República e Mar-

lene Magaia, curadora do Museu 

da Presidência. 

Os secretários de Estado, o secre-

tário-geral do Conselho Nacional 

de Defesa e Segurança e o adido 

de Imprensa do presidente da 

República também levam mais 

28.048 Meticais de despesas de 

representação, 2.822 de despesas 

de água e luz e 2.947 para despe-

sas com empregados domésticos.

O director do Gabinete da Pre-

sidência da República, o secretá-

rio do presidente da República, 

o chefe do Protocolo da Presi-

dência, também auferem 89.116 

Meticais. O director do Gabinete 

da Presidência tem ainda direito 

aos valores referentes a despesas 

de representação, água e luz e em-

pregados domésticos.

Igualmente na casa dos 89.116 de 

salário, está o reitor da Academia 

de Ciências Policiais, José Man-

dra, um antigo vice-ministro do 

Interior de Armando Guebuza, 

o reitor da Universidade Joaquim 

Chissano (ex-Instituto de Rela-

ções Internacionais), José Ma-

gode, o presidente do Fundo Bi-

bliográfico da Língua Portuguesa, 

Nataniel Ngomane, um antigo 

director da Escola de Comunica-

ção e Artes da UEM. Todos têm 

direito a despesas de representa-

ção, água e luz e para empregados 

domésticos.

O vice-chefe do Estado Maior-

-General das FADM, o chefe 

do Estado Maior do Comando-

-geral da PRM, o chefe do Es-

tado Maior da Casa Militar e o 

reitor da Academia Militar, tam-

bém ganham 89.116 Meticais, 

para além dos 28.048 Meticais de 

despesas de representação, 2.822 

de despesas de água e luz e 2.947 

de despesas com empregados do-

mésticos.

Por seu turno, o Inspector das 

Forças Armadas, os comandantes 

de ramo das Forças Armadas, os 

comandantes dos Serviços Cívi-

cos de Moçambique, os vices-rei-

tores da Universidade Joaquim 

Chissano, da Academia de Ciên-

cias Policiais, da Academia Mili-

tar e o vice-presidente do Fundo 

Bibliográfico da Língua Portu-

guesa recebem 82.260 Meticais e 

mais as despesas de representação, 

água e luz e para empregados do-

mésticos.

Setenta e sete mil e 77 Meticais 

é para o comandante e o vice-

-comandante da Academia Mili-

tar “Marechal Samora Machel”, o 

comandante e o vice-comandante 

do Instituto Superior de Estudos 

de Defesa “Tenente General Ar-

mando Emílio Guebuza”, o vice 

inspector das Forças Armadas, o 

comandante da Escola de Sar-

gentos “General de Exército Al-

berto Joaquim Chipande”, o che-

fe de Estado-Maior de Ramo das 

Forças Armadas, o vice chefe do 

Serviço Cívico de Moçambique 

e o director do Departamento do 

Estado-Maior General.

Também recebem 28.048 Meti-

cais de despesas de representação, 

2.822 de despesas de água e luz e 

2.947 para despesas com empre-

gados domésticos.
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“Os juízes Desembargadores, 

desta Secção, dando provi-

mento ao recurso interposto, 

revogam a decisão do tribunal 

da primeira instância, absolvendo o 

réu [Rufino Felisberto Rafael Licu-

co] dos crimes de que foi acusado e 

mandando em paz e em liberdade”. 

Foi nestes termos que o colectivo 

de juízes Desembargadores Adérito 

Abraão Malhope, Dimas da Concei-

ção Maroa e Natércia Mendes Bara-

ta, da Segunda Secção Criminal do 

Tribunal Superior de Recurso (TSR), 

colocaram ponto final ao mediático 

processo do “Caso Josina Machel”, 

filha do primeiro presidente de Mo-

çambique independente, Samora 

Moisés Machel e da activista social 

Graça Machel.   Licuco foi acusado 

de ter agredido fisicamente a sua ex-

-parceira, ao extremo de lhe causar 

cegueira num dos olhos.

“O Tribunal superior de recurso com 

base na `dúvida insanável´ declarou o 

réu inocente”, reagiu a família Ma-

chel momentos após o acórdão que 

inocenta Licuco foi tornado público.  

O Acórdão de 36 páginas chumba 

todos argumentos usados pela ma-

gistrada Marina Augusto, da Terceira 

Secção do Tribunal Judicial do Dis-

trito KaMpfumo, para condenar o réu 

Rufino Felisberto Licuco de prática 

de crimes de autoria material, na for-

ma consumada e em concurso real de 

infracções, de um crime de violência 

física grave e de violência psicológica.

Pelo concurso de crimes, a juíza Ma-

rina Augusto condenou o réu a penas 

parcelares de seis meses de prisão e 

seis meses de multa pelo crime de 

violência psicológica e três anos de 

prisão pelo crime de violência física 

grave e na pena unitária de três anos 

e quatro meses de prisão maior e 

seis meses de multa à taxa diária de 

157,60 meticais e o pagamento da 

indeminização de mais de 200 mi-

lhões de meticais, fixada a favor da 

Josina Machel, no prazo de 30 dias, 

acrescidos a 579.919,33 meticais das 

despesas de tratamento médico da 

agredida. 

Inconformado com a sentença, o réu 

recorreu à instância superior que, três 

anos depois, (a sentença foi lida no 

dia 27 de Fevereiro de 2017), con-

cluiu nenhuma responsabilidade cri-

minal pesa sobre o réu.

Os Desembargadores do TSR di-

zem que têm dúvida insanável sobre 

a responsabilidade criminal do réu. 

Argumentam a decisão frisando que 

no Direito Penal vigora o princípio in 
dúbio pro reo. Isto é, o juiz deve valo-

rar a prova dúbia à favor do acusado, 

porque a garantia de liberdade deve 

prevalecer sobre a pretensão punitiva 

de Estado. Esse pressuposto não foi 

observado na determinação da con-

denação de Licuco.

Sobre o crime de violência física, os 

magistrados referem que se torna di-

fícil provar este tipo legal de crime, 

primeiro porque os depoimentos 

médicos são discordantes e assinalam 

que a ferida produzida era perfurante, 

cenário não compatível com agressão 

por um soco além de que os exames 

médicos foram feitos depois da cica-

trização da lesão.  

Acrescentam que ambos tinham con-

sumido bebidas alcoólicas na data 

dos factos. 

Quanto ao crime de violência psico-

lógica, o Acórdão concluiu que tam-

bém não procede na medida em que 

é manifesta a falta de provas e se deu 

na viatura do réu, na qual se encon-

travam unicamente os dois. Sobre o 

olho que determinou a marcação da 

indemnização, o TSR diz que Josi-

na Machel tem histórico  médico de 

transplante  da córnea de olho (teci-

do transparente que fica na parte da 

frente do olho) que sofreu lesão.

Contornos do mediático 
processo
A 21 de Fevereiro 2017, numa sen-

tença lida em sessão pública, que 

o SAVANA testemunhou, a juíza 

presidente da 3ª Sessão do Tribunal 

Judicial do distrito municipal KaM-

pfumo proclamava, solenemente, que 

“(…)os juízes deste Tribunal acorda-

vam, por unanimidade, e em nome 

da República de Moçambique, em 

condenar o réu Rufino Felisberto Li-

cuco(…) nas penas acima indicadas.

 Acabava, assim, de ser lida, publi-

camente, a sentença que encerrava 

apenas uma etapa do mediático caso 

tipificado como crime de violência 

doméstica contra a filha de Samora e 

Graça Machel.

Terminada a leitura da sentença, a 

magistrada judicial tratou de infor-

mar ao réu que tinha 30 dias para 

pagar a indemnização a favor de Josi-

na Machel, como condição para não 

recolher à cadeia.

Sucede que o prazo dos 30 dias não 

consta da sentença lida e assinada 

pelo colectivo de juízes e notificada 

às partes interessadas. Tratando-se 

de um processo com uma tramitação 

de recurso especial que, ao abrigo do 

artigo 34, n°1, da Lei n°29/2009, de 

29 de Setembro, segue os termos do 

recurso do processo sumário, a defesa 

interpôs recurso logo após a leitura 

da sentença e, 15 dias depois, lhe foi 

facultada, a 8 de Março de 2017, uma 

certidão de sentença diferente do do-

cumento lido, publicamente, no dia 

21 de Fevereiro.

Diferentemente do disposto na sen-

tença, a certidão datada de 6 de Mar-

ço, impunha como condição para a 

manutenção da suspensão da pena, o 

pagamento dos 200.579.919,33 Me-

ticais num prazo de 30 dias. 

Outra alteração tem a ver com a re-

ferência, na certidão, de que o réu é 

accionista de um grupo de empresas, 

proprietário de pelo menos duas resi-

dências localizadas na zona nobre da 

cidade de Maputo, menção essa que, 

entretanto, não consta na sentença. 

Face a estas disparidades, a defesa 

pediu para que lhe fosse mostrado o 

processo a fim de comparar o conteú-

do da certidão que lhe tinha sido en-

tregue com a sentença, efectivamente, 

notificada às partes, aquela que foi 

lida na sala e que era suposto ter sido, 

imediatamente, anexa ao processo.

A defesa diz ter ficado espantada 

quando lhe foi informada que, por 

Caso de violência doméstica que envolve Josina Machel

TSR anula sentença
ordens da juíza, o documento lido na 

sala não deveria ser junto ao processo, 

mas sim guardado na gaveta para evi-

tar o seu extravio. Dito e feito, ao que 

a defesa apurou, pelo menos até 14 

de Março, nenhuma sentença estava 

junta ao processo.

Vontade da “mamã” Graça
Poucas horas depois da leitura da 

sentença, a 21 de Fevereiro, a activista 

Graça Machel, mãe de Josina, reagia 

à histórica decisão, em conferência de 

imprensa. Graça Machel dizia-se sa-

tisfeita com a condenação em si, mas 

insatisfeita pela suspensão da pena.

“Eu não estou satisfeita que a pena 

tenha sido suspensa; eu esperava e 

desejava que o réu fosse preso”, de-

clarou, publicamente, Graça Machel 

que, na ocasião, acrescentou que, in-

dependentemente, da sentença do 

Tribunal, há uma outra sentença, essa 

maior, que Rufino Licuco tem e da 

qual não se livrará nunca até ir à cova: 

o sangue da filha Josina que terá fica-

do nas mãos do ex-namorado duran-

te a suposta agressão.

Em Julho de 2017 o réu Rufino Licu-

co foi detido por incumprimento da 

sentença judicial.

Em Novembro, foi restituído a liber-

dade em cumprimento do Acórdão 

do Conselho Constitucional que 

considerava que Licuco gozava de 

presunção de inocência enquanto até 

a decisão judicial definitiva, uma vez 

existir um recurso que agora foi defe-

rido a seu favor. 

O 
município de Ma-
puto vai investir 300 
milhões de meticais 
na modernização do 

Mercado Grossista do Zimpeto, 

através da criação de 15 novos 

sectores de serviços específicos e 

a construção de seis novos pavi-

lhões.

Os novos serviços serão usados 

para a colocação e comercializa-

ção da cebola, batata e cenoura. 

De acordo com as explicações 

dadas em conferência de impren-

sa, nesta terça-feira, pelo verea-

dor da área de Desenvolvimento 

Económico local, Danúbio Lado, 

as obras visam potencializar este 

mercado e fazer dele a principal 

fonte de abastecimento dos mer-

cados existentes na província de 

Maputo. 

Está igualmente prevista a rea-

bilitação de sanitários, criação de 

um sector de refrigeração com 

seis câmaras frigoríficas e de um 

sector de serviços de apoio.

Os serviços vão dispor de lojas de 

atendimento ao cliente, área de 

informática, soluções bancárias, 

farmácia e venda de equipamen-

to de trabalho. 

Prevê-se igualmente estruturar 

os sectores de tomate, vegetais, 

resíduos sólidos e de alimentação 

com 16 quiosques.

As obras incluem igualmente os 

sectores de comércio geral e fru-

tas, a restruturação do sector de 

administração e o reforço do sec-

tor de armazenamento, com mais 

20 armazéns. 

Para a materialização do pro-

jecto, o município vai recorrer a 

algumas parcerias com empresas 

privadas e alguns operadores pri-

vados já mostraram interesse na 

parceria. 

Danúbio Lado avançou que o 

projecto tem em vista tirar as 

lonas existentes no local, porque 

não são apropriadas para a con-

servação de alimentos.

 “Quando aquece a batata e a ce-

bola cozem e depois apodrecem. 

Com a construção de alpendres 

vai se permitir criar condições 

para que os produtos permane-

çam frescos”, explicou. 

O anúncio do investimento 

na modernização do Mercado 

Grossista do Zimpeto ocorreu 

um dia depois de o mesmo ter 

sido encerrado, na segunda-feira, 

por cerca de três dias, para a sua 

reorganização e desinfecção, no 

âmbito das medidas contra a 

propagação da covid-19. 

Zimpeto  é o segundo merca-

do na cidade de Maputo a ser 

encerrado por três dias conse-

cutivos para obedecer uma reor-

ganização, depois de o mercado 

do Xipamanine ter sido sujeito à 

mesma situação, ao encerrar de 

15 a 17 do corrente mês.

O mercado grossista do Zim-

peto, o maior de Maputo,  conta 

com cerca de 2 mil vendedores e 

700 informais. 

O vereador do Desenvolvimento 

económico local adiantou que os 

700 vendedores informais que 

ali operam receberam guias de 

transferência para outros merca-

dos, incluindo o mercado 25 de 

Junho.   

Elias Nhaca

Município investe 300 milhões de meticais 
No Mercado do Zimpeto

Por Raul Senda
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Critérios de elegibilidade 
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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:

-

A 
família do finado Anastá-
cio Matavele comunicou, 
esta terça-feira, ao Tribu-
nal Judicial de Gaza, que 

vai recorrer da sentença, por não 

concordar com a absolvição do Esta-

do no processo e com a indemniza-

ção administrada pela juíza Ana Li-

quidão. Tal como previsto, o tribunal 

ficou sem conhecer as motivações do 

crime e os seus reais mandantes.

A juíza, ao ler a sentença no dia 18 

corrente, concordou com o pronun-

ciamento do Ministério Público e 

considerou que os polícias não pra-

ticaram o crime enquanto agentes 

ao serviço do Estado, afastando a 

indemnização de 35 milhões de me-

ticais que era pedida pelos advoga-

dos assistentes da família Matavele. 

Alternativamente, Ana Liquidão 

arbitrou uma indemnização de 1,5 

milhões de meticais para os herdei-

ros do activista assassinado, a serem 

pagos pelos envolvidos directamente 

no crime.

Do ponto de vista criminal, o tribunal 

aplicou um cumulativo de cem anos 

de prisão aos agentes envolvidos no  

“Esquadrão da morte” que eliminou o 

director executivo do FONGA (Fó-

rum das ONG de Gaza) na manhã 

de 7 de Outubro de 2019, na parte 

alta da capital de Gaza.

As penas mais pesadas foram para os 

polícias envolvidos directamente no 

homicídio e na sua planificação. Os 

pistoleiros, Euclídio Mapulasse foi 

condenado a 23 anos de prisão maior 

por participação directa no crime de 

Sentenças pesadas para “Esquadrão da morte” em Gaza

Família Matavele recorre

homicídio qualificado e Edson Silica 

a 24 anos de prisão pelo mesmo cri-

me. Por autoria moral, Tudelo Guir-

rugo, o comandante do GOE (Grupo 

de Operações Especiais) apanhou 24 

anos e Afonso Macuacua, o coman-

dante da sub-unidade da UIR (Uni-

dade de Intervenção Rápida), tam-

bém foi condenado a 24 anos.

Januário Rungo, o Chefe de Estado 

Maior (CEM) da sub-unidade, foi 

condenado a três anos como encobri-

dor do crime, o mesmo acontecendo a 

Justino Muchanga, o armeiro da sub-

-unidade, condenado a dois anos de 

prisão. As penas destes dois oficiais 

podem ser convertidas em multa. 

O crime teve ainda a participação 

dos patrulheiros Agapito Matave-

le, ora foragido e Martins Williamo 

e Nóbrega Chaúque, falecidos no 

capotamento da viatura em que se 

encontravam, pouco depois de terem 

consumado a sua missão homicida. 

Edson Silica que era o motorista da 

viatura acidentada, foi condenado a 

indemnizar  os familiares de Willia-

mo e Chaúque, os três proprietários 

das viaturas danificadas na sequência 

do capotamento, o dono da oficina, 

também danificada e a EDM, pelo 

poste derrubado, num total de 600 

mil meticais. 

Professor Ricardo 
absolvido
O professor Ricardo Manganhe, téc-

nico afecto na autarquia de Chibuto, 

foi absolvido pois o tribunal consi-

derou que não havia evidências sufi-

cientes que era sua,  a viatura Toyota 

Mark X utilizada na consumação 

do crime. O verdadeiro proprietário, 

o edil de Chibuto, Henriques Ma-

chava, por artifício processual, não 

foi condenado porque deixou de ser 

arguido no processo, depois de ter 

sido despronunciado pelo Ministério 

Público. O tribunal considerou que o 

talão de depósito apenso ao processo 

não constituía evidência suficiente de 

que houve uma transacção da viatu-

ra entre Machava e Manganhe. Os 

proprietários das viaturas danificadas 

pelo Mark X e o proprietário da ofi-

cina onde embateu a viatura após o 

assassinato, podem intentar acções 

de indemnização contra Machava, o 

proprietário da viatura que não estava 

segurada.

Guirrugo e Macuácua, durante o 

julgamento, declararam que não es-

tavam envolvidos no crime. Porém, o 

tribunal considerou que foi Macuá-

cua que ordenou a escolha dos inte-

grantes do esquadrão e que Guirrugo 

esteve envolvido na planificação do 

crime. Ao contrário do que declara-

ram Mapulasse e Silica, o tribunal re-

velou que as provas periciais às armas 

de ambos mostraram que elas foram 

disparadas na consumação do crime. 

Não foi explicada a diferença de pena 

para Mapulasse, mas este patrulheiro 

foi quem, durante os interrogatórios 

iniciais, revelou informação vital so-

bre a operação para assassinar Mata-

vele. Anteriormente, o jornal SAVA-
NA trouxe a público que a narrativa 

veio a ser substancialmente alterada 

por intervenção de quadros supe-

riores da polícia e do Ministério do 

Interior. 

Dada a natureza do crime e das pe-

nas aplicadas, segue-se o recurso para 

instância superior. Os componentes 

do “Esquadrão da morte” recolheram 

à cadeia logo após a leitura da senten-

ça, devendo ali permanecer até haja 

um veredicto definitivo

O foragido fantasma
Horas depois da leitura da sentença, 

foram divulgados nas redes sociais 

três áudios atribuídos ao foragido 

Agapito Matavele. A partir de Naca-

la, a divulgação foi feita pela Pinnacle 

News, uma agência noticiosa de con-

tornos difusos que se ocupa habitual-

mente das incidências da guerra em 

Cabo Delgado.

O indivíduo, que se identifica como 

Agapito, diz que está em Gaza e que, 

até há pouco tempo gozava de pro-

tecção policial. Nas suas palavras, ao 

contrário dos outros réus, os seus sa-

lários foram descontinuados. Nos áu-

dios são mencionados nomes de jor-

nalistas e activistas sociais com quem 

Agapito gostaria de contactar para 

contar todo o plano que culminou 

com a assassinato de Anastácio Ma-

tavele e que, na sua opinião, envolvem 

o partido Frelimo e o SISE. Apesar 

dos telefones trocados, uma semana 

depois, em contacto com o SAVA-
NA, um dos activistas mencionados 

no áudio, ainda não tinha sido con-

tactado pelo suposto foragido. 

