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Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!

De como o Estado é “mamado” por altos servidores públicos
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SdE-4.0 milhões

PM - 8.0 milhões

Ministros
6.0 milhões

Vice-ministros
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Presidente 
da AR
11 milhões
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Muitas vezes por ini-
ciativa própria, eles 
se batem a todo custo 
até ascenderem a altos 

cargos em órgãos do Estado e do 

Governo. Chegados ao púlpito, eles 

têm, para além de salários, modes-

tos ou chorudos, uma vida de lorde 

e poder para traficar influências. 

Mas, terminados os mandatos, o 

Estado ainda deve reintegrá-los na 

sociedade, num processo bastan-

te oneroso para o erário público. 

É longa a lista de altos servidores 

públicos que “mamam” o Estado 

moçambicano, em arrepiantes pro-

cessos de reintegração. 

No início deste ano, um frenético 

debate sobre a reintegração de de-

putados escandalizou a sociedade 

moçambicana, com os parlamen-

tares a serem classificados como o 

sector mais insensível da adminis-

tração pública que, sem escrúpulos, 

aprovava subsídios de reintegração 

perante o sofrimento de um povo a 

braços com a covid-19.

Não é que os deputados não sejam 

isso, mas eles foram apenas vítimas 

da publicidade a que foi submeti-

da a proposta do orçamento anual 

da Assembleia da República (AR), 

uma vez aberta à cobertura pela co-

municação social.

A triste realidade do país é que a 

lista de altos funcionários do Es-

tado e do Governo que, ao fim de 

cada mandato, devem ser reintegra-

dos em suas próprias sociedades é, 

simplesmente, longa. Do executivo, 

passando pelo legislativo até ao ju-

diciário. 

A reintegração dos altos servidores 

do Estado é a parte mais visível de 

como um dos mais pobres Estados 

do mundo é devorado por elites 

predadoras e insensíveis ao sofri-

mento de um povo que não sabe 

o que comer sempre que nasce um 

novo dia.

Já em 2011, o Centro de Integrida-

de Pública (CIP), uma organização 

da sociedade civil que se bate pela 

transparência e boa governação, 

alertava que os direitos e regalias 
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tegração dos 250 deputados da le-

gislatura passada, a oitava. 

Mas não é tudo. Fora outras rega-

lias, quando cessam o mandato, os 

parlamentares têm direito, à luz da 

Lei que estabelece o Sistema de 

Previdência e Segurança Social do 

deputado, a uma pensão de aposen-

tação por cada ano de exercício de 

mandato, desde que tenham efec-

tuado descontos referentes à pensão 

de aposentação.

Para tal, o deputado da AR tem 

de ter exercido três mandatos con-

secutivos, independentemente da 

idade e descontado 13% do salário 

base; tenha exercido dois  mandatos 

consecutivos, completado 60 anos, 

para homens, ou 55 para mulheres e 

descontado 13% do salário base ou 

tenha exercido 2 mandatos conse-

cutivos ou interpolados, prestado 35 

anos de serviço ao Estado e descon-

tado 13% do salário base.

O presidente do Parlamento, por 

exemplo, tem salvaguardado, sem-

pre que termina o mandato ou te-

nha cumprido, pelo menos, metade 

da legislatura, a totalidade do ven-

cimento actualizado, desde que te-

nha descontado 13% do salário base 

para pensão de aposentação. 

Para além do salário base, os depu-

tados encaixam, anualmente, 375.6 

milhões de meticais em subsídios. 

Contas feitas pelo “País” indicam, 

por exemplo que, sobre o salário 

base de 81.596.20 centavos, o depu-

tado simples leva, a cada mês, mais 

4.900 de despesas de representação, 

valor que pode atingir 21.972 Me-

ticais para os deputados com assu-

mem certas funções no Parlamento.

Acrescem-se 6 mil Meticais de sub-

sídio de círculo eleitoral durante 60 

dias; um subsídio mensal de renda 

de casa ao valor de 30% do salário 

(correspondendo a 24 para mais de 

40 mil Meticais); subsídio de água 

e luz, variando de 1.830 até mais 

de 2 mil Meticais; subsídio mensal 

de 2.553 Meticais para empregados 

domésticos e mil meticais de se-

nha de presença durante 175 dias. 

Embora incompreensível a razão de 

subsídios em função da marcação 

de senhas de presença, uma vez que 

os deputados têm salário a cada 30 

dias, quando há sessões extraordi-

nárias, o subsídio da senha de pre-

sença aumenta para 9 mil meticais 

por dia.

Só este ano, a AR vai gastar 750.6 

milhões de meticais em salários e 

subsídios de deputados cujo papel a 

sociedade questiona. Embora o Or-

çamento não indique o subsídio de 

transporte que vai aos deputados, 

a AR deverá consumir, igualmente 

em 2020, 19.400 mil para subsídios 

de transporte e 360 mil em com-

bustíveis e manutenção de viaturas.

Na altura do debate sobre a reinte-

gração dos deputados, no início do 

ano, o CIP considerou que, se os 

subsídios de reintegração dos de-

putados são retirados dos impostos 

dos cidadãos, uma vez que, à 

luz do n° 2 do Artigo 45 da Lei 

da elite política moçambicana se 

encontravam desajustadas da reali-

dade do país. 

“Na forma como, actualmente, está 

estabelecido o quadro legal sobre a 

concessão de direitos e regalias aos 

dirigentes superiores do Estado, 

transformou, na prática, o exercício 

de cargos públicos numa forma de 

obtenção de recursos materiais e 

financeiros de forma facilitada e de 

outras benesses para os titulares de 

cargos públicos e seus dependentes 

(durante e findo o exercício de fun-

ções públicas), numa escala ques-

tionável, atendendo a sua extensão 

(dos beneficiários)”, referia o CIP, 

muito antes da actual conjuntura  

de  crise. 

Mas tudo fica ainda mais trágico 

quando o Estado tem de distribuir 

infinitas regalias por titulares cujo 

desempenho está abaixo do razoá-

vel. 

O caso dos deputados 
De acordo com o número 1, do Ar-

tigo 45 da Lei n° 31/2014, de 30 de 

Dezembro, que aprova o Estatu-

to do Deputado, os parlamentares 

moçambicanos têm direito, quando 

cessam o mandato, a um subsídio de 

reintegração de 75% do salário base, 

por cada exercício do mandato. 

No mesmo Artigo, a Lei preconiza, 

já no número 2, que o pagamento 

do subsídio de reintegração não 

pressupõe quaisquer contribuições 

e, no número 3, que o subsídio de 

reintegração é pago numa única 

tranche.

Com um salário base de 81.596.20 

centavos, um deputado raso embol-

sa, no fim de cada mandato, perto 

de quatro milhões de Meticais em 

subsídio de reintegração. Mas o de-

putado que assume cargos na AR 

tem mais.

Os 2 vice-presidentes da AR, por 

exemplo, auferem, ao fim de 5 anos, 

perto de 7 milhões de Meticais em 

reintegração, na razão de um salário 

base de 134.006, 88 centavos.

É o que levaram ou deverão levar 

António Amélia e Yonusse Amad, 

vice-presidentes do Parlamento na 

oitava legislatura, pela Frelimo e 

Renamo, respectivamente. 

Só para dar uma ideia, 7 milhões de 

meticais corresponde ao valor que 

era anualmente alocado aos distritos 

para iniciativas de desenvolvimento 

local, naquilo que ficou conhecido 

como Fundo de Desenvolvimento 

Distrital (FDD), uma das bandeiras 

da administração Guebuza. 

Mas, de acordo com o capítulo 5 da 

Lei n° 31/2014, no seu Artigo 27, a 

presidente da AR beneficia de um 

subsídio de reintegração equivalen-

te a 100% do vencimento base por 

cada exercício do mandato. 

Assim, no fim de cada cinco anos 

ou, pelo menos, de metade da legis-

latura, quem preside a “escolinha do 

barrulho” encaixa perto de 11 mi-

lhões, na razão de um salário base 

de 178.228 Meticais. É o que levou 

ou deverá levar Verónica Macamo, a 

antiga presidente da AR, agora em 

“reintegração” no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e Coopera-

ção, onde é ministra. 

Com chorudos subsídios de reinte-

gração, os deputados são o exemplo 

de uma classe cujo desempenho é 

bastante questionado pela socieda-

de moçambicana. A AR chegou a 

ganhar o cognome de “escolinha de 

barrulho”, justamente porque, vezes 

sem conta, os deputados se centram 

em assuntos marginais e ataques 

gratuitos, em detrimento de buscar 

soluções para os reais problemas do 

povo que representam. 

Um dos episódios mais rocambole-
scos na ficha de serviço de Verónica 
Macamo, a antiga presidente da AR 
cuja reintegração custa perto de 
11 milhões, foi quando esta depu-
tada da Frelimo inventou a figura 
de relaxamento de imunidade, um 
instituto estranho ao direito, tudo 
na tentativa de salvar o também 
deputado pelo partido no poder e 
antigo ministro das Finanças,  Ma-
nuel Chang, detido na África do Sul 
desde 29 de Dezembro de 2018.
De acordo com o Orçamento da AR 

de 2020, só este ano, o órgão deverá 

gastar mais de 1 bilião de Meticais 

no pagamento de subsídios de rein-

Os distintos reintegrados

Os membros do Governo são parte de uma planilha de servidores públicos que “mamam”  o Estado moçambicano

Ao cabo de 5 anos, cada um dos 250 deputados da AR leva para casa perto de 4 milhões de Meticais em reintegração. Só 
este ano, será mais de 1 bilião  para reintegrar pessoas que não foram obrigadas a ser deputados 

V. Macamo, a mamã do relaxamento cuja 
reintegração custa perto de 11 milhões
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O 
presidente da dele-
gação do Parlamento 
Europeu à Assembleia 
Parlamentar Paritá-

ria África-Caraíbas-Pacífico/
União Europeia (ACP/UE), 
Carlos Zorrinho, expressou, 
esta semana, preocupação com a 
violência na província de Cabo 
Delgado e apelou ao executivo 
para tomar medidas “eficazes e 
decisivas”.

Numa nota atribuída ao eurode-

putado português, Carlos Zorri-

nho considerou que “a principal 

prioridade do Governo deve ser 

trazer todos os suspeitos com 

responsabilidade criminal à jus-

tiça em julgamentos justos”.

“Enquanto membro da Comu-

nidade de Desenvolvimento da 

África Austral (SADC), Mo-

çambique deve explorar possí-

veis opções para a cooperação 

transnacional”, disse Zorrinho, 

acrescentando que o organismo 

da SADC para a cooperação 

na Política, Defesa e Segurança 

“poderá ser um importante ele-

mento para a gestão e condena-

ção deste conflito a curto prazo”.

O eurodeputado socialista refe-

riu ainda que a longo prazo será 

necessária uma “aproximação in-

tegrada e coordenada”, incluindo 

“a promoção da democracia, di-

reitos humanos, uma governação 

local eficaz e uma restauração 

eficaz do Estado de direito”.

Na nota, Carlos Zorrinho de-

fendeu que as condições socio-

-económicas que levaram à ins-

tabilidade e ao crescimento do 

extremismo violento “precisam 

de ser abordadas também”.

O presidente da delegação do 

Parlamento Europeu à As-

sembleia Parlamentar Paritária 

ACP/UE apontou ainda que a 

União Europeia “está pronta a 

apoiar Moçambique nas refor-

mas económicas e políticas ne-

cessárias”.

No sábado da semana passada, 

grupos armados que actuam em 

Cabo Delgado deixaram a vila 

de Mocímboa da Praia num 

cenário de “grande destruição”, 

após confrontos com as Forças 

de Defesa e Segurança.

Os confrontos entre as FDS e 

os grupos armados eclodiram na 

madrugada de Sábado, provo-

cando a fuga da população.

Mocímboa da Praia já tinha sido 

invadida e ocupada durante um 

dia por rebeldes em 23 de Mar-

ço, numa acção depois reivindi-

cada pelo grupo ‘jihadista’ Esta-

do Islâmico.

O confronto de sábado foi o 

maior de que há relato em Cabo 

Delgado desde a ocupação por 

insurgentes da vila de Macomia, 

entre 28 e 30 de maio, e con-

sequente confrontação com as 

FDS moçambicanas.

Mocímboa da Praia é uma das 

principais vilas da província, si-

tuada 70 quilómetros a sul da 

área de construção do projecto 

de exploração de gás natural 

conduzido por várias petrolífe-

ras internacionais e liderado pela 

Total.

A violência armada dos últimos 

dois anos e meio já terá provoca-

do a morte de, pelo menos, 700 

pessoas e uma crise humanitária 

que afeta cerca de 211.000 resi-

dentes.

n°31/2014 não pressupõem quais-

quer contribuições, então, trata-se 

de um “assalto” legalizado aos con-

tribuintes.

Governantes 
Mas não só os deputados que “me-

recem” ser reintegrados neste pa-

raíso para alguns e inferno para a 

maioria. De acordo com a Lei n° 

7/98, de 15 de Junho, os titulares 

de cargos governativos, desde o 

primeiro-ministro (PM), ministro, 

vice-ministro, secretário de Estado, 

governador de província, adminis-

trador de distrito até ao chefe de 

Posto Administrativo, têm direito, 

quando cessarem funções, a um 

subsídio de reintegração de 75% do 

salário base, por cada ano de exercí-

cio de cargo.

Assim, ao cabo de cinco anos, o 

PM, que tem um salário base de 

178.228 Meticais, custa mais de 

oito milhões de Meticais em rein-

tegração.

Com um salário base de 137.100 

Meticais, os ministros custam ao 

Estado mais de 6 milhões de Me-

ticais em reintegração.  

Os vice-ministros, que auferem 

109.678 Meticais, são reintegrados 

a aproximadamente 5 milhões de 

meticais sempre que cessam fun-

ções.

Os secretários de Estado, com um 

salário base de 89.116, custam mais 

de 4 milhões de reintegração, qua-

se os mesmos que os governadores 

provinciais, que têm um salário base 

de 95.970 Meticais.

PRM
De acordo com o Decreto 10/2008, 

que aprova o Regulamento de Di-

reitos e Deveres dos oficiais gene-

rais, superiores e subalternos das 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM), estes também 

beneficiam de subsídios de reinte-

gração, na sua passagem à reserva 

ou reforma.

Assim, o general de exército ou 

almirante, o tenente-general ou 

vice-almirante, o major general ou 

contra-almirante e o brigadeiro ou 

comodoro, tem 50% do salário base 

em 36 meses.

O coronel ou capitão de mar-e-

-guerra, o tenente-coronel ou capi-

tão-de-fragata e o major ou capitão 

tenente, têm direito a 50% do salá-

rio base em 18 meses.

Por sua vez, os oficiais subalternos 

com mais de 15 anos de serviço têm 

direito a 50% de salário base em 12 

meses.

Por sua vez, os oficiais generais, su-

periores e subalternos da Polícia da 

República de Moçambique (PRM), 

também têm direito a subsídios de 

reintegração.

Ao que estabelece o decreto n° 

64/2008, de 30 de Dezembro, que 

aprova o Regulamento de Direi-

tos e Deveres dos oficiais generais, 

superiores e subalternos da PRM, 

na situação de reforma e reserva, o 

inspector-geral da Polícia, o comis-

sário da Polícia e o 1º adjunto de 

comissário de Polícia têm direito a 

50% do salário base em 36 meses.

Por sua vez, o adjunto comissário 

da Polícia, o superintendente prin-

cipal da Polícia e o superintendente 

da Polícia, beneficiam de 50% do 

salário base em 18 meses. Enquan-

to isso, os oficiais subalternos com 

mais de 15 anos de serviço têm di-

reito a 50% do salário base em 12 

meses.

Tal como em relação aos oficiais ge-
nerais, superiores e subalternos das 
FADM, o pagamento de subsídios 
de reintegração dos oficiais gene-
rais, superiores e subalternos da 
PRM, é efectuado na totalidade ou 
em prestações e períodos. É a triste 
estória moçambicana de servido-
res que, a todo custo,  “mamam” o 
Estado, para usar uma expressão do 
próprio presidente moçambicano, 

Filipe Nyusi.

Cabo Delgado

passagem à reforma ou reserva
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O 
partido no poder em Mo-
çambique, Frelimo, deve 
aprender dos seus erros 
e da história, levando a 

sério a sistemática marginaliza-

ção económica e política da região 

norte do país, para acabar com a 

rebelião na zona, entende o investi-

gador britânico Alex Vines.

Defende a relevância do passado 

para a compreensão e solução da 

violência armada em Cabo Delga-

do, num comentário intitulado “À 

medida que o conflito em Cabo 

Delgado se agrava, a Frelimo irá 

aprender dos seus erros?”, que es-

creveu para o jornal sul-africano 

Mail&Guardian.

“Neste centenário do seu nascimen-

to, vale a pena ler o livro de Eduardo 

Mondlane ´Lutar por Moçambi-

que”, refere o pesquisador britânico 

da Chatham House.

O “Lutar por Moçambique” é uma 

recordação de que a insurgência é 

bem-sucedida, quando há défice de 

governação e de desenvolvimento”, 

prossegue.

Alex Vines assinala que o regime 

colonial português falhou na guerra 

em Moçambique, porque negligen-

ciou a distante região norte e res-

pondeu à insatisfação popular com 

violência.

“Reaprender a ciência da guerra de 

libertação podia ajudar a Frelimo a 

estabilizar o conflito em Cabo Del-

gado”, destaca o pesquisador.

Alex Vines cita Mateu Kathupa, 

um quadro da Frelimo oriundo de 

Cabo Delgado, que disse numa vi-

deoconferência da Chatham House, 

a partir de Pemba, capital da pro-

víncia, que “parece que a insurgência 

aumenta em áreas onde a população 

tem sido marginalizada pelo Gover-

no, principalmente os jovens”.

No referido “webinar”, de acordo 

com Alex Vines, Mateus Katupha, 

antigo ministro da Cultura e ex-

-deputado da Assembleia da Re-

pública, referiu que a Frelimo está 

a aprender com os erros que terá 

cometido no caso de Cabo Delga-

do, mas o pesquisador questiona a 

idoneidade desse entendimento, 

porque “ainda está para ser visto se 

a Frelimo compreendeu que deve 

aprender dos erros do passado”.

Alex Vines nota que a violência em 

Cabo Delgado levou a região a ser 

um campo de estudo para pesqui-

sadores.  

Só em Maio, quatro relatórios e um 

livro foram lançados, revelando a 

complexidade da situação em Cabo 

Delgado, mas poucos desses docu-

mentos apresentam soluções.

A obra “Cabo do Medo” do inves-

tigador português Nuno Rogério 

enfatiza a tese de que a violência em 

Cabo Delgado é produto da “jihad 

internacional”, avançando a ideia de 

uma acção militar internacional.

O Instituto Tony Blair, avança Alex 

Vines, refere no relatório “O confli-

to em Moçambique e a deteriora-

ção da situação de segurança” que a 

violência em Cabo Delgado segue 

o padrão da violência extremista da 

região do Sahel, advogando a neces-

sidade de assistência militar inter-

nacional.

Por seu turno, continua o investiga-

dor da Chatham House, o estudo 

“Gás em Moçambique: Uma bên-

ção para a indústria, uma maldição 

para o país” da organização não 

governamental Amigos da Terra 

culpa a multinacional francesa To-

tal e o governo moçambicano pela 

deterioração da governação, direitos 

humanos e ambiente em Cabo Del-

gado.

Alex Vines observa que parte da 

acção da Total pode estar a desva-

lorizar os desafios dos direitos hu-

manos.

Para Alex Vines, uma análise com 

mais “nuances” é “Guerra de recur-

sos: O rico norte de Moçambique: 

Cinco cenários”, publicado pelo 

Instituto Chr Michelsen.

O estudo mostra-se contra a inter-

nacionalização da guerra em Cabo 

Delgado e aponta razões históricas 

e os recentes desenvolvimentos na 

província, alertando para o risco de 

alastramento da violência.

Alex Vines avança que uma avalia-

ção sobre o conflito (2017-2020) 

pela Africa Monitor destaca a “in-

coerência” das forças de segurança 

moçambicanas como a razão do rá-

pido agravamento da violência em 

Cabo Delgado. 