(Fernando Lima)

Esquadrões de morte de Gaza apanharam penas pesadas   
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O Ministério dos Recursos Minerais e Energia pre-

tende contratar uma entidade/firma, nacional ou es-

trangeira, para prestação de serviços de marcação de 

combustíveis nos terminais de recepção de combustí-

veis, localizados em Maputo, Beira, Nacala, Pemba e 

Quelimane, bem como a realização de testes em ins-

talações petrolíferas, para o controlo da qualidade dos 

combustíveis. 

Os serviços de marcação de combustível têm em vista 

o alcance dos seguintes objectivos:

Eliminar os níveis de contrabando decorrente da in-

trodução no consumo interno de combustíveis em re-

gime de trânsito para os países vizinhos;

Eliminar os níveis de adulteração dos combustíveis por 

forma a assegurar que os consumidores tenham acesso 

a um produto com a qualidade esperada e fiável, evi-

tando-se deste modo o desgaste acelerado dos equipa-

mentos e poluição do meio ambiente; 

Assegurar uma concorrência justa entre os diferentes 

operadores da cadeia de importação e comercialização 

de combustíveis líquidos em Mocambique; e,

Assegurar eficiência e eficácia no controlo fiscal e na 

cobrança de impostos e taxas dos terminais de recepção 

aos postos de venda a retalho (bombas de combustível). 

As entidades/firmas interessadas poderão concorrer 

individualmente ou em associação. Em caso de parce-

rias, deverão apresentar os respectivos acordos, com-

provando a legalidade dos actos.

Os documentos do concurso poderão ser adquiri-

dos pelas firmas interessadas, contra o pagamento de 

500.000,00 MT (Quinhentos Mil Meticais), valor não 

reembolsável, a ser depositado no banco ABSA, Con-

ta Nº 0016110000018, devendo o comprovativo do 

depósito ser apresentado no acto de levantamento do 

Caderno de Encargos. 

Os concorrentes deverão indicar a designação do pre-

sente concurso (Contratação de Serviços de Marcação 

de Combustíveis) e apresentar em envelopes separados, 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público Internacional Nº 39000141/CP/01/MIREME

Marcação dos Produtos Petrolíferos

fechados e lacrados as propostas técnicas e financeiras, 

sob pena de serem anuladas.

Todas as propostas deverão ser entregues em envelo-

pes fechados e lacrados no endereço abaixo indicado, 

até as 10:00h do dia 22 de Julho de 2020. 

As propostas técnicas serão abertas às 10:30 horas do 

dia 22 de Julho de 2020, na presença dos concorrentes 

e / ou dos seus representantes e quaisquer entidades 

interessadas que desejarem assistir ao acto, 

As propostas financeiras das firmas concorrentes cuja 

a avaliação técnica for igual ou superior a 70 pontos, 

em conformidade com as Instruções aos Proponentes, 

serão abertas na presença dos interessados, as 10:00 

horas do dia 29 de Julho de 2020. 

A imprensa e outros entes quer públicos quer priva-

dos são desde já convidados a acompanhar par e passo 

deste processo. 

A abertura e avaliação das propostas dos concorrentes 

serão conduzidas por uma equipa de avaliação mul-

tissectorial, a ser constituída atendendo a natureza do 

processo. 

Informações adicionais poderão ser obtidas directa-

mente pelo endereço daq.mireme@gmail.com. Para 

salvaguarda da transparência do processo, as respostas 

às questões apresentadas pelos concorrentes serão par-

tilhadas com todas as entidades que tiverem adquirido 

o Caderno de Encargos.

                 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

Departamento das Aquisições

Av. Fernão Magalhães nº 34 - 1º Andar

Telefone (+258) 21 31 12 27 / (+258) 82 045 84 58

Maputo, Mozambique

Maputo, 22 de Junho de 2020

Entidade Competente

(Ilegível)
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Quem quer se prostituir a 
noite, durante o estado de 
emergência, no conglome-
rado de bordéis, num fa-

moso quarteirão localmente conhe-
cido por “madrinha”, junto a EN6, 
na cidade de Chimoio, província de 
Manica, paga 100 meticais aos guar-
das da Polícia destacados para fazer 
cumprir o regime de confinamento. 

O dinheiro viabiliza que as prostitu-

tas recebam clientes nos quartos ou se 

desloquem aos camionistas, estacio-

nados bem ao lado, mas os exageros 

do “pacto” com os agentes estão a ge-

rar denúncias e protestos.

Violar estado de emergência custa 100 meticais
-prostitutas denunciam exageros após pacto com polícias 

Por: André Catueira, em Manica

vez estava sozinha, e disseram se não 

tem refresco vai dormir na cela”, diz 

a zimbabweana Trish R, que denun-

cia muitas chantagens na actuação da 

Polícia.

Outra zimbabweana Rhudo C, conta 

que por vezes os agentes invadem as 

casas e levam bens, como celulares e 

dinheiro, e se aproveitam das circuns-

tâncias, até para fazer sexo, sem pagar 

valores pelos serviços.

“Nós zimbabweanas estamos a passar 

mal, os polícias fazem chantagem. As 

vezes você paga os 100 meticais de re-

fresco, outro ainda quer dormir con-

tigo e nem te deixam trabalhar, isso 

está demais”, conta a prostituta que 

Segundo apurou o SAVANA, par-

te deste grupo eram prostitutas que 

tentavam regressar a Moçambique 

após se deslocarem aos seus países 

para deixarem produtos alimentares 

básicos que tinham acumulado com a 

actividade.

Outras cinco zimbabweanas já ti-

nham violado a fronteira e foram 

detidas e repatriadas por desobedecer 

o estado de emergência ao serem en-

contradas a venderem vários produtos 

alimentares, de forma ambulante nas 

vias públicas e em aglomerados na 

cidade de Chimoio, a capital da pro-

víncia moçambicana de Manica, sem 

observar as medidas de prevenção.

O Zimbabwe adoptou o chamado 

“lockdown”, com o encerramento 

total de negócios para conter a pro-

pagação do novo coronavírus, o que 

agravou uma aguda crise de década 

que levava muitos zimbabweanos a 

atravessar a fronteira em busca de 

alimentos em Moçambique, situação 

que fez com que muitas prostitutas 

estrangeiras não deixassem o país.

além de pagar 1.200 meticais men-

sais da renda do “cubico” deve mandar 

dinheiro com frequência à família no 

Zimbabwe.

Moisés Parange, proprietário de parte 

das casas arrendadas para a activida-

de sexual, manifestou igualmente um 

desagrado com a actuação da Polícia, 

que, segundo ele, tem “triturado” as 

suas inquilinas, que tiveram, pelo me-

nos duas, as portas derrubadas com 

pontapés de agentes.

 
Polícia reconhece
O comando da Polícia da República 

de Moçambique (PRM) em Manica 

garantiu que recebeu várias denúncias 

de actuação desviada de agentes da 

corporação contra prostitutas e pro-

meteu “mão dura” contra os violadores 

dos princípios éticos daquela força de 

segurança pública.

Mário Arnaça, chefe das relações pú-

blicas no comando da PRM de Ma-

nica disse que “vamos tomar medidas 

severas contra os agentes que fazem 

serviços à margem da lei” salientando 

que “a presença policial naquele local 

é crucial para fazer observar as medi-

das de prevenção contra Covid-19”.

Prometeu, contudo, “tolerância zero” 

para quem violar as medidas de pre-

venção do coronavírus, insistindo que 

as prostitutas não observam o distan-

ciamento social na sua relação com os 

clientes.

 
Zimbabweanos repatriados 
Entretanto os Serviços Provinciais de 

Migração de Manica, repatriaram 44 

zimbabweanos que violaram a fron-

teira de Machipanda, a principal ter-

restre entre Zimbabwe e Moçambi-

que, para se abastecer de cesta básica 

no país durante a vigência do estado 

de emergência.

Um total de 39 zimbabweanos foram 

detidos pela Polícia da guarda frontei-

ra ao longo da fronteira de Machipan-

da, quando tentavam violar a cerca, en-

tre 1 de Abril e 17 de Junho corrente, 

enquanto as fronteiras moçambicanas 

continuam encerradas devido a pande-

mia do novo coronavírus.

Poucos dias depois do anúncio do es-

tado de emergência, a Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM), em 

Manica, anunciou o desmantelamen-

to de 70 prostíbulos e dispersou cen-

tenas de prostitutas em vários pontos 

da província como medida para travar 

a propagação do novo coronavírus.

A medida marginalizou a actividade 

das prostitutas, associado a queda da 

procura pelos serviços, levando mui-

tas a passar fome, porque a maioria 

“produz” a noite para sustentar o dia 

seguinte, o que forçou a pactos com 

os guardas da Polícia que vigiam as 

“praças sexuais”.

“Os clientes começaram a escassear e 

quem era apanhado fora levava cham-

boco e era conduzido para a esquadra. 

Quem não tivesse 50 a 100 meticais 

dormia na cela, então passamos a pa-

gar 100 meticais para trabalhar a noi-

te” explica ao SAVANA Florência N. 

sobre o acordo com os polícias.

“As rusgas da Polícia começam as 

17:00 horas ou 18:00 horas, e as ve-

zes te apanham enquanto ainda não 

tens os 100 meticais para pagar, e 

você já não pode aproveitar o pouco 

movimento, porque a noite os clientes 

também levam chamboco por isso já 

não frequentam aqui”, narra a prosti-

tuta moçambicana que opera naquela 

praça há seis anos.

Nas duas rondas mais recentes que o 

SAVANA fez aquele lugar, na noite 

de domingo 21 e terça-feira, 23, após 

varias denúncias das prostitutas sobre 

a actuação policial, constatou que as 

prostitutas actuam timidamente pe-

rante uma patrulha militarizada.

Geralmente uma viatura da Unida-

de da Intervenção Rápida (UIR) fica 

estacionada junto a EN6, enquanto 

os agentes patrulham o “quarteirão 

sexual”, para impedir aglomerados, 

sobretudo a mistura de camionis-

tas de longo curso – que atravessam 

fronteiras em tempo de crise – com as 

trabalhadoras de sexo.

“Eles quando chegam até invadem 

os nossos quartos. O meu quarto 

já foi invadido duas vezes. Uma vez 

me encontraram com cliente, outra 

Algumas das casas onde as prostitutas, maioritariamente, zimbabweanas 
prestavam os seus serviços
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Num ambiente atípico, de-
vido à pandemia da Co-
vid-19, o país celebrou 
sem muita pompa, esta 

quinta-feira, 45 anos de indepen-

dência nacional. 

Individualidades ouvidas pelo jor-

nal entendem que o país continua 

se debatendo com vários problemas, 

desde as contínuas guerras e a po-

breza que atirou a maioria da popu-

lação para o sofrimento. 

Há um sentimento de que Mo-

çambique ficou mais dependente 

que independente, como se sonhou 

com o alcance da soberania, a 25 de 

Junho de 1975, no estádio da Ma-

chava. 

Os 45 anos constituem um mo-

mento para reerguer a esperança de 

um dia o país voltar a trilhar cami-

nhos que possam concorrer para a 

promoção do bem-estar dos mo-

çambicanos. 

O país vive um clima de enormes 

desigualdades, onde elites políticas 

e clientelistas que têm acesso aos 

canais do poder controlam as rique-

zas. 

Por outro lado, vive-se um cenário 

de guerra na zona centro e norte e 

incertezas em relação ao processo 

de Desarmamento, Desmobilização 

e Reintegração (DDR) do braço ar-

mado da Renamo. 

 O filósofo Severino Ngoenha con-

sidera que, nestes 45 anos, ao invés 

de o país ser mais independente, 

ficou mais dependente como nunca 

na sua história. 

Justifica a sua tese apontando que 

os orçamentos para o funcionamen-

to do Estado dependem de parcei-

ros internacionais.  

“Esta palavra parceiros é para es-

conder os credores, porque no fun-

do não são doadores, mas sim cre-

dores. Ficamos contentes quando 

chega um sr. do FMI e do Banco 

Mundial para dizer vamos dar isto 

a Moçambique. Temos o coronaví-

rus e a primeira coisa que fizemos é 

pedir apoio aos parceiros de coope-

ração”, disse.

Ngoenha, que é também reitor da 

Universidade Técnica de Moçambi-

que (UDM), diz que um dos gran-

des problemas que o país enfrenta 

é a falta de “um projecto chamado 

Moçambique”.

O desenvolvimento do país, pros-

segue, está dependente da evolu-

ção dos projectos como o gás do 

Rovuma, Mozal e Vale. “Andamos 

a reboque dos grandes projectos de 

outros que nos permitam acumular 

algumas quinhentas para dizer que 

estamos a tentar desenvolver Mo-

çambique”, frisa.

Diz ser necessário um projecto mo-

çambicano que dependa do próprio 

país, com visão clara e integrada 

àquilo que se pretende.

O que está a acontecer, na visão do 

académico, é que o país alcançou a 

independência política, mas logo a 

seguir os níveis de dependência au-

mentaram. 

“A gente pode perguntar-se, para 

além da bandeira, hino nacional e 

símbolos nacionais, existe uma in-

dependência de facto no país. Mui-

tos factores como guerras que até 

hoje continuam, contribuíram para 

esta situação”, ressalva Severino 

Ngoenha. Para reitor da UDM, o 

país não teve nem tempo nem es-

paço para se concentrar no seu de-

senvolvimento, devido a constantes 

guerras. 

O académico lembra o repto do 

primeiro Presidente moçambicano 

Samora Machel que dizia que o fu-

turo dependia dos jovens, o que os 

motivou ao trabalho.

“Este sonho foi se desmoronando 

pouco a pouco, porque se perderam 

alguns valores, essencialmente de 

que o futuro de todos dependia do 

esforço de cada um e que o esforço 

de cada um tinha que ser direccio-

nado ao bem- estar de todos. En-

tramos num processo de individua-

lização e mesmo os que governam 

como dizia Machel são primeiros 

nos sacríficos e últimos nos benéfi-

cos alterou -se”, anota. 

Acrescentou que as dívidas ocultas 

são o ponto de chegada de todo um 

processo que foi sendo construído 

ao longo do tempo.  Nasceram em-

presários, elites e grandes casas no 

país, a maioria ia sendo mais pobre.

Moçambique, continuou, con-

ta com elites que poderiam entrar 

no “guiness” de riquezas sem saber 

muito bem de onde esse dinheiro 

vem. 

 “Hoje queria desafiar as pessoas a 

voltarmos ao estádio da Machava, o 

lugar onde nascemos, onde ouvimos 

tantos discursos de Machel, mas 

agora não para ouvir os discursos 

mas sim para nos olharmos e per-

guntar o que queremos. Queremos 

voltar à escravatura? Ser país de 

mendigos? Vestirmos calamidade, 

temos que ter carros estragados que 

outros mandam para cá. Ser lixeira 

do mundo e lugar de caridade de 

outros”, questionou. 

Há falta de políticas 
Para o presidente da Renamo, Os-

sufo Momade, transcorridos 45 

anos de independência, Moçambi-

que ainda se debate com o flagelo 

da pobreza que assola a maioria da 

população, enquanto tem recursos 

naturais abundantes que poderiam 

alavancar o seu desenvolvimento 

económico e tornar-se numa refe-

rência. 

Atirou culpas pelo fraco desenvol-

vimento à ausência de políticas sec-

toriais públicas viáveis e consentâ-

neas com a realidade nacional. 

O dirigente do maior partido da 

oposição entende que enquanto não 

acabarem com más práticas de ges-

tão da coisa pública nada vai mudar.

“Enquanto os governantes não 

adoptarem filosofias de desenvolvi-

mento claras, enquanto a má gover-

nação, a partidarização do Estado, 

a corrupção, o nepotismo, o clien-

telismo, a exclusão social, a nega-

ção da coabitação política pacífica 

e a ascensão ao poder através da 

violência ser a forma de ser e estar 

do partido no poder, Moçambique 

continuará sempre na cauda do de-

senvolvimento”, disse.

Ossufo Momade disse que o país 

tem cinco desafios pela frente que 

passam pela materialização do dis-

curso da inclusão, eleições livres, 

justas e transparentes; o respeito 

pelos direitos e liberdades funda-

mentais o que requer a eliminação 

dos esquadrões de morte; alancar a 

independência económica e por fim 

acabar com a corrupção.   

Ossufo reiterou estar comprometi-

do com a paz e manifestou determi-

nação na conclusão do Processo de 

Desmobilização, Desarmamento e 

Reintegração da sua força residual, 

sublinhando que a reconciliação 

nacional só será efectiva na medida 

em que os reintegrados se sentirem 

moçambicanos com os mesmos di-

reitos e liberdades iguais dos demais 

concidadãos. 

 
Retrocedemos 
economicamente 
O bispo da Igreja Metodista Wes-

leyana em Moçambique, Dinis 

Matsolo, considera que o país re-

trocedeu economicamente depois 

de ter começado bem nos primeiros 

anos após a independência. 

Diz haver uma percepção gene-

ralizada de que as dívidas ocultas 

contribuíram bastante para o agra-

vamento da pobreza dos moçambi-

canos. 

Há muito sofrimento e a vida de 

cada dia revela-se uma grande ba-

talha, o que é agravado pelos efeitos 

da Covid-19.

Segundo o religioso, o país teve per-

calços, dificuldades e vitórias na sua 

longa trajectória, mas questiona se 

conseguiu tirar proveito dessas li-

ções. 

Falou da guerra dos 16 anos que 

culminou com assinatura do AGP, 

que permitiu uma convivência pa-

cífica durante 20 anos e depois o 

retorno a guerra. 

 “Os últimos dias mostram fragi-

lidades de relacionamento mútuo 

entre nós. Parece que voltamos à 

estaca zero, há muita desconfiança 

pelo que precisamos de uma nova 

abordagem para resgatar a confian-

ça que nos saiu pela janela de modo 

que vivamos em paz”, disse.

Olhou para as eleições como sendo 

a principal batata quente que coloca 

o país em climas de guerra, referin-

do que são conduzidas de forma 

preocupante. 

Matsolo diz sonhar com uma CNE 

despartidarizada e independente 

para conferir uma maior credibili-

dade aos processos eleitorais, pois 

actualmente temos uma situação 

em que os jogadores se tornam ár-

bitros e nisso ninguém desenvolve o 

espírito de se desfavorecer. 

Resolvemos problema de 
forma básica 
O artista plástico Naguib Elias assi-

nalou que o Governo não consegue 

acompanhar o crescimento do seu 

povo bem como se antecipar aos 

seus problemas. 

Deu exemplo dos diversos projec-

tos de investimentos das multina-

cionais que ocorrem no país, sem 

que o Governo conseguisse colocar 

centros de formação antes do seu 

arranque de modo a garantir a em-

pregabilidade das populações locais. 

 Naguib criticou as cíclicas guerras 

que o país tem vivido que acabam 

impossibilitando o progresso. Disse 

não entender como é que passados 

45 anos de independência nacional 

os problemas que opõe o Governo e 

a oposição sejam resolvidos de for-

ma básica, “metralhando o país com 

armas”. 

Enquanto a guerra destrói o país por 

fora, a corrupção destrói por dentro 

através dos intestinos. Mas também 

anotou que aqueles dois paralelos 

tem um ponto de equilíbrio que se 

chama bajuladores, sendo uns para 

promoção da guerra e outros para 

aproveitarem o factor proximidade 

para tirar proveitos próprios. De-

fendeu a necessidade de erradicar 

estas práticas para construir um país 

onde todos beneficiem dos ganhos.  

A nível das artes e cultura manifes-

tou a sua preocupação com as novas 

gerações, que, no seu entender, estão 

a perder a cultura de trabalho e da 

pesquisa em favor das “boladas”. 

Explicou que a juventude recorre 

às TIC´s para plagiar trabalhos e 

vende-los como se fossem originais 

pura e simplesmente para ganhar 

dinheiro fácil. 