Há tensões entre a polícia e as For-

ças de Defesa e Segurança motiva-

das por disputas sobre o comando 

das operações e linhas de orçamen-

to.

Essas tensões têm minado a eficácia 

das FDS. Os efectivos mais discipli-

nados e eficientes estão destacados 

para a protecção  das instalações de 

gás da Total em Afungi, Cabo Del-

gado.

Alex Vines acredita que as FDS já 

mostraram que podem actuar com 

eficiência: contribuíram para o es-

tancamento da caça furtiva na Re-

serva do Niassa, travando a caça ao 

elefante por dois anos.

Estão também a proteger com efi-

ciência a Total em Afungi. Mas as 

FDS precisam de melhor treino, 

melhores linhas de financiamento 

melhor liderança. 

Alex Vines alerta que empresas de 

segurança privada e milícias locais 

podem preencher o vazio de segu-

rança, a médio prazo.

Um esforço militar das forças gover-

namentais moçambicanas combina-

do com um destacamento regional 

podem também deter a ameaça dos 

grupos armados, mas soluções de 

longo prazo devem ser locais e com 

um cariz mais desenvolvimentista.

 
Risco de alastramento
Alex Vines assinala que o facto de 

a insurgência ter lançado acções em 

Nangade é um indicador de que a 

violência não está mais confinada ao 

“mundo swahili” da costa.

A insurgência atravessou por áreas 

que apoiaram fortemente a Frelimo 

e são macondes: isto sinaliza um 

profundo desencantamento com a 

Frelimo.

Alex Vines refere que o agrava-

mento da insegurança em Cabo 

Cabo Delgado

Delgado tornou-se manchete no 

noticiário global em 2020, apesar da 

covid-19.

Desde Abril, as forças de seguran-

ça governamentais levaram a cabo, 

com algum sucesso, uma nova ofen-

siva contra a insurgência. 

Essa acção tem sido apoiada por 

uma empresa de segurança priva-

da, que conta com operativos que 

conhecem Moçambique, porque 

combateram do lado do “apartheid”.

O efeito da acção das FDS levou a 

uma mudança da natureza da rebe-

lião: os insurgentes estão cada vez 

mais a visar as comunidades, dando 

menos ênfase à táctica de ganhar 

corações e mentes em alguns dis-

tritos.

Há sinais de que os insurgentes 

tentam obrigar as FDS a dispersar 

recursos e homens, para os desgas-

tar, cortar linhas de abastecimento e 

tornar a acção do Governo menos 

eficaz. 

Fontes do Governo, citadas por 

Alex Vines, referem a morte de 80 

membros das FDS em Junho e as 

Nações Unidas estimam em 211 mil 

o número de pessoas obrigadas a fu-

gir devido à violência no norte.

Alex Vines refere que Filipe Nyusi 

tem estado em modo de gestão de 

crise, desde que tomou posse para o 

seu segundo mandato, concentran-

do esforços na luta contra a pande-

mia da covid-19, no processo de paz 

com a Renamo, no fim dos ataques 

da Junta Militar da Renamo e na si-

tuação em Cabo Delgado.

A forte base agrícola de Moçambi-

que poderá dar ao país alguma resi-

liência face à covid-19 num contex-

to em que as indústrias extractivas 

foram diretamente afectadas pela 

queda na economia global devido à 

pandemia, considera.

O 
comandante da unidade 

das Forças Armadas de 

Defesa de Moçambi-

que (FADM) destacada 

na Mocímboa da Praia, Horácio 

Charles, morreu durante a inva-

são da vila no sábado passado por 

grupos armados que protagonizam 

ataques na província de Cabo Del-

gado, norte do país, refere o portal 

Zitamar.

O Zitamar avança, citando fontes 

militares, que Horácio Charles 

está entre um número indetermi-

nado de membros das Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) que 

foram mortos pelos insurgentes, 

durante o ataque.

A primeira acção dos atacantes 

aconteceu de madrugada, mas foi 

rechaçada pelas FDS, que mata-

ram sete membros do grupo.

Na resposta, os rebeldes voltaram 

de manhã, para um ataque que re-

sultou em confrontos que levaram 

à fuga da população e à destruição 

de infra-estruturas públicas e pri-

vadas.

Devido ao corte dos serviços de 

telecomunicações e energia não há 

informações claras sobre a situa-

ção na vila, nomeadamente sobre 

quem controla a área.

O Estado Islâmico da Província 

da África Central (ISCAP, na si-

gla inglesa) reivindicou ter matado 

dez membros das FDS durante o 

ataque de sábado.

As FDS eram apoiadas por bom-

bardeamentos da empresa privada 

de mercenários sul-africanos Dyck 

Advisory Group (DAG) e acredi-

ta-se que houve muito mais mor-

tos de ambos os lados. Um vídeo 

posto a circular nas redes sociais 

vários insurgentes mortos durante 

os combates. “vocês pensam que 

esses insurgentes não morrem?”, 

gritava um dos militares enquanto 

amontoavam os corpos.

Um novo sítio (página de internet) 
de noticias da FDS, denominado 
notícias da defesa, publicou esta 
segunda-feira, notas dando a ideia 
de que os insurgentes tinham sido 
repelidos, reconhecido, contudo 
que os núcleos dos grupos atacan-
tes continuavam nalguns bairros 
da Mocímboa da Praia.
“Contam-se agora mais de 25 ter-
roristas mortos em combate e ma-
terial bélico não especificado recu-
perado”, refere a nota informativa. 

Encontro com Magufuli 
Antes de ser destacado para a vila 
de Mocímboa da Praia, Horácio 
Charles era um dos principais co-
mandantes da unidade das FDS 
que protege as instalações dos pro-
jectos de gás natural na Península 

de Afungi, em Cabo Delgado.

 O ataque de sábado na Mocím-

boa da Praia aconteceu depois de 

incursões das FDS nos arredores 
da vila à procura de jovens que 
supostamente colaboram com os 
insurgentes.
O Zitamar cita um analista a re-
ferir que o ataque de Sábado pode 
ter contado com a participação de 
jovens que fugiram das suas casas e 
se juntaram aos insurgentes, devi-
do à repressão das FDS nas rusgas 
contra alegados colaboradores dos 
grupos atacantes.
Numa das acções das FDS, um jo-
vem, Binu Selemane, morreu após 
entrar em coma provocado por 
agressões infligidas por militares.
O funeral de Binu Selemane estava 
marcado para Sábado, mas acabou 
não aconteceu naquele dia, devido 
aos ataques.

No entanto, nesta quarta-feira, o 

Presidente Filipe Nyusi manteve, 

uma conversa telefónica com o seu 

homólogo tanzaniano e Presiden-

te em Exercício da SADC, John 

Magufuli. Um comunicado da 

presidência moçambicana refere 

que os dois estadistas partilharam 

assuntos de interesse comum para 

os dois países.

“Outro tema que mereceu maior 

atenção dos dois estadistas, foi a 

cooperação no âmbito da Defesa 

e Segurança, com destaque para 

o combate ao terrorismo nos dois 

países e na região, onde as duas 

partes concordaram em reforçar a 

sua coordenação no combate con-

tra este inimigo comum”, sublinha 

o comunicado da presidência. No 

entanto, em vários círculos de opi-

nião afirmava-se que  a Tanzânia, 

era pouco colaborativo na luta 

contra os insurgentes, que tem es-

tado a atacara província de Cabo 

Delgado, sobretudo nos distritos 

que fazem fronteira com a Tanzâ-

nia.

Mocímboa da Praia
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Face à aceleração da pande-
mia da covid-19, onde al-
gumas províncias já estão 
na contaminação comu-

nitária e o número de infectados a 

atingir mil, o Presidente da Repú-

blica (PR), Filipe Nyusi, prorro-

gou, no último domingo, o estado 

de emergência por mais 30 dias, 

totalizando 120 dias de restrições 

e limitação de direitos, liberdades 

e garantias fundamentais.

No seu discurso, Nyusi voltou a 

queixar-se da falta de cumprimento 

das normas de prevenção e de haver 

cada vez mais pessoas na rua, ig-

norando o apelo governamental de 

“ficar em casa”.

Quatro meses depois da imposição 

de sacrifícios aos cidadãos, facto que 

afundou a economia e levou milha-

res de trabalhadores para o desem-

prego deteriorando ainda mais o 

nível de pobreza que a esmagadora 

maioria da população moçambica-

na vive, mais uma vez, Nyusi não 

foi claro nas medidas que o governo 

está a tomar para mitigar a situação.

Em seis grandes intervenções no 

âmbito da Covid-19, Filipe Nyusi 

ainda não disse, aos moçambicanos, 

quantas empresas terão fechado de-

vido a pandemia e em consequência 

disso, quantos trabalhadores perde-

ram emprego, o que se está a fazer 

para recuperar as empresas falidas, 

ajudar os trabalhadores desempre-

gados, autónomos ou do sector in-

formal afectados pela pandemia.

Falou de pacotes de financiamento, 

revisão de algumas políticas adua-

neiras, redução de impostos e de 

taxas de energia, mas o sector pro-

dutivo ainda não usufruiu desses 

incentivos e nem conhece os crité-

rios de atribuição dos mesmos.

Nas suas comunicações, Filipe 

Nyusi também não explicou o que 

foi feito ou para onde foram cana-

lizados os 315 milhões de dólares 

cedidos pelo Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) para mitigar os 

efeitos da pandemia.

Nesta quarta-feira, o Banco Na-

cional de Investimentos (BNI) 

anunciou um financiamento de um 

bilião de meticais para, segundo a 

instituição, aliviar as empresas da 

crise provocada pela pandemia. O 

valor será a título de crédito com 

taxas de juro de 6 a 12% e a empresa 

não deve ter dívida com a banca até 

31 de Dezembro de 2019.  

Este valor será acrescido a mais 600 

milhões de meticais disponibiliza-

dos pelo Instituto Nacional de Se-

gurança Social (INSS). Porém, até 

agora, ainda não está muito clara a 

parte operacional para se aceder a 

estes fundos.

O sector dos transportes é dos mais 

afectados, mas, apesar do seu papel 

social, ainda não teve nenhum apoio 

do governo e como consequência 

disso poderá colapsar a qualquer 

momento.

O sector do turismo está na mes-

ma situação e já mandou cerca de 

30 mil trabalhadores para casa. 

Para além de grandes campanhas 

de  marketing, o sector precisa de 

cerca de 56 milhões de dólares para 

se alavancar.

Rui Monteiro, responsável do pe-

louro de Turismo na Confedera-

ção das Associações Económicas 

(CTA), explicou que os 30 dias 

anunciados pelo estadista moçam-

bicano não farão diferença no sec-

tor, visto que, o colapso está mate-

rializado. 

Situação dos transportes
Por seu turno, Castigo Nhamane, 

presidente da Federação Moçam-

bicana das Associações dos Trans-

portadores Rodoviários (FEMA-

TRO) deixou claro que o sector dos 

transportes está em vias de morte 

natural.

Explicou que há mais de três me-

ses que os transportadores estão 

operando no meio de dificuldades, 

somando prejuízos dia após dia e 

que já está a faltar espaço para re-

sistir mais.

“Se antes da eclosão da pandemia, a 

actividade não era rentável  e recla-

mávamos pelo reajuste de preço ou 

subsídios, imagine trabalhar num 

cenário de restrições e que a capa-

cidade dos autocarros foi reduzida 

para metade”, lamentou.

Recordar que há sete anos, o gover-

no recomendou a produção de dois 

estudos sobre o custo/tarifa dos 

transportes peri-urbanos de pas-

sageiros e as pesquisas concluíram 

que o preço ideal seria entre 19 a 24 

meticais o bilhete. Qualquer preço 

abaixo deste, o negócio só seria ren-

tável com subsídios. Contudo, o go-

verno impôs o preço de 12 meticais, 

mas sem assumir nenhuma despesa. 

 Nhamane conta que, por várias ve-

zes, a sua organização pediu a inter-

venção do governo, mas até ao mo-

mento não há resposta satisfatória.

“No dia 16 de Abril, enviámos um 

ofício ao ministro dos Transportes 

e Comunicações (MTC), a pedir 

a redução do preço de combustível 

através da retirada de algumas taxas 

indexadas ao combustível. Nessa 

carta, descrevemos o sofrimento e 

as preocupações dos nossos asso-

ciados, falámos do risco de colapso 

e das consequências sociais da fal-

ta de transporte na rua, mas até ao 

momento ainda não fomos respon-

didos”, lamentou.

O presidente da FEMATRO conta 

que o assunto chegou ao gabinete 

do PR que ordenou a criação de 

uma comissão para trabalhar com 

a Federação. A comissão é compos-

ta por representantes da Agência 

Metropolitana de Maputo e dois 

directores nacionais do MTC. Até 

ao momento, a única coisa que essa 

comissão fez, explica Nhamane, foi 

informar aos transportadores que o 

governo está a trabalhar na busca de 

soluções para ajudar o sector.

Sufocados e sem resposta governa-

mental, os transportadores avança-

ram com a proposta de aumentar a 

lotação para 2/3 da capacidade dos 

veículos. Isto é, um autocarro que 

transporta 100 passageiros, passaria 

dos actuais 50 para 70. Essa medi-

da, segundo Nhamane, não aliviaria 

o sufoco, mas minimizaria os pre-

juízos. O pedido também não teve 

resposta.

“Se subimos de 50 para 70 passa-

geiros num autocarro com capaci-

dade de 100 pessoas, continuamos 

a manter a distância entre os passa-

geiros e aliviamos as enchentes nas 

paragens, podem ser o foco da pro-

pagação da doença”, explica.

Disse que, hoje, há transportado-

res que não conseguem meter suas 

viaturas na estrada, porque não tem 

dinheiro de abastecer ou repor uma 

avaria ligeira. Cerca de 30 a 40% 

dos 300 autocarros que, diariamen-

te, circulavam na região de grande 

Maputo estão arrumados devido as 

dificuldades dos seus proprietários.

Nhamane referiu que é triste que 

o governo tenha investido mais de 

cinco milhões de meticais na aqui-

sição de autocarros para minimizar 

a problemática de transporte e, hoje, 

esse investimento perder-se porque 

ninguém quer ajudar o sector de 

transporte.

Sobre o assunto, o ministro dos 

Transportes e Comunicações, Janfar 

Abdulai, reconheceu, em entrevista 

à televisão pública, que o problema 

existe e dentro do possível tem se 

gerido as reclamações.

Recordou que o governo adquiriu 

os autocarros e entregou as coope-

rativas para gerirem. O executivo 

continua a garantir a manutenção e 

o seguro das viaturas. Portanto, de 

forma implícita, o executivo está a 

financiar. 

Sublinhou que mesmo assim, as 

reclamações persistem e o governo 

está a trabalhar no sentido de se en-

contrar uma solução.     

Reabertura de escolas  
De acordo com o presidente da FE-

MATRO, mesmo que a situação da 

pandemia seja controlada, o sector 

de transporte precisará de alavanca 

para se refazer dos escombros.

No seu discurso, Filipe Nyusi elegeu 

igrejas, barracas e bares, discotecas, 

casas de pasto e ginásios como sec-

tores que continuarão encerrados. 

Manteve a rotatividade dos funcio-

nários públicos para se evitar aglo-

meração de pessoas nas instituições 

públicas e manteve a suspensão de 

emissão de alguns documentos até 

30 de Setembro. 

O PR anunciou a reabertura de es-

colas e universidades e encarregou 

o Ministério de Educação e De-

senvolvimento Humano (MEDH) 

e de Ensino Superior para preparar 

os termos e condições de regresso 

e o sector da educação já avançava 

com a proposta de 27 de Julho e 3 

de Agosto como datas de regresso 

as aulas em todas escolas do país.

Estas propostas alarmaram as or-

ganizações da sociedade civil que 

vieram a público defender que não 

há condições sanitárias para a rea-

bertura das escolas.

Representados pelo Movimento de 

Educação para Todos (MEPT), as 

vozes contrárias ao regresso às aulas 

justificaram a sua tese referindo que 

o crescimento galopante de indiví-

duos diagnosticados com a doença 

e ainda as condições precárias das 

instituições de ensino, aliado à de-

sinfecção ineficaz são elementos 

bastantes para o abandono desta 

ideia.        

Nesta terça-feira, Carmelita Na-

mashulua, ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano, deu um 

volte-face e fez conhecer que ainda 

não há uma data específica para o 

retorno às aulas presenciais.

Namashulua  frisou que tudo de-

pende da evolução dos casos da 

Covid-19, bem como da criação 

de todos mecanismos de segurança 

necessários nas escolas e se as auto-

ridades de saúde garantirem que há 

condições para a reabertura.

Falando no fim de mais uma sessão 

do Conselho de Ministros, Carme-

lita Namashulua disse que o seu mi-

nistério já iniciou a preparação de 

retoma faseada de aulas. A priori-

dade, segundo a  governante, é para 

as classes com exame, para depois 

seguir as classes sem exames.

Entretanto, após reabertura, caso se 

constate que algumas escolas não 

estão em condições de continuar a 

funcionar, as aulas serão interrom-

pidas. 

“Todas as escolas deverão apresen-

tar um plano de contingência, isto é, 

um plano que implica a necessida-

de de medidas preparatórias antes 

e depois do retorno das crianças à 

escola. Medidas de mitigação sobre 

o que fazer quando se registar um 

caso na escola, e que mecanismos 

a escola usará para fazer face a esse 

caso”, sublinhou a governante.

Números disponíveis indicam que 

das mais de 600 escolas secundárias 

existentes no país, apenas 300 têm 

condições sanitárias para funcionar. 

Nisto, a ministra disse que as res-

tantes deverão ser reestruturadas 

de modo que tenham, pelo menos, 

água para a higienização.

Sobre o número excessivo que com-

põe as turmas, a ministra afirmou 

que este factor será levado em conta 

e mecanismos de desagregação para 

turmas de 25 estudantes no máxi-

mo. 

A ministra não clarificou, com pre-

cisão, como isso iria efectivamente 

acontecer, o que adensa a preocupa-

ção dos pais em relação ao regres-

so dos filhos e educandos às aulas 

presenciais.

Lobby religioso 
Nesta quarta-feira, representan-
tes de diversas confissões religio-
sas deslocaram-se à presidência da 
República para pedir ao PR o re-
laxamento das medidas restritivas 
e permitir que as igrejas voltem a 
receber crentes.
A ida dos líderes religiosos à pre-
sidência da República interpretada 
como um lobby para a reabertura 
das Igrejas, onde algumas delas so-
brevivem com as contribuições dos 
seus crentes.  
Para tal, o PR criou uma equipa 
compostas responsáveis dos pelou-
ros da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos  bem como 
saúde para trabalhar no assunto e 
produzir um relatório do qual, o 
chefe de Estado vai se basear para 
decidir se abre ou não as igrejas.
Recordar que o encerramento das 
igrejas tem deixado as lideranças de 
muitas confissões religiosas numa 
situação de desespero.  
Com mais de mil confissões religio-
sas registadas no país e tantas outras 
a funcionar ilegalmente, está cada 
vez crescente o número de igrejas 
cuja finalidade é ganhar dinheiro. 
Muitos líderes religiosas intitulam-
-se profetas, evangelistas ou pas-
tores, que prometem aos crentes 
expulsar os maus espíritos, criar 
prosperidade na sua vida, curar, 
dar sorte, entre outros a troca de 
dinheiro. Nas suas aparições estes 
pastores ou profetas ostentam luxo 
e o encerramento das igrejas veda as 

igrejas de colectar receitas.

Mitigação dos efeitos da Covid-19 após a prorrogação do estado de emergência 

Governo sem clareza
Por Raul Senda

Filipe Nyusi prorroga estado de emergência, mas não foi claro nas medidas que o 
governo está a tomar para mitigar o sofrimento de pobres
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Relatório de Disciplina de Mercado 2019

1.  Declaração de Responsabilidade do Conselho 
de Administração

Inserido no âmbito da revisão das regras de supervisão 
prudencial aplicáveis às Instituições Financeiras (Basileia 
II), o Banco de Moçambique determinou, através do Aviso 
nº 16/GBM/2017 de 30 de Junho, que aquelas instituições 
procedessem à divulgação de um conjunto de informação 
mais detalhada sobre a sua solvabilidade, que contemplasse 
os riscos incorridos pelas instituições, bem como os processos 
e sistemas de avaliação e de gestão dos mesmos (Pilar III).