Falou de uma proposta que está a 

liderar que visa criar uma união na-

cional da cultura em que os artistas 

estarão organizados em associações  

para poderem conseguir apoios. 

A Luta continua
Para a activista política Quitéria 

Guirengane, este é tempo oportuno 

para uma reflexão séria do caminho 

que o país está a trilhar para ver 

até que ponto foram cumpridos os 

ideiais que nortearam a fundação 

do Estado moçambicano.

“Não há dúvidas de que há avanços 

com a instituição da democracia, o 

estado de direito, liberdade de im-

prensa e de expressão, legislação so-

bre a participação política, mas há 

desafios para a consolidação destas 

conquistas”, referiu. 

Guirengane, que dirige a rede de 

mulheres e jovens líderes de Mo-

çambique, diz que é preciso ques-

tionar se o país está a viver uma in-

dependência total tendo em conta 

os desafios e lutas contínuas que o 

povo e, de modo particular, os jo-

vens enfrentam diariamente. 

Defende que a independência deve 

ser sinónimo de luta permanente 

em que se questiona se o ideal da 

libertação do homem e da terra está 

sendo materializado e até que pon-

to a aliança social permite o aniqui-

lamento do sistema de exploração 

do homem pelo homem, quando as 

elites endividam escandalosamente 

o país para que os mais desfavoreci-

dos possam pagar.  

Manifestou preocupação com o en-

gajamento da juventude nas guerras 

que dilaceram o país, quer no centro 

quer no norte. Apelou a um diálogo 

abrangente que envolva todos para 

um repensar do país, pois Cabo 

Delgado é ameaça para todo o país.    

Crises constantes sequestraram a independência 
Por Argunaldo Nhampossa

Severino Ngoenha Ossufo Momade Dom Dinis Matsolo

Naguib Quitéria Guirengane
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Desde que foi declarada em Março deste ano a pandemia global do coronavírus, 
a União Europeia (UE) tem tomado medidas para responder à crise emergente, 

-

Dessa forma, a UE adoptou um plano de resposta global à crise e às correspon-
dentes necessidades humanitárias, com vista o reforço dos sistemas de saúde e das 
capacidades de investigação e a preparação nacional para lidar com a pandemia. 
Simultaneamente, a UE contribui para a mitigação dos impactos sócio-económicos 
da pandemia e para o alcance das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

de uma vacina para a COVID-19 são outras das acções que fazem parte da resposta 
global da “Equipa Europa” para facilitar a resposta nacional nos países parceiros. O 

-
cia Internacional de Doadores organizada pela Comissão Europeia, em Maio, onde 
líderes mundiais comprometeram-se a disponibilizar 7,4 mil milhões de euros para a 
investigação, incluindo a efectiva e abrangente distribuição da vacina, principalmen-
te nos países com sistemas de saúde mais vulneráveis.

milhões de Euros, combinando recursos da UE, dos Estados-Membros e das institui-
-

peu de Reconstrução e Desenvolvimento. Deste montante, pelo menos 7 mil milhões 
de euros são canalizados para África.
Em Moçambique, a “Equipa Europa” mobilizou até agora um montante combinado 

-
peia, para acções em áreas-chave e para a mitigação do impacto socio-económico 

Resposta da “Equipa Europa" à COVID-19 em Moçambique: 
A solidariedade salva vidas e a cooperação a torna possível!

das Nações Unidas e também apoia a 
investigação na área das vacinas e te-
rapias para a COVID-19. Através de 
recursos da Flandres, decorre o apoio à 
PROSAUDE e outras acções no sector 
da saúde na província de Tete; 

o programa PROSAUDE para a coor-
denação da resposta à pandemia no 
sector saúde, está a compartilhar a ex-

e protocolos de acção durante a crise 
pandémica, incluindo a formação a 300 

-
gia e prevenção, critérios de prognósti-
co, triagem e tratamento, e  manejo de 
pacientes sob cuidados intensivos; 

as acções humanitárias; 

os fundos comuns no sector da saúde, 

projecto de construção do Hospital 

e equipamentos de combate à CO-
VID-19, apoia actividades de preven-
ção comunitária de epidemias e traba-

lha com os operadores de água e electricidade na gestão de crises através de um sistema 

-
ridades locais no pagamento de salários aos funcionários na linha da frente no combate 
à COVID-19;

prevenção e luta contra a pandemia e apoio às capacidades de parceiros locais como o 

de diagnóstico. Além disso, decorrem acções de apoio ao sector produtivo rural nas pro-
víncias de Manica e Sofala e actividades de prevenção e distribuição de material higiénico 
e sanitário em parceria com organizações da sociedade civil locais;

direccionado ao sector da saúde, água e protecção social;
-

o Fundo de Apoio ao sector da Educação (FASE); 

-
bém, a Suécia apoia organizações que trabalham directamente com grupos vulneráveis 

-
mento dos serviços de saúde reprodutiva para jovens, e apoio à sociedade civil para a 

autoridades moçambicanas através dos mecanismos de concertação pré-existentes, como 
a Plataforma da Cooperação para o Desenvolvimento (DCP). A UE, em colaboração com 

apoiar Moçambique na elaboração de uma estratégia abrangente e inclusiva de resposta 
multi-sectorial à COVID-19, antecedida por uma Avaliação de Necessidades de Resposta 
COVID-19 (CRNA), que vai seguir o modelo de Avaliação de Necessidades Pós-Desastres 
(PDNA), realizado após os ciclones de 2019.

Delegação da União Europeia n.2820, Tel: 21 481000
Email: delegation-mozambique@eeas.europa.eu
Maputo - Moçambique

da pandemia, incluindo a capacitação do sistema de saúde para lidar com os efeitos 

desinformação e notícias falsas sobre o coronavírus. 
A mobilização de fundos também responde ao Plano Nacional de Prevenção da Pan-
demia da COVID-19, adoptada pelo Governo. A acção da “Equipa Europa” resulta 

-
que, no actual contexto de crescimento no número de casos e das limitadas capacida-
des para resposta, o que torna crucial uma resposta coordenada e efectiva.
Algumas iniciativas dos Estados Membros representados em Moçambique para fa-
zer face à pandemia enquadradas no pacote “Equipa Europa” são as seguintes:

áreas da descentralização, educação e desenvolvimento económico;  

A Cooperação Alemã - GIZ está a distribuir mais de 30 mil máscaras e materiais informativos sobre distancia-
mento social e higiene nos mercados das províncias de Inhambane e Sofala. (© GiZ)

Pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane, com o apoio da Agência Ita-
liana de Cooperação para o Desenvolvimento, realiza com o Instituto Nacional de Saúde o diagnóstico labora-
torial da covid-19. Credits: AICS

Agência Italiana de Cooperação apoia campanhas de divulgação e sensibilização para a prevenção da covid-19 
em apoio aos idosos vulneráveis em Pemba. Creditos: Balcão Informativo Juvenil em Pemba - BIJU

Distribuição do material de protecção no distrito da Moamba 
com a “Associação da Ponte” (©Embaixada da Alemanha em 
Maputo)
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É 
quinta-feira, estamos a 93 
quilômetros da cidade de 
Maputo e a 83 da cidade da 
Matola. Encontramo-nos 

no maior posto fronteiriço terres-

tre do país, Ressano Garcia, local 

que dá acesso à África do Sul.

A localidade, do distrito de Mo-

amba, que liga a capital moçambi-

cana ao leste pela Estrada Nacio-

nal Número 4, além de possuir um 

posto fronteiriço rodoviário serve 

de conexão para os caminhos de 

ferro de Ressano Garcia, Goba e 

Limpopo.

Ressano Garcia, ou simplesmente 

“Ressano”, para muitos, guarda a 

homenagem a Frederico Ressano 

Garcia, engenheiro-civil e político 

português, que foi  director dos 

Caminhos de Ferro de Lourenço 

Marques. 

Da Matola ao ponto em que nos 

encontramos, o asfalto está sob 

tutela  da iniciativa privada gerida 

pela empresa sul-africana TRAC. 

Ressano Garcia ou ainda “Gacha”, 

uma corruptela, do nome da figura 

que legou a designação ao local, é 

corredor do fluxo migratório de 

Moçambique para África do Sul,  

mas se assume como epicentro do 

comércio informal, alimentado 

pela azáfama dos viajantes. 

Pensa-se que cerca de nove mil 

pessoas passam por “Gacha”. 

Narciso Enoque viu-se obrigado 

a sair de Vilankulos, na província 

de Inhambane, para se instalar em 

Ressano Garcia e aí desenvolver 

o seu negócio, a partir de 2000. 

Acreditou no potencial do lugar 

para obter lucros.

 E não estava enganado. Sem 

demora, conseguiu ter um rendi-

mento diário em torno de 1.500 a 

2.000 meticais, com o arroz e re-

frigerantes como os produtos mais 

solicitados na sua banca pelos via-

jantes.  

Também Moisés Ngulela vende 

bebidas, bolachas, arroz, óleo e 

produtos enlatados e conseguia 

render entre cinco mil e seis mil 

meticais diariamente. 

Nem a forte concorrência de tan-

tas outras barracas à volta da sua 

travava o entusiasmo de Ngulela 

pelo negócio, porque os ganhos 

nunca pararam, porque a demanda 

nunca parou. 

Mas o cenário de bonança mudou, 

devido ao terrível novo coronaví-

rus. 

Filas muito curtas de camiões, 

maior parte de barracas fechadas, 

circulação humana tímida são as 

marcas de um “Gacha” que perdeu 

chama, devido à covid-19.

O esfriamento da actividade eco-

nómica em Ressano Garcia tem 

como causa as restrições no fun-

cionamento da fronteira, devido à 

pandemia.

Todos estão a sentir na pele a crise. 

Os comerciantes estão duramente 

afectados e os turistas já por ali 

não passam.  

Narciso Enoque, que com o di-

nheiro do negócio alimenta a fa-

mília e paga os estudos do filho na 

universidade, diz que já não ganha 

mais do que 200 meticais. 

 “Praticamente não há negócio a 

fazer. Por isso, com o que consigo 

vender tento comprar alguma coi-

sa para comer e nada mais”, des-

creve Enoque. 

Sem quase ninguém para comprar 

cerveja que vendia, Moisés Ngu-

lela teve de reduzir os seus pro-

dutos e passar a vender refrescos 

e alguns géneros alimentícios de 

primeira necessidade. 

Mas, contrariamente aos cinco ou 

seis mil meticais que conseguia 

diariamente, agora o registo diário 

é de 500 a 600 meticais. 

“O negócio não anda por causa 

do movimento na fronteira. Mas 

estou a espera que melhore nos 

Covid-19 arrasa negócios
Ressano Garcia

Por Elias Nhaca/Fotos de Ilec Vilanculos

quiriam no período anterior à co-

vid-19. De 50 mesas passou para 

30, explicou Raída Macamo. 

Mas também a carência de clien-

tes justifica a redução dos volumes 

de mercadorias que os comercian-

tes compravam na África do Sul. 

Também os cambistas informais 

têm visto o abrandamento na mo-

bilidade de pessoas a afectar signi-

ficativamente o seu negócio. 

 “A maioria dos meus clientes são 

turistas e como vê não existem 

mais agora. Antes, graças a essa 

actividade, conseguia fazer entre 

cinco mil e dez mil meticais, mas 

agora só consigo fazer entre dois 

mil e cinco mil meticais, por dia”, 

queixou-se Angélica Cecília. 

“Relaxamento de medidas 
na RSA trouxe melhorias 
na circulação” 
O representante do Serviço Na-

cional de Migração (SENAMI), 

Pedro Pene, explicou ao SAVA-
NA que nas últimas semanas o 

movimento na fronteira de Ressa-

no Garcia registou melhorias. 

No entanto, os números conti-

nuam baixos comparativamente 

com o ano passado. Só em Maio 

deste ano, entraram no país 8.558 

contra 134.349 do igual período 

do ano anterior. 

Deixaram o país no mesmo perío-

do 9.269 pessoas contra 81.624 no 

ano anterior.

Pedro Pene avançou que a circu-

lação de pessoas e bens em Res-

sano Garcia melhorou significa-

tivamente no princípio de Junho. 

Só na primeira semana desse mês, 

atravessaram a fronteira 2.115 

pessoas. 

Desse universo, 1.060 representa 

o número de entradas, incluindo 

149 repatriados e 1.055 saíram do 

país.

 “O movimento comercial tem 

melhorado nas últimas semanas, 

principalmente, aos domingos, 

terças e quartas-feiras”, prosse-

guiu.  

Anteriormente, a fronteira re-

gistava cerca de 800 entradas e 

saídas, diariamente, mas com as 

limitações impostas no âmbito do 

estado de emergência, o número 

regrediu para 290 a 300 pessoas 

diariamente. 

próximos meses”, apontou espe-

rançoso numa melhoria nos pró-

ximos dias.  

O negócio de venda de comida 

é outro que se está a ressentir do 

abalo que a pandemia da covid-19 

tem causado. 

Celeste Faftine, 62 anos, conse-

guia beneficiar-se do aglomerado 

que se registava, quase sempre, na 

fronteira e conseguia ver o seu ne-

gócio a progredir. 

No período em que os viajantes 

estavam em espera, recorriam a 

Celeste Faftine, para se alimenta-

rem da sopa, guisados ou feijoadas 

que faz na sua barraca, que divide 

com Rita Murure, outra vendedei-

ra de comida. 

Juntas conseguiam mais de três 

mil meticais, diariamente, mas 

agora não conseguem facturar 

mais do que 800 meticais. 

A anciã, viúva desde 2015, é res-

ponsável pelo sustento de cinco 

pessoas, incluindo a mãe, de 82 

anos, e quatro netos. O mais velho 

tem apenas 16 anos. 

Depende apenas deste negócio 

para colocar pão à mesa e quando 

não consegue a família passa fome.

Agora diz depender de alguns 

agentes das Alfândegas, trabalha-

dores da região e do SENAMI 

(Serviço Nacional de migração), 

que uma vez a outra recorrem aos 

seus serviços para almoçarem. 

“Mukheristas e cambistas 
informais à deriva”
Os “mukheristas” não foram im-

pedidos de entrar na África do Sul 

para adquirir produtos. No entan-

to, os mesmos devem estar filiados 

em associações de “mukheristas” 

existentes no país. Àqueles agen-

tes económicos que não estiverem 

credenciados em nenhuma asso-

ciação é vedada a entrada na Áfri-

ca do Sul. 

De acordo com o que o SAVANA 

apurou, os pequenos agentes eco-

nómicos, tiveram de se organizar 

para adquirir os produtos no país 

vizinho.

Se não tiverem de comprar quan-

tidade suficiente para encher um 

camião podem formar uma coo-

perativa, pois não é permitida a 

saída de agentes económicos que 

queiram adquirir pequenas quan-

tidades de produtos. 

O SAVANA encontrou algu-

mas “mukheristas” concentradas 

ao redor da fronteira de Ressano 

Garcia, porque não reuniam os 

requisitos para entrar em solo sul-

-africano. 

Tudo porque não tinham dinheiro 

suficiente para comprar mercado-

ria capaz de encher um camião. 

Posicionadas no local que também 

serve de palco para a comerciali-

zação dos seus produtos, contaram 

que “os preços dos produtos que 

vão adquirir na África do Sul su-

biram muito” por conta do impac-

to da covid-19. 

“Também tivemos de subir os 

preços”, explicou Graça António, 

mukherista de cadeiras e mesas há 

26 anos. 

A fonte explicou que, anterior-

mente, comprava cada cadeira a 

45 randes, mas agora só é possí-

vel comprar a 50 randes, por isso, 

também, teve de agravar o preço 

de venda no país, passando de 200 

meticais para 300 meticais. 

Essa situação obrigou a uma re-

dução nas quantidades que ad-

Celestina Faftine Moisés Ngulele Narciso Enoque Rita Murure
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Introdução
Em Maio do ano em curso, a Sociedade Aberta, juntamente com a 
Plataforma Distrital da Sociedade Civil de Marracuene, fez a entrega 
de material de prevenção contra a COVID-19 ao Administrador do 
Distrito de Marracuene. Este incluiu duzentas (200) caixas de sabão, 
duzentos e setenta e seis (276) baldes de 25 L e quinhentas e setenta 
e duas (572) máscaras. 
Três dias depois, o material foi distribuído a 6 Bairros e 1 Célula, 
nomeadamente: Cumbeza (Mailha), Gimo Ocossa, Macaneta 2, Ilha 

de 276 famílias, que manifestaram satisfação em receber o material 
de prevenção e solicitaram que o gesto de humanismo fosse estendi-
do a mais bairros do distrito. 
Embora a Sociedade Aberta seja uma organização da Sociedade Ci-
vil com foco na monitoria da governação e advocacia, trabalhando 
numa abordagem colaborativa com o Governo de Marracuene des-
de 2009, viu-se pela primeira vez impelida a apoiar o Governo local 

das acções de mitigação e prevenção da COVID-19 no Distrito. 
Ainda que todos os Governos locais do país estejam envolvidos na 
mitigação e prevenção contra a pandemia, um dos elementos que se 
destacou na abordagem do Governo de Marracuene foi a busca de 
transparência no processo de distribuição dos materiais doados. A 
este respeito, na altura de articulação com o Administrador Distrital, 

apoiam o Distrito no processo de distribuição dos materiais ao nível 
dos bairros constitui um dos indicadores de transparência que está 
sendo incutido pelo Governo e confere paz na alma de quem ofere-
ce”. 
Em seguimento ao discurso acima, de facto o processo de distribui-
ção envolveu cerca de 29 pessoas (15 mulheres e 14 homens, sendo 
21 jovens), dentre membros do Governo e da Sociedade Civil, que 
conferiram o material antes doado e somente após tal acto iniciaram 
a sua entrega ao nível dos bairros.

Intervenção do Governo de Marracuene na mitigação e prevenção da COVID-19
Desafios do Governo para uma intervenção eficaz perante a COVID-19

Embora haja vontade e abertura do Governo distrital para promover a pre-

venção contra a COVID-19 conforme ficou exposto na secção acima, a es-

cassez de recursos cria desafios ao executivo no que se refere ao seguinte: i) 

cobertura geográfica completa do distrito, ii) capacidade de mobilização de 

mais parcerias para obter materiais para aumentar a cobertura de bairros; 

iii) monitoria do uso dos materiais de protecção distribuídos ao nível dos 

bairros.

Cobertura geográfica completa do Distrito
Com 230.530 habitantes, dos quais 109.925 são homens e 120.605 mulhe-

res, (IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017), o Governo 

de Marracuene dificilmente conseguirá abranger a todos os cidadãos na dis-

tribuição de materiais de prevenção contra a COVID-19. Esta situação po-

derá contribuir para que os membros das comunidades que não beneficiarem 

dos materiais sintam-se discriminados. O desafio que se coloca ao Governo 

Distrital tem a ver com a prestação de contas, ou seja prover explicações e 

justificações da razão de abranger certos bairros e informar das medidas em 

curso ou planificadas para a abrangência dos outros bairros.

Capacidade de mobilização de mais parcerias para obter materiais para au-
mentar a cobertura de bairros
Ciente da escassez de recursos de que padece para combater a COVID-19, 

o Governo local é obrigado a pensar em buscar formas inovadoras e flexíveis 

de mobilizar parcerias para obter materiais de protecção em tempo real e 

aloca-los às pessoas. 

Monitoria do uso dos materiais de protecção distribuídos ao nível dos bair-
ros 
Embora o Governo não disponha de logística suficiente para fazer face à 

COVID -19, deveria estar ciente de que a entrega dos materiais e a divul-

gação das mensagens não é condição suficiente para garantir a prevenção 

contra a COVID-19 nos bairros beneficiados. Carece de criar e implementar 

um plano de monitoria para aferir até que ponto os materiais distribuídos 

estão a ser devidamente usados pelas comunidades e se as mensagens difun-

didas estão a ter o efeito desejado.

Sobre o apoio concedido ao Governo de Marracuene
O apoio em material concedido ao Governo de Marracuene foi feito no 

âmbito da parceria que a Sociedade Aberta estabelece com a Actionaid Mo-

çambique, no projecto Empoderamento de Jovens em Moçambique, imple-

mentado nos Distritos de Namaacha, Manhiça e Marracuene. 

Parceiros

Entrega de material ao Administrador do Distrito de Marracuene Distribuição de materiais em Gimo Ocossa                           

Lições aprendidas
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É 
meu entendimento que to-
das as religiões desde as mais 
praticadas e difundidas até 
às mais limitadas e localiza-

das, para além do papel positivo da 

educação moral e cívica que incutem 

na sociedade, tem sido aproveitadas 

politicamente tanto por forças po-

derosas para tirar vantagens sociais 

e económicas, como pelos oprimi-

dos para se libertarem da opressão, 

exploração e humilhação das classes 

dominantes.

Foi há mais de 4.000 anos (sec. XVIII 

a. C.) que Abraão, o pai das religiões 

monoteístas, influenciou por inspira-

ção divina a criação do judaísmo.

No ano zero da nossa era, Jesus Cristo, 

profeta do mesmo Deus de Abraão, 

criou uma nova religião monoteísta 

que acabou chamada de cristianismo.

No sec. VII, Mahomed, o último pro-

feta do Deus de Abraão, fundou a re-

ligião monoteísta do Islão.

O Monoteísmo, factor de 
unidade social
Uma vantagem da religião monoteís-

ta foi conseguir a união das diversas 

mini-crenças religiosas existentes nos 

diferentes agregados populacionais 

dispersos em vastos territórios, crian-

do uma unidade entre todas as co-

munidades normalmente de natureza 

tribal, favorecendo assim uma gover-

nação única num vasto território; a 

religião funcionou como catalisador 

da unidade territorial e unificadora 

política na criação das nações.

O monoteísmo passou a ser a estra-

tégia de desenvolvimento de uma 

determinada religião acabando por 

ser aproveitado por alguns grupos 

sociais para dominar política, econó-

mica e financeiramente um certo país 

ou conjunto de nações, o que implica 

controlo de territórios mais ou menos 

extensos e a implementação de um 

Estado no sentido moderno do con-

ceito.

De uma forma geral, o cristianismo, 

nas suas diversas variantes, embora 

tendo nascido no Médio Oriente, 

desenvolveu-se na Europa tendo ir-

radiado para outros continentes no 

quadro da evangelização dos povos 

indígenas, sendo a intenção dos polí-

ticos expandir a economia (comércio) 

e angariar riqueza normalmente por 

opressão e exploração dos povos cris-

tianizados.

A defesa, pela força, dos 
interesses cristãos
Por estas razões os reinos cristãos da 

Europa, a pretexto de defenderem o 

interesse espiritual do Papa (Chefe 

dos Cristãos) organizaram expedi-

ções militares de combate, punição e 

conquista das vastas terras de Jerusa-

lém, berço do Cristianismo, ocupadas 

pelos muçulmanos claramente tam-

bém por interesse económico. (Mo-

dernamente os interesses económicos 

Ocidentais - americanos, britânicos 

e franceses –  tudo fizeram para do-

minar o médio-oriente e os países 

muçulmanos produtores de petróleo, 

invocando a defesa dos seus interes-

ses nacionais).

Nascimento da religião muçulmana

O profeta Mahomed nasceu no ano 

571 em Meca. Pai e mãe falecidos 

ainda criança, Mahomed foi criado 

por um avô com quem aprendeu a 

fazer comércio. Acabou casando com 

a viúva Kahatija, comerciante abasta-

da para quem trabalhava e com quem 

teve seis filhos: dois rapazes e quatro 

meninas.

Um dia, retirado no monte Hira apa-

receu-lhe o anjo Gabriel que lhe pe-

diu para o acompanhar na veneração 

a Deus. Kahatija encorajou-o a fixar 

e repetir os ensinamentos do anjo 

Gabriel que aliás Mahomed deixou 

fielmente registados por escrito, para 

a posteridade.

O Profeta Mahomed iniciou a di-

fusão do que viria a ser a nova reli-

gião monoteísta do Islão em Meca, 

onde os politeístas locais, sentindo-se 

ameaçados no seu poder político, per-

seguiram-no e obrigaram-no a fugir 

para Medina no ano de 622. (Diga-

-se, de passagem, que algo idêntico 

havia já acontecido com o profeta Je-

sus quando iniciou suas pregações em 

Jerusalém e na Judeia, hoje Cisjordâ-

nia, onde foi perseguido pelos pode-

rosos da região e pelo ocupante impé-

rio romano, porque considerado uma 

ameaça aos poderes estabelecidos na 

região).

É a partir de Medina, que Mahomed 

difunde suas ideias no início de for-

ma pacífica, tendo a dado momento 

que usar a força militarizada para as 

impor, primeiro em Medina e depois 

em Meca, unificando assim várias tri-

bos e comunidades, aglutinando na 

religião única do Islão, as diferentes 

crenças religiosas que cada uma pra-

ticava.

expansão
Desta forma concentrou numa mes-

ma entidade os poderes religioso, po-

lítico, militar e administrativo, cons-

tituindo o que mais tarde se chamou 

de “Califado”. Na prática instaurou 

um Estado que hoje se chamaria de 

Islâmico.

O Califado, ou melhor, um conjunto 

de vários pequenos subcalifados, aca-

bou se estendendo da Pérsia (actual 

Irão) até a toda a África do Norte, 

acabando por entrar na Europa pela 

península Ibérica e ocupando uma 

boa parte da actual França.

A expansão muçulmana na Europa 

foi travada em Poitiers no norte da 

França no ano de 732 (Outubro). 

As forças muçulmanas eram coman-

dadas por Algafequi, governador de 

Córdova (na Espanha), que, por sua 

vez, dependia administrativamente 

do grande Califado de Damasco, na 

actual Síria.

O sucesso da ocupação muçulmana 

e administração na península Ibérica 

foi em particular devido à ampla to-

lerância religiosa e à liberdade de co-

mércio para todos, o que permitiu um 

sólido controlo político e de governa-

ção das populações conquistadas em 

enormes extensões de território, sem-

pre sob o olhar vigilante das forças de 

ocupação.

Note-se que a concentração dos po-

deres religioso, militar e administra-

tivo sobre um determinado território 

(Califado) está sendo o conceito reto-

mado na actualidade pelo fundamen-

talismo islâmico, sob a designação de 

Estado Islâmico1.

Após a morte de Mohamed (632) 

sucederam-lhe Abu Bakr e Omar 

que para os sunitas eram os legítimos 

herdeiros do profeta Mohamed que 

havia começado por unificar os be-

duínos de Medina e das diversas co-

munidades nómadas tribais da região, 

acabando por unificar toda a penín-

sula da Arábia usando essencialmente 

a força militar. Mohamed é também 

considerado por muitos como um 

grande comandante militar.

A expansão do Islão, com o apoio de 

forças militarizadas, foi ocupando su-

cessivamente as áreas que são hoje a 

Síria e o Iraque. Seguiu-se o actual 

Egipto, tendo o Califa Omar2 alarga-

do o domínio territorial, unificando 

os árabes e utilizando os princípios da 

Jihad3 ou Guerra Santa, como estra-

tégia para a conquista e islamização 

de novos territórios.

Originariamente a Jihad, no Corão, 

refere-se à luta interior que cada 

crente deve realizar para aperfeiçoar 

sua mente e espírito. “O verdadeiro 

combatente é aquele que trava um 

combate consigo mesmo”, disse Mo-

hamed quando pregava pelo Deus 

único contra os politeístas.

Nesta linha, o cristianismo não era 

inimigo do Islão e Aissa ( Jesus Cris-

to) é também considerado um grande 

profeta pelo Corão, um verdadeiro 

mensageiro de Deus.

Após o controlo religioso e adminis-

trativo da península arábica os califas 

alargaram o conceito da Jihad que 

passaram a utilizar no combate mili-

tar, acrescentando à expansão da reli-

gião o objectivo da dominação políti-

ca, certamente por razões económicas 

e de angariação de receitas para uso 

na administração dos territórios sob 

seu controlo, na prática constituindo 

um estado ou o embrião de um esta-

do islâmico.

Divergências no Islão
A sucessão do Profeta, após a sua 

morte, levantou problemas entre seus 

mais próximos colaboradores. Os fa-

miliares de Mohamed, não se confor-

maram com o facto da liderança do 

Islão ter sido entregue, por indicação 

do próprio Profeta, a pessoas fora da 

sua família directa.

Um século mais tarde a divergência 

ficava ainda mais clara entre xiitas4 e 

sunitas5. Os xiitas consideram que o 

sucessor legítimo de Mohamed devia 

ter sido Ali, que casou com uma filha 

do Profeta e era seu primo. Já os suni-

tas consideram Abu Bakr e Omar os 

legítimos sucessores de Mohamed até 

porque foram eles que lhe sucederam 

logo após a sua morte.

O conflito interno de liderança entre 

xiitas e sunitas mantem-se até aos 

dias de hoje, não havendo todavia 

contradição no objectivo de conti-

nuar a expandir a religião muçulmana 

para novos territórios.

Na sua expansão os muçulmanos 

ocuparam as áreas sob controlo cris-

tão do império bizantino, da Síria, da 

Palestina, do Egipto e da Mesopotâ-

mia.

Em 661 os sunitas, após um golpe so-

bre o líder xiita do Islão, assumiram o 

controlo dos territórios sob controlo 

muçulmano neutralizando os possí-

veis candidatos xiitas à liderança da 

religião e em particular os descen-

dentes de Mohamed, seus filhos e 

netos.

A expansão para a África e 
Europa
A expansão da religião muçulma-

na e respectiva ocupação político-

-administrativa correu relativamente 

rápido: à unificação da península ará-

bica que terminou em 633, seguiu-

-se a travessia do deserto Arábico e 

a conquista do Império Bizantino e 

logo aconteceu a tomada de Damasco  

de Jerusalém. Passados 15 anos a Sí-

ria, Palestina e Egipto são totalmente 

ocupados.

20 anos depois, o Império Persa (hoje 

Irão) foi tomado pelos muçulmanos e 

logo a seguir o Afeganistão e a maior 

parte do Punjab na Índia, após o que 

o Islão se expandiu para a África do 

Norte (Líbia, Tunísia, Argélia e Mar-

rocos). A partir de Tanger, no Mar-

rocos,  a dominação muçulmana en-

trou em Espanha, Portugal e França, 

tendo a corrente conquistadora sido 

travada em Poitiers em 732 pelo rei 

dos francos (Charles Martel).

O espírito tolerante do Islão da época 

mantinha-se activo em relação às ou-

tras religiões e crenças religiosas com 

quem viviam em harmonia e estreita 

cooperação. Havia liberdade de mo-

vimentos e de comércio.

A reacção cristã - as 
cruzadas
É em Novembro de 1095 que o Papa 

Urbano II apelou a todos os cristãos 

para se unirem e libertarem os lugares 

Santos ocupados pelos muçulmanos, 

um claro posicionamento político da 

igreja cristã, seguramente também no 

interesse económico das classes do-

minantes europeias.
Estas expedições cristãs e militares de 
conquista, se chamaram na época de 
“cruzadas” que ocorreram do Século 
XI (1095) até ao Século XV (1492). 
Diziam os religiosos da época que 
era para combater aos “infiéis”. Na 
realidade o objectivo era também po-
lítico e económico. O Papa Urbano 
II proclamou a primeira cruzada em 
1095 com o objectivo de combater 
os “infiéis”, que eram os muçulma-
nos. Hoje, para os muçulmanos, os 
“infiéis” são os ocidentais, cristãos, 
judeus e até os muçulmanos conside-
rados moderados pelos fundamenta-
listas islâmicos.
Durante quatro séculos são organi-
zadas expedições punitivas militares 
cristãs para combater e desalojar os 
“infiéis” muçulmanos das áreas cristãs 
por eles ocupadas.
A estas expedições militares, cha-
madas de “cruzadas”, muitas delas 
organizadas e financiadas por co-
merciantes e especuladores com o 
fim exclusivo de roubar e saquear as 
riquezas dos crentes do Islão no Mé-
dio Oriente.
O exemplo típico deste tipo de “cru-
zadas” para pilhagem é a quarta “cru-
zada”6 organizada e financiada por 
comerciantes gananciosos e especula-
dores da próspera cidade de Veneza, 
no papado de Inocêncio III.
Fica a percepção que são os interesses 
políticos e económicos dos membros 
influentes destas religiões monoteís-
tas, que as usam para atingir seus in-

teresses de grupo ou mesmo para de-

fesa do interesse nacional dos países a 

que pertencem.

As religiões em si estão estruturadas 

para cada vez mais ganharem segui-

dores e terem influência moral posi-

tiva nas sociedades onde se inserem 

defendendo a paz, a harmonia, a jus-

tiça social, os bons costumes e a con-

vivência pacífica.

Excepções são as correntes funda-

mentalistas e violentas, que já existi-

ram na religião cristã e mais recen-

temente se desenvolvem no seio da 

religião muçulmana, como é o caso 

da Al-Qaeda7, Boko Haram8, Al 

Shabab9, etc.

O fundamentalismo religioso
O fundamentalismo islâmico foi 

incentivado, treinado, financiado e 

fortemente apoiado pela CIA ameri-

cana para combater à penetração co-

munista da URSS no Afeganistão e 

em outras regiões muçulmanas onde 

a ameaça comunista era uma ameaça 

para os Estados Unidos da América, 

ao mesmo tempo que a CIA intro-

duzia as bases para desestabilizar a 

própria União Soviética no quadro da 

confrontação bipolar: Leste-Oeste;

Osama bin Laden, embora multi-

milionário, usufruiu também do im-

portante apoio financeiro e logístico 

americano para combater ao comu-

nismo, mas cedo se deu conta que os 

inimigos do Islão eram também os 

novos colonizadores como os EUA  e 

seus aliados inclusive a Arábia Sau-

dita. Para os fundamentalistas estes 

são os novos “infiéis” contra quem é 

preciso lutar para libertar as riquezas 

árabes (hidrocarbonetos) controladas 

pelo Ocidente por razões e interesses 

geo-estratégicos.

Estes “infiéis”, para os fundamenta-

listas, compreendem ainda os regimes 

laicos e moderados árabes (Iraque de 

Saddam Hussein e da Síria de Bashar 

al-Assad) que é preciso combater. É a 

“Jihad” violenta na interpretação fun-

damentalista de Bin Laden que para 

o efeito criou uma poderosa organi-

zação terrorista, a Al-Qaeda.

O Estado Islâmico é uma nova orga-

nização fundamentalista que advoga a 

Guerra Santa contra os mesmos “in-

fiéis”, com o objectivo bem preciso de 

dominar territórios e administrá-los, 

explorando suas riquezas e criando 

uma espécie de “região libertada” da-

queles “infiéis”, onde a Sharia10 ou 

Lei de Deus deve predominar.

O Estado Islâmico, que usa a ban-

deira negra dos califados do início do 

Islão, quis absorver a Al-Qaeda, mas 

Bin Laden resistiu e não aceitou, em-

bora hoje pareça haver coordenação 

entre as duas organizações terroristas 

actuando particularmente em África.

As religiões monoteístas em 
Moçambique
Quando os portugueses chegaram à 

Ilha de Moçambique em 1498 (Vas-

co da Gama) esta era controlada por 

um entreposto árabo-muçulmano, li-

gado ao Sultanato de Kilwa, no Sul 

da actual Tanzânia. Acabaram os 

portugueses dominando a Ilha em 

1507 construindo fortes e capelas 

cristãs, tendo desenvolvido o comér-

cio marítimo entre a África, a Europa 

e a Ásia, o que atraiu  outros euro-

peus interessados no mesmo comér-

cio particularmente das especiarias. 

No século XVIII entrou o lucrativo 

comércio dos escravos.

Terá sido por volta do Século XIII 

que a religião muçulmana chegou 

efectivamente à Ilha pelos comer-

ciantes árabo-swahili. Somente no 

início do Século XX os portugueses 

assumiram o controlo efectivo do li-

toral de Moçambique, em particular 

no norte, até então sob autoridade 

muçulmana de Sultanatos e Sheiks 

independentes.

Nos Séculos XIV e XV era o poderoso 

Sultanato de Kilwa que controlava o 

comércio e praticamente administra-

va os territórios do litoral moçambi-

cano de Sofala ao Rovuma. Nos finais 

do Século XV, a Ilha de Moçambique 

é um território afro-muçulmano de-

pendente do sultanato de Kilwa com 

os entrepostos comerciais principais 

em Quelimane e Angoche.

Os árabes de Oman tentam se intro-

çulmanos, um novo tipo de opressão 

e exploração que apelidou de neoco-

lonialismo dos ocidentais.

A Al-Qaeda mudou sua sede para o 

Afeganistão desenvolvendo núcleos 

no Iémen, Arábia Saudita, Iraque, 

Sahara, Sahel12, África do Norte, 

Somália (com o nome de al-Shabab) 

tendo inspirado a criação de vários 

grupos jihadistas como o Boko-

-Haram na Nigéria e os Talibans no 

Afeganistão.

De passagem se diga que, o funda-

mentalismo islâmico, neste caso de 

orientação xiita, tomou a poder no 

Irão em 1979, constituindo um gran-

de Estado Islâmico num território 

bem definido que era a antiga nação 

da Pérsia.

O Estado Islâmico é uma nova or-

ganização fundamentalista islâmica 

criada pós a invasão do Iraque em 

2003 com o nome de Estado Islâmico 

do Iraque e da Síria (ISIS13) tendo o 

núcleo inicial sido formado em 1999.

Em Outubro 2006 foi implantado o 

estado Islâmico de orientação sunita 

no Iraque cobrindo 6 províncias, com 

o objectivo de também neutralizar as 

correntes xiitas no Iraque tendo-se 

autonomizado da Al-Qaeda em 2004.

Al-Qaeda e o Estado Islâmico passa-

ram a competir para liderar ao nível 

mundial a “Jihad” contra os “infiéis” 

com o “grande Satã” à cabeça (EUA) e 

seus aliados ocidentais (Reino Unido 

e França) e ainda os regimes árabes 

aliados aos EUA como Arábia Saudi-

ta e todos os estados arabo-muçulma-

nos laicos ou moderados como é hoje 

a Síria e o Egipto e foi no passado o 

Iraque de Saddam Hussein.

Há indicações recentes que, em Áfri-

ca, Estado Islâmico e Al-Qaeda estão 

aliados para a expansão da lei de Deus 

(Sharia) condição básica do funda-

mentalismo para implantar o Estado 

Islâmico e aí içar a bandeira negra 

como nos antigos califados.

Objectivos das organizações 
fundamentalistas islâmicas
O objectivo estratégico do funda-

mentalismo é de natureza política e 

visa ganhar território e populações 

islamizadas ou a islamizar, com o fim 

de implantar um estado capaz de o 

administrar, gerindo as riquezas exis-

tentes no mesmo, para produzir as re-

ceitas que viabilizem essa gestão: daí 

a designação de Estado, neste caso 

islâmico.

Os fundamentalistas utilizam o ter-

rorismo como arma principal para 

desestabilizar a ordem estabelecida, 

ocupar território e implantar uma 

nova ordem (Sharia) para administrar 

o território conquistado ou “Zona Li-

bertada” de infiéis.