Assim, vem o Conselho de Administração do BANCO NACIONAL 

e para efeitos presentes no Artigo 8 do Aviso nº 16/GBM/2017 
de 30 de Junho:

Nota Introdutória

O presente documento pretende dar informação detalhada 
sobre a solvabilidade e gestão de risco, e complementar ao 

e a actividade do BNI – Banco Nacional de Investimento, S.A 
(adiante igualmente designada por “BNI” ou “Banco”). 

O Relatório “Disciplina de Mercado” segue a estrutura dos 

n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho, do Banco de Moçambique, 
e enquadra-se no âmbito dos requisitos de prestação de 
informação previstos no Pilar III do acordo de Basileia II, 
relativamente à informação sobre a gestão dos riscos e a 
adequação do capital, nomeadamente no que se refere 
à disponibilização de informação detalhada do capital, da 
solvabilidade e dos riscos assumidos e respectivos processos 
de controlo e de gestão, pelo que os dados reportados têm 
subjacente uma óptica predominantemente prudencial.

Os valores apresentados, se nada estiver referido em 

posição do Banco a 31 de Dezembro de 2019.

informação adicional de interesse público sobre a actividade 
desenvolvida, bem como um conjunto de indicadores 
relevantes do BNI.

As medidas implementadas pelo Banco para gestão 
da carteira de crédito estão em conformidade com as 
diretrizes recomendados pelo Banco de Moçambique 
durante o Estado de emergência.

Dependendo da profundidade e da extensão temporal 
dos impactos disruptivos, a actividade e rendibilidade 
do Banco será afectada em menor ou maior grau. Com 
base em toda a informação disponível à data, incluindo 
no que respeita a situação de liquidez e de capital, 

Gabinete de
Auditoria Interna

Gabinete de
Gestão de Risco

Comissão de Controlo 
Interno, Compliance e 

Auditoria

Conselho de 
Administração

No presente documento “Disciplina de Mercado”, 
elaborado com referência a 31 de Dezembro de 
2019, foram diligenciados e desenvolvidos todos os 
procedimentos considerados necessários à divulgação 

é do seu conhecimento, toda a informação divulgada 

Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer 

período subsequente àquele a que o presente documento 
se refere.

Em 31 de Dezembro de 2019, a Republica Popular da 
China, na localidade de Wuhan, estava sendo assolada 
pelo COVID-19, popularmente designado Coronavírus. 
Esta doença alastrou-se em pouco tempo a todos os 
continentes, afectando a  maioria dos países, incluindo 
Moçambique, obrigando os países a decretar o estado 
de emergências como tomada de medida para conter 
a propagação da doença ou contágio. Estas medidas 
tiveram e continuam a ter um impacto devastador sobre 
a economia mundial e em particular para Moçambique 
que segundo previsões do Governo o PIB poderá crescer 
em apenas 2,5% face os 5,5% inicialmente previstos.

utilidade pública dos seus serviços, está também 

de operações e aumento dos níveis de crédito em 
incumprimento que, por sua vez, irão impactar a liquidez 

a paralisação das actividades das empresas, redução 

No que diz respeito ao BNI, a Administração do Banco 
adoptou as medidas decretadas pelo Governo, incluindo 
o principio de rotatividade de Pessoal. O Banco dispõe de 
tecnologia de informação que assegura a continuidade de 
todos os serviços, ainda que executados remotamente. 

do Banco para a concessão do crédito/investimento em 

multinacionais, embora a data do balanço não 
apresentava nenhum empréstimo, no primeiro semestre 
de 2020 espera-se mobilizar duas linhas de crédito no 
valor global de USD 14,0 milhões junto de parceiros 

tem igualmente recorrido a emissão privada de títulos 
de dívida junto de parceiros institucionais, e depósitos 
de instituições com perpectiva de rendimento de longo 
prazo, colocando o BNI numa posição menos exposta em 
relação aos outros bancos de retalho.

Relativamente ao risco do crédito, o Banco está ciente do 
impacto de incumprimento de clientes no pagamento das 
suas prestações. Em todo o caso, o facto de as fronteiras 
comerciais estarem na maioria dos países abertas, 
permitindo o livre transito de mercadorias, no âmbito do 
acordo no mercado África Austral de circulação de carga 
entre os países membros, irão certamente minimizar o 
impacto sobre as empresas.

Conselho de Administração, o Banco apresentava níveis 
de liquidez de 94,88%, muito acima do nível mínimo 
exigido pelo regulador. Neste âmbito, as prioridades 

incluindo empresas viradas para o mercado exterior, ira-
se monitorar continuamente as empresas, ainda que de 

que possível, e garantir sobretudo, níveis de liquidez 
confortáveis para travessar a crise.

bem como quanto ao valor dos activos, considera se 
que se mantém aplicável o principio de continuidade 
das operações que esteve subjacente à elaboração das 

Maputo, Agosto de 2019
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2.  Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco

O presente documento é referente ao relatório “Disciplina 
de Mercado” do Banco Nacional de Investimento, S.A. 
que é uma sociedade anónima de direito moçambicano, 
matriculada na Conservatória do Registo das Entidades 
Legais em Maputo sob o número 100170094, com sede na 
Avenida Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, em Maputo, com o 
capital social de 2.240.000.000,00 MT, registada na folha 
um do livro de registo especial de instituições de crédito do 
Cartório Notarial Privativo do Banco de Moçambique, datado 
de 11 de Março de 2011.

A 31 de Dezembro de 2019, o BNI não detinha quaisquer 
participações sociais noutras entidades, sendo considerada 
uma entidade individual sem perímetro de consolidação.

2.2.  Objectivos e Políticas em Matéria de Gestão de Riscos

A gestão do risco constitui para o BNI uma actividade de 

princípios orientadores, uma estrutura organizativa e sistema 

Banco é prudente, quer pelas características do modelo de 
governance da instituição e dimensão, quer pela própria 
exigência regulamentar da supervisão. A política de gestão 
de riscos do Banco procura manter uma relação adequada 
entre os capitais próprios e a actividade desenvolvida. Neste 
âmbito, o acompanhamento e controlo dos riscos assumem 
especial relevância.

2.3.  Órgãos de Estrutura Intervenientes

O Conselho de Administração (CA) e a Comissão Executiva 
(CE), enquanto órgãos de governo do BNI, compreendem o 
risco da actividade e o grau de tolerância ao risco que o 
Banco deve assumir bem como a necessidade de estabelecer 
uma moldura e mecanismos de controlo robustos com vista à 
sua efectiva gestão agregada, atenta a natureza transversal 
ao negócio bancário desses riscos.

Com esse objectivo, e no exercício das suas competências 
próprias, a Comissão Executiva implementou, sob a sua 
supervisão, estruturas, controlos e processos com vista a 
assegurar e monitorar, numa perspectiva de gestão corrente 
e de gestão estratégica, o risco de actividade bancária.

A gestão dos riscos materialmente relevantes a que o Banco 
está exposto é assegurada pelo Conselho de Administração, 
Comissão Executiva, Gabinete de Gestão de Risco, Gabinete 
de Controlo Interno e Compliance, Gabinete de Auditoria 
Interna, a Direcção Financeira e de Planeamento, e em 
conjunto com o Comité de Activos e Passivos. Cada uma 
dessas áreas dispõe de uma estrutura organizativa própria que 
atende à natureza, dimensão e complexidade das actividades 
desenvolvidas e que desempenha as suas competências de 
forma objectiva e independente relativamente às restantes 
áreas funcionais.

Figura 1: Modelo de Gestão de Riscos

O BNI tem vindo a desenvolver uma estrutura de gestão e 
acompanhamento dos diferentes riscos, procurando dotar 
as estruturas orgânicas de meios técnicos e humanos que se 
revelam ajustados aos diferentes tipos de risco incorridos na 
sua actividade. Cada uma das áreas dispõe de uma estrutura 
organizativa própria que atende à natureza, dimensão e 

complexidade das actividades desenvolvidas, procurando-

diferentes tipos de risco seja proporcional e adequado ao 
respectivo nível de exposição e grau de tolerância.

No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração 

risco incluindo-se, neste âmbito, a aprovação dos princípios e 
regras de mais alto nível que deverão ser seguidos na gestão 
do mesmo, assim como as linhas de orientação que deverão 
ditar a alocação do capital económico às linhas de negócio, 
cabendo à Comissão Executiva a responsabilidade pela 
condução dessa política e pela decisão executiva relativa às 
medidas e acções do âmbito da gestão de risco.

Comissão de Controlo Interno, Compliance e Auditoria tem 
como missão principal apoiar o Conselho de Administração 
no cumprimento das suas responsabilidades de supervisão da 
actividade, incluindo a qualidade de informação contabilística 

compete-lhe:

das actividades e das informações contabilísticas, 

Fomentar o cumprimento das normas legais e 

Coordenar e acompanhar a equipa permanente de 

e da gestão de riscos.

Gabinete de Gestão de Risco é um órgão orientado para a 
protecção do capital da Instituição, no que se refere a risco de 
crédito, de mercado e operacional, e para o acompanhamento 

O Gabinete Controlo Interno e Compliance é um órgão 
orientado para assegurar a gestão do risco de compliance e 
garantir a execução dos procedimentos internos em matéria 
de prevenção do crime de branqueamento de capitais, do 

gestão do sistema de controlo interno do Banco.

Gabinete de Auditoria Interna é um órgão do primeiro nível 

sistemas e metodologias de gestão dos riscos e a adequação 
dos procedimentos de controlo de maior relevância.

O Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO) é 
responsável por apreciar e/ou decidir propostas relativas 
à implementação da estratégia de negócio e de gestão de 
riscos.

3.  Gestão de Riscos no Banco Nacional de Investimento

3.1.  Princípios de Gestão de Risco

O BNI está sujeito a riscos de diversa natureza relacionados 
com o desenvolvimento da sua actividade.

A gestão de riscos no BNI obedece a princípios, metodologias 

acompanhamento e controlo de todos os riscos materiais a 
que a instituição se encontra exposta, tanto por via interna 
como externa, por forma a assegurar que os mesmos se 
mantêm em níveis compatíveis com a tolerância ao risco pré-

Neste âmbito, assume uma particular relevância o 
acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos, 
salientando-se os riscos de crédito, de mercado, operacional, 
de liquidez, de compliance e de reputação, de estratégia e de 
tecnologias de informação, que são intrínsecos à actividade 
do BNI e que se apresenta seguidamente:

Risco de Crédito

O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrência 
de impactos negativos nos resultados e/ou no capital, 
devido à incapacidade de uma contraparte cumprir os seus 

possíveis restrições à transferência de pagamentos a partir 
do exterior. O risco de crédito existe, principalmente, 
nas exposições em crédito, linhas de crédito, garantias e 
derivados. (Aviso nº 04/GBM/2013 de 31 de Dezembro).

da base de cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios 
para a cobertura do risco de crédito, nos termos do Aviso nº 
03/GBM/2012 de 13 de Dezembro e Aviso nº 11/GBM/2013 de 
31 de Dezembro, ambos do Banco de Moçambique.

Para as posições em risco sobre administrações centrais de 
países e seus respectivos bancos centrais, a avaliação baseia-

exportação (ECA – Export Credit Agencies).

O risco de crédito é medido em termos de rating das 
instituições ou entidades emitentes de dívidas, parceiros, 
correspondentes assim como das praças onde são aplicados 
os activos no caso de administrações centrais de países sem 

ratings a considerar para os efeitos 
referidos, são os emitidos pelas agências de notação externa 
de crédito (ECAI – External Credit Assessement Instituitions,
a Standard & Poor, a Moods e a Fitch Ratings).

O BNI adopta uma política de monitorização contínua dos 
seus processos de gestão de risco de crédito, promovendo 
alterações e melhorias sempre que consideradas necessárias, 

A função de gestão de risco de crédito é da responsabilidade 
do Gabinete de Gestão de Risco, cuja actividade se rege 
pelos princípios e regras de concessão e acompanhamento 

A gestão de risco de crédito no BNI assenta no 
acompanhamento sistemático da carteira de crédito, onde 
se avalia continuamente, se os factores de risco se mantêm 

Para além do acompanhamento regular da carteira de 
crédito pela área de crédito, o Gabinete de Gestão de 
Risco implementou um sistema de monitorização mensal, 
que consiste na elaboração de um Relatório de Crédito em 
Situação Irregular, onde se destaca os principais créditos com 
indícios de incumprimento (crédito em situação irregular há 
menos de 90 dias) e com incumprimento (crédito em situação 
irregular há mais de 90 dias).

Para o cumprimento do Aviso nº 16/GBM/2013 de 31 
de Dezembro e das IFRS relativamente ao cálculo das 
Provisões Regulamentares Mínimas e Imparidades de 
Crédito respectivamente, reforçou-se o acompanhamento 

reestruturado, mitigando por esta via, o risco de concessão 
de crédito a clientes de alto risco.

Sistema Interno de Notação de Risco

O Banco ainda não possui um modelo interno de notação 
de risco (rating). A análise de crédito é feita a partir dos 

para aferir a sua capacidade de endividamento e previsional 
de reembolso do crédito, consubstanciada por elementos 
quantitativos sobre o negócio, robustez e liquidez das 
garantias oferecidas.

Estratégia para a Redução do Risco de Crédito

O BNI para se precaver de eventuais incumprimentos dos 
contratos estabelecidos, procura mitigar o risco de crédito, 
ex-ante através da análise da capacidade de reembolso e da 
exigência de colaterais aquando da sua concessão e ex-post
através de um sistema manual de alerta e acompanhamento.

Risco de Mercado

ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado 
dos instrumentos da carteira de negociação, provocados, 

câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias”.

Em relação ao risco de mercado, o Banco se encontra exposto 
ao risco de taxa de câmbio e ao risco da taxa de juro.

a)  Risco de Taxa de Câmbio

de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de 
câmbio de elementos de carteira bancária, provocados por 
alterações nas taxas de câmbio utilizadas na conversão para 
a moeda funcional ou pela alteração da posição competitiva 

câmbio”.

b)  Risco da Taxa de Juro

de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 
capital, devido a movimentos adversos nas taxas de juro de 
elementos da carteira bancária, por via de desfasamentos 

da ausência de correlação perfeita entre as taxas recebidas 
e pagas nos diferentes instrumentos, ou da existência de 

ou elementos extrapatrimoniais”.

Estratégia e Processos de Gestão de Risco de Mercado

de mercado que resulta dos movimentos de taxas de câmbio e 

da Sala de Mercados manter as posições cambiais do Banco 
dentro dos limites estabelecidos para as mesmas.

O Banco de Moçambique estabelece limites ao mercado 
relativamente ao grau de exposição por moeda e, em 
agregado, para posições curtas de 10% dos fundos próprios 
por moeda e 20% para todas as moedas monitorizadas 
diariamente.

O BNI monitora regularmente o risco estrutural de taxa 
de juro com base em análises de sensibilidade da margem 

das curvas de taxas de juro. Esta avaliação é efectuada com 
base na técnica de gap analysis, segundo a qual todos os 
activos e passivos sensíveis à taxa de juro e não associáveis 
às carteiras de negociação são distribuídos de acordo com as 
suas maturidades ou datas de repricing residuais.

Estrutura e Organização da Função de Gestão de Risco

A Unidade da Sala de Mercados é que tem a função primária 
de execução do controlo de risco de mercado que reporta 
ao Gabinete de Gestão de Risco para efeitos de controlo 
diário da posição cambial do Banco. A um nível estrutural, 
a gestão do risco de mercado é tratada no âmbito do ALCO. 
Neste âmbito, o acompanhamento do risco de mercado inclui 
a sua evolução, a análise de gaps de repricing acumulados 
e a análise de spreads, a análise de evolução das taxas de 
câmbio, a análise dos activos e passivos por moeda, entre 
outros aspectos.

Âmbito e Natureza dos Relatórios do Risco

Diariamente, o Banco calcula e reporta a sua posição 
cambial, de acordo com o Aviso 15/GBM/2013. Mensalmente, 

Gabinete de
Controlo Interno

e Compliance
Comissão
Executiva

ALCO
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são calculadas as posições cambiais líquidas para efeitos de 
cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de 
risco de mercado de acordo com o aviso 15/GBM/2013 de 31 
de Dezembro. Para o ALCO é produzido um relatório sucinto 
onde é feita análise mensal dos riscos cambiais, risco de 
liquidez e risco da taxa de juro.

No contexto regulamentar de reporte do risco de taxa de 
juro da carteira bancária, o BNI remete numa base semestral 
ao Banco de Moçambique, a informação detalhada sobre o 
seu nível de exposição ao risco da taxa de juro da carteira 
bancária conforme estabelece o Circular nº 04/SCO/2013 de 
31 de Dezembro. Os requisitos regulamentares no reporte 
do risco da taxa de juro da carteira bancária, incluem: (i) a 
desagregação dos activos, passivos e extrapatrimoniais por 
prazos residuais de revisão de taxa de juro, e (ii) análises 
de sensibilidade da margem de juros e do valor económico 
do capital a um choque paralelo na curva de rendimento, de 
200bps.

Risco de Liquidez

ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 
capital, decorrentes da incapacidade da instituição dispor de 

à medida que as mesmas se vencem”.

A gestão da liquidez do BNI é da competência da Unidade da 
Sala de Mercados. A um nível estrutural, a gestão da liquidez 
é gerida no âmbito do ALCO. Neste comité, a liquidez é 
analisada através de mapas de gap comercial, de gap de 

e de prazos residuais de activos e passivos.

A política de gestão de liquidez do BNI baseia-se em critérios 
conservadores, que visam assegurar níveis adequados de 
liquidez para fazer face às necessidades decorrentes da 
actividade, ao cumprimento das reservas mínimas de caixa e 
a eventuais saídas não programadas de tesouraria, tais como:

Níveis mínimos de liquidez disponível (aplicações de 

Activos líquidos, passíveis de serem alienados e 

Instituições de Crédito.

Risco Operacional

ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 
capital, decorrentes de falhas na análise, processamento 
ou liquidação de operações, de fraudes internas e externas, 
da utilização de recursos em regime de subcontratação, de 

infra-estruturas”.

O BNI adopta o Método do Indicador Básico para o cálculo de 
requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do 
risco operacional, nos termos do Aviso nº 12/GBM/2013 de 31 
de Dezembro do Banco de Moçambique.

A coordenação da função de gestão de risco operacional é 
assegurada pelo Gabinete de Gestão de Risco, que entre 
as suas atribuições inclui a dinamização da implementação 
de procedimentos de controlo que permitem garantir a 
integridade dos registos, registo de eventos de risco e 
remessa para os diferentes órgãos de estrutura responsáveis 
para a sua caracterização e validação.

Foram implementados os Indicadores-Chave de Riscos (KRI) 
que permitem o controlo da evolução dos principais factores 

as diferentes tipologias de risco operacional.

No âmbito de mitigação do risco operacional, no BNI possui 
um Plano de Contingência e está em processo de elaboração 
dos procedimentos de Continuidade de Negócio (CoB) e 
Analise de Impacto no Negócio (BIA), com base em cenários de 
indisponibilidade do seu edifício, o quais serão actualizados 
numa base anual para adequá-los a eventuais alterações que 
possam ocorrer na estrutura organizacional.

Risco de Compliance e Risco de Reputação

O risco de compliance
de ocorrência de impactos negativos nos resultados 
ou no capital, decorrentes de violações ou de não 
conformidade relativamente às leis, regulamentos, 

e de relacionamento com clientes, práticas instituídas 
ou princípios éticos, que se materializam em sanções de 
carácter legal, na limitação de oportunidades de negócio, na 
redução de potencial de expansão ou na impossibilidade de 
exigir o cumprimento de obrigações contratuais”. Por outro 
lado, o Risco de Reputação é a possibilidade de ocorrência de 
impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 
de uma percepção negativa da imagem pública da instituição, 
fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, 

imprensa ou pela opinião pública em geral.

A gestão dos riscos de Compliance e de Reputação no BNI são da 
competência do Gabinete de Controlo Interno e Compliance
e do Conselho de Administração respectivamente.

O respeito pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, incluindo as relativas à prevenção do 

das regras internas e estatutárias, das regras de conduta e 
de relacionamento com clientes, das orientações dos Órgãos 
Sociais e das recomendações da Supervisão Bancária, de 
modo a proteger a reputação da Instituição e a evitar que 
este seja alvo de sanções, são os grandes objectivos do 
Gabinete  Controlo Interno e Compliance.

Para o alcance destes objectivos, o Gabinete de Controlo 
Interno e Compliance baseia-se nas seguintes actividades:

Assegurar, em conjunto com as demais Estruturas do 
Banco, a adequação, fortalecimento e o funcionamento 
do sistema de controlo interno da instituição, procurando 
mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus 

Disseminar a cultura de controlo para assegurar o 

sentido de avaliar a conformidade legal e regulamentar 
das políticas e dos procedimentos adoptado pelo Banco 
no exercício da actividade, incluindo o cumprimento de 

ou por reporte das Estruturas de Negócio, as operações 

adopção de medidas correctivas e ou preventivas junto 
dos Órgãos de Estrutura responsáveis, acompanhando a 

Assegurar a execução da política de aceitação e de 

Garantir o cumprimento de todos os deveres de 
comunicação e reporte às autoridades de supervisão, 
nomeadamente em matéria de branqueamento de 
capitais, e demais solicitações do Banco de Moçambique.

Risco Estratégico

O risco estratégico é a possibilidade de ocorrência de 
impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 

implementação das decisões ou de incapacidade de resposta 
a alterações do meio envolvente (interno e externo) da 
Instituição.

O BNI implementa um processo de Planeamento Estratégico 
consubstanciado em planos de actividades das diferentes 
áreas onde são detalhadas as principais iniciativas, os 
objectivos e as metas a atingir durante um determinado 
período da vigência do plano.

Numa base anual, é elaborado o orçamento para o exercício 
seguinte, o qual incorpora as eventuais alterações e os 
pressupostos assumidos no Plano de Actividades. A gestão 
corrente do risco estratégico e da competência da Comissão 
Executiva.

Risco de Tecnologias de Informação

O Risco de Tecnologia de Informação é a possibilidade de 
ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 
capital, decorrente do uso ou dependência de hardware,
software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas de 
telecomunicações. Estes riscos podem também estar 
associados a falhas de sistemas, erros de processamento, 

hardware,

fraquezas de controlo, brechas de segurança, sabotagem 
interna, espionagem, ataques maliciosos, incidentes de 
hacking, conduta fraudulenta e capacidades de recuperação 

Está em processo a implementação do modelo de gestão de 
riscos tecnológicos enquadrado nas directrizes estabelecidas 
pelo Banco de Moçambique no Aviso nº 04/GBM/2013 de 31 
de Dezembro. Por outro lado, esse modelo estará alinhado 
com o plano de continuidade de negócios, a política de 
segurança de informação e todos os dispositivos legais que 
visam garantir que não haja fuga ou perda de informação.

A metodologia dos riscos tecnológicos pressupõe 3 grandes 
fases:
1.

2. Gestão (plano de resposta e priorização dos riscos 

3. Monitoria (relatórios de desempenho de processos e 
avaliação de maturidade dos controlos implementados e 
plano de acção para remediações).

A gestão de risco de Tecnologias de Informação é da 
competência da Direcção de Organização e Sistemas de 
Informação.

4.  Estrutura de Capital

4.1. Informação Qualitativa

Caracterização dos Fundos Próprios

O apuramento dos Fundos Próprios do BNI é feito de acordo 
com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente 
com o disposto no Aviso nº 14/GBM/2013 de 31 de Dezembro, 
do Banco de Moçambique. No essencial, o seu cálculo baseia-
se em informação contabilística constante nas demostrações 

Os Fundos Próprios Totais correspondem à soma algébrica dos 
Fundos Próprios de Base (também designados por Tier 1) com 
os Fundos Próprios Complementares (designados por Tier 2), 

e de outros valores que, nos termos regulamentares, não são 
elegíveis para efeitos de solvabilidade da instituição.

A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos 
Fundos Próprios de Base, os quais, para além do cálculo do 
indicador Tier 1 permitem ainda, o apuramento do Core Tier
1 nos termos do disposto da Circular nº 01/SCO/2013 de 31 
de Dezembro.

As principais componentes dos Fundos Próprios de Base do 
BNI são:

Fundos Próprios de Base (Tier I)

Elementos Positivos

Reservas legais, estatuárias e outras formadas por 

Resultados positivos provisórios de exercícios em curso.

Elementos Negativos

Resultados negativos transitados de exercícios 

Por outro lado, o BNI apresenta nos seus Fundos Próprios, um 
montante na parcela de Fundos Próprios Complementares, 
os quais embora sejam considerados de apuramento do Core 
Tier II, permitem reforçar a solvabilidade da Instituição, 
sendo que basicamente compõe-se de provisões para riscos 
gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos 
ponderados pelo risco de crédito.

4.2  Informação Quantitativa

A 31 de Dezembro de 2019, os Fundos Próprios do BNI 
ascendiam a MT 3,218,797 milhares, com um aumento em 
cerca de MT 137,315 milhares comparativamente ao período 
homólogo do ano passado, conforme indicado a seguir: 

5.   Adequação de Capital Interno

5.1. Informação Qualitativa

Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno

No âmbito do Pilar II do Acordo de Basileia II e, no sentido de aferir sobre a adequabilidade do capital interno em absorver 
perdas potenciais futuras, assegurando simultaneamente o cumprimento dos requisitos regulamentares estabelecido pelo 
Aviso nº 20/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular nº 02/SCO/2013 de 31 de Dezembro, o Banco desenvolve o Processo de 
Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

os riscos do Pilar I do Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. 
Estas têm como objectivo conferir ao exercício uma visão interna do capital em complemento à perspectiva regulamentar de 

se explica pela própria missão e objectivos estratégicos do Banco.

GBM/2012 de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/BGM/2013 de 31 de Dezembro, pelo que a afectação do seu capital 

do Banco que é responsável pela sua origem/acompanhamento.

A forma de afectação do capital interno para risco de crédito por segmento de actividade é também aplicada para a afectação 

no risco de crédito consiste na aplicação de um add-on de capital sobre os requisitos de capital para risco de crédito, 
resultante do cálculo de indicadores de concentração.

Relativamente aos riscos de liquidez, de taxa de juro, de mercado e de taxa de câmbio, todo o capital encontra-se alocado 
à Unidade da Sala de Mercados, uma vez que este órgão é responsável pela gestão dos mesmos, podendo realizar operações 
para mitigar esses riscos.

5.2.  Informação Quantitativa

A 31 de Dezembro de 2019, os requisitos mínimos de capital para a cobertura de risco de crédito, risco operacional e risco 
de mercado são apresentados a seguir, apurados pelo método do indicador básico, nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013 de 
31 de Dezembro:

Para efeitos de Adequação de Capital, o BNI apresentava a 31 de Dezembro de 2019 um excesso de Fundos Próprios para 
a cobertura de riscos em cerca de MT 2.055.412 milhares, um aumento em cerca de MT 300.736 milhares face ao mesmo 
período do ano anterior. 

uadro I  Fundos Próprios Totais 31-Dez-2 1 31-Dez-2 1

Fundos Próprios Totais para efeitos de Solvabilidade 31-Dec-1 31-Dec-1

1 1 Fundos próprios de base positivos 3,21 , 3, 1, 1
1.1.1 Capital realizado 2,240,000 2,240,000
1.1.2 Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos 179,329 151,982
1.1.3 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores 799,468 689,500

1 2 Fundos próprios de base negativos ,22 2 , 1
1.2.1 Activos intangíveis 1,918 2,033
1.3.1 Resultados negativos transitados de exercicios anteriores - -
1.2.3 Insuficiência de Provisões 402,198 721,985

1 3 Fundos próprios complemantares positivos 3 3
1.3.1 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos 
        ponderados pelo risco de crédito

1  Fundos próprios complemantares negativos - -
1  Deduç es aos fundos próprios de base e complementares - -
1  Montantes a deduzir

1.6.1  Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 15/GBM/2013) 0 0

Milhares de Meticais

743 736

uadro II  Requisitos de Capital para Risco de Crédito, Risco de 
Mercado e Risco Operacional

31-Dez-2 1 31-Dez-2 1 31-Dez-2 1 31-Dez-2 1

Risco de Crédito , 1, , ,3 1 12, 2 2,
Exposição no Balanço ,3 2, 21 , 3 ,2 2 ,1 1 3 , 3
Administrações Centrais e Banco Centrais 7,539 - 905 -
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 52,259 104,997 6,271 9,450
Empresas Públicas 204,681 20,232 24,562 1,821
Instituições de Crédito 996,297 1,391,127 119,556 125,201
Empresas 939,185 998,404 112,702 89,856
Carteira de Retalho Regulamentar 29,596 16,189 3,551 1,457
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 45,741 110,944 5,489 9,985
Créditos Vencidos 533,818 411,583 64,058 37,043
Categorias de Risco Elevado 0 - 0 -
Outros Activos 1,583,807 845,005 190,057 76,050
Operaç es extrapatrimoniais 1, ,1 1,3 1,11 1 , 121,
Garantias, Avales 1,548,144 1,351,116 185,777 121,600
Crédito documentário - - - -

Risco Operacional 1 , 32 1 , 12, ,

Risco de Mercado 2 , 11 1,3 ,3 3 , 1 121,1 3

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar I) 759,901 603,524
Fundos Próprios 2,815,313 2,358,200
Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para Cobertura de Riscos 2,055,412 1,754,677
Rácio de Solvabilidade 44.46% 32.10%

Milhares de Meticais

Activos Ponderados pelo 
Risco

Requisitos Mínimos de 
Capital para Cobertura de 

Risco (12 )
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C r i a m o s  o p o r t u n i d a d e s .

No Quadro III, apresenta-se o rácio de solvabilidade e os 
indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados nos termos do 
Aviso nº 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro e a Circular nº 01/
SCO/2013 de 31 de Dezembro.

A 31 de Dezembro de 2019 a posição dos Fundos Próprios do 
Banco variou positivamente em relação ao período homólogo 
do ano anterior, tendo alcançado um rácio de solvabilidade 
de 44.46% (acima do nível mínimo regulamentar de 12%).

5.3.  Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno “ICAAP”

Em complemento a abordagem regulamentar de avaliação 
do capital e dos riscos, o BNI desenvolve o processo de auto-
avaliação da adequação do capital interno – ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito do Pilar 2 
de Basileia II e de acordo com o disposto no Aviso nº 16/
GBM/2017 de 30 de Junho. Este processo constitui um passo 
importante para o BNI no sentido do alcance das melhores 
práticas em matérias de gestão de risco e planeamento de 

necessário para absorver perdas potenciais futuras, com 

interesses dos seus credores e accionista.

riscos do Pilar 1 de Basileia II), de acordo com a abordagem 
regulamentar e de acordo com abordagens complementares. 
Estas têm como objectivo dar ao processo uma visão interna 
do capital em complemento a perspectiva regulamentar 

dos riscos, o resultado a considerar para o capital interno 
decorre da agregação dos vários riscos.

Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço 

a acrescer aos requisitos de capital interno.

Posteriormente, os requisitos de capital interno são 
comparados com a capacidade de absorção de risco (risk-
taking capacity) do Banco. Na determinação da risk-taking 

dispõe para fazer face aos riscos da actividade. Neste sentido, 

dispõe, a sua composição e respectiva disponibilidade, para 
fazer face a exposição aos riscos em que incorre, considerada 
a risk-taking capacity, a capacidade do Banco tomar risco.

Tendo em conta a natureza da principal actividade do BNI 
(Banca de desenvolvimento), os principais riscos considerados 
para efeitos do ICAAP são os seguintes:

Risco de crédito
Risco de concentração
Risco de mercado
Risco operacional
Risco estratégico/liquidez
Risco de compliance

6.  Risco de Crédito – Divulgações Gerais

6.1. Informação Qualitativa

contabilísticos e de apresentação nos quadros deste capítulo:
• Crédito vencido:

e nos termos do Aviso 16/GBM/2013 e para efeitos de 
constituição de provisões regulamentares mínimas, todas 
as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo 
os juros vencidos, de um crédito com pelo menos 1 
dia de atraso após o seu vencimento. Para efeitos de 
cálculo de imparidade, são todas as prestações vencidas 
de capital, incluindo juros vencidos, de um crédito com 
uma ou mais prestações vencidas há mais de 90 dias.

• Crédito objecto de imparidade: considera-se existir 

de perda, com impacto nos  estimados. 
Todos os créditos são considerados “créditos objecto 
de imparidade”, com excepção dos créditos concedidos 

Estado e/ou Penhor de Depósito.

• Crédito com incumprimento (non performing loan): a 

conceito instituído pelo Aviso 16/GBM/2013 do Banco de 

mais de 90 dias.

Regulamentares Mínimas

O Banco reconhece todas as possíveis futuras perdas de crédito 

da originação. Estas perdas potenciais devem ser revistas a 

As imparidades no contexto do IFRS9 aplicam-se a quaisquer 
instrumentos de dívida que em geral esteja sujeita a risco de 
crédito e não tenha sido sujeita a uma avaliação ao “Preço 
justo”.

reporte de imparidades da seguinte forma:
• Estágio 1 - Exposições de crédito sem atraso no 

alteração da probabilidade de incumprimento (PD) em 

• Estágio 2 - Inclui exposições de crédito para as quais 

• Estágio 3 - Posições com incumprimento efectivo.

O Banco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais 

imparidade caso haja sinais objectivos de perda de valor em 
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois 

de perda) e essa ocorrência (ou ocorrências) de perda tenha 

possa ser correctamente estimado. Os sinais de imparidade 
podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo 

capital ou juros, a probabilidade de falência ou restruturação 

estimados, tais como alterações dos valores em mora ou 
condições económicas correlacionadas com incumprimento.

Cálculo da Perda Esperada

Perda esperada: é calculada (para ambos os 12 meses e perda 

Probabilidade de Incumprimento (PD) e Perdas Decorrentes 
de Incumprimento (LGD). Estes termos são interpretados 
como segue pelas exigências de NIRF 9:

Exposição em Incumprimento (EAD):  montante estimado 
em risco em caso de incumprimento (antes de qualquer 
recuperação) incluindo a expectativa comportamental do 
uso do limite por clientes nas várias fases do risco de crédito.

Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade 
de incumprimento num dado momento, o qual pode ser 
calculado com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro 

do estágio de alocação da exposição.

Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença 

caixa que são esperados receber, descontados à taxa de 

de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que 
sejam parte integrante dos termos contratuais, mas não 
exigem o conservadorismo deliberado exigido por exigências 
regulatórias.
Dada a alteração dos requisitos de imparidade, é esperado 
que a imparidade de crédito com base no IFRS 9 aumente em 
comparação com o NIC’s 39.

A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a 
cobertura do risco de crédito previsto no Aviso 16/GBM/2013, 
do Banco de Moçambique, é feita nos termos indicados 

naquele Aviso, e apenas para efeitos de relatórios prudenciais, designadamente a constituição dos Fundos Próprios e Rácios 
e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco 
de Moçambique, relativamente à imparidade, nos termos do Artigo 20 do Aviso 14/GBM/2013, é deduzido do valor dos Fundos 
Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios e Limites Prudenciais.

A 31 de Dezembro de 2019, ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na demonstração de resultados do BNI 
decorrente do reconhecimento de imparidades:

d)  Risco de Concentração

Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir 
perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter 
as suas principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou 
correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso 
simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro do 
Banco de Moçambique)

O processo de gestão de risco de concentração de crédito está incorporado no modelo de governação da gestão de risco e de 
capital do BNI e envolve o Gabinete de Gestão de Risco.

O risco de concentração de crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes:
1. Análise da concentração de contrapartes ou grupo de contrapartes, em que a probabilidade de incumprimento resulta 

de características comuns:
Cálculo do Índice de Concentração Sectorial conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro do 

Realização numa base trimestral de uma análise da concentração de crédito concedido a empresas por sectores de 
actividade, com o objectivo de apresentar a constituição da carteira de crédito concedido a empresas por sector de 
actividade acompanhando o grau de concentração.

2. Análise de concentração por contraparte ou grupo de contrapartes:
Cálculo do Índice de Concentração Individual, conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro 

Realização numa base trimestral de uma análise da concentração do crédito concedido a entidades ou grupos 

Análise de grandes riscos nos termos do Aviso 15/GBM/2013 do Banco de Moçambique.

Para a análise das correlações entre as contrapartes são considerados pelo BNI, em conformidade com o Aviso nº 15/GBM/2013 
de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique, os seguintes factores de risco:

1. Em relação a um só cliente não devem incorrer em riscos cujo valor, no seu conjunto, exceda 25% dos seus fundos 

2. O valor agregado dos grandes riscos assumidos não deve exceder o óctuplo dos seus fundos próprios.

6.2.  Informação Quantitativa

No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam posições 
activas, e estas posições estão associadas a:

Créditos sobre clientes, títulos de carteira de investimento, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito, 
títulos sobre o Banco Central, Governo de Moçambique, entre outras rubricas.

desdobramento por contraparte, (iii) a distribuição das exposições por sectores, (iv) o índice de concentração sectorial, e (v) 
o desdobramento da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.

A 31 de Dezembro de 2019, o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito – ilíquida de correcções e provisões, era de MT 
6.940.909 milhares, uma redução de cerca de MT 33% em relação ao período homólogo do ano passado.

apresenta-se nos quadros a seguir:

uadro III  Rácio de Solvabilidade 31-Dez-2 1 31-Dez-2 1

Fundos Próprios 2, 1 ,313 2,3 ,2
De base principais (core tier 1) 3,218,797 3,081,481
De base (tier 1) 2,814,571 2,357,464
Complementares 743 736
Elementos a deduzir - 0

- -

Total dos Riscos ,332, ,3 ,
Risco de Crédito 5,941,065 5,889,361
Risco Operacional 104,632 109,857

286,811 1,346,366

Rácio de Solvabilidade
Core Tier 1 Capital 50.83% 41.95%
Tier 1 Capital 44.45% 32.09%

44.46% 32.10%

Milhares de Meticais

31-Dec-1 31-Dec-1
Saldo em 1 de Janeiro          161,580          168,660 
Utilizações         (109,988)           (14,158)
Reforço líquido da imparidade no ano          175,541              7,079 
Saldo em 31 de Dezembro         22 ,13          1 1,  
Da qual:                  -                  -
   Estágio 1            10,853              9,694 
   Estágio 2                391              1,221 
   Estágio 3          215,891          150,665 

        22 ,13          1 1,  

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Fim-de-período Média do Ano Fim-de-período Média do Ano

Exposição no Balanço ,3 2, 21 ,23 , 1 ,112, 1 ,23 , 1
Administrações Centrais e Banco Centrais 7,539 13,958 2,116,568 1,897,106
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 52,259 83,302 104,997 143,425
Empresas Públicas 204,681 112,399 20,232 23,032
Instituições de Crédito 996,297 1,009,727 2,163,594 1,330,350
Empresas 939,185 758,635 998,404 1,220,776
Carteira de Retalho Regulamentar 29,596 23,535 21,585 23,248
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 45,741 52,053 110,944 103,151
Créditos Vencidos 533,818 612,683 316,335 338,765
Categorias de Risco Elevado 0 327,612 415,252 229,607
Outros Activos 1,583,807 1,032,187 845,005 688,805

Operaç es extrapatrimoniais 2, , 3,1 , 32 3,3 , 3 3, ,
Garantias, Avales 1,548,144 1,449,107 1,351,116 1,489,830
Crédito documentário 999,844 1,728,525 1,999,688 1,965,015

Total das posiçoes em risco originais , , , 1 , 33 1 , 3, 1 , ,

31-Dez-2 1 31-Dez-2 1
Classes de Risco

uadro I a Exposição Bruta ao Risco de Crédito
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No Quadro IV.f são apresentados os índices de Concentração Sectorial (ICS) das Exposições ao Risco de Crédito à data de 31 
de Dezembro de 2019.

À mesma data, são apresentados no quadro IV.g os índices de Concentração Individual (ICI) das Exposições ao Risco de Crédito.