Acontece que, como no passado, os 

fundamentalismos religiosos foram 

essencialmente utilizados por grupos 

mafiosos para tirar vantagens pessoais 

ou de grupo como as cruzadas dos 

comerciantes de Veneza e mais re-

centemente os grupos jihadistas que 

utilizam suas acções para encobrir o 

comércio de drogas várias, o contra-

bando de armas, álcool e mercadorias 

diversas. Na Libya venderam petróleo 

a contrabandistas e no Sahel o con-

trabando de armas, droga, álcool e 

outros bens, é negócio bilionário.

Fundamentalismo islâmico 
em Moçambique
Em Moçambique o terrorismo do 

chamado fundamentalismo islâmico 

pode ter motivação político-religiosa. 

Na minha opinião tudo leva a crer 

que os pseudo-fundamentalistas pre-

tendem ganhar terreno com vista a ter 

acesso e usufruir das riquezas existen-

tes, em particular pedras preciosas e 

semipreciosas, madeiras, ouro e ou-

tros bens, implantando um Daesh14.

Outro objectivo poderá ser o controle 

de território para a recepção da droga 

pesada proveniente do Afeganistão e 

do Paquistão e seu escoamento na re-

gião e para outros destinos mais dis-

tantes (Europa, África Central e do 

Nordeste). Segundo informações da 

imprensa diária, o volume do negócio 

clandestino da droga em Moçambi-

que atinge vários mil de milhões de 

USD.

Outro possível objectivo da acção 

terrorista, este escondido dos execu-

tantes, pode ser retardar ou mesmo 

paralisar o projecto de gás natural 

para favorecer países produtores 

da península arábica e do Médio-

-Oriente receosos que o gás natural 

de Moçambique lhes venha a tirar o 

seu mercado natural que são os países 

no norte do Oceano Indico e do Ex-

tremo Oriente. 

*General da Reserva
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1  Estado Islâmico (EI) - nasce da al-Qaeda 
do Iraque, constituindo-se em Estado Islâ-
mico num vasto território.

2  Califa - originariamente é o chefe religioso 
e governante de uma comunidade muçul-
mana. 

3   Jihad - originariamente, luta interior de 
carácter espiritual, agora interpretada pelos 
fundamentalistas como luta violenta.

4  Xiitas - corrente muçulmana minoritária 
que reconhece Ali, genro do Profeta, como o 
legítimo sucessor de Mohamed.

5  Sunitas - ramo maioritário do Islão, co-
nhecido como o Islão ortodoxo. 

6  Quarta cruzada - 1202 a 1204 - saquea-
ram cristãos e muçulmanos.

7  Al-Qaeda - organização jihadista funda-
da por Osama Bin Laden no Afeganistão. 

8  Boko Haram - organização jihadista, ope-
rando na Nigéria e países do Sahel.

9  Al-Shabab - é o braço da Al-Qaeda na 
Somália.

10  Sharia - código moral e religioso da lei is-
lâmica, com interpretações diversas.

11  Mujahidin - plural de “mudjahid”, com-
batente muçulmano.

12  Sahel - extensa região que vai do sul do 
deserto do Sahara até ao Sudão, compreen-
dendo o Mali, Níger, Tchad, entre outros. 

13  ISIS – Islamic State of Iraq and Syria.
14  Daesh - ou Daash - designação do Estado 

Islâmico na língua árabe.

duzir no comércio da Ilha tendo-a 

atacado militarmente duas vezes: em 

1669 e em 1704, sem sucesso. Acaba-

ram por concluir um acordo com os 

portugueses para que sua influência 

e comércio não desçam a Sul do Rio 

Rovuma.

Hoje a Ilha comporta mais de 90% de 

pessoas muçulmanas ou islamizadas.

A religião muçulmana é a segunda 

maior religião em Moçambique logo 

a seguir ao cristianismo nas suas dife-

rentes variantes.

Numa análise, ainda que superficial, a 

religião muçulmana, após a Indepen-

dência nacional, vem ganhando cada 

vez mais crentes e cobrindo mais ter-

ritório criando um ambiente que os 

fundamentalistas querem aproveitar 

para recrutar adeptos.

Al-Qaeda e Estado Islâmico
Para efeitos destas notas vou consi-

derar a criação da Al-Qaeda como o 

marco de referência do aparecimento 

do fundamentalismo/terrorismo islâ-

mico.

Quando a URSS invadiu o Afega-

nistão (1979), a aliança dos serviços 

secretos do Paquistão (Inter-Service), 

da Arábia Saudita e de outras monar-

quias do Golf, coordenados e finan-

ciados pela CIA americana, concerta-

ram-se para combater o comunismo 

no Afeganistão.

O multi-milionário Saudita, Osama 

bin Laden, foi mobilizado como coor-

denador do recrutamento de 10.000 

muçulmanos radicais para combater 

militarmente as tropas soviéticas no 

Afeganistão. Em pouco tempo tinha 

reunido 100.000 “combatentes da Li-

berdade” (“mujahidin”11) para se jun-

tarem ao programa da luta financiada 

pela CIA e pelos lucros do negócio da 

droga (ópio) cultivada nas montanhas 

do Irão, do Afeganistão e do Paquis-

tão, num orçamento total na ordem 

dos 10 mil milhões USD.

A CIA encorajou a “Jihad” fomentan-

do o fundamentalismo islâmico para 

combater o comunismo, desintegrar a 

URSS e garantir o controle dos re-

cursos energéticos e a segurança dos 

oleodutos da região.  A URSS havia 

invadido o Afeganistão exactamente 

para travar a ameaça do radicalismo 

muçulmano e garantir estabilidade 

dos seus interesses na região.

Ao mesmo tempo a CIA fomentou 

novos núcleos fundamentalistas mu-

çulmanos para desestabilizar as re-

giões islamizadas da URSS.

A Al-Qaeda, conhecida organização 

terrorista islâmica, foi fundada por 

Osama bin Laden em Agosto de 

1988 no Paquistão. Al-Qaeda signifi-

ca “a base” ou “o alicerce” com objecti-

vos geopolíticos ainda que de nature-

za religiosa muçulmana de orientação 

sunita; era a “base” ou os “alicerces” da 

“jihad” para combater os violadores 

da Lei de Deus.

Terminada a luta contra os soviéticos, 

bin Laden reorientou a sua organi-

zação para a luta contra os inimigos 

do Islão tendo à cabeça os EUA que 

considera ser o “grande Satã” que, 

com seus aliados ocidentais, contro-

lam os recursos energéticos dos mu-

Histórico sobre a origem do fundamentalismo religioso e situação actual
Por Jacinto Veloso*
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Cartoon
EDITORIAL

Acordo assarapantado: no meu 
sonho uma brigada funda-
mentalista assaltava as bi-
bliotecas e incendiava todos 

os exemplares do Moby Dick ou a 
Baleia Branca, porque - espumavam 
com verdadeira incontinência - no ro-
mance de Melville se “matam” baleias. 

Passei os últimos dias a reler o roman-
ce e estou literalmente esmagado com 
a magnitude de Melville e a violên-
cia do seu fracasso.  O livro, de 1851, 
foi zurzido pela crítica e o principal 
motivo para o declínio da carreira do 
autor.
Moby Dick é um romance tingido 
por reflexões éticas e filosóficas que 
também se manifestariam em Pier-
re or the ambiguities (1852), outra 
obra-prima, desta feita uma obscura 
exploração alegórica da natureza do 
mal em quinhentas páginas. Mas se 
Moby Dick não foi um sucesso co-
mercial, Pierre or the Ambiguities 
foi um fiasco retumbante. O  que le-
vou o seu editor a recusar o manus-
crito, hoje perdido, do livro seguin-
te: The Isle of the Cross.
Herman Melville morreu em 28 de 
setembro de 1891, aos 72 anos, em 
Nova York, na total obscuridade – 
quarenta anos depois de ter assistido 
à sua derrocada. Aliás, além de The 
Isle of the Cross, Melville só voltaria 
a escrever Billy Budd, publicado trin-
ta e alguns anos depois da sua morte, 
e passaria as suas últimas três décadas 
de vida em deceptiva congelação, sem 
chegar a adivinhar o sucesso que a sua 
obra alcançaria no século seguinte.
Face a Moby Dick, que foi escrito 
com um domínio total sobre todos 
os recursos técnicos do romance e as 
suas modulações expressivas, é mons-
truoso pensar na solidão de Melville 
e na desproporção entre a sua natural 
consciência de quanto os seus livros 
valiam e a frustre recepção dos mes-
mos – a mágoa com que abandonou a 
sua arte é, para nós, incomensurável.

Pois no futuro a memória de Melville 
voltará a perder-se sob a vaga dos li-
teralistas que dominarão as próximas 
décadas. Como escreveu Pacheco 
Pereira: «Ninguém liga nenhuma ao 
facto de uma certa forma de ignorância 
agressiva estar a crescer, e a como isso se 
está a tornar um grave problema social 
e político (...) será um retrocesso civili-
zacional (...) A dificuldade de separar a 
verdade da mentira, o crescimento das 
teorias conspirativas, as ideias contra a 
ciência, tudo isto está a ganhar terreno. 
O populismo moderno dá-lhes uma ex-
pressão política eficaz.». 
E como são literalistas, tudo o que 
seja expressão simbólica escapa-lhes, 
até o melhor da emulação desportiva 
e da sua dupla significação de reden-
ção e sacrifício será desentendido.  
Aí o boxe será banido: serão postas 
numa pira os filmes Body and Soul, 
do Robert Rossen, The set-up, de 
Robert Wise, O Touro Enraiveci-
do, de Scorsese, e A Million Dollar 
Baby, de Clint Eastwood - quatro 
obras-primas a arder, sob a fúria ico-
noclasta.
E receio que os esbirros, o pesadelo 
avisou-me, venham cá a casa incendiar 
o belíssimo On Boxing, da insuspeita 
Joyce Carol Oates, e o impagável The 
fight, a genial reportagem que Nor-
man Mailer escreveu sobre the rumble 
in the jungle, a mítica disputa do título 
dos pesos-pesados, entre Muhammad 
Ali e George Foreman, em Kinshasa, 
no antigo Zaire. São duzentas e trinta 
páginas trepidantes, do melhor New 
Journalism. Norman Mailer escrevia 
sobre boxe como quem soltava rápi-
dos jabs, e aí se lia:
«Talvez que a doença resulte de uma fa-
lha de comunicação entre a mente e o cor-
po. Isso é certamente verdadeiro no caso 
de uma doença tão rápida como o nocau-
te. A mente não consegue mais transmi-
tir uma palavra sequer aos membros. O 
extremo dessa teoria, exposta por Cus 
D’Amato quando treinava Floyd Pat-
terson e José Torres, é que um pugilista 

com desejo autêntico de vencer não pode 
ser nocauteado se vê o soco aproximar-
-se, pois então não sofre nenhuma in-
terrupção dramática de comunicação. O 
soco pode machucar, mas não é capaz de 
liquidá-lo.»
The rumble in the jungle, tinha eu 
quinze anos, em 30 de Outubro de 
1974, motivou uma das minhas pri-
meiras «directas», para conseguir 
ouvir às quatro da manhã pelo rádio 
a reportagem do combate. Noite so-
bre a qual escreveria um poema, que 
assim termina:
«(...) E o tempo, sorna, de sorriso a ti-
racolo, a descarnar-me as gengivas,/ a 
enrodilhar-me nas suas veias de lobo,/ 
enquanto Ali - grafitos indeléveis no céu/ 
de Órion - ginga ao canto, furtando-se/ 
ao amasso de Foreman, e resiste,/ uma e 
outra vez, dando enlace e realce/ ao deli-
cado equilíbrio das estrelas ascendentes.»
Tudo isso será queimado e já come-
çou. Começou no silêncio que tem 
vigorado sobre os cinquenta e dois 
jovens executados no distrito de Mui-
dumbe, pelos terroristas de Cabo 
Delgado. Porquê? Porque, na aldeia 
de Xitaxi, no distrito de Muidumbe, 
quando os grupos armados tentavam 
recrutar jovens, estes ofereceram re-
sistência a ser instrumentos do Mal, a 
qual provocou a ira dos invasores, que, 
indiscriminadamente, os balearam. 
O silêncio oficial que se abateu sobre 
estes jovens que rejeitaram servir a ig-
nomínia – lembremos que o nocaute co-
meça numa falha de comunicação entre 
a mente e o corpo – e depois a abóbada 
de indiferença com que os media in-
ternacionais, tão ocupados com as 
estatísticas do Covid ou as últimas 
traquinices de Trump, amorteceram 
o impacto do caso, reflecte um franco 
declínio civilizacional, nem que seja 
porque talvez, diria Melville, as almas 
daquelas cinquenta e uma vítimas 
fossem afinal a quinta roda que fazia 
mover a carroça.
E eu, como apóstata, confesso: esta-
mos completamente lixados!

Que deus não perdoe!

Ficará indelevelmente registado na história de Moçambique, que 

nos primeiros anos da independência nacional, durante o período 

da pretensão marxista-leninista, as relações entre o partido no 

poder e a Igreja eram simplesmente más, caracterizadas por um 

clima de desconfiança mútua, e nos casos mais extremos, até de hosti-

lidade.

E não terá sido com qualquer outra organização religiosa que as relações 

foram piores do que com a igreja católica em Moçambique, resultando 

até na expropriação de uma enorme carteira de activos pertencentes à 

igreja em todo o país, tais como escolas, seminários, e muito mais.

Só a partir do início dos anos Oitenta é que um novo de entendimento 

começou a ser esboçado, depois de uma histórica reunião com todas 

as confissões religiosas. Cedo seria aberta a Nunciatura Apostólica em 

Moçambique, iniciado o processo de devolução das propriedades, e 

mais tarde se concretizava a primeira visita papal que selava, efectiva-

mente, a reconciliação entre as duas partes. 

Na verdade, era um conflito que fazia muito pouco sentido, dado que 

muitos dos dirigentes políticos de então tinham tido uma formação 

religiosa, sendo alguns deles devotos católicos. Como a prática tem de-

monstrado na nova era do capitalismo e da acumulação primitiva, a 

aderência ao marxismo-leninismo resultava menos de uma forte con-

vicção ideológica do que de um impulso motivado pelo alinhamento 

da maioria dos governos ocidentais com o regime colonial português.

A igreja Católica, por seu lado, sofria da conotação que a colava a todo 

o processo da colonização e da exploração e repressão coloniais que se 

seguiram a ocupação efectiva do território. Com efeito, foram notavel-

mente raros os casos de dirigentes da igreja católica que durante o pe-

ríodo colonial se desmarcaram abertamente dos excessos do regime de 

Lisboa e manifestaram o seu apoio ao princípio da auto-determinação .

É neste quadro que apesar dos importantes passos que foram dados 

no sentido da reconciliação, não faltam oportunidades para que as ri-

xas do passado voltem a superfície, especialmente quando elementos da 

hierarquia Católica em Moçambique fazem abordagens políticas que 

ferem a sensibilidade do regime do dia. Afinal, é apenas imaginária a 

linha de separação entre a política e a religião.

Uma referência, na última Carta Pastoral, a guerra em Cabo Delgado 

como tendo origem �no tempo em que a população foi esquecida�, foi 

o elemento que desta vez fez renascer os ressentimentos do passado, 

obrigando os habituais sentinelas do regime a reagirem a medida da 

ofensa.

A sociedade moçambicana tem nos últimos tempos vivido momentos 

de grande polarização, conduzindo ao surgimento de um elemento 

ideológico nos debates que se tem feito em torno da crise militar em 

Cabo Delgado, o qual se manifesta, em certas ocasiões, na negação da 

presença da ameaça do terrorismo jihadista, a favor de uma narrativa 

que favorece a existência de factores tais como a má governação, como 

a principal causa da guerra. A confrontação destas duas linhas de pen-

samento terá colocado os bispos católicos no meio do furacão, fazendo 

desaparecer a essência da sua mensagem.

Como racionalizar, por exemplo, que os jihadistas estejam a destruir 

infra-estruturas modernas, incluindo bancos comerciais, numa região 

que tenha sido relegada ao esquecimento? Esta é a retórica daqueles que 

se sentem inconformados com o discurso do �esquecimento�. 

O problema, porém, é que no meio de todo este furacão deixam de ter 

relevância questões que não sendo as principais causas da guerra tornam 

alienadas as massas que deveriam constituir o suporte necessário para 

o sucesso na luta contra o inimigo. Nesse sentido os bispos católicos 

foram até menos contundentes, se não mesmo omissos. Os graves atro-

pelos aos direitos humanos que são cometidos contra a população local 

tornam o seu sofrimento pior do que qualquer nível de esquecimento a 

que possa ser sujeita. O negócio do rapto de civis para depois extorquir 

dinheiro aos seus familiares em troca da sua libertação tornou-se um 

verdadeiro martírio para as populações das regiões directamente afecta-

das pela guerra em Cabo Delgado. Cidadãos simplesmente suspeitos de 

contactos com os insurgentes são feitos desaparecer sem deixar rastos, 

sem qualquer tipo de provas.     

Se estes problemas não forem resolvidos, punindo-se os que se fazem 

valer dos símbolos do Estado para cometer atrocidades e tirar bene-

fícios pessoais, então os inimigos irão se multiplicar, e aí não haverá 

forças suficientes para os combater.

No meio do furacão 
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Há uma nova moda em An-

gola: alguns intelectuais 

tornaram-se os arautos da 

catástrofe. Todas as sema-

nas profetizam a próxima desgraça 

que vai afectar a economia angolana. 

Um dos cataclismos insistentemente 

anunciado diz respeito à dívida pú-

blica angolana.

É fácil predizer cataclismos – tantos 

se prevêem que algum há-de acon-

tecer. Mais difícil é sugerir soluções 

e buscar análises equilibradas para 

além da espuma dos dias. É o que 

tentaremos neste texto fazer em rela-

ção à narrativa vigente sobre a dívida 

pública externa angolana.

O argumento que está a ser avançado 

com insistência sobre a dívida públi-

ca angolana é que esta representava, 

em 2018, 86,2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) e, no final de 2019, já 

atingira os 107%. Esta subida é consi-

derada assustadora, ficando implícito 

que a culpa é de João Lourenço, pelos 

vistos, um gastador impenitente. Há 

que desmistificar estas afirmações.

A primeira nota é sobre a relevância 

dos rácios da dívida em relação ao 

PIB: estes números por si significam 

pouco e não contêm qualquer auto-

matismo. O importante, em relação 

a cada país, não é a relação entre o 

stock de dívida e o PIB, mas a capa-

cidade que se atribui ao país de paga-

mento dessa dívida.

Um exemplo: o Japão tem uma gi-

gantesca dívida pública, apenas no 

que diz respeito ao governo central, 

de 198,44% do PIB (dados de 2018) 

e ninguém está preocupado com a 

dívida japonesa, pois sabe-se que o 

Japão tem capacidade para a pagar. 

Em contrapartida, no mesmo ano de 

2018, o Zimbabwe tinha uma dívida 

pública referente ao governo central 

de apenas 37,6%. Um caso de suces-

so? Não. Ninguém quer emprestar 

dinheiro ao Zimbabwe.

Apresentar os números sem qualquer 

contexto e explicação não resolve ne-

nhum problema e só contribui para 

criar confusão mediática.

Vamos então analisar com algum 

detalhe a questão da dívida pública 

angolana.

A dívida pública angolana
A subida enfatizada de 86,2% para 

107% da relação entre a dívida pública 

e o PIB nos anos de 2018 e 2019 não 

corresponde a um desenfreado pen-

dor despesista do governo. Cerca de 

4/5 desse aumento são consequência 

directa da desvalorização do kwan-

za – portanto, é um efeito nominal e 

não real da política cambial do Banco 

Nacional de Angola (BNA), aconse-

lhada pelo Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI). E, curiosamente, em 

Dezembro de 2019, o FMI previa 

que esse rácio alcançasse mesmo os 

111%, quando se ficou pelos 107%. 