Os quadros a seguir apresentam a distribuição das Exposições ao Risco de Crédito de acordo com os prazos residuais, em 31 
de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 respectivamente.

7.   Risco de Crédito – Método Padrão

7.1.  Divulgações Qualitativas

Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são 

conforme estabelece o Aviso nº 3/GBM/2012, de 13 de 
Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013, de 31 de 
Dezembro.

Esta metodologia consiste na segmentação das posições 

5 do Aviso nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. O valor 
das posições em risco é o seu valor de Balanço, líquido de 

Tendo em conta as garantias e cauções associadas às posições, 
os Artigos 8 e 9 do Aviso nº 11/GBM/2013, do Banco de 
Moçambique prevêem a aplicação de técnicas de redução de 

(protecção real) das posições em risco. As posições em risco 
são objecto de uma ponderação consoante a sua classe de 

II do referido Aviso.

Para posições em risco sobre Administrações Centrais 
de países e seus respectivos Bancos Centrais, e sobre 
Instituições de Crédito a ponderação baseia-se de acordo 

(ECA – Export Credit Agencies). As posições em risco sobre 

três principais agências de notação externa de crédito (ECAI – 
External Credit Assessement Instituitions), nomeadamente, 
a Mood´s, a Standard & Poor e a Fitch Ratings.

A aplicação de avaliações de qualidade de crédito externas 
rege-se pelo disposto na parte 2 do Anexo II do Aviso nº 
11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. De forma sumária, 

da posição em risco/emissão, recorrendo-se nas restantes 
situações e se o grau de subordinação assim o permitir, a 
avaliações genéricas sobre o mutuário.

Para efeitos de ponderação pelo Risco, as posições 
sobre títulos de dívida recebem as notações atribuídas 

existirem, as notações de risco atribuídas aos emitentes das 
mesmas. As posições em risco de natureza creditícia que não 
sejam representadas por títulos de dívida recebem apenas, e 
quando existirem, as notações de risco dos emitentes.

Nas situações em que exista mais de uma avaliação 

para o pior grau de qualidade de crédito e utiliza-se a 
segunda melhor. Aplica-se exactamente o mesmo critério 

8.   Mitigação do Risco de Crédito

8.1.  Informação Qualitativa

No âmbito do processo de concessão de crédito, o BNI aplica 
técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o 
Anexo III – Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito, do 
Aviso nº11/GBM/2013 de 31de Dezembro.

Na concessão de crédito são recebidas garantias reais 
(“Técnica de redução de risco de crédito em que a instituição 
de crédito tem o direito, em caso de incumprimento da 
contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de 

reter determinados activos de forma a reduzir o montante da 
posição em risco sobre a referida contraparte”) e garantias 
de natureza pessoal (“Técnica de redução do risco de crédito 
que resulta de compromisso assumido por um terceiro de 
pagar um determinado montante em caso de incumprimento 
do mutuário ou da ocorrência de outros acontecimentos de 

Os principais tipos de cauções utilizadas pelo BNI são, dentro 
das garantias de natureza pessoal o aval, e no âmbito das 

imóveis e de equipamentos

8.2.  Informação Quantitativa

O quadro seguinte resume o impacto, com referência 
a 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 
respectivamente, das técnicas de redução do risco de crédito 
utilizadas pelo BNI, no âmbito do método Padrão.

Sul Centro Total Portugal USA RSA German U Total

Total , ,1 3 1, , , 22 3,3 3, 11 , 3 ,1 1 , ,
Exposiç es no Balanço 3, ,1 2 3 1, ,33 , 22 3,3 3, 11 , 3 ,1 1 ,3 2, 21
Administrações Centrais e Banco Centrais 7,539 -            7,539 -            -            -            -            -            -            7,539
Organizações Internacionais -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Autoridades Municipais -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Entidades do Sector Público 52,259 -            52,259 -            -            -            -            -            -            52,259
Empresas Públicas 204,681 -            204,681 -            -            -            -            -            -            204,681
Instituições de Crédito 942,136 -            942,136 22 43,377 3,711 7,009 43 54,161 996,297
Empresas 939,185 -            939,185 -            -            -            -            -            -            939,185
Carteira de Retalho Regulamentar 29,596 -            29,596 -            -            -            -            -            -            29,596
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 45,741 -            45,741 -            -            -            -            -            -            45,741
Créditos Vencidos 192,220 341,598 533,818 -            -            -            -            -            -            533,818
Categorias de Risco Elevado 0 0 0 -            -            -            -            -            -            0
Outros Activos 1,583,807 -            1,583,807 -            -            -            -            -            -            1,583,807

Operaç es extrapatrimoniais 2, , -           2, , -           -           -           -           -           2, ,
Garantias, Avales 1,548,144 -            1,548,144 -            -            -            -            -           1,548,144
Créditos documentários 999,844 -            999,844 -            -            -            -            -            999,844

Milhares de Meticais

Moçambique

uadro I b Distribuição Geográfica das Posiç es em Risco
31-Dez-2 1

Estrangeiro Total

Sul Centro Total Portugal USA RSA Maurícias Total

Total 2 1 2 2 33 3 23 1 1 3 3 3 1 12 3 2 1 3 1
Exposiç es no Balanço 3 2 1 1 2 2 3 23 1 1 3 3 3 1 12 3 2 112 1
Administrações Centrais e Banco Centrais 2.116.568 -            2.116.568 -            -            -            -            -            2.116.568
Organizações Internacionais -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Autoridades Municipais -            -            -            -            -            -            -            -            -            
Entidades do Sector Público 104.997 -            104.997 -            -            -            -            -            104.997
Empresas Públicas 20.232 -            20.232 -            -            -            -            -            20.232
Instituições de Crédito 1.039.222 -            1.039.222 23 165.641 383.969 574.738 1.124.372 2.163.594
Empresas 998.404 -            998.404 -            -            -            -            -            998.404
Carteira de Retalho Regulamentar 21.585 -            21.585 -            -            -            -            -            21.585
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 110.944 -            110.944 -            -            -            -            -            110.944
Créditos Vencidos 316.335 -            316.335 -            -            -            -            -            316.335
Categorias de Risco Elevado 0 415.252 415.252 -            -            -            -            -            415.252
Outros Activos 845.005 -            845.005 -            -            -            -            -            845.005

Operaç es extrapatrimoniais 3 3 3 -           3 3 3 -           -           -           -           -           3 3 3
Garantias, Avales 1.351.116 -            1.351.116 -            -            -            -            -            1.351.116
Créditos documentários 1.999.688 -            1.999.688 -            -            -            -            -            1.999.688

Milhares de Meticais

Moçambique

uadro I b Distribuição Geográfica das Posiç es em Risco
31-Dez-2 1

Estrangeiro Total

Milhares de Meticais

Código CAE SECTORES DE ACTI IDADE E POSI O ( ) 2
 relativamente 

ao montante de 
exposição total

C - 18,31,32 Indústria Transformadora 1,166,623 1,361,010,119,198 56.9%
C - 19 Sector Financeiro 261,872 68,576,767,044 12.8%
A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pe 78,325 6,134,769,733 3.8%
M,N Outros Sectores 244,369 59,716,442,584 11.9%
J Actividades de Informação e de Comunicação 144,526 20,887,905,895 7.1%
R, S Outras Actividades 153,808 23,656,908,856 7.5%

2,049,524 1,539,982,913,311 100%
3

uadro I f ndice de Concentração Sectorial

TOTAL

Milhares de Metica
uadro I g ndice de Concentração Individual

CONTRAPARTE E POSI O ( ) 2 CONTRAPARTE E POSI O ( ) 2

CLIENTE 1 261,872 68,576,767,044 CLIENTE 51 3,320 11,023,5
CLIENTE 2 261,041 68,142,333,858 CLIENTE 52 3,181 10,118,1
CLIENTE 3 245,322 60,182,886,665 CLIENTE 53 2,953 8,720,4
CLIENTE 4 181,353 32,888,842,772 CLIENTE 54 2,137 4,567,7
CLIENTE 5 153,674 23,615,826,522 CLIENTE 55 2,132 4,545,9
CLIENTE 6 124,700 15,550,090,000 CLIENTE 56 1,856 3,445,3
CLIENTE 7 121,373 14,731,295,903 CLIENTE 57 1,716 2,944,2
CLIENTE 8 103,103 10,630,207,625 CLIENTE 58 1,063 1,130,1
CLIENTE 9 99,320 9,864,544,649 CLIENTE 59 1,061 1,126,4
CLIENTE 10 61,470 3,778,560,900 CLIENTE 60 1,048 1,098,9
CLIENTE 11 59,903 3,588,315,501 CLIENTE 61 1,018 1,035,6
CLIENTE 12 50,000 2,500,000,000 CLIENTE 62 950 902,5
CLIENTE 13 26,500 702,250,000 CLIENTE 63 934 873,0
CLIENTE 14 14,672 215,279,351 CLIENTE 64 890 792,1
CLIENTE 15 14,560 212,003,114 CLIENTE 65 841 707,1
CLIENTE 16 13,500 182,250,000 CLIENTE 66 700 490,0
CLIENTE 17 13,418 180,034,181 CLIENTE 67 699 488,0
CLIENTE 18 13,017 169,433,611 CLIENTE 68 672 451,4
CLIENTE 19 13,008 169,216,044 CLIENTE 69 616 379,3
CLIENTE 20 11,571 133,880,949 CLIENTE 70 611 373,0
CLIENTE 21 8,186 67,007,314 CLIENTE 71 556 309,4
CLIENTE 22 8,000 64,000,000 CLIENTE 72 544 296,3
CLIENTE 23 8,000 64,000,000 CLIENTE 73 510 260,4
CLIENTE 24 8,000 64,000,000 CLIENTE 74 507 257,3
CLIENTE 25 8,000 64,000,000 CLIENTE 75 421 177,1
CLIENTE 26 6,818 46,487,603 CLIENTE 76 379 143,4
CLIENTE 27 6,700 44,890,000 CLIENTE 77 364 132,5
CLIENTE 28 6,600 43,560,000 CLIENTE 78 343 117,7
CLIENTE 29 6,423 41,260,536 CLIENTE 79 337 113,6
CLIENTE 30 6,165 38,007,225 CLIENTE 80 331 109,7
CLIENTE 31 6,140 37,697,050 CLIENTE 81 331 109,5
CLIENTE 32 6,000 36,000,000 CLIENTE 82 329 108,4
CLIENTE 33 5,873 34,490,352 CLIENTE 83 320 102,4
CLIENTE 34 5,807 33,726,206 CLIENTE 84 317 100,5
CLIENTE 35 5,805 33,702,916 CLIENTE 85 311 96,6
CLIENTE 36 5,732 32,857,372 CLIENTE 86 306 93,6
CLIENTE 37 5,000 25,000,000 CLIENTE 87 303 91,5
CLIENTE 38 5,000 25,000,000 CLIENTE 88 300 90,0
CLIENTE 39 4,893 23,945,425 CLIENTE 89 285 81,0
CLIENTE 40 4,759 22,644,719 CLIENTE 90 280 78,2
CLIENTE 41 4,412 19,464,051 CLIENTE 91 246 60,6
CLIENTE 42 4,142 17,160,240 CLIENTE 92 230 52,6
CLIENTE 43 4,029 16,231,337 CLIENTE 93 218 47,5
CLIENTE 44 4,000 16,000,000 CLIENTE 94 210 44,1
CLIENTE 45 3,951 15,613,547 CLIENTE 95 208 43,3
CLIENTE 46 3,819 14,587,144 CLIENTE 96 202 40,6
CLIENTE 47 3,812 14,532,075 CLIENTE 97 200 40,0
CLIENTE 48 3,508 12,308,371 CLIENTE 98 189 35,5
CLIENTE 49 3,500 12,250,000 CLIENTE 99 188 35,1
CLIENTE 50 3,415 11,661,543 CLIENTE 100 177 31,2

Total 1 ( 2, , 31 , ,1 3, 13 Total 2 ( 3 , , 1 , 2
2, , 31 , , 1 ,2

2, , 2

Milhares de Meticais
31-Dez-2 1

Classes de Risco Até 1 m s 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos  3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 3, 1, , ,3 32,3 3 2 3,121 33, 1 ,3 2, 21
Administrações Centrais e Banco Centrais 7,539 - - - - - 7,539
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - 52,259 - - 52,259
Empresas Públicas - - 13,128 - 191,553 - 204,681
Instituições de Crédito 457,532 - - 538,765 - - 996,297
Empresas 15,312 - 751,759 158,715 13,399 - 939,185
Carteira de Retalho Regulamentar 3,107 948 507 -17,395 42,428 - 29,596
Exposições Garantidas por Bens Imóveis - - - - 45,741 - 45,741
Créditos Vencidos - - - - - 533,818 533,818
Categorias de Risco Elevado - - - - - - 0
Outros Activos - 1,583,807 - - - - 1,583,807

uadro I h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

Milhares de Meticais
31-Dez-2 1

Classes de Risco Até 1 m s 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos  3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 3, 12,2 3,1 ,31 23 ,21 1,3 , 1, 3 ,1 , 1
Administrações Centrais e Banco Centrais 2,116,568 - - - - - 2,116,568
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - 100,000 - - 100,000
Empresas Públicas - - 20,232 - - - 20,232
Instituições de Crédito 1,588,855 - - - - 574,738 2,163,594
Empresas 194 4,057 21,569 99,047 873,537 - 998,404
Carteira de Retalho Regulamentar 663 2,040 3,385 2,312 13,185 - 21,585
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 5,994 12,074 15,128 28,857 48,892 - 110,944
Créditos Vencidos - - - - - 316,335 316,335
Categorias de Risco Elevado - - - - 415,252 - 415,252
Outros Activos - 845,005 - - - - 845,005

uadro I h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

Milhares de Meticais

Total ,3 2, 21 1,3 , 3 1, 3, 3 1 2,22 1, ,
Administrações Centrais e Banco Centrais 7,539 - - - - -
Entidades do Sector Público 52,259 - - - - -
Empresas Públicas 204,681 - - - -
Instituições de Crédito 996,297 - - - - -
Empresas 939,185 1,319,587 117,759 - - 1,437,346
Carteira de Retalho Regulamentar 29,596 - - - - -
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 45,741 - - - 162,220 162,220
Créditos Vencidos 533,818 0 976,071 - - -
Categorias de Risco Elevado 0 - 0 - - 0
Outros Activos 1,583,807 35,450 - - - -

ipoteca 
de 

abitação

udro a Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2 1

Total de 
exposiç es com 

garantias

Exposição Total 
(Empréstimos e 

locaç es 
financeiras)

Exposiç es com Garantias
ipoteca de 
Imóvel 

Comercial

Penhor de 
Equipamento

Garantia do 
Estado
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Relatório de Disciplina de Mercado 2019

A 31 de Dezembro de 2019, as exposições com garantias representam 36% da exposição total ao Risco de Crédito. A 31 de 
Dezembro de 2018, este indicador situava-se em 12%. 

9.   Risco de Mercado

a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados, nomeadamente, 

O cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios para a cobertura do risco de mercado (risco cambial), é feito nos termos 
do anexo do Aviso nº 13/GBM/2013, de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique.

Em termos de riscos de mercado, o BNI prossegue uma política de não alavancagem da actividade através de negociação 

de tesouraria.

de Dezembro de 2019 se referiam a instrumentos de dívida (Bilhetes de Tesouro, Obrigações de Tesouro e Papel Comercial). A 

O risco de mercado é gerido pela Unidade da Sala de Mercados, sendo a análise da performance, da perspectiva de curto 

apresentados e discutidos em sede do ALCO.

9.1.  Informação Qualitativa

Para o cálculo de requisitos de fundos próprios para riscos de mercado é considerada a carteira de negociação contabilística.

A 31 de Dezembro de 2019, para o cálculo do risco cambial, o BNI recorreu aos procedimentos de cálculo previstos no anexo 

concerne ao risco cambial.

9.2.  Informação Quantitativa

A 31 de Dezembro de 2019, os requisitos de Fundos Próprios para a cobertura do risco cambial ascenderam a MT 286,811 
milhares.

10.   Risco Operacional

10.1.  Informação Qualitativa

Para efeitos de reporte prudencial, à data de 31 de Dezembro de 2019, o BNI efectuou o cálculo dos requisitos de fundos 
próprios para a cobertura do risco operacional de acordo com o Método do Indicador Básico. Este método baseia-se na média 
dos últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por uma percentagem de 15%.

O Indicador Relevante, de acordo com o Anexo I do Aviso nº 12/GBM/2013, do Banco de Moçambique, é calculado com base 
nos seguintes elementos contabilísticos:

10.2.  Informação Quantitativa

Relativamente à divulgação de informação quantitativa, os valores apurados para o cálculo do Indicador Básico são 
apresentados no quadro seguinte:

A 31 de Dezembro de 2019, os requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional, de acordo com o método referido, 
ascenderam a 104.632 milhares de Meticais.

11.   Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária

11.1. Informação Qualitativa

A perda potencial nas posições de um Banco proveniente da variação adversa de preços no mercado designa-se por risco de 
mercado. As taxas de juro, que preenchem o conceito “preço” para a compra e venda de dinheiro, são, como se poderá 
compreender, um dos principais factores de risco na actividade de um Banco. O risco da taxa de juro não existe apenas na 
carteira de negociação, mas igualmente na carteira bancária.

Na carteira bancária o risco da taxa de juro faz-se sentir, em termos de resultados contabilísticos, sobretudo na margem 

instrumentos da carteira de negociação as variações de valor que provêm de alterações das taxas de juro de mercado têm 
impacto nos resultados contabilísticos.

variações de taxa de juro e gerir as posições. Existe no BNI uma política de indexar activos e passivos a taxas de mercado de 
curto prazo, de forma a minimizar o risco de taxa de juro.

11.2. Informação Quantitativa

No cálculo de requisitos prudenciais regulamentares para efeito de apuramento do rácio de solvabilidade, apenas é considerado 
o risco da taxa de juro da carteira de negociação. Para tomar em conta o risco da taxa de juro que existe na carteira bancária, 
a autoridade de supervisão recomenda o uso do modelo anexo à Circular nº 02/ESP/2014.

A exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é calculada com base no modelo da 

sensíveis a taxas de juro e que não pertençam à carteira de negociação, por escalões de repricing. O modelo utilizado baseia-
se numa aproximação ao modelo da duration e consiste num cenário de teste de stress correspondente a uma deslocação 
paralela da curva de rendimentos de +/-1% em todos os escalões de taxa de juro. O BNI calcula a exposição ao risco de taxa 
de juro da carteira bancária com uma periodicidade trimestral.

De seguida é apresentada a análise de sensibilidade do Risco da Taxa de Juro a uma deslocação paralela da taxa de juro de 
+/- 1%, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro, seguindo a metodologia da 
supracitada circular:

Efeito de um choque paralelo de 1% nas taxas de juro (impacto na situação líquida)

O impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de eventuais 

em 0.88%.

Efeito de um choque paralelo de 1% nas taxas de juro (impacto na margem de juros)

O impacto acumulado sobre a margem de juros dos instrumentos sensíveis à taxa de juro, avaliados de eventuais alterações 

BNI é um Banco de Desenvolvimento e Investimento.

E  C  I  R

(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais

Milhares de Meticais

( )Longa (-)Curta ( )Longa (-)Curta ( )Longa (-)Curta ( )Longa (-)Curta

Estados Unidos da América USD 233,336 - - - - 233,336 0
União Europeia EUR 7,023 - - - - 7,023 -
África do Sul AR 3,708 - - - - 3,708 -
Reino Unido GBP 42,744 - - - - 42,744 -

286,811 - - - 0 0 286,811 0
286,811

PA SES

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial 

DI ISAS Tipos de Posiç es
Posiç es Estruturais e 

elementos deduzidos aos 
Fundos Próprios

Posiç es não Compensáveis Posiç es Líquidas

Total

Milhares de Meticais

2 1 2 1 2 1

104,632
(+) Juros e Rendimentos Similares 645,379 752,434 652,223
(-) Juros e Encargos Similares 117,003 135,707 195,051
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital 17,289 15,857 16,259
(+) Comissões Recebidas 809,366 72,425 51,566
(-) Comissões Pagas 580,447 14,215 2,473
(+) Resultados de Operações Financeiras 95,855 -73,773 -4,161
(+) Outros Resultados Operacionais -16,694 16,752 86,760
Total de Activos Sujeitos ao Método do Indicador Básic 853,745 633,774 605,124

Requisitos de Fundos Próprios para 
Risco Operacional

Indicador Relevante 
Descrição

Milhares de Meticais

1 - 3 meses 8,314
3 - 12 meses 11,863
1 - 3 anos -2,929
Mais de 3 anos 7,435
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 24,682
Fundos Próprios 2,815,313
Impacto da situação líquida/Fundos Próprios 0.88%

Posição 
Ponderada

Banda Temporal

Milhares de Meticais

1 - 3 meses 6,437
3 - 12 meses 7,137
1 - 3 anos -753
Mais de 3 anos 1,119
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 13,940
Fundos Próprios 2,815,313
Impacto da situação líquida/Fundos Próprios 0.50%

Banda Temporal
Posição 

Ponderada
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Duas semanas antes do 25 
de Junho, data que, para 
além do 45º aniversário da 
independência, marca 58 

anos da fundação da então Frente de 

Libertação Nacional (Frelimo), Luís 

de Brito, um dos mais proeminentes 

académicos do país, colocava na pra-

teleira o seu mais recente livro. Um 

livro que transcende o politicamente 

correcto. “A Frelimo, o Marxismo e 

a Construção do Estado Nacional 

1962-1983” não é apenas uma análise 

histórica necessária para compreen-

der o processo moçambicano. É, so-

bretudo, uma leitura alternativa que 

rompe com a versão oficial da his-

tória da Frelimo e de Moçambique. 

Uma leitura que, ao mesmo tempo 

que dá a entender o passado de ou-

tra forma, também ajuda a explicar 

o rumo que tomaram os posteriores 

desenvolvimentos políticos, sociais e 

económicos no país.

Na obra, Luís de Brito começa por 

desconstruir as narrativas de autores 

que chama de “marxistas, engajados 

e solidários da Frelimo” que, nas suas 

palavras, caíram nas “armadilhas do 

discurso oficial”, limitando-se a for-

mulações que seguem e reproduzem 

textos oficiais. Autores que assum-

iram, acriticamente, as construções 

e a ideologia do discurso oficial, os 

mitos sobre os quais esse discurso 

assentava e, assim, participando do 

trabalho de legitimação próprio de 

qualquer discurso de poder.

Para Luís de Brito, a evolução política 

da Frelimo desde 1984, ano da assi-

natura do acordo de Nkomati com 

a África do Sul, das primeiras ten-

tativas de negociar com a Renamo 

o fim da guerra em Moçambique e 

dos primeiros contactos do governo 

moçambicano com o Fundo Mon-

etário Internacional e o Banco Mun-

dial, criou um certo embaraço aos nu-

merosos investigadores que vinham 

analisando e teorizando a “transição 

socialista” em Moçambique

“De facto, como explicar a falência 

da «experiência socialista» moçam-

bicana, a aplicação de um «programa 

de ajustamento estrutural» a partir 

de 1987, o abandono do «marxismo-

leninismo» no 5º Congresso da Fre-

limo (1989) e a elaboração de uma 

nova Constituição (1990) prevendo 

o estabelecimento de um sistema 

político multipartidário?”, questiona, 

algo retórico.

É que, para ele, as explicações dos 

autores sobre as dificuldades que a 

organização teve de enfrentar desde 

a independência, invocando, por 

um lado, factores externos como a 

situação internacional desfavorável 

e mais, particularmente, a acção de 

desestabilização económica, política 

e militar promovida pelo regime sul-

africano e, por outro lado, factores 

internos como os “erros” da Frelimo, 

particularmente, em termos de políti-

ca rural, mas também o surgimento 

de uma camada burocrática usando 

a sua posição dentro do aparelho es-

tatal para bloquear a acção da lider-

ança revolucionária do partido, não 

são suficientes para dar uma inter-

pretação consistente da realidade do 

processo moçambicano.

“A simpatia que sentiam pelos rev-

olucionários moçambicanos que tin-

ham lutado contra o colonialismo 

português e seus aliados ocidentais, 

e que depois se engajaram na «con-

strução do socialismo» numa região 

da África onde as potências brancas 

da Rodésia e da África do Sul eram 

dominantes – uma luta que merecia 

ser apoiada – não só os impedia de 

ter um olhar crítico sobre o processo 

moçambicano, como não os ajudava 

a desenvolver uma atitude de vigilân-

cia científica suficiente para evitar as 

armadilhas do discurso oficial”, refere 

De Brito, em alusão aos autores que, 

segundo ele, a maioria trabalhou em 

Moçambique como cooperantes após 

a independência.

Depois de um primeiro capítulo so-

bre a estrutura económica e social do 

Moçambique colonial, que mostra a 

herança bastante frágil herdada pelo 

movimento de libertação, que tam-

bém explica a crise económica causa-

da pelo processo de descolonização 

e, em grande medida, o fracasso da 

política económica da Frelimo, o au-

tor debruça-se sobre a constituição da 

Frelimo que, de acordo com a versão 

oficial, é o resultado da fusão de três 

organizações, a 25 de Junho de 1962, 

em Dar es Salaam, na Tanzânia.

Mas para Luís de Brito, doutorado 

em Antropologia e Sociologia do 

Político, não é linear que a Fre-

limo tenha resultado da unificação 

da União Democrática Nacional 

de Moçambique (UDENAMO), 

da União Nacional Africana de 

Moçambique (MANU) e da União 

Nacional de Moçambique Independ-

ente (UNAMI) 

“É difícil argumentar que a Fre-

limo tenha sido realmente fruto da 

unificação de várias organizações”, 

rebate.“É-o apenas formalmente”, 

sentenceia o académico.

No ano em que se celebra o cen-

tenário do nascimento daquele que 

é considerado como o arquitecto da 

unidade nacional, De Brito mostra 

como a trajectória estudantil de Ed-

uardo Mondlane, desde a África do 

Sul, Lisboa até aos Estados Unidos 

da América - percurso durante o 

qual conheceu outros estudantes das 

colónias - a sua diplomacia; o estatu-

to de funcionário das Nações Unidas; 

as suas relações com os círculos re-

ligiosos protestantes; o prestígio que 

tinha no seio dos “assimilados do sul”; 

o apoio que tinha da CONCP [Con-

federação das Organizações Nacion-

alistas das Colónias Portuguesas], 

faziam dele com todas as condições 

para se tornar o protagonista do pro-

cesso de formação da Frelimo. 

No livro, sob a chancela do Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos 

(IESE), o autor explica, igualmente, 

que Eduardo Mondlane tinha a con-

fiança de Julius Nyerere, o presidente 

da TANU com quem podia contar 

para pressionar os líderes das out-

ras organizações no sentido de con-

struírem uma frente comum.

“Esta «frente» não foi concebida em 

termos da aliança de várias organi-

zações autónomas, mas pressupunha, 

pelo contrário, a dissolução das for-

mações que integrassem a frente. 

Apesar da resistência a essa ideia por 

parte dos líderes dessas formações, o 

apoio firme de Julius Nyerere ao pro-

jecto de unificação permitiu que este 

fosse bem-sucedido”, refere.

Conta que, nos meses que se seguiram 

ao primeiro Congresso da Frelimo, 

que procedeu à eleição da direcção do 

movimento, houve também conflitos 

entre Mondlane e os outros líderes, 

que não aceitavam de bom grado a 

dissolução das suas organizações, pois 

isso retirava-lhes a autonomia e redu-

zia o seu poder. 

“Mas Mondlane tinha a vantagem 

de receber o apoio total de Nyerere 

e eles foram forçados a deixar a Fre-

limo: alguns deixaram-no por inicia-

tiva própria, outros foram expulsos”, 

observa. 

Uria Simango, que chegou a vice-

presidente da Frelimo, e Adelino 

Gwambe, o dirigente da UDEN-

AMO que estava em conflito com 

Marcelino dos Santos, são apenas al-

guns exemplos de tantos que se viram 

forçados a deixar a Frelimo.

“A saída dos opositores fortaleceu a 

posição do grupo leal a Mondlane”, 

afirma Luís de Brito.

Para o académico, o argumento de 

que a Frelimo resultou da unificação 

de várias organizações é, na realidade, 

um elemento do processo de legiti-

mação específico do discurso político 

da Frelimo.

“É mesmo o seu elemento funda-

mental – «a unidade é a condição da 

vitória». De facto, ao apresentar-se 

como o produto da fusão das três or-

ganizações que a precederam, a Fre-

limo apropria-se ao mesmo tempo da 

sua representatividade «parcial»”, diz.

Mas ao fazê-lo, não se trata de uma 

simples adição. “Como essas organi-

zações recrutavam e desenvolviam 

a sua acção, cada uma entre as co-

munidades de diferentes regiões de 

Moçambique, a Frelimo considera-se 

como estando no direito de reivindi-

car para si o papel de garante da «uni-

dade nacional» e de representante de 

todo o «povo moçambicano». Seria, 

portanto, a depositária da legitimi-

dade nacional, em oposição ao «re-

gionalismo» dos outros”, anota.

Para Luís de Brito, o discurso da Fre-

limo apresentando-se como sendo o 

resultado da fusão dos três movimen-

tos que a precederam, tantas vezes 

repetido acriticamente por analistas 

de Moçambique como uma realidade, 

dificulta a compreensão das verdadei-

ras dinâmicas que estão na base da 

sua formação e desenvolvimento.

 Luta anti-colonial para uns e na-
cionalista para outros
Em “A Frelimo, o Marxismo e a 

Construção do Estado Nacional 

1962-1983”, o também investigador 

associado do IESE trata de separar o 

que chama de anti-colonialismo e na-

cionalismo no contexto da luta pela 

libertação de Moçambique. 

Explica que a participação cam-

ponesa na luta da Frelimo, desde as 

formas mais simples de apoio até ao 

engajamento no seu exército, não é 

mais do que a expressão da revolta 

desse grupo social contra as práticas 

do Estado colonial. “Por outras pa-

lavras, é uma forma simples de anti-

colonialismo”, diz, acrescentando que 

“de facto, não havia uma consciência 

nacional no seio do campesinato”.

De acordo com a fonte, a chave para 

a participação dos camponeses na 

guerra está na sua relação conflitual 

com o Estado, seja ele qual for.

Mas não é que os assimilados não 

tenham tido motivações anti-colo-

niais. As tinham, só que, de natureza 

diferente das dos camponeses. “Eles 

revoltam-se por causa da discrimi-

nação racial e das humilhações de que 

são vítimas”, diz.

Segundo De Brito, foi a frustração 

de não terem as mesmas oportuni-

dades que os brancos, de não serem 

verdadeiramente reconhecidos na sua 

qualidade de cidadãos portugueses, 

que levou os assimilados a se enga-

jarem no combate anticolonial.

Ao contrário dos camponeses, 

prossegue, o seu anti-colonialismo 

não se limita à vontade de destruir a 

ordem colonial; para eles, a destru-

ição da ordem colonial está, indis-

soluvelmente, ligada a um projecto de 

criar uma sociedade nacional.

“Eles são nacionalistas no sentido de 

que o seu objectivo é criar um Estado-

nação moderno e independente. Ao 

referir-se à vontade do «povo», de que 

o movimento que eles dirigem seria 

a expressão, colocam-se como os seus 

«representantes», legitimando assim a 

sua aspiração ao poder: eles consid-

eram-se a vanguarda necessária para 

conduzir a luta das massas coloniza-

das contra o poder colonial”, refere.

No entendimento do autor, é eviden-

te que a luta liderada pela Frelimo 

era, fundamentalmente, anti-colonial 

no seu conteúdo, mas afirmava-se 

nacional no seu discurso. “Graças às 

alianças formadas dentro da Frelimo 

entre os diferentes grupos sociais que 

aí se encontram representados, as 

reivindicações nacionalistas das cam-

adas urbanas aparecem como sendo 

as reivindicações de todos os moçam-

bicanos”, diz.

Assim, toda uma ampla frente social, 

constituída por urbanos e rurais, in-

telectuais, pequenos assalariados e 

camponeses, confirmava o ideal na-

cionalista do grupo dominante em 

formação, essencialmente, formado 

por intelectuais e urbanos do sul e 

que se foi, gradualmente, constituin-

do ao redor do presidente Mondlane. 

“Embora representassem apenas uma 

pequena fracção da sociedade colo-

nial, eles eram, pela sua escolaridade, 

os detentores do conhecimento mod-

erno e das habilidades necessárias 

para a organização efectiva do aparel-

ho político. Eram, também, pela sua 

posição social particular, os portado-

res da ideia nacional”, avança, acres-

centando que “de facto, os termos do 

discurso fundador da Frelimo apela-

vam à união de todos os moçambica-

nos sem distinção «de origem étnica, 

condição de fortuna, confissão religi-

osa ou filosófica e sexual»”.

“Lutas de poder” é também uma das 

passagens significativas do livro. Nele, 

o autor começa por lembrar que, des-

de a criação da Frelimo até Abril de 

1970, a liderança do movimento foi 

abalada por uma sucessão de conflitos 

internos, durante os quais os intelec-

tuais de inspiração marxista, na sua 

maioria do sul, afastaram os membros 

da liderança e vários outros quadros 

internacional, ocupando desde a cri-

ação da Frelimo os postos de presi-

dente e secretário para as Relações 

Exteriores, respectivamente.

À volta destes dois homens foi-se 

formando, gradualmente, um grupo 

composto, principalmente, por jovens 

estudantes ( Joaquim Chissano, Mar-

iano Matsinha, Pascoal Mocumbi, 

Filipe Samuel Magaia, Armando 

Guebuza, Josina Muthemba, Jorge 

Rebelo, Óscar Monteiro, Sérgio Viei-

ra, que aderiram à Frelimo entre 1962 

e 1965).

“Tendo uma formação académica 

superior à média, estes jovens foram, 

rapidamente, levados, através de um 

processo de cooptação, a ocupar car-

gos de responsabilidade no aparelho 

da Frelimo, como secretários ou 

secretários adjuntos dos diferentes 

departamentos. Assim, eles não só 

controlam o nível executivo, mas for-

mam, igualmente, o núcleo do comité 

central (…)”, afirma.

A cooptação dos jovens intelectuais 

do sul para as posições «burocráticas» 

colocava-os, automaticamente, no 

topo da direcção política do movi-

mento.

“A sua posição no Comité Central 

(CC), a coesão do grupo e a sua for-

mação de inspiração marxista expli-

cam que as resoluções deste órgão 

tenham sempre confirmado a orien-

tação «político-militar» que propun-

ham”, avança.

Mas tal não significa que as decisões 

tomadas pelo CC fossem, facilmente, 

implementadas no terreno.

“De facto, não tinham grande capaci-

dade para assegurar a implementação 

das decisões no interior do país, pois 

não controlavam a rede política in-

terna”, revela.

Teoricamente, esta rede estava sob a 

autoridade do secretário do Depar-

tamento de Organização do Interior 

(DOI), cargo para que foi nomeado 

em 1966, Mariano Matsinha (ex-

NESAM- Núcleo de Estudantes 

Secundários Africanos de Moçam-

bique). Mas, na realidade, a organi-

zação no interior estava nas mãos de 

notáveis locais.

“Em contrapartida, os sulistas con-

trolavam o aparelho militar, cuja for-

mação tinham dirigido desde o iní-

cio”, narra.
Após a morte de Filipe Magaia, secre-
tário do Departamento de Defesa, 
isto é, chefe do exército, em 1966, este 
posto foi atribuído a Samora Machel. 
Alguns viram nisso uma conspiração 
dos sulistas, pois o sucessor lógico 
de Magaia teria sido o seu adjunto, 
Casal Ribeiro, mas a este último – 
que não era do sul – foi atribuída ap-
enas a posição de comissário Político 

do exército, ficando assim, hierar-

quicamente, sujeito à autoridade de 

Samora Machel que, no ano seguinte, 

empreendeu reorganização do exér-

cito, processo que permitiu que toda a 

cadeia de comando ficasse submetida, 

até à base, ao controlo daqueles que 

tinham grande dificuldade em fazer 

com que os líderes da rede política 

partilhassem o seu projecto.

Segundo o estudioso, o exército, re-

organizado, se tornou a principal 

força do movimento nas vésperas do 

2º Congresso (1968) e constituiu o 

verdadeiro fundamento do poder do 

grupo sulista.

A orientação que os «político-mil-

itares» queriam dar ao movimento 

provocou reacções. Inicialmente, a 

ofensiva foi liderada por Nkavan-

dame que, segundo De Brito, tinha 

um poder real dentro da Frelimo, já 

que na sua qualidade de secretário da 

província de Cabo Delgado (precisa-

mente o teatro de guerra mais im-

portante), dirigia o aparelho político 

interior e dispunha mesmo de uma 

força de milícia. 

“Um bom número de chairmen esta-

vam do seu lado e defendiam a sua 

posição sobre o papel do exército, que, 

segundo ele, não se devia envolver nas 

questões de ordem política”, faz notar 

o autor.

Ao mesmo tempo, Nkavandame, 

juntamente, com outros membros do 

CC, fazia pressão para a realização ur-

gente do 2º Congresso, em território 

da Tanzânia e sem a participação dos 

militares. Mas o Congresso de Julho 

de 1968 acabou por se realizar em 

Madjedje, “zona libertada” do Niassa, 

com a participação de representantes 

militares e civis de cada província.

Segundo a fonte, a violência que car-

acterizou este período, como a morte 

de Mateus Muthemba e o assassinato 

de Paulo Kankhomba, vice-chefe de 

operações, mostra bem a importância 

do conflito: não só o CC tinha, fi-

nalmente, decidido que o Congresso 

seria realizado nas “zonas libertadas”, 

mas também tinha decidido que a 

delegação de cada província seria 

composta por nove representantes 

militares e oito civis, o que deixava 

pouco campo para ilusões quanto a 

um resultado favorável ao grupo su-

lista.

Lázaro Nkavandame e alguns dos 

seus chairmen decidiram boicotar o 

Congresso e recusaram-se a partici-

par. A situação ia de mal a pior. Nka-

vandame viria, então, a ser implicado 

no assassinato de Kankhomba, com a 

Frelimo a pedir aos responsáveis do 

governo da Tanzânia que os culpados 

lhe fossem entregues para serem leva-

dos para o interior de Cabo Delgado, 

onde “o povo faria justiça”.

Com o afastamento de opositores, 

estava, então, aberto o caminho para 

a radicalização em curso no movi-

mento até que os “político-militares” 

asseguraram a sua supremacia.

Com o assassinato do presidente Ed-

uardo Mondlane, a 3 de Fevereiro de 

1969, Uria Simango, que, enquanto 

vice estava na linha de sucessão, ficava 

em minoria numa troika dominada 

por Marcelino dos Santos e Samora 

Machel.

que se lhes opunham. 