De certa maneira, o desempenho foi 

melhor que o esperado.

Se houve Governo que controlou a 

despesa pública foi precisamente o de 

João Lourenço. Nunca houve em An-

gola tanta consolidação fiscal e tan-

tos cortes massivos em despesa não 

relevante como os que este Governo 

aplicou em 2018 e 2019. E fê-lo num 

período recessivo, o que reforça a im-

portância do que foi alcançado.

Concentremo-nos na dívida pública 

externa, que é aquela que efectiva-

mente pode levantar mais problemas, 

uma vez que a interna é sempre ge-

rível. Segundo os dados conjugados 

do FMI e do BNA, a dívida indexada 

a uma moeda externa (inclui dívidas 

interna e externa indexadas ao dólar) 

ocupa a maior parte da dívida pública 

angolana, representando mais de 85% 

do PIB.

Socorrendo-nos dos dados estatís-

ticos do BNA, poderemos verificar 

factos muito curiosos e surpreenden-

tes.

O stock da dívida, quando medido 

em dólares, sofreu o aumento mais 

significativo, da época recente, entre 

2013 e 2017, isto é, nos anos finais 

da presidência de José Eduardo dos 

Santos ( JES). Em 2013, o valor da 

dívida externa pública era de 28,178 

mil milhões de dólares e em 2017, 

quando JES abandona a presidência, 

a dívida situava-se em 43,390 mil 

milhões. Em cinco anos, a dívida au-

mentou 53%.

Nos anos da presidência de João 

Lourenço, a dívida pública externa 

quantificada em dólares subiu so-

mente para 49,461 mil milhões em 

2019. Aproximadamente, 13,9%. 

Facilmente se conclui que o grande 

endividamento ocorreu anteriormen-

te, entre 2013 e 2017, com JES, e que 

depois se entrou numa fase de con-

trolo da situação.

A China
Um outro ponto muito importante 

é aquele que se refere aos credores. 

O maior credor externo de Angola 

é a China. Na verdade, segundo os 

dados do BNA, o país deve à China 

22,424 mil milhões de dólares, que 

equivalem a 45,3% da dívida pública 

externa. Ou seja, aproximadamen-

te metade da dívida pública externa 

angolana refere-se à China. Ora, esta 

dívida em particular tem uma forte 

componente política e é muito im-

provável que a China acosse ou crie 

demasiados problemas a Angola por 

causa dela.

Historicamente, o modelo angola-

no de financiamento pela China foi 

apresentado ao mundo como a situa-

ção win-win (todos ganham), em que 

todos beneficiam, replicada em vários 

países de África. Vir agora a China 

pressionar em demasia Angola, le-

vantando obstáculos à sua economia 

– e sobretudo a um presidente refor-

mista que quer combater a corrupção, 

tal como Xi Jinping anuncia fazer em 

Beijing – seria um verdadeiro fiasco 

para a afirmação da China como su-

perpotência.

É evidente que o sucesso de Angola 

em África está ligado ao sucesso da 

China e à imagem de potência bene-

volente que esta quer espalhar pelo 

mundo. Consequentemente, é crível 

que a China não será o problema na 

dívida angolana, mas fará parte da so-

lução, como aliás as últimas notícias 

parecem afirmar.

O mistério dos dez mil mi-
lhões chineses
Além deste aspecto político, a dívida 

de Angola à China envolve um mis-

tério, que oportunamente tem de ser 

esclarecido: o mistério da surpreen-

dente duplicação.

No primeiro quadrimestre de 2016, 

que termina em Abril, a dívida de 

Angola à China situava-se em 10,531 

mil milhões de dólares. No segundo 

quadrimestre (Maio-Agosto) salta 

abruptamente para os 21,228 mil mi-

lhões de dólares. Grosso modo, mais 

dez mil milhões de dólares. Aliás, 

é esse incremento substancial que 

faz com que a dívida total angolana 

comece a sua ascensão demasiado 

intensa, passando de 34,891 mil mi-

lhões de dólares para 44.932 mil mi-

lhões, tudo em 2016.

É assim que 2016 se torna um ano-

-chave para se perceber a dívida an-

golana. Em Maio desse ano, escre-

vemos no Maka Angola: “JES foi à 

China negociar um grande emprés-

timo. Estávamos em Junho de 2015. 

A viagem foi anunciada por todo o 

lado. O próprio Bureau Político do 

Comité Central do MPLA reuniu-

-se, a 1 de Setembro de 2015, para 

analisar aquilo a que pomposamente 

chamaram Plano Operacional para as 

Linhas de Crédito da China.” E pou-

co mais se soube desse empréstimo.

O que se soube, aliás, resulta de uma 

reconstituição posterior de várias 

afirmações de responsáveis da So-

nangol. Os novos dez mil milhões 

de dólares da China foram parar à 

Sonangol em 2016. Desses, cinco mil 

milhões serviram para pagamentos 

de empréstimos concedidos à Sonan-

gol; os restantes cinco mil milhões 

também entraram na Sonangol e fo-

ram aplicados em investimentos não 

especificados.

A coincidência interessante é que este 

é o momento exacto em que Isabel 

dos Santos entra na Sonangol como 

presidente do Conselho de Adminis-
tração. Há um paralelismo temporal 
absoluto entre a sua tomada de pos-
se e a chegada a Angola de dinheiro 
fresco que duplica a dívida do país à 
China. Dinheiro fresco que entra na 
Sonangol de Isabel dos Santos, que 
aproveita para anunciar como grande 
acto de gestão a redução da dívida da 
Sonangol… Afinal, a sua brilhante 
administração reduziu a dívida da 
Sonangol à custa de mais dívida do 
país com a China.
As coincidências não se ficam por 
aqui. A negociação do novo dinheiro 
da China foi simultânea com a queda 
em desgraça do então vice-presidente 
da República Manuel Vicente, que 
até aí tinha sido um interlocutor pri-
vilegiado nos negócios públicos e pri-
vados com a China, bem como com 
a detenção, em Outubro de 2015, do 
intermediário chinês Sam Pa. Vicen-
te e Sam Pa saíram dos negócios da 
China e entrou Isabel dos Santos.
Era de elementar justiça e bom senso 
estabelecer-se uma moratória pro-
longada em relação a estes dez mil 
milhões de dólares que entraram no 
país entre Maio e Agosto de 2016, de 
modo que se percebesse o que efecti-
vamente lhes aconteceu.
Aqui deixámos, então, alguns exem-
plos de quão perigosa e errónea pode 
ser uma visão dos números global e 
descontextualizada. É fundamental 
aprofundar cada parcela, perceber o 
seu enquadramento e ver as soluções 
parciais que se apresentam. Se fizer-
mos esse trabalho em relação à dívida 

angolana e se aproveitarmos o clima 

internacional benévolo para a nego-

ciação de dívidas e moratórias dos 

países emergentes concluiremos que 

a dívida pública não é certamente o 

principal problema angolano, e que 

tem solução.

*makaangola.org

A Dívida de Angola e os Mercadores da Catástrofe*
Por Moiani Matondo 

Nas línguas ronga ou chan-

gana, Marrengüe designa 

alguém que tem as pernas 

arqueadas. Ou pouco ar-

queadas, medianamente arqueadas 

ou extremamente arqueadas. Seja 

como for. 

Em Lourenço Marques, nos anos 

60, havia uma polémica equipa de 

futebol que levava como nome: 

Benfica Marrengüe. 

Por uma razão muito simples, o pa-

trono e dono da equipa tinha as per-

nas extremadamente arqueadas mas, 

além disso, era um perfeito mareta. 

Ou seja, de futebol não percebia 

nada. Pelo menos futebol jogado. 

Mas, como além de dono da equipa, 

era também dono da bola, ele tinha 

necessariamente que jogar. 
E uma coisa que lhe irritava até os 
limites era que algum adversário, 
ponta de lança, lhe fizesse passar a 
bola entre as pernas. Aí ele pegava 
o ponta de lança ou quem quer que 
fosse pelo pescoço, pelos gargane-
los, pela cintura, aquilo que estives-
se mais próximo e gritava nos seus 
ouvidos: “Seu malandro, você pensa 
que as minhas pernas são balizas da 
senhora sua mãe?”.
E eu digo aqui senhora sua mãe por 
uma questão de respeito para quem 
me está a ler, porque o que ele dizia, 

na verdade, era muito mais insultu-

oso em relação a senhora mãe, ad-

versário dele. 

O Mandoviana, “esquerdão”, como 

se dizia na altura, para não dizer ca-

nhoto, porque canhoto é uma pala-

vra complicada para nós outros, era, 

para além de ser um extremo lateral 

esquerdo muito veloz, era também, 

muito brincalhão. 

No dia em que a sua equipa, o Beira

-Mar defrontou o Gazeze, o Benfica 

Marrengüe, que era também conhe-

cido por Gazeze. Tendo driblado 

metade dos adversários lembrou-se 

de passar a bola entre as pernas do 

defesa, que era o Marrengüe. Não 

passou mais do que isso. 

A bola foi em frente mas ele teve 

a marcha interrompida pelas mãos 

febris, tremulas e fortes como um 

garrote amarrado a seu pescoço. 

“Seu Marronga de merd.., já disse 

que as minhas pernas não são baliza 

de alguém, muito menos, não são a 

baliza da senhora sua mãe. Você não 

pode meter a bola entre as minhas 

pernas”. 

E voluntaria ou involuntariamente 

o Marrengüe partiu a espinha do 

Mandoviana. Voluntaria ou invo-

luntariamente, o que é certo é que 

vinte anos mais tarde eu encontrei 

o Mandoviana sentado numa banca, 

naquele mesmo campo do Xipama-

nine, onde tinha perdido a articula-

ção, onde tinha perdido a locomo-

ção, por via de ter passado a bola 

entre as pernas do Marrengüe. 

Estava em frente a uma banca ven-

dendo Quiproquós ou seja, ven-

dendo o seu sonho, vendendo o seu 

desespero, vendendo a sua causa 

perdida por uma simples mas pro-

funda incompreensão de alguém 

que tinha transformado o futebol 

num campo de batalha. 

Perguntei-lhe a quantas andava e 

como é que se sentia. 

Ele olhou para mim, sorriu e disse: 

“Muito bem, como vês. Quando a 

gente leva a vida a sério os outros 

não compreendem. Mas também 

quando levamos a vida a brincar 

pensam que somos mal criados”.

Ou seja, quando você é generoso 

pensam que você é parvo. 

Mandoviana, o “esquerdão” 

contexto e explicação não resolve ne 2013 e 2017, isto é, nos anos 
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Os efeitos secundários devastadores da 
pandemia da Covid-19  

OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
requalificação dos mercados mu-

nicipais está a suscitar as mais 

diversas interpretações sobre o 
futuro do lugar, enquanto espaço 

público, o destino dos proprietários (for-
mais ou informais) e o golpe de aprovei-
tamento e/ou oportunismo (Coronaví-
rus) levado a cabo pelos municípios. Este 
movimento leva-nos a aferir que a forma 
como os municípios defendem os seus 
munícipes destapa o cimentado abraço ao 
modelo europeizado, do ponto de vista de 
ordenamento e uso do solo urbano. Pare-
ce-nos então, que a realidade local poderá 
trazer à tona, aquilo que é o resultado da 
luta entre o formal e o informal. Ou seja, 
como em qualquer tipo de jogo, o tempo 
é crucial: quando se decretar o fim do dis-
tanciamento social (que pode não coinci-
dir com a eliminação da Covid-19), o fim 
dos confinamentos e das máscaras, que 
imagem nos proporcionarão os actuais 
mercados, hoje em processo de requali-
ficação? Entraremos num “novo normal” 
satisfeitos com a qualidade de mobilida-

de e de acessibilidade nas nossas cidades? 

Ou numa “nova anormalidade”? Ou tudo 

não passará de força de soda cuja consis-

tência poderá lembrar árvores altas que se 

curvam ao vento, mas que não se deixam 

derrubar?

A localização dos mercados informais deriva-

dos do assalto aos terrenos baldios (ou aban-

donados) tem como marco principal a abertu-

ra do País à economia de mercado. Na década 

Noventa os mesmos começaram a ganhar 

consistência, tendo-se firmado estrutural-

mente até ao momento presente. Interessante 

parece ter sido, por um lado, a percepção da 

importância multidimensional desses mer-

cados que praticamente retiraram tapete ao 

mercado formal, e, por outro, o entendimento 

de que descaracterizavam a cidade elevando 

a imagem de pobreza, criminalidade, polui-

ção sonora e ambiental. Mas, no fundo, não 

passavam de espaços de informalidade que 

mais não eram do que o reflexo da situação 

política, económica, social e cultural do País. 

Algum prestígio era (e continua a ser) atri-

buído aos vendedores do informal por serem 

aguerridos relativamente ao alcance dos seus 

objectivos de vida. Sabe-se que esses merca-

dos movimentam, ou movimentavam, largas 

somas em dinheiro proporcionando alguma 

lufada de ar fresco à economia urbana. Lá 

abundam vendedores de todos os tipos: desde 

indivíduos que ali encontram possibilidades 

mais palpáveis de sobrevivência, indivíduos 

que têm nojo pelo salário da função pública, 

até aqueles endinheirados que evitam falar 

em “quantias irrisórias”. Muitos começaram 

com uma “banca a cair” e hoje possuem uma 
infraestrutura mais convencional, mais está-
vel. Os investimentos nos mercados formais 
são essencialmente uma herança do passado 
colonial à mistura com alguma intenção no 
pós-independência. Se associarmos os mer-
cados formais aos informais concluímos, sem 
grande novidade, que o que prevalece como 
tradição são investimentos de fórum privado. 
Nas requalificações que vão acontecendo sob 
escolta do Coronavírus, o que os Municípios 
trazem como marca de sua materialidade 
para a posteridade? 
O processo de materialização da requalifica-
ção parece ter a “localização” e a “capacidade 
financeira e humana” como principais pontos 
de viragem. A “localização” ou mais propria-
mente a relocalização pressupõe a aceitação e 
quase que um compromisso de “não retorno”. 
A “capacidade financeira e humana”, mesmo 
existindo dentro das balizas do ideal, faz-nos 
pensar que terá que ter por detrás uma sus-

tentável capacidade de mobilização para col-

matar os vazios financeiros que poderão en-

travar o sucesso pretendido, tanto do ponto 

de vista das pretensões dos municípios como 

dos visados e seus espaços, seus lugares. 

Vamos comprar um computador, uma lâm-

pada, um balde, um telemóvel, um carrega-

dor, no (super)mercado (formal) ou lá 

no informal, na nova periferia? Será que 

os municípios estão preparados para que 

as suas acções não sejam efémeras, con-

substanciando força de soda? Não nos 

esqueçamos que o tempo se encarregou 

de reforçar o poder de localização do in-

formal, ainda que esta não seja estanque 

ou algo imutável. Daí que se possa ques-

tionar sobre o tempo de vida das novas 

localizações, olhando para aspectos como 

vantagens e desvantagens da periferia 

urbana, a atracção sobre os compradores, 

preferências dos vendedores, limitações 

do Município como entidade gesto-

ra, considerando a localização da maior 

mancha de pobreza urbana, a variação 

dos preços que poderá ser suficiente para, 

por exemplo, determinar as escolhas dos 

clientes…. Estarão os visados preparados 

e convictos de que as antigas periferias 

no centro da cidade já lhes foram toma-

das e que terão que se fixar em novas pe-

riferias que nem eles gostam? Pode ser 

que não tenha sido a ocasião a fazer a 

requalificação, mas esta vontade latente 

a revelar-se. Esperemos pelas respostas 

que, certamente, as próximas dinâmicas 

económicas e políticas nos oferecerão. 

Em algumas províncias de Moçambi-

que, a distribuição em massa de redes 

mosquiteiras para prevenir a malária 

parou ou foi indefinidamente adiada. 

Noutras partes do país, estão já a surgir focos 

de casos de sarampo, uma vez que as vacinas 

de rotina e outros serviços de cuidados de 

saúde primários foram reduzidos ou suspen-

sos. Há um efeito duplo em jogo. O sistema 

de saúde pública está a limitar os serviços ao 

concentrá-los na pandemia da Covid-19, e as 

pessoas estão a optar por não ir aos centros 

de saúde ou procurar cuidados médicos por-

que estão preocupadas com a possibilidade de 

contraírem o coronavírus se o fizerem. Uma 

dinâmica dupla semelhante tem se verificado 

em praticamente todos os países do mundo, 

grandes ou pequenos, ricos ou pobres: uma 

redução simultânea da oferta e da procura de 

serviços de saúde de rotina. 

Há já algum tempo que é evidente que os 

efeitos secundários da pandemia da Covid-19 

são significativos, e parece extremamente 

provável que muito mais pessoas morram ou 

adoeçam devido a esses efeitos secundários 

do que afectadas pelo próprio coronavírus. 

Os efeitos secundários são tipicamente defi-

nidos como efeitos indirectos causados pelas 

medidas tomadas ou não pelas autoridades 

para fazer face à pandemia ou pelas respostas 

das pessoas a essas medidas, que são frequen-

temente motivadas pelo medo ou por uma 

excessiva prudência. Alguns efeitos secun-

dários são de natureza económica ou social, 

como a perda de emprego ou de rendimentos, 

e alguns podem envolver a escolarização das 

crianças, a violência doméstica ou a desigual-

dade económica. Os funcionários da saúde 

pública em todo o mundo estão a fazer soar 

o alarme sobre o impacto na saúde mental de 

bloqueios e isolamento social e sobre o risco 

acrescido de depressão e suicídio que se segue. 

No Quénia, os agentes da polícia dispararam 

e mataram pelo menos 15 pessoas e espanca-

ram muitas mais por terem quebrado as qua-

rentenas e o recolher obrigatório por conta 

da Covid-19. Algumas agências das Nações 

Unidas alertam para o potencial aumento da 

mortalidade por malária, tuberculose, saram-

po, diarreia e outras doenças, tendo o UNI-

CEF assinalado que as crianças correm um 

risco particularmente elevado, uma vez que a 

saúde materna, neonatal e infantil e os servi-

ços de rotina recebem menos atenção durante 

a pandemia. 

Face a estes desafios multifacetados, os de-

cisores políticos devem procurar encontrar 

um equilíbrio entre a aplicação das medidas 

de saúde pública mais eficazes e a limitação 

do impacto negativo que pode resultar des-

sas mesmas medidas. Trata-se dum esforço 

que exige a ponderação constante dos prós 

e dos contras. Em circunstâncias normais, os 

funcionários governamentais que concebem 

estratégias de saúde pública e os políticos 

que lhes atribuem fundos seriam orientados 

pela análise custo-benefício, avaliariam a 

afectação de recursos, concentrar-se-iam na 

tecnologia apropriada, reforçariam os siste-

mas e procurariam sinergias, mas tudo isto é 

bastante difícil no ambiente de grande tensão 

de uma pandemia.