“Como isso foi possível, em que con-

dições as divergências se resolveram 
a favor dos intelectuais do sul, sendo 
que o campo de acção da Frelimo se 
limitava quase, exclusivamente, às 
regiões do norte e uma parte do cen-
tro do país e que os quadros afastados 
eram oriundos, precisamente, destas 
regiões?”, eis o ponto de partida do 
autor.
Para Luís de Brito, uma análise sim-
ples em termos de “crise” e de “linha 
justa”, isto é, a argumentação sobre 
duas linhas ideológicas que se con-
frontavam dentro da liderança supre-
ma da Frelimo, uma revolucionária e 
popular e outra oportunista, baseada 
no tribalismo, racismo e ambição, 
portanto, contra-revolucionária, não 
permite compreender o resultado do 
conflito em favor dos intelectuais de 
inspiração marxista. Pelo contrário, 
está no centro do esforço de legiti-
mação da hegemonia do grupo di-
rigente da Frelimo e do seu projecto 
de “construção do socialismo”.
Da mesma forma que a explicação em 
termos de conflito entre grupos com 
trajectórias sociais e culturais opos-
tas - assimilados, mestiços e brancos 
(funcionários e estudantes) das ci-
dades e especialmente do sul, contra 
pequenos comerciantes e elites rurais, 
especialmente do norte - não reflecte, 
totalmente, as divisões, realmente, ex-
istentes dentro da Frelimo, ainda que 
o autor reconheça que os defensores 
da orientação marxista se opuseram 
aos representantes de uma camada de 
pequenos comerciantes organizados 
em torno de Lázaro Nkavandame 
– na altura um influente makonde 
em Cabo Delgado - e entraram em 
contradição com os grandes chefes 
tradicionais e outros notáveis, nome-
adamente, no Niassa, mas também se 
opuseram aos intelectuais e urbanos 
originários da região central do país, 
dos quais o mais prestigiado era o 
próprio vice-presidente da Frelimo, 
Uria Simango.
De acordo com De Brito, a linha de 
ruptura entre o grupo “sulista” e os 
demais, quer se trate do grupo de 
Nkavandame, dos urbanos do centro, 
ou dos chefes tradicionais, situa-se 
na sua relação com o aparelho mili-
tar que se foi constituindo como uma 
força a partir de 1964.
“É através do exército que os intelec-
tuais do sul conseguem impor a sua 
orientação a todo o movimento”, 
precisa, sublinhando que o exército 
estava no centro das estratégias de 
poder dentro da Frelimo e o controlo 
do aparelho militar e a definição do 
papel do exército dentro da organi-
zação eram as questões mais impor-
tantes no confronto entre as difer-
entes facções da liderança política.
Assim, os intelectuais do sul formam 
um grupo cujos dois principais rep-

resentantes, Eduardo Mondlane e 

Marcelino dos Santos têm um prestí-

gio considerável, tanto no meio na-

cionalista de Maputo, como a nível 

Luís de Brito é tido pela críti-

ca como dos mais proficien-

tes académicos do país. Mas 

a sua frontalidade fez dele 

persona non grata para o poder do 

dia, que muitas vezes o ostracizou. 

De 1981 a 1983, Luís de Brito as-

sumiu a direcção da então criada 

Faculdade de Marxismo-Lenin-

ismo, da Universidade Eduardo 

Mondlane. 

Na sequência de um debate que 

durou alguns anos sobre o en-

sino do “marxismo-leninismo”, 

marcado por contradições entre a 

facção moçambicana e “assessores” 

do partido Frelimo ligados à en-

tão República Democrática Alemã 

(RDA), Luís de Brito acabou 

demitido e, posteriormente, preso.

Mais tarde, em 2016, viria a ser ata-

cado por grupos de choque da Fre-

limo, acusado de defender o reinício 

da colonização em Moçambique. 

Mas o que o professor fez na 2ª 

Conferência denominada Econo-

mia e Governação, por nós coberta 

na íntegra, a 23 de Março daquele 

ano, foi desconstruir o “argumento 

falacioso” de falta de sustentabili-

dade económica como a razão para 

o abandono, pela Frelimo, da Lei de 

Municipalização, que preconizava 

a transformação de todos os distri-

tos do país em vilas municipais e, 

consequentemente, a eleição dos 

respectivos governos.

“Diz-se que não podemos criar 

mais Municípios porque não têm 

viabilidade económica. Então, se 

levarmos essa lógica ao extremo, 
temos de fechar o país e entregá-
lo outra vez aos portugueses”, disse 
o então director do IESE, assinal-
ando que, o abandono da Lei de 
Municipalização foi um grande 
retrocesso, dado que abriu espaço 
para a reimplantação da Frelimo no 
Estado, uma prática que, sobretudo, 
ganhou uma nova dinâmica na era 
do presidente Armando Guebuza.
Numa altura em que o país es-
tava debaixo de uma guerra in-
termitente, conhecida no léxico 
político nacional como “tensão 
político-militar”, o académico ar-

gumentava que se a descentrali-

zação tivesse sido efectiva, pro-

vavelmente, o país não estaria em 

conflito, justamente porque a Lei 

da Municipalização permitiria a in-

clusão política e económica dos que 

não pertencem à Frelimo. 

Ao mesmo tempo, dizia que devía-

mo-nos perguntar se era normal 

que um partido que, historica-

mente, tinha 50% do voto dos 

moçambicanos, a Renamo, podia 

ter 0% de papel na governação. 

Depois das ameaças que se 

seguiram àquela conferência, que 

avaliou e chumbou o primeiro ano 

de governação do presidente Filipe 

Nyusi, Luís de Brito preferiu se re-

tirar da praça, e o debate nacional 

perdia, assim, uma das principais 

pedras angulares.

Um académico nem sempre compreendido!

“É através do exército que os intelectuais do sul conseguem impor a sua orientação a 
todo o movimento [Frelimo]” – Luís de Brito
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Em 1550, o então Impera-

dor Espanhol, Carlos V, 

mandou parar com a colo-

nização do novo mundo e 

convocou um debate em volta do 

estatuto dos índios: são homens, 

podem ser convertidos ao Cristia-

nismo? Esvaziou-se um mosteiro, 

convocaram-se representantes das 

principais potências europeias. 

Eminentes teólogos, juristas, filó-

sofos estiveram reunidos para de-

bater e estatuir sobre se os índios 

eram ou não humanos. A Con-

trovérsia de Valladolid constituiu 

o primeiro debate dos direitos 

humanos, antes mesmo das revo-

luções americana e francesa e da 

famosa declaração dos direitos do 

homem e do cidadão de 1789.

É que as Américas, os seus habi-

tantes e civilizações estavam a su-

cumbir a uma pandemia inédita, 

não dos vírus biológicos para os 

quais os índios não tinham imu-

nidade, mas das práticas europeias 

de dominação, escravização, tor-

turas, massacres, chacinas, mortes 

‘desportivas’, que constituíam as 

principais manifestações do vírus 

dessa pandemia de então, para o 

qual, infelizmente, até aos dias de 

hoje não se encontrou imunização 

e se prolonga sob formas diversas 

e sofisticadas.

No ringue da controvérsia, os 

protagonistas principais eram um 

teólogo, o bispo Bartolomeu De 

Las Casas, e um filósofo huma-

nista (?), Juan Ginés de Sepúlveda.

Os debates duraram dois anos, 

numa disputa argumentativa acér-

rima, com a Teoria de Aristóteles 

sobre o Homem e a Legitimidade 

da escravidão, que se encontram 

no livro A Política, a servirem de 

pano de fundo. Porém, foi um ou-

tro Aristóteles que prevaleceu e 

determinou o êxito do debate.

O Estagirita, não só servia nesses 

tempos de referência áurea (com o 

impulso que o tomismo fez do seu 

pensamento), mas também dele 

acabava de se descobrir um ma-

nuscrito inédito (homo ridens) no 

qual o magíster defendia que a di-

ferença específica do homem em 

relação aos outros animais residia 

na sua faculdade de rir:  afinal, o 

riso é a manifestação da alma. 

Diante da derrota que se ia pau-

latinamente consumando face à 

retorica sofista de Sepúlveda, Las 

Casas recorre ao seu último argu-

mento: faz entrar na sala dois ín-

dios que ele trouxera consigo das 

Américas. A magna plateia nunca 

vira antes índios. Nessa época não 

havia nem televisão nem celulares 

ou fotografias. Tudo o que aque-

la gente sabia dos índios eram as 

crónicas, tendenciosas, dos viaja-

dores e missionários, as fake news 

da época. Para além da curiosida-

de que suscitaram, o seu tremor e 

fragilidade serviram de pretexto 

para o sofista Sepúlveda desferrar 

novos ataques contra a humani-

dade dos índios: são fracos, sem 

virilidade, tremem, o que é traço 

distintivo da sua inferioridade e 

não humanidade.

O Bispo Las Casas replicou rele-

vando, furioso, que toda a plateia 

era constituída de pessoas agasa-

lhadas, e os índios eram os únicos, 

na sala, vestidos de tangas, no in-

verno frio da Espanha. Tudo isto 

foi dito, num tom áspero, agressi-

vo e desesperado, acompanhado 

de gestos violentos contra o Se-

púlveda, o que levou os índios a 

se entreolharem e, divertidos pelo 

espectáculo, a esboçarem um sor-

riso. 

Aquele sorriso foi mais forte que 

todos os argumentos até então es-

grimidos: era a manifestação ine-

quívoca de que os índios têm alma 

e por isso são humanos, como ti-

nha escrito o magíster Aristóteles. 

Aquele riso humanizador, repre-

sentou a única participação dos 

índios na interacção que decorria 

naquela sala. Os índios tomaram 

assim parte do debate em sua de-

fesa, foram daquele modo activos, 

e a força do argumento foi tal que 

levou Domingo Soto, que presidia 

ao debate, a sentenciar: “Contra 

facta, argumenta non habent” (con-

tra factos não há argumentos). 

Grande Aristóteles, a sua simples 

invocação provocou silêncio, fez 

cessar as polémicas, os dissensos: 

magister dixit.

O pobre Genís de Sepúlveda, 

lançou-se a uma petição desespe-

rada, patética mas reveladora do 

que estava em jogo desde o início: 

o futuro da Espanha, se ela não 

pudesse continuar a usar os índios 

nos campos de trabalho. Num 

argumento a dominem, do qual o 

cardeal não podia ficar insensível, 

Sepúlveda rematou: como poderá 

a Espanha, sem meios e recursos, 

garantir a evangelização da Amé-

rica?

O argumento de Sepúlveda tran-

sitava assim do campo filosófico e 

jurídico para o campo económico, 

e passava a subordinar a huma-

nidade dos índios aos interesses 

da Espanha, com uma cobertura 

sofista da ius predicanda evange-

lium, dos sábios de Salamanca 

(ius inventionis). Subordinavam-

-se os estatutos do ser humano, a 

dignidade, e até a vida, aos inte-

resses económicos. Então o Ma-

gíster deixava de ser Aristóteles e 

passavam a ser os mercantilistas 

Martín de Azpilicueta e Jakob 

Fugger ( substituidos mais tarde – 

duzentos anos depois – por Adam 

Smith, David Ricardo e os seus 

ilustres sucessores). 

O escritor italiano Italo Calvino, 

numa bonita ficção, acusa Mon-

tezuma e os Incas de serem res-

ponsáveis da pandemia com que 

o ocidente, dito moderno, con-

tinua a fazer sucumbir o mundo 

inteiro: vocês, que eram muitos, 

é que permitiram que Cortez e o 

seu pequeno grupelho de legio-

nários perdidos vos oprimissem e 

ditassem as leis das vossas vidas; 

se tivessem dado uma boa tareia a 

esses maltrapilhos, a Europa não 

se teria comportado antropofagi-

camente (como continua a fazê-

-lo)  com o conjunto dos povos do 

mundo.

Os vencedores da segunda guerra 

mundial criaram instituições, para 

a sua própria hegemonia sobre o 

mundo, as Nações Unidas, onde 

se outorgaram, contra todos os 

princípios democráticos, o direito 

a veto; para garantirem a subalter-

nização das economias dos pobres 

aos interesses dos ricos criaram o 

FMI, e o Banco Mundial. Hoje, 

com muita probabilidade, vão se 

fazer novos desenhos para o pós-

-corona vírus, com o G7, G20, G7 

+1, União Europeia, os Estados 

Unidos, a China, o Japão, todos 

efervescentes, a construir cenários 

de pós-coronavírus no qual reser-

varão um papel subserviente para 

os outros. Os nossos Montezuma 

(lideranças políticas, económicas e 

intelectuais) e nós os novos Incas 

(povos) ainda hoje ficamos à es-

pera que os Corteses (ocidentais) 

nos ditem as leis das nossas vidas.

As head quotas globais estão numa 

profusão de desenhos a geome-

trias variáveis daquilo de que o 

mundo pós-coronavírus será feito: 

o governo japonês, por exemplo, 

paga para repatriar todas empre-

sas nipónicas que se encontram na 

China; os franceses querem que a 

produção das suas principais in-

dústrias estejam no seu território; 

os europeus querem uma econo-

mia e uma indústria eurocentrada. 

Isso não é surpreendente. O que é 

surpreendente é o nosso silêncio, 

a nossa demissão, o nosso mon-

tezumismo. Deixamo-nos fagoci-

tar por lirismos anti-Trump e/ou 

anti-Bolsonaro até nos deixarmos 

cair na ratoeira, quem sabe, provo-

cada, do antiracismo ocasional do 

JorgeFloydismo e na destruição 

de estátuas de ditadores, escla-

vagistas e racistas do passado. O 

desafio não está lá. O desafio está 

nos racismos em construção, nas 

estátuas em edificação que riscam 

de fazer anular todas as nossas in-

dependências, as nossas liberdades 

conquistadas com suor, sangue e 

sacrifício. 

No único período da história de 

Moçambique em que nos com-

portámos com veemência, unida-

de e determinação, alcançámos a 

independência de que celebrámos 

o quadragésimo quinto aniversa-

rio. Face ao coronavírus, sabemos 

ter necessidade de uma vacina, 

mas paradoxalmente, renuncia-

mos a uma busca e, num sinal 

contraditório, fechamos as uni-

versidades, os laboratórios, únicos 

lugares que poderiam, em teoria, 

produzi-la; submetemos a nossa 

salvação ao saber e à vontade de 

outros, ao mesmo tempo que nos 

dizemos iguais e independentes 

deles.

O que é surpreendente e preocu-

pante é o nosso silêncio, a nossa 

inexistência, de Moçambique, da 

África Austral, da União africana, 

do não global; parecemos Mon-

tezumas e Incas, determinados 

a aceitar que Cortez e os novos 

espanhóis nos ditem as regras 

de funcionamento e de relacio-

namento no novo mundo. Estão 

longe os tempos do Pan-africa-

nismo, da Negritude, do Não-Ali-

nhamento, da OUA, do CONCP, 

dos Países da Linha da Frente e 

dos jovens moçambicanos que, 

desafiando tudo e todos, decreta-

ram uma insurreição geral armada 

para a libertação total e completa 

de Moçambique.

Marginalizamos as responsabi-

lidades das elites políticas, eco-

nómicas, sociais e intelectuais, 

negligenciamos a identificação de 

proposta de espaços de acção polí-

tica e económica alternativos que 

incrementem as nossas liberdades 

e direitos na nova configuração do 

mundo em desenho. 

Fazer que Moçambique possa 

acontecer é repensarmos nisto e 

reivindicar esse lugar para nós no 

espaço mundo, é não ficar somen-

te à espera das doações das vacinas 

da Oxford, ou ainda que os outros 

façam e ditem o que tem que ser 

as nossas vidas no futuro que virá.

Em 1551 (ano em que terminou a 

controvérsia do Valladolid) o do-

minicano Domingo de Soto  que 

presidia aos debates, não se limi-

tou a humanizar os índios mas 

também acomodou as exigências 

dos espanhóis: vocês já começa-

ram a importar negros da África, 

continuem. Ao protesto de Las 

Casas: eles também são homens, o 

Cardeal Soto perentório replicou: 

agora exageras!
Desde então, para além da legiti-

mação jurídica (de um direito que 

se apelava à transcendência) da 

escravatura, dizer a humanidade 

do negro, apesar das diferentes 

declarações, continua a ser um 

exagero. Em Durban, portugue-

ses e espanhóis negaram que a 

escravatura fosse um crime contra 

a humanidade. Por isso, as fábri-

cas na América (Ângela Davis) as 

embaixadas em Genebra, o tráfico 

de pessoas, órgãos, prostituição 

de negros continuam na ordem 

do dia. Os mais sortudos de entre 

nós só são domésticos, magaizas 

ou emigrantes com direito à prova 

de vida no Mediterrâneo 

Nós, moçambicanos, continua-

mos a dizer, justamente, “a luta 

continua”. Porém, a luta não pode 

ser um ubuntu, flatus vocis, mas a 

inscrição  na pauta pós-corona 

das condições da nossa pertença 

ao mundo. A questão não é des-

centralizar ou provincializar o 

ocidente (pós-colonialismo, de-

sobediência epistemológica), mas 

recentrar Moçambique, recolocar 

a África no núcleo da história-

-mundo em construção.

Durante o processo de reconcilia-

ção sul africana, na  casa de Des-

mond Tutu, na Cidade do Cabo, 

estava pendurado um dístico com 

os seguintes dizeres: how  to turn 

human wrongs into human rights. 

À acusação de Italo Calvino (na  

sua ficção)  Montezuma respon-

dera: queres que seja eu a resol-

ver os vossos demónios; eles são 

vossos e cabe a vocês resolvê-los. 

Também cabe a nós resolver os 

nossos demónios: o frelicentris-

mo, o guerrelhismo, o changanis-

mo e todos os outros demónios e 

ismos que nos habitam.

É um dever humano fazer o con-

finamento, retirar as pessoas dos 

mercados e dos passeios para 

garantir, a elas e aos demais, o 

primeiro e o principal direito hu-

mano, a vida. Mas é também um 

dever humano garantir-lhes o 

sustento para que o direito à vida 

não lhes seja negado pela maior 

pandemia moçambicana: a fome. 

A realização desta metanóia e o 

combate aos nossos outros demó-

nios  (pedintismo, mendiguismos, 

guerras contínuas, egocentrismos, 

partitocentrismos, dólarocratis-

mos, guerrinhas políticas e milita-

res),  pôr ordem na casa moçam-

bicana, têm que ser entendidas 

como deveres humanos. Só assim 

poderemos levantar a cabeça e, 

responsavelmente,  assumir as 

nossas obrigações na construção 

do futuro que queremos para nós. 

Na luta por nos autogovernar-

mos, temos que eliminar o que 

nos impede de sorrir, para pa-

tentear a nossa humanidade, para 

manifestar a nossa pugnacidade. 

Os demónios que transporta-

mos, enfadonhamente, só servem 

para diminuir as nossas indepen-

dências, para aumentar as nossas 

fragilidades, para reforçar a nossa 

dependência que, paulatinamente, 

nos transforma numa nação bana-

na, num país habitado por clep-

toselvagens que desde há 45 anos  

impedem a maioria de sorrir, de 

manifestar a própria alma e viver 

a sua humanidade. 