Toda a saúde pública resume-se a uma ques-

tão de como alocar os recursos disponíveis e, 

tal como em outros sectores da vida, a aloca-

ção deve basear-se naquilo que proporciona o 

maior retorno do investimento em termos de 

sobrevivência e recuperação dos pacientes. O 

foco nos ventiladores para tratar os doentes 
com Covid-19 é um exemplo disso mesmo. 
Embora a África do Sul tenha se concentra-
do em aumentar o número de ventiladores 
no início da pandemia, os médicos daque-
le país dizem agora que gastar dinheiro em 
ventiladores caros foi um desperdício enor-
me de recursos. Em vez disso, sugerem que 
o fornecimento de oxigénio através de tubos 
simples pelo nariz é mais eficaz sob ponto de 
vista económico e médico. Estudos de outros 
países mostram que muitos pacientes, espe-
cialmente os mais idosos, foram prejudicados 
pelos ventiladores em vez de serem ajudados 
por eles. Com estes conhecimentos em mãos, 
as autoridades podem agora atribuir recursos 
de forma mais eficaz e investir em tecnolo-
gia apropriada. Do mesmo modo, é perfei-
tamente possível que um investimento ma-
ciço em equipamento de higiene e lavagem 
de mãos nas unidades sanitárias, escolas e 
edifícios públicos possa produzir um retorno 
do investimento muito superior ao dos ven-
tiladores e outro equipamento médico dis-
pendioso. As medidas de higiene não só são 
essenciais na luta contra o coronavírus, como 
também ajudam a prevenir uma vasta gama 

de outras doenças. Uma resposta provável, 

portanto, é procurar sinergias e concentrar os 

investimentos nas áreas que irão fazer face à 

pandemia e reforçar simultaneamente outras 

áreas do sistema de saúde, como a água, o sa-

neamento, a higiene e os sistemas logísticos, 

entre outros.  

Alguns países correm o risco de enfraquecer 

o seu sistema de saúde ao responderem ex-

cessivamente às necessidades da Covid-19 e 

ao desviarem fundos de outras necessidades 

de saúde, subestimando ao mesmo tempo o 

impacto social e económico negativo das me-

didas que estão a tomar. No entanto, quan-

do se trata da pandemia, Moçambique tem 

vários factores a seu favor. O país tem uma 

forte defesa demográfica na sua estrutura po-

pulacional jovem, baixa densidade populacio-

nal e baixa taxa de obesidade. Tem também a 

vantagem considerável de ter tido mais tem-

po do que muitos outros países para preparar 

a sua resposta e aprender com a experiência 

de outros. Como resultado, o Governo tem 

o benefício adicional de mais conhecimentos 

para avaliar tanto os efeitos primários como 

secundários da pandemia e aplicar medidas 

equilibradas para a combater. 

Uma análise cuidadosa é muito provável de 

mostrar que a transferência de recursos de 

outras áreas da saúde, especialmente da saúde 

materna e infantil, da vacinação de rotina e 

de outras medidas de prevenção, será muito 

mais prejudicial em termos de morte e doen-

ça do que será a pandemia da Covid-19, mes-

mo no pior dos cenários. Como o número de 

mortes por Covid-19 continuará a aumentar 

nos próximos tempos, será cada vez mais di-

fícil manter um bom equilíbrio entre as di-

ferentes necessidades de saúde, mas alcançar 

esse equilíbrio é, no entanto, um objectivo 

essencial e o que deve ser feito para se obter o 

maior benefício a nível da população. 

*Assessor técnico sénior da H2N. Mestrado em 
Saúde Pública

Por Arild Drivdal*
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DESPORTO

Transcorridas cerca de três 
semanas após o anúncio 
pelo presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, da re-

toma dos trabalhos de algumas 
modalidades individuais de alto 
rendimento que vão participar, 
de 23 de Julho a 8 de Agosto 
de 2019, nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a verdade mostra 
que a materialização desse de-
siderato continua a ser feita de 
forma titubeante, numa clara 
demonstração de que os que es-
tão à frente dessas modalidades 
têm receios pela imprevisibili-
dade da situação e das conse-
quências que, eventualmente, 
podem surgir, mesmo tomando 
em conta o pacote de medidas 
específicas de prevenção que fo-
ram anunciadas recentemente 
pelo Governo.

O Comité Olímpico de Mo-

çambique, o organismo que se 

encarrega pela parte logística do 

processo do treinamento, está a 

trabalhar com todo afinco por 

forma a que tudo corra de per-

feição, depois de, inicialmente, 

ter havido muitas zonas de pe-

numbra, mas já ultrapassadas. 

Na verdade, havia modalida-

des que queriam precipitar-se 

a iniciar os treinos sem que os 

seus atletas tivessem feito testes 

da covid-19. Mas o bom senso 

acabou prevalecendo e todos os 

que foram submetidos aos testes 

estão livres da covid-19.  

Os receios...
O voleibol, por exemplo, uma 

modalidade que ainda luta em 

tomar parte nos Jogos Olím-

picos, não fosse referência in-

discutível em África, ainda não 

começou a treinar.

A esse respeito, o Secretário-

-geral da Federação Moçambi-

cana de Voleibol, Pelágio Pas-

coal, desdramatizou a situação e 

explicou que não há, neste mo-

mento, motivo para quaisquer 

tipos de alaridos, uma vez que, 

segundo o calendário da confe-

deração africana da modalidade, 

há muito tempo pela frente. 

Ademais, se os femininos estão 

apurados para a derradeira fase, 

os masculinos ainda precisam 

de realizar algumas partidas 

para atingirem a derradeira fase 

e de lá carimbarem o passapor-

te rumo aos Jogos Olímpicos. 

Uma tarefa não fácil, mas teo-

ricamente possível, porque Mo-

çambique já conquistou tudo 

o que havia por conquistar em 

África.

Retoma de treinos das modalidades de alto rendimento

Um parto à cesariana
Por Paulo Mubalo

 Entretanto, dentre as regras 

específicas referentes a esta mo-

dalidade destacam-se a obriga-

toriedade do  uso das máscaras, 

a desinfecção das mãos e de 

material de treino,  como bolas 

e varetas, e a utilização de vários 

campos para permitir o distan-

ciamento exigido.

Já a Federação Moçambicana de 

Boxe explicou-nos, semana pas-

sada, através de Horácio Qui-

pisso, que as orientações deixa-

das pelo Comité Olímpico de 

Moçambique são de se iniciar 

os treinos após o segundo teste.

 A fonte esclareceu tratar-se 

de uma antecâmara, onde cada 

atleta vai procurando manter a 

forma sob supervisão, à distân-

cia, do treinador. 

Explicou que os treinos vão 

acontecer no ginásio da Escola 

Secundária Francisco Manyan-

ga, sendo que a federação vai su-

plementar o que achar estar em 

falta nessa preparação, que é in-

teiramente da responsabilidade 

logística do Comité Olímpico 

de Moçambique.

Acrescentou Horácio Quipisso 

que “o protocolo é efectivamen-

te válido para quando iniciarem 

os treinos, no entanto, o médi-

co da selecção vai preparando a 

cada um dos envolvidos”, ajun-

tou.

Dentre  as medidas específi-

cas para o boxe, destacam-se a 

proibição de qualquer tipo de 

actividade que consubstancie 

um contacto físico, a presença, 

durante os treinos, de até três 

elementos da equipa técnica.

Para além das regras específi-

cas por modalidades, existem 

as gerais, como a medição da 

temperatura antes do início dos 

treinos, a proibição de utilização 

de transportes colectivos públi-

cos para quem se desloca para o 

treinamento, entre outras.

Mas até se chegar a esta derra-

deira fase houve vários encon-

tros.

O primeiro foi realizado no 

passado dia 19 do mês passado 

e contou com a presença das 

federações nacionais, Secretaria 

de Estado do Desporto e COM.

 Nesse encontro discutiu-se 

como é que se devia elaborar o 

documento com as regras que 

agora estão a orientar os treinos 

dos atletas por modalidade.

O segundo encontro realizou-se 

no dia 21 de Maio, sendo que 

foi liderado pela comissão mé-

dica do COM e foi da comissão. 

Este integrou  representantes 

das federações, COM e Secre-

taria do Estado do Desporto.

A comissão discutiu as regras 

enviadas pelas federações e fez 

as devidas recomendações para 

o acerto de detalhes inerentes 

aos números de atletas e treina-

dores com carta branca para os 

treinos.

Foi acordado que as federações 

deviam reenviar os documentos 

para a elaboração do documento 

final, até 25 de Maio e posterior 

submissão para a avaliação por 

parte do MISAU.

Os atletas que estão em pre-

paração para essa empreitada 

representam as modalidades de 

vela e boxe, as quais já apuraram 

as atletas  Deyse Nhaquile, De-

nise Parruque e Maria Machava

( vela), Rady Gramane e Al-

cinda Panguana (boxe). Mas há 

ainda outras modalidades que 

lutam pelo apuramento, como 

vólei de praia, judo, atletismo, 

natação, judo e karaté.

 De salientar que o atletismo 

será corporizado por 10 pessoas, 

entre atletas e técnicos, boxe 10, 

entre atletas e técnicos,  judo 9, 

karaté 5, natação 4,  vela e ca-

noagem 5 e vólei de praia 6.

Numa motorizada com 50 C.C fiz o percurso Beira - Lourenço 
Marques,  durante 2 noites e 3 dias, com um amigo. Foi notícia 
no jornal Notícias em Dezembro de 1970. O meu amigo devido 
aos trambolhões que demos no trajecto da Beira ao Save em es-

trada de areia desceu no Save e continuou o percurso de carro! 
“DOIS JOVENS FIZERAM O PERCURSO BEIRA – LOUREN-
ÇO MARQUES
EM MENOS DE TR�S DIAS.
De rostos tisnados por três dias ao sol. Chegaram à meia hora de sábado 
a capital dois  jovens que por amor à aventura se decidiram a viajar desde 
a Beira a Lourenço Marques numa motorizada de 50 C.C. Na pequena 
moto, 150 quilos certos (se bem que eles afirmem ter perdido algum peso 
pelo caminho). 55 de um, 72 de outro e 23 de uma maleta que trazia a 
roupa fizeram cerca de mil e duzentos quilómetros por estrada. Desta 
odisseia particular guardam a secreta certeza de que não voltarão a repe-
tir a façanha. Tinham a esperança de que chegaria a ver leões, elefantes 
ou outra caça grossa. Mas não vimos. Só vimos gazelas… Diz António o 
piloto da máquina. Apesar de tudo, lamenta que assim tenha sido.
António Francisco Marques da Silva Marques de 21 anos e Firmo Ri-
beiro de 24 partiram às sete horas de quinta-feira da capital de Mani-
ca e Sofala. Habituados já a realizações deste género, pois que ambos, 
anteriormente, por diversas vezes, fizeram grandes percursos, tanto em 
auto-stop, como de carro esperavam que esta aventura fosse menos difí-
cil do que se provou ser na prática. 
“Era uma aventura e uma prova de resistência, além de que queríamos 
comprovar a qualidade da máquina*  dizem-nos por outro lado, desejá-
vamos mostrar a alguns descrentes da Beira que até no Save podíamos 
passar.”
Talvez seja devido a esta aventura que hoje tenho problemas sérios de 
pescoço e na coluna!!!
Leia. S.F. Favor: Cá estamos em cima do dia 25 de Junho, a comemorar 

os 45 anos da Independência Nacional! Vai ser uma comemoração sem 

brilho! Tudo isto por causa do raio da Covid. Contudo, estou a pensar 

fazer o mesmo percurso que fiz há 45 anos atrás juntamente com os 

trabalhadores da Rennies Shipping Company, desde a Av. Mártires de 

Inhaminga, subindo a Karl Max, apanhando a 24 de Julho, indo até à 

Policia Montada, para depois virar à direita, até apanhar a Av. De Mo-

çambique, até ao Infulene e depois entramos no Estádio do Ferroviário 

na Machava. Quando aí chegamos, por volta das 23:30 começou a chover 

torrencialmente!... Entretanto, entrou pela porta da maratona, uma co-

luna de viaturas da marca volvo, todas de cor branca. Estacionaram em 

frente da bancada central e de lá saiu, uma figura ágil, que subiu as esca-

das sem parar até à tribuna. Era o falecido Presidente Samora.  Às 00:00 

horas em ponto iniciou as cerimónias, da declaração da Independência, 

que começaram com o arrear da bandeira Portuguesa e o hastear da ban-

deira moçambicana. Na época, podia-se entender que tivesse como um 

dos símbolos a AKM. Mas hoje, com o devido respeito, já não se faz 

nenhum sentido; tanto mais que é uma arma que deixou de ser usada 

pelos guerrilheiros da Frelimo e passou a ser usada por todos… Mesmo 

os que não deviam!!!

VIVA! O DIA 25 DE JUNHO
VIVA! OS 45 ANOS DA NOSSA INDEPENDÊNCIA
VIVA! MOÇAMBIQUE     

Beira - Lourenço Marques 
(Dezembro de 1970)
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Independência constrói-se a cada dia, em todos os sectores de activi-
dade, com orgulho de contribuir para o crescimento do país. 
Obrigado aos profissionais que, na batalha contra o COVID-19, 
arriscam-se todos os dias para nos manter seguros, em funcionamento 
e dão continuidade ao desenvolvimento. 
Não podendo celebrar juntos, reiteramos o apelo: 
Celebre em casa. Proteja-se do Covid 19.

Independência constrói-se 
com o compromisso de fazer 
um Moçambique melhor. 

Feliz 25 de Junho, dia da Independência Nacional.
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Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Saiba mais sobre Africanicidade em absa.co.mz/pt/africanicidade/

Africanicidade é uma palavra nova, criada pelo Absa, 
que surgiu da necessidade de acrescentar 
um valor adicional ao conceito de “Africanidade”, 
adicionando a tenacidade que representa 
os africanos, que nos ajuda a ultrapassar todos os desafios, 
e nos faz reconhecer as várias possibilidades que o nosso 
continente oferece.

No Absa acreditamos em ajudar as pessoas 
a encontrar uma maneira de fazer as coisas acontecerem, 
e chamamos a isso de Africanicidade.

#AdoramosAfricanicidade

Africanicidade
/Africa-ni-ci-dade/

Nome feminino
A habilidade africana 
de encontrar uma maneira 
de fazer as coisas acontecerem.

De africanidade + tenacidade
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Projecto Financiado por: Parceiros:

-

1 -

-
-

2 3

-

-

4

-

-

-

-

-

-
-

5

-

-

-

-

-

-

-

Âmbito Legal

-

-

-

-

Inexistência de Lei de Cibersegurança e Protecção de Dados preocupante

ões ê

Policy Brief
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Total E&P Mozambique Area 1, Lda (“TEPMA1”) is 

-

1. Register at TEPMA1 supplier database:
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers 

2. Submit the Expression of Interest with the 
following documentation:

-

-

EXPRES-
SION OF INTEREST FOR PROVISION OF CUS-
TOMS BROKERAGE SERVICES shall be submit-

 

EXPRESSION OF INTEREST 
FORPROVISION OF CUSTOMS 

BROKERAGE SERVICES
Total E&P Mozambique Área 1, Lda (“TEPMA1”) está a de-

-

-

-

-

-

As empresas interessadas devem seguir os passos seguin-

-
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

-

-

MANIFESTA-
ÇÃO DE INTERESSE PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO deve ser sub-

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPA-

CHANTE ADUANEIRO
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Desde a zona da marginal que as duas senhoras estavam presas, cada uma à sua 

janela enquanto a viatura percorria a cidade. Teresa e Felismina seguiram de 

olhos enamorados no novo carro do Rui. Aquela viagem era feita de espanto 

em espanto, ao passar pela baixa da cidade. Antes do mercado Xipamanine, 

a coroação, o espanto geral foi no mercado Estrela.

- Juras que hoje não é feriado e nem morreu ninguém importante, comadre?

- Nada disso, comadre. O meu tio está a txunar a capital como deve ser.

- O teu tio deve ter dormido dez anos num curandeiro em Mambone. «Nepussível»!

- Quando chegarmos ao sítio onde vamos vou te contar o que vi lá no Estrela, coma-

dre. Esses meninos que andavam ali na rua tinham a maior bolada do mundo!

- Promessa é dívida, comadre. Vou me segurar até ao Magupela. – Sentenciou a Te-

resa, de olhos no telemóvel.

  Nenhuma das comadres lembra-se de ver uma multidão, um autêntico formigueiro 

humano nestes dias de couve dezanove. Magupela era um testemunho vivo de um 

enxame de pessoas aflitas por um lugar para montar novas bancas.

- Sabes o que é isto, sô fiscal?

- Não!

- É tua a mãe! Não tens vergonha plantar tanta gente ao sol? – Teresa destilava o 

veneno, sem olhar às consequências.

Justino, o fiscal do mercado Magupela retirou os óculos por duas vezes para fingir 

que acertava o brilho pouco esclarecido das lentes. Passou, ao de leve as costas da 

mão esquerda pelos olhos, enquanto fungava, contendo-se para não ofender àquela 

senhora muito atrevida.

- O sô Justino talvez tem espíritos. Um homem destes, comadre preferir ser guarda?

- É a vida, Felismina. Sabes bem que não é uma linha recta. Se não fosse o meu filho 

Rui nós as duas ainda estaríamos no Zimpeto a espantar moscas, comadre.

- Mas é claro que aquilo tem o dedo aqui da madrinha dele, comadre. Não te esque-

ças.  -Disse Felismina, enquanto pavoneava-se entre a multidão, à espera da sua vez.

Enquanto as comadres gingavam, o Justino era uma lagoa silenciosa. O fiscal teclava 

de forma atrapalhada o telemóvel que cabia na palma de uma mão, antes da chegada 

da colega da Acção Social para impor alguma ordem naquele formigueiro.

- Vocês que vieram Xipamanine, Zimpeto, Trevo, aproximem-se, se faxavori! – Or-

denou uma matrona de lenço preto na cabeça, enquanto orientava aquele batalhão de 

mulheres e homens que entre rumores e vozes desencontradas.

Foi numa zona abandonada do bazar Magupela que Teresa e Felismina decidiram 

em conjunto alugar uma mercearia encerrada há anos. As comadres davam assim asas 

ao sonho de expandir o seu negócio, em tempos de crise. 

- Isto só precisa de uma limpeza e uma segunda mão para brilhar, Teresa!

- Certo, comadre. Mas diz lá, antes de me esquecer, qual é a bolada que viste no 

Estrela?

-Epá, comadre não me fales. Aqueles miúdos são malandros, páh. – Felismina tro-

çava sorridente.

- Comadre não goza comigo, faxavor!

- Vi um anúncio, numa chapa.

- Mas escreveram o quê, comadre?

- Aqueles putos, comadre escreveram em letras capitais: «Aluga-se Independência»

- Chiçá, ainda bem que o tio Comiche deu cabo daqueles marginais!

- A máxima, comadre, é que os tipos colocaram em letra miúda, assim «preço nego-

ciável». 

Aluga-se Independência?
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O 
Exim Bank dos EUA al-
terou o seu modelo de fi-
nanciamento inicial que 
envolvia a mobilização de 

cinco biliões de dólares para bens e 
serviços destinados à produção de 
Gás Natural Liquefeito (GNL) na 
península de Afungi, província de 
Cabo Delgado.

Em Setembro do ano passado, o 

Exim Bank anunciou um finan-

ciamento superior a cinco biliões 

de dólares para apoiar empresas 

norte-americanas interessadas em 

exportar bens e serviços para o em-

preendimento da petrolífera norte-

-americana Total.

Em comunicado, o Exim referiu 

que vai desembolsar 1,8 biliões de 

dólares de um total de 4,7 biliões 

de dólares.

Esse valor está, claramente, abaixo 

dos cinco biliões de dólares para 

apoiar o projecto de extracção ma-

rítima de gás natural.

Contudo, a alteração do modelo 

de financiamento vai implicar que 

cerca de 16.700 cidadãos norte-

-americanos trabalhem no projecto 

da Total durante a fase de constru-

ção, de acordo com o Exim Bank.

-

nas dos bens e serviços destinados 

às obras que vão decorrer em terra 

(on shore). 

Mas com a revisão do projecto fi-

nanceiro, o Exim Bank prevê cobrir 

obras do campo de gás Golfinho 

-

Bacia do Rovuma

Exim dos EUA altera plano 
de financiamento

Bank of China

HSBC (UK)

Mizuho ( Japan)

SMBC ( Japan)

-americanos vai aumentar de 31 

para 68.

aprovado pelo Governo moçambi-

cano em Junho de 2019, numa al-

tura em que o projecto era dirigido 

-

rko por 3,9 mil milhões de dólares, 

1.

-

ção de 12,88 milhões de toneladas 

âmbito do projecto dos campos de 

-

serão produzidos nos dois três.

que espera começar a produção em 

2024.

Acordos 
-

verá assinar um financiamento de 

com um grupo de cerca de 20 ban-

cos, incluindo o Rand Merchant 

-

que detém a maioria das acções do 

moçambicano, Millennium bim 

também está na lista, onde também 

maioritário do Banco Único. 

-

ral liquefeito inicie em 2024.

Lista de bancos

-

preendedor ugandês queriam fazer do Moza um banco mais 

em Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Ruanda. Resultados do 

corona…

-

sinar a 30 de Junho(e não a 22) um acordo de financiamento 

financiamento inicial e vai injectar no projecto qualquer coisa 

como 4700 milhões, porque não quer competição de russos e 

-

que o belicoso Trump ainda não esqueceu as humilhações às 

mãos de Rex Tillerson.

Talvez por causa dessas cortesias e outros apoios para Cabo 

-

-

-

lista, apesar de alguns nostálgicos da “guerra fria” continuarem 

as suas conjecturas isrianas. 

Banal, banal é um SdE lá das bandas do o&g que há falta dos 

sua marca indelével na inauguração de uma bomba de gasolina. 

não se ficasse a rir sozinho.

Ele próprio que tem as suas mágoas, depois da eleição do re-

maridinho também tem funções na área onde um desditoso SE 

luta para explicar estatísticas de emprego.

Sem ser banal e numa guerra de corredores, um dos maiores 

propagandistas governamentais está a tentar impressionar o 

as façanhas de mercenários e as forças autóctones no combate 

ao jihadismo. Será que o comentador do disse que não disse 

também está a dar uma ajudinha ao “sítio virtual” ? 

de Gaza que é suposto ter capitaneado o assassinato do acti-

nomes, a maioria dos quais provoca azia aos protectores do re-

gime. Ganda coincidência…

-

-

tam com a falta de condições das escolas que não conhecem e 

dos bairros com ainda piores condições e que também não co-

-

flito entre o litoral e o interior, com os primeiros a queixarem-

-se de serem as principais vitimas das atrocidades cometidas 

em nome do combate aos jihadistas. Mais uma batata quente-

para o engenheiro do planalto, ele que logo à partida é suspeito.

Depois de mandar passear a ciência em torno da pandemia que 

pôs o mundo de joelhos, o nosso vizinho a norte declarou guer-

ra contra a imprensa inconformada. Há um jornal que já teve a 

licença cancelada, tudo porque o órgão que dá a licença achou 

que o jornal violou princípios éticos. Resta saber o que fazem 

os juízes e os tribunais, para além de uma atenta directora em 

Maputo… 

Em voz baixa
-

nente deputado da oposição apresta-se a ser devorado pelos 

apetites revanchistas dos seus pares que não lhe perdoam as 

simpatias pelos derrotados da Gorongosa, em Janeiro de 2019. 

Ergue-te e caminha, como dizia o poeta… 
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A 
mineradora Vale, que 
opera em Moatize 
(Tete), entregou semana 
passada ao Ministério da 

Saúde (MISAU) cerca de 80 mil 

testes rápidos de diagnóstico à 

Covid-19. A cerimónia de entre-

ga realizou-se nas instalações do 

Serviço Provincial dos Assuntos 

Sociais, na cidade da Matola, e 

contou com a presença de We-

lington Soares, representante da 

Vale, e da Secretária de Estado 

para a Província de Maputo, Vic-

tória Diogo.

A oferta deste material às autori-

dades moçambicanas insere-se no 

âmbito do memorando de enten-

dimento que a Vale assinou com 

o Governo em Abril, e que prevê 

ajuda no valor de usd2.0 milhões 

para combater à pandemia do 

novo Coronavírus.

Em causa está a doação de diver-

sos equipamentos hospitalares e 

materiais de prevenção e protec-

ção individual para os profissio-

nais de saúde. Neste pacote de 

Covid-19: Vale entrega 80 mil testes
ajuda humanitária que está já a 

ser distribuído em várias provín-

cias do país desde o mês de Abril, 

incluem-se os 80 mil testes rápi-

dos agora doados ao MISAU.

“Ciente da responsabilidade que 

todos têm num momento tão 

desafiador como este, a Vale rea-

firma, assim, o seu compromisso 

com a sociedade moçambicana”, 

sublinhou Welington Soares, re-

presentante da Vale, sublinhan-

do a importância da empresa se 

ter mobilizado, desde a primeira 

hora, no combate à doença, refor-

çando medidas de controlo e de 

prevenção nas suas unidades, de 

forma a proteger a vida dos seus 

trabalhadores e das comunidades.

O mesmo responsável lembrou 

também que, para além dos 80 

mil testes entregues a ajuda hu-

manitária que a Vale está a dar a 

Moçambique no valor de usd2.0 

milhões, consiste na doação de 

materiais de higiene pública, 

equipamento hospitalar e de pro-

tecção individual, que vai servir 

para apoiar as autoridades de saú-

de no combate à Covid-19.

No âmbito do reforço das 

medidas de prevenção 

contra a Covid-19, o 

Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) e a Associa-

ção dos Conservadores e Notários 

de Moçambique (ACN) proce-

deram, na quinta-feira finda, uma 

acção de distribuição de máscaras 

aos funcionários e colaboradores 

das diferentes unidades orgânicas 

do Ministério da Justiça, Assun-

tos Constitucionais e Religiosos, 

na cidade de Maputo. O even-

to, que decorreu no edifício do 

BCI e ACN unem-se 
contra Covid-19

Quarto Cartório Notarial e Con-

servatória dos Registos Centrais, 

foi orientado pela Ministra do 

pelouro, Helena Kida.

O BCI disponibilizou um lote 

de máscaras reutilizáveis a serem 

distribuídas a nível nacional aos 

funcionários e colaboradores da-

quele organismo, prosseguindo, 

assim, as acções de apoio e de 

sensibilização que está a desenca-

dear em todo o país, abrangendo 

instituições públicas e privadas, 

com vista a travar a propagação 

do novo Coronavírus. 

A 
Total Moçam-
bique, empresa 
vocacionada na 
distribuição de 

combustíveis e lubrifican-
tes, inaugurou na semana 
passada, mais um posto de 
abastecimento.

O novo posto de serviço, 

denominado Estação de 

Serviço PEMBA, está si-

Total abre mais um Posto 
de Abastecimento

tuado na cidade de Pemba (Av 

da Marginal), na Província de 

Cabo Delgado. Esta estação 

conta com uma infraestru-

tura moderna com três ilhas, 

uma das quais com serviço de 

alto débito, sistema solar de 

15 kwP instalado no tecto da 

bomba e dispõe igualmente de 

uma loja Bonjour para a satis-

fação completa da sua cliente-

la.

“Esta estação inscreve-se 

na nossa estratégia de nos 

tornarmos a principal in-

terveniente de energia 

responsável e proporcio-

nar combustíveis e ser-

viços de qualidade aos 

moçambicanos.” afirmou 

Ronan Bescond – Direc-

tor Geral Total Moçam-

bique.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE 
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, LOGÍSTICA NO 
LOCAL E SERVIÇOS RELACIONADOS 

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique 
Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do 
projecto Moçambique LNG (‘’O PROJECTO’’), um fabrico de 
gás natural liquefeito em Afungi, província de Cabo Delgado, 
convida as entidades interessadas a submeter à sua Manifestação 
de Interesse para serviços de movimentação e logística para O 
PROJECTO (em Afungi, Distrito de Palma, Cabo Delgado). 

 Logística e serviços de suporte em Afungi, inclusive 
transporte, movimentação de materiais, carregamentos e 
descarregamentos, inclusive do pessoal e equipamento; 

 As entidades interessadas deverão dispor de pessoal 
qualificado e competente para trabalhos com equipamento 
especializado e com padrões internacionais de SMS. 
Certificações do equipamento e do pessoal serão exigidas. 
Serviços e equipamento incluem:  

 Levantamento (Guindaste: móvel do tipo todo terreno) 
 Movimentação (empalhadeiras/ empalhadeiras 

telescópicas/ empalhadeiras móveis todo-terreno) 
 Geradores (vários tamanhos) 
 Transporte (camiões e camiões cavalo/ autocarros e 4x4) 
 Outro equipamento (ex.: Compressores, postos de 

iluminação móveis/ tanque de limpeza, etc.). 

A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação 
detalhada sobre as capacidades da Empresa ou da Entidade 
interessada, incluindo a seguinte informação e documentação:  

1. Estatuto actualizado, (publicado no Boletim da República); 
2. Certificado actualizado de Registro Comercial; 
3. Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas 
autoridades responsáveis (Alvará); 
4. Prova de registro tributário (NUIT) e declaração de início de 
actividade (M/01C e M02); 
5. Perfil da empresa 
 
As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua 
manifestação de interesse contendo toda a documentação 
solicitada para o seguinte endereço de e-mail: 
cristiana.langa@ccsjv.com até ás 17:00 (UTC+2) horas do dia 3 
de Julho de 2020. 

O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público “serviços de 
movimentação e logística’’. Sujeito à entrega e conformidade de toda a 
documentação acima, as entidades e empresas interessadas podem receber o 
Pacote de Qualificação. O objectivo das informações é identificar empresas com 
capacidade para um concurso de fornecimento e instalação de “serviços de 
movimentação e logística’’. Este inquérito não deve ser considerado um 
convite para licitar e não representa ou constitui qualquer promessa, contracto, 
oferta, obrigação ou compromisso de qualquer espécie por parte da CCS JV ou 
Total com as entidades participantes neste inquérito. Os dados e informações 
fornecidas não devem ser considerados como um compromisso por parte da CCS 
JV ou da Total, nem darão ao interessado o direito de reivindicar qualquer 
indemnização. Os dados e informações claramente marcados como 
"confidenciais" serão tratados como confidenciais pela CCS JV ou pela Total. 
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da 
Manifestação de Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas 
interessadas e serão suportados integralmente pelas mesmas empresas e não 
terão direito a qualquer reembolso pela CCS JV ou Total.                                                                                                                

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF 
SERVICES OF MATERIAL HANDLING, SITE 
LOGISTICS AND ASSOCIATED SERVICES 

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique 
Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of 
Mozambique LNG project (“THE PROJECT”), a natural gas 
liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado 
province, invites interested entities to submit an Expression of 
Interest for material handling and logistic services for THE 
PROJECT (localized in Afungi, Palma District, Cabo Delgado): 

 Provision of various logistic and support services in Afungi 
site including transportation, material handling - loading / 
offloading operations, including staff and material supply. 

 Interested entities shall avail of qualified and competent 
staff, experienced with international standards, equipment 
and world recognized lifting / HSE standards. Equipment 
and operator’s current certification are required. Services 
and Equipment include:  

 Lifting (Cranes: crawler /rough terrain / all-terrain type)  
 Handling (forklifts and rough terrain forklift / telehandlers 

and rough terrain telehandler)   
 Generators (different sizes) 
 Transportation (trucks and trailers/ seater usses / 4x4 pick-

ups) 
 Other equipment (e.g.: Mobile air compressors / light 

towers / tank cleaning, etc.). 

The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed 
information about the capacity of the Company or Entity 
interested, including the following mandatory documentation: 

1. Updated Articles of Association (as published in the 
Official Gazette). 

2. Updated Certificate of Commercial Registration 
3. Operational License or equivalent document issued by the 

relevant authorities 
4. Evidence of tax registration (NUIT) and commencement of 

activity declaration (M/01C e M02) 
5. Company profile 

 
Companies interested in this invitation may submit their 
Expression of Interest by sending all the requested 
documentation to the following e-mail address: 
cristiana.langa@ccsjv.com no later than 17:00 (UTC+2) of the 
3rd of July 2020.  

The Email submission must refer to the Public Announcement object material 
handling and logistic services. Subject to the delivery and compliance of all 
the above documentation, interested entities and companies may receive the 
Qualification Package. The purpose of the information and documents is to 
identify qualified companies that have the capacity to be considered for potential 
invitation to tender for “material handling and logistic services”. This enquiry 
shall not be considered as an invitation to bid and does not represent or constitute 
any promise, contract, offer, obligation or commitment of any kind on the part 
of CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with entities 
participating in this enquiry. Data and information clearly marked as 
“confidential” will be treated as confidential by CCS JV or Total. Any costs 
incurred by the interested companies in preparing the Expression of Interest shall 
be solely the entire responsibility of the interested companies, shall be fully born 
by such companies and will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or 
Total. 
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LIVRE DE COVID-19 

 SEM ACIDENTES COM AFASTAMENTO

A 
pandemia Covid-19 acabou 
por agendar a quarta edição 
do Seminário de Jornalismo 
Cultural, um evento que 

poderia, como outros, render-se aos 

novos tempos, não tivessem tido, os 

organizadores, a ousadia de seguir 

em frente e adaptar-se ao período da 

Covid-19. No evento, notou-se ne-

cessária uma adaptação aos tempos 

duma crise que, defenderam os ora-

dores, oferece oportunidades a serem 

aproveitadas.

O Seminário de Jornalismo Cultural 

aconteceu entre 22 e 23 de Junho, em 

dois dias, com duas mesas de debate. 

Colocou-se a Covid-19 no topo da 

agenda, no evento mais curto desde a 

sua fundação, há quatro anos.

Há que seguir em frente, pese embora 

os novos desafios. É uma lição deixa-

da por oradores de diferentes cantos 

do planeta, que este ano não preci-

saram atravessar as fronteiras físicas 

dos seus países, ainda que continuas-

se em Maputo, a sede do Seminário, 

que discutiu o jornalismo cultural e a 

Covid-19. Era um aperitivo para uma 

reflexão sobre “o futuro dos festivais”. 

Não se pode esquecer que o primeiro 

semestre de 2020 foi atípico, grandes 

festivais foram cancelados ou adia-

dos, em todo o mundo, para combater 

à Covid-19. No Seminário do Jorna-

lismo Cultural, fizeram-se represen-

tar quatro países, através da brasileira 

Adriana Barbosa, que dirige a Feira 

“Teremos que nos adaptar”
 Por Lucas Muaga

Preta, Ivan Santos, do “Plateau” – 

Festival Internacional de Cinema, no 

Cabo Verde, Jiggs Thorne, do famoso 

Bushfire, no eSwatine) e Quito Tem-

be, da bienal KINANI (Plataforma 

de Dança Contemporânea/Moçam-

bique). Os quatro foram moderados 

por Ivan Laranjeira, curador do Fes-

tival da Mafalala.

Os quatro defendem a continuidade 

das actividades culturais e artísticas, 

sem ignorar a Covid-19, mas procu-

rando alternativas para, diga-se, uma 

sã convivência com a mesma. “Tere-

mos que nos adaptar face às barreiras 

que poderão surgir, mas acredito que 

o festival irá acontecer, em qualquer 

dos cenários”, comenta Ivan Santos, 

Director do Plateau, agendado para 

Novembro. 

Para estes, a alternativa mais próxima 

é abraçar o mundo virtual, assumindo 

ser esta uma ideia que precisa de ma-

turação, sem esquecer que os mesmos 

organizam eventos pensados para 

um público físico. “É verdade que 

não tem [a dança contemporânea] 

as mesmas facilidades que a música, 

por exemplo, mas ao mesmo tempo, 

como é que isto pode ser possível”, 

disse Quito Tembe.

Por seu turno, a brasileira Adriana 

Barbosa considera que é necessária 

uma espécie de educação tecnológi-

ca para produtores de festivais. “Não 

são todas as pessoas que conseguem 

entender de edição, dessas tecnolo-

gias para aceder essas plataformas e 

sensibilizar suas produções culturais”, 

explica a curadora da Feira Preta.

Ainda segundo Adriana Barbosa, o 

mundo virtual é exclusivo para de-

terminadas classes sociais. “O sinal 

de internet não é barato no Brasil e 

o equipamento, celulares, smartpho-

nes e o computador, também não 

é barato. Quem consegue manter a 

produção é quem tem minimamen-

te acesso à internet e um dispositivo 

móvel para conseguir rodar produ-

ções”, considera. 

É também por essa razão que Qui-

to Tembe considera que o futuro 

dos festivais é sombrio, entendendo 

que este “é o momento que devemos 

olhar para as oportunidades. Já passa-

ram aquelas 4 primeiras semanas de 

desânimo, do fechar do bloco e de es-

tar completamente de rastos, por não 

sabermos o que fazer e como fazer”, 

considera Quito Tembe, acrescentan-

do que “se tivesses um seguro con-

nosco, por exemplo, isso poderia ser 

uma almofada de oxigénio para nossa 

dinâmica artístico-cultural”.

Aliado aos seguros, está a proposta de 

criação duma associação para a área. 

“Estamos nesse processo, nessa dis-

cussão, no processo da criação de uma 

associação de todos os empresários de 

eventos culturais, para advocacia dos 

eventos junto dos governantes em 

relação a como intervir no que tan-

ge aos eventos culturais”, disse Quito 

Tembe.

Seminário de Jornalismo Cultural
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O Governo de Moçambique, recebeu um Crédito 

do Banco Mundial para financiar o Projecto de As-

sistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) e 

pretende aplicar parte dos fundos para custear servi-

ços de consultoria. 

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem: 

Assistir o Comité de Coordenação da ITIE Moçam-

bique a produzir o Nono Relatório para a ITIEM de 

acordo com o Padrão de 2019 da ITIE, tendo como 

base os dados do exercício económico de 2019.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia, 

convida firmas de consultoria (“Consultores”) ele-

gíveis para manifestarem o seu interesse em pres-

tar os serviços. Os consultores interessados devem 

fornecer informações demonstrando que reúnem as 

qualificações requeridas e experiência relevante para 

prestar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: 

(i) Conhecimento e experiência comprovada nos 

sectores de petróleo, gás e mineração de Moçambi-

que; (ii) Perícia e experiência em contabilidade, au-

ditoria e análise financeira e fiscalidade; e (iii) His-

tórico comprovado em trabalhos similares incluindo 

ter elaborado relatórios de acordo com os recentes 

padrões da ITIE.

Os Consultores interessados deverão prestar aten-

ção ao parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco Mun-

dial: Selection and Employment of Consultants under 
IBRD Loans and IDA Credits and Grants, de Janeiro 

de 2011 (“Directrizes para Consultores”), que esta-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO 

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 (SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

N.º do Credito: IDA 5199 - MZ 
 

Título dos Serviços: ADMINISTRADOR INDEPENDENTE PARA A 
ELABORAÇÃO DO NONO RELATÓRIO DA ITIE DE MOÇAMBIQUE 

REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019.

Referência: C261

belece a política do Banco Mundial sobre conflito 

de interesse.

Os Consultores podem associar-se em forma de 

“Joint Venture” ou subcontratação para fortalecer as 

suas qualificações. Encoraja-se que os consultores 

que manifestem interesse em associação indiquem 

o tipo de associação.

Um Consultor será seleccionado de acordo com o 

método de Selecção Baseado na Qualidade e Custo 

(QCBS) definido nas Directrizes para Consultores.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no en-

dereço abaixo, durante as horas normais de expe-

diente – 08:00 to 16:00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser sub-

metidas por escrito no endereço abaixo (em-mão, 

correio, FAX, correio electrónico) até 8 de Julho de 
2020.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

Direcção de Planificação e Cooperação 

Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas 

(MAGTAP)

Av. Mao Tsé Tung nr. 820, R/C.

Tel. + 258 21 48 60 62

Maputo - Moçambique

Email: info.pm@magtap.gov.mz
            aulemba@magtap.gov.mz

            info@magtap.gov.mz                                               
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