Homo Ridens
Severino Ngoenha, Eva Trindade,  Geveraz Amaral,  José Maria Langa, Carlos Carvalho
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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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Cartoon
EDITORIAL

Numa entrevista recente, a 
propósito de Murder Most 
Foul, diz Bob Dylan:
«Definitivamente, há mui-

to mais ansiedade e nervosismo agora 
do que costumava existir. Mas isso só se 
aplica a pessoas de uma certa idade como 
eu e você, Doug. Temos a tendência de 
viver no passado, mas isso somos nós. Os 
jovens não têm essa tendência. Eles não 
têm passado, então tudo que sabem é o que 
vêem e ouvem, e acreditam em qualquer 
coisa. Daqui a 20 ou 30 anos, eles estarão 
na vanguarda. Quando você vê alguém 
com 10 anos, ele estará no controle em 20 
ou 30 anos, e ele não terá ideia do mun-
do que conhecíamos. Os jovens que estão 
na adolescência agora não têm memórias 
suficientes para se lembrar. Então prova-
velmente é melhor entrar nessa mentali-
dade o mais rápido possível, porque essa 
será a realidade. (...) O nosso mundo já 
está obsoleto.»
Gosto do diagnóstico, mas não da 
resignação do artista; mas talvez seja 
típico de um americano. 
Sim, os jovens hoje crescem num 
meio ambiente em que as ciências 
humanas foram desvalorizadas e pre-
teridas pelos saberes técnicos e vivem 
sob a redoma de “eterno presente” da 
esfera mediática. Trump é o exemplo 
de quem é fruto de uma educação 
temperada pelos inputs das indústrias 
culturais, sem qualquer filtragem de 
uma cultura humanística que coloque 
o presente e os seus valores em pers-
pectiva. 
Trump é um espelho das patologias da 
sociedade de consumo e da equívoca 
relação do mercado - hipervalorizado 
como única instância reguladora - 
com os princípios da democracia, por-
que, afinal (e isto tem sido esquecido), 
talvez uma democracia seja mais do 
que um sistema financeiro. 
A surpresa de  Boris Johnson - um 
cínico, mas beneficiou ainda de uma 
educação aristocrática e assente nos 
referenciais de uma cultura humanis-
ta – sobre a motivação dos que van-

O combate do século
dalizaram a estátua de Churchill é 
genuína, daí ter explicado que apesar 
de algumas das ideias defendidas pelo 
seu histórico antecessor serem “inacei-
táveis para nós hoje”, «Churchill conti-
nua a ser uma figura heróica que salvou 
o país de uma “tirania racista e fascista”». 
Indesmentível e isso torna delirante a 
situação dos anti-racistas tomarem a 
figura de Churchill como alvo da sua 
ira e furor e da estátua do estadista ser 
defendida por milícias e holligans de 
extrema-direita. 
Assistimos aos sintomas da desordem 
mental que resulta de sermos expostos 
há décadas a um avassalador fluxo in-
formativo sem filtro, sem a mediação 
do pensamento crítico, ou a ambição 
de articular essa amálgama informati-
va sob o guarda-chuva de um  sistema 
cognitivo que re--ligue os padrões e 
nos possa orientar no seio da Babel. A 
educação como grande projecto ilumi-
nista pulverizou-se. O efeito disto não 
se traduz num mundo mais igualitário.
A facilidade com que hoje os líderes 
convencem os seus fanáticos de que 
quem se lhes opõe é “comunista” ou 
“fascista” assinala o triunfo do slogan 
contra qualquer possibilidade de refle-
xão. O eleitorado prefere a velocidade 
e a suposta adrenalina à ponderação, 
ao juízo.
Um verdadeiro líder democrático é 
quem nos ensina como a contingên-
cia habita o cerne do poder – mais 
cabal não há que o exemplo de Chur-
chil, derrotado à boca das urnas logo 
a seguir a ter ganho a guerra: perdeu 
e retirou-se. Hoje, com Trump e Bol-
sonaro, assiste-se ao contrário: napo-
leonicamente, apresentam-se como 
providenciais, e, grotescamente, estão 
convencidos disso. 
A democracia, mais do que o exercício 
da alternância democrática (que apela 
ainda a uma disputa entre os diferen-
tes sentimentos de pertença que se 
cristalizam nos partidos), deve antes 
promover um sentimento de não-per-
tença e de distância analítica que se 

reforça pela persuasão com que novos 
direitos e novas sensibilidades emer-
gentes ganham plataformas de me-
diação e impõem as suas razões nar-
rativas. O movimento social é como 
um tecido corrompido que só se sara 
quando se instauram novas mediações, 
novas vozes.
Socorramo-nos de Alain Badiou:
«... chame-se movimento a uma acção co-
lectiva que obedece a duas condições: em 
primeiro lugar, esta acção não está pre-
vista nem regulada pela potência ou o po-
der dominante. Logo, esta acção pressupõe 
algo imprevisível, que rompe com a repe-
tição. Chamamos movimento a algo que 
rompe com a repeticão colectiva, social. É 
a primeira condição.»
O que tivémos com as espontâneas 
reacções à morte de George Floyd. E 
o movimento, deve romper com a una-
nimidade mimética - é condição.
Embora, para se tornar fecundo, a sua 
segunda condição seja «que se propo-
nha dar um passo mais, adiante, no que 
respeita à igualdade. A consigna de um 
movimento, o que diz, o que propõe, vai, 
de uma maneira geral, no sentido de uma 
maior igualdade».
O seu efeito é a emergência de um 
novo “intermediário”, de uma nova 
sensibilidade em relação às decisões 
políticas e às instâncias de mediação.
A validade e inteligência deste segun-
do momento do movimento ficam 
enfraquecidas com os gestos demagó-
gicos de vandalizar as estátuas. Resti-
tuir ao social a dignidade que aponta 
para uma “maior igualdade” supõe si-
multaneamente respeitar os símbolos 
da ideologia adversária e mobilizar a 
energia para a mudança política, posto 
estar o debate lançado. 
A explosão e a fúria sem a reflexão re-
dundam numa oportunidade perdida. 
Pichar as estátuas, mutilá-las, censurar 
filmes ou livros, só mostra como o co-
lectivo é sempre permeável à estupidez 
e intolerância que germinou nos regi-
mes autoritários e discriminatórios e 
como a educação volta a ser o combate 
do século.  

Apesar de toda uma história de traumatismo nos primeiros 

trinta anos da sua independência, o Malawi tem conseguido 

ser, nos últimos 27 anos, uma chama que ilumina o caminho 

da democracia no nosso continente, um exemplo raro de ma-

turidade democrática que deve constituir uma grande fonte de inspi-

ração para aqueles que ainda lutam para se libertarem das amarras da 

tirania e da corrupção política.

Outrora conhecido como Niassalândia, com uma história de dez anos 

de federação com as duas antigas Rodésias (hoje Zâmbia e Zimbabwe), 

o Malawi obteve a sua independência do domínio britânico no dia 6 

de Julho de 1964, tendo caído imediatamente nas mãos do ditador 

Hastings Kamuzu Banda, que depois de se separar de grande parte dos 

membros do seu governo dois meses depois, passou a governar o país 

praticamente como sua propriedade pessoal.

Como era moda na maior parte dos países africanos da época, o Partido 

do Congresso do Malawi (MCP) era a única força política permitida 

a operar legalmente no país, com o seu líder, Banda, sendo declarado 

presidente vitalício. A excentricidade de Banda tornou o Malawi um 

país isolado, o único aliado africano do regime do apartheid na África 

do Sul e do colonial-fascismo em Portugal. 

O primeiro marco da transformação democrática surgiu em 1993, 

quando depois de uma série de manifestações pacíficas contra o sis-

tema de partido único, 67 porcento dos eleitores malawianos votaram, 

num referendo no dia 14 de Junho, a favor da introdução da democracia 

multipartidária.

As primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar em Maio de 1994, 

com base numa constituição provisória que só viria a ser aprovada em 

definitivo em 1995.

Desde então, o Malawi nunca mais olhou para trás e tem estado num 

processo contínuo de alternância democrática que torna o sistema 

político do país cada vez mais dinâmico e competitivo. Apesar de ser 

considerado ainda um dos países mais pobres, a liberdade política tem 

sido um elemento essencial de suporte para um processo de recuperação 

económica.

Entre as várias formações que compõem o mosaico político do país não 

há lugares cativos; o sucesso de cada um depende muito do que conse-

gue oferecer aos malawianos como a melhor alternativa de governação, 

e não como resultado de manobras engendradas por órgãos de gestão 

eleitoral corruptos, e que encontram suporte em instituições de admi-

nistração da justiça cuja integridade é muitas vezes objecto do benefício 

da dúvida.

E foi assim que, perante a denúncia de alegadas más práticas nas elei-

ções gerais realizadas em Maio de 2019, as quais terão beneficiado o 

então Presidente Peter Mutharika, o Tribunal Supremo do Malawi, no 

seu desdobramento como Tribunal Constitucional, assumiu com a de-

vida responsabilidade o seu papel de fazer justiça com independência e 

objectividade, realizando prolongadas sessões de audição pública a to-

dos os intervenientes que se julgasse relevantes ao processo, incluindo 

testemunhas de um e do outro lado das partes em disputa. 

Quando o proprietário de um banco comercial tentou oferecer aos cinco 

juízes suborno para julgarem o caso a favor de Mutharika, no lugar de 

caírem na tentação, eles apresentaram queixa à polícia.

Em Fevereiro deste ano, o tribunal chegou à conclusão de que as provas 

de fraude e manipulação eleitoral eram mais do que concludentes. A 

decisão de anular as eleições era de alto risco pessoal para cada um dos 

cinco juízes, que incluíam uma mulher. O aliciamento com o suborno, 

vindo de um banqueiro, deve ter sido suficientemente generoso para 

obriga-los a atirar todos os princípios profissionais pela janela fora. Mas 

eles colocaram a importância do constitucionalismo e da confiança que 

o povo deposita sobre eles acima de qualquer outra consideração.  Não 

vão mudar o mundo, mas aqueles juízes deram aos seus pares uma gran-

de lição de integridade, de respeito pelo povo e de patriotismo. 

Com uma superfície de menos de 120 mil quilómetros quadrados e uma 

população de cerca de 18 milhões, o Malawi é, por todos os indicadores, 

um dos países mais pequenos e pobres em África. Mas deve orgulhar-se 

de ser um exemplo muito raro num continente onde a tirania tende a 

subverter as instituições públicas, colocando-as ao serviço de partidos 

políticos corruptos e decadentes.

Malawi: um raro 
exemplo em África

DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Do DDR aos determinantes imateriais de 
satisfação de um combatente (fim) 
Por: Fredson Guilengue

Em contrapartida, o que 

acontece aos combaten-

tes da Renamo depois de 

um DDR é totalmente 

contraditório com o sentido de 

auto-estima. Primeiro, é construí-

da e incutida na sociedade uma 

narrativa histórica totalmente 

negativa sobre todos os actos dos 

combatentes da Renamo. Não há 

qualquer factor de heroicidade 

nesses indivíduos. Pelo contrá-

rio, a narrativa dominante nem 

sequer o atribui um determinado 

projecto político legítimo para o 

qual lutou. O antigo combatente 

da Renamo é visto na sociedade 

apenas como um indivíduo qual-

quer de fácil instrumentalização 

que foi apenas pago ou instru-

mentalizado para desestabilizar o 

seu próprio país. O seu combate 

não é digno de qualquer atribu-

to de heroicidade. Por isso, aos 

actos desses “bandidos armados” 

não são conferidos quaisquer fe-

riados ou datas festivas. A única 

data com alguma relação com es-

ses homens é chamada de “dia da 

paz e da reconciliação nacional”, 

uma designação totalmente abs-

trata relativamente aos esforços 

directos desses homens. Não há 

comparação possível com desig-

nações como “o Dia da Victória”, 

“Dia da Luta Armada”, “Dia da 

Independência”, etc. 

Mesmo tendo forçado mudan-

ças constitucionais com impacto 

profundo na configuração e fun-

cionamento do Estado moçam-

bicano (eleições multipartidárias, 

aprofundamento do processo de 

descentralização, alargamento de 

certas liberdades individuais e 

colectivas, reconfiguração dos ór-

gãos eleitorais para conferir mais 

transparência aos processos elei-

torais, etc.), seguido de um DDR, 

esses indivíduos regressam para a 

sociedade sem qualquer título he-

róico. As suas lutas não são dignas 

de qualquer menção positiva pela 

sociedade e muito menos pelo 

Estado. Regressam para as suas 

casas como autênticos servido-

res do diabo. Suas esposas, filhos, 

netos e outros familiares não tem 

qualquer motivo de orgulho pú-

blico por estarem associados à um 

indivíduo desses. Por consequên-

cia disso, em comparação com os 

outros membros da sua socieda-

de, esses combatentes sentem-se 

profundamente marginalizados, 

como seres políticos párias na so-

ciedade pela qual lutaram. Fica o 

sentimento ou de uma ingratidão 

social generalizada ou de dever 

não-cumprido.     

Segundo, do ponto de vista de 

espaço político, evidenciam-se 

dois factores principais. Para o 

desmobilizado e desarmado fica 

implícita a ideia de que a des-

mobilização e desarmamento lhe 

retiram o estatuto natural de ani-

mal político que, aliás, nunca lhe 

fora reconhecido. Não se espera 

que um militante vítima de um 

DDR preserve as suas ambições 

políticas intactamente. Por con-

sequência disso, nunca é conduzi-

do um debate em torno de como 

permitir o alargamento e melho-

ramento do espaço político para 

receber esses homens que ten-

do abandonado as armas como 

forma de expressão, precisam de 

um espaço político desarmado e 

condicente para que se possam 

expressar. Para os que são rein-

tegrados no aparelho do Estado 

moçambicano, a situação é ainda 

mais grave. Estes encontram um 

espaço político-administrativo 

regido, exacta e profundamente, 

por todos aqueles princípios em 

contramão com as causas da sua 

(anterior) luta (por exemplo, ir 

integrar um aparelho de Estado 

partidarizado depois de anos no 

mato a lutar contra a partidariza-

ção do Estado).      

Como fica evidente, o país convi-

ve com a narrativa histórica domi-

nante e a natureza do espaço polí-

tico como dois principais factores 

imateriais que afectam negativa e 

profundamente a sua busca pela 

paz efectiva, ao bloquear os esfor-

ços por uma verdadeira reconci-

liação. A transformação deste ce-

nário, pelo menos no que tange à 

narrativa política, pode passar por 

um pacto político nacional, que 

ceda o direito à reclamação pela 

Renamo do estatuto de comba-

tente pela democracia, tal como 

se confere à Frelimo o estatuto de 

combatente da libertação. Sei que 

uma proposta de um pacto desta 

natureza pode ser muito difícil de 

passar pela garganta de membros 

de certos segmentos do poder, 

no entanto, o alcance da paz e da 

estabilidade política exigem-nos 

um sentido de Estado que nos 

obriga a ver o país no seu todo, 

para além de lentes de grupo.

Na madrugada de, sábado, 

27 de Junho, grupos ter-

roristas do Ahlu Sun-

nah wa Jamaa (ASWJ), 

localmente conhecidos por Al-

-Shaabab, voltaram a atacar a vila 

municipal da Mocímboa da Praia, 

a segunda vez consecutiva em três 

meses. Ainda não há informações 

precisas sobre vítimas humanas, 

mas o ataque causou danos avul-

tados, incluindo a interrupção de 

energia na Mocímboa da Praia 

e Palma. Há registo de famílias 

que, em meio ao pânico, abando-

naram a vila costeira através de 

barcos à vela sobrelotados e sem 

condições de segurança.

Depois de Namacande, sede do 

distrito de Muidumbe, a vila da 

Mocímboa da Praia é a segunda 

a ser atacada desde a chegada 

dos mercenários sul-africanos do 

Dyck Advisory Group (DAG), 

em Abril último. O DAG foi 

contratado pelo Governo para 

apoiar as Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) no combate 

aéreo contra os terroristas que 

protagonizam ataques em Cabo 

Delgado desde Outubro de 2017. 

Entretanto, o uso de mercenários 

não se está a revelar decisivo para 

conter o avanço dos “jihadistas”, 

além de que é uma prática em 

desuso, desencorajada e contra 

a qual existe uma convenção da 

União Africana.

Trata-se da Convenção da OUA 

(extinta Organização da Unida-

de Africana) para a Eliminação 

União Africana é contra o uso de mercenários
do Mercenarismo em África, 

aprovada e assinada pelos Che-

fes de Estado e do Governo dos 

Estados-membros da organiza-

ção no dia 3 de Julho de 1977, 

em Libreville, Gabão. A Conven-

ção entrou em vigor no dia 22 de 

Abril de 1985 e trata das medidas 

para eliminar o mercenarismo e 

superar a grave ameaça que re-

presenta para a independência, 

soberania e integridade territorial 

e desenvolvimento harmonioso 

dos Estados-membros.  

Nos termos do artigo 1 da Con-

venção, mercenário é: a) Espe-

cialmente recrutado localmente 

ou no exterior para combater 

em um conflito armado; b) Par-

ticipa, de facto, directamente das 

hostilidades; c) Está motivado a 

participar das hostilidades, essen-

cialmente, pelo desejo de ganho 

privado e, de facto, é prometido 

por ou em nome de uma parte na 

compensação material do confli-

to; d) Não seja nacional de uma 

parte no conflito nem residente 

em território controlado por uma 

parte no conflito; e) Não seja 

membro das Forças Armadas de 

uma parte no conflito; e f ) Não 

seja enviado por um Estado que 

não seja parte no conflito em 

missão oficial como membro das 

Forças Armadas do referido Es-

tado. 

Ora, os mercenários do DAG 

contratados pelo Governo encai-

xam-se perfeitamente na defini-

ção supracitada e, nos termos do 

nº 3 do artigo 1, a sua actuação 

em Cabo Delgado poderia ser 

considerada como sendo crime 

de mercenarismo, que equivale ao 

crime contra a paz e segurança em 

África, segundo previsto na Con-

venção. Entretanto, Moçambique 

é um dos 10 Estados-membros 

da União Africana (UA) que ain-

da não aderiram e nem assinaram 

a Convenção da OUA para a Eli-

minação do Mercenarismo em 

África, pelo menos até 2012.

Segundo o Relatório sobre a Si-

tuação dos Tratados da OUA/UA 

de Julho de 2012, 30 Estados já 

tinham ratificado a Convenção, 

14 tinham assinado, mas faltava a 

ratificação, e 10 ainda não tinham 

assinado. Além de Moçambi-

que, a lista dos Estados que até 

2012 ainda não tinham assinado 

a Convenção contra o Merce-

narismo em África inclui mais 

cinco da SADC, nomeadamente 

África do Sul, Botswana, Malawi, 

Maurícias e Namíbia. A empresa 

DAG está registada justamente 

na África do Sul, um dos poucos 

países que ainda não aderiram à 

Convenção.

Em 1985, ano em que a Conven-

ção da OUA para a Eliminação 

do Mercenarismo em África en-

trou em vigor, Moçambique esta-

va em guerra civil e o Governo de 

Samora Machel tinha solicitado 

os serviços de Lionel Dyck, ac-

tual proprietário do DAG, para 

apoiar as então Forças Populares 

de Libertação de Moçambique a 

conter o avanço da guerrilha da 

Renamo. E um dos resultados 

do envolvimento do Regimento 

de Para-quedistas comandado 

por Lionel Dyck foi a tomada, 

em Setembro de 1985, da Casa 

Banana, à época base central da 

Renamo.

Antes de fundar o DAG, Lionel 

Dyck combateu ao lado do re-

gime de Ian Smith, mas depois 

da Independência do Zimbabwe 

passou a comandar o Regimen-

to de Para-quedistas, a força que 

apoiou Robert Mugabe na re-

pressão contra a dissidência polí-

tica. O CDD apurou que Lionel 

Dyck está mais interessado em 

formar efectivos moçambicanos 

das FDS para depois se retirar 

do teatro das operações em Cabo 

Delgado.

A preferência pelo uso de grupos 

de mercenários para combater a 

insurreição armada em Moçam-

bique pode ser uma das razões 

que explica a relutância dos su-

cessivos Governos da Frelimo 

em assinar a Convenção da OUA 

para a Eliminação do Mercena-

rismo em África. Em vigor há 

35 anos, esta Convenção está em 

processo de revisão, uma reco-

mendação que foi reforçada em 

Dezembro do ano passado du-

rante a 12ª Reunião do Comité 

Técnico Especializado de Defesa 

e Segurança da União Africana, 

que contou com a participação 

de uma delegação moçambicana 

liderada pelo então Ministro da 

Defesa Nacional, Atanásio Sal-

vador M´tumuke.

Além de ser uma prática já em 

desuso e que não está a mostrar 

resultados, a contratação de mer-

cenários para o teatro das ope-

rações em Cabo Delgado está 

a criar divergências no seio das 

FDS. O Comando-geral da Po-

lícia - que assume a liderança do 

Comando Operacional - Norte, 

apoia o uso de mercenários, mas 

as Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM) estão 

claramente contra a presença da 

empresa DAG no teatro das ope-

rações.

Aliás, o desejo das FADM é as-

sumir a liderança do comando 

operacional de Cabo Delgado, à 

luz do artigo 8 da Lei nº17/97, 

de 1 de Outubro, Lei da Política 

de Defesa e Segurança, que esta-

belece que a componente militar 

da Defesa Nacional é exclusiva-

mente assegurada pelas FADM e 

a não militar pelos demais órgãos 

do Estado. A mesma lei atribui 

às Forças Armadas a missão de 

assegurar a defesa militar contra 

quaisquer ameaças ou agressões 

externas, incluindo o terrorismo. 

As FADM reivindicam ainda o 

controlo fronteiriço para conter 

a entrada de terroristas a partir 

da Tanzânia, país que faz frontei-

ra com o norte de Moçambique, 

através do rio Rovuma. 

(CDD)
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Rumba com farinha de mandioca e banana verde 

OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
Mestre desceu do escadote, fa-

zendo de tudo para que o pincel 

não deixasse cair o pingo de tinta 

que já deslizava. Depois de pôr o 

pincel no lugar pretendido, virou-se para 

o seu colaborador:

— Só hoje, com o novo Coronavírus, é 

que o Ministério de Educação está preo-

cupado com as condições das escolas, 

sobretudo com as questões de higiene. 

Se não tivesse aparecido a pandemia as 

escolas, os institutos e outros, estariam a 

funcionar “em pleno” com os conhecidos 

problemas de falta de água, falta de tor-

neiras, segurança precária, casas de banho 

impróprias para uso humano, a federem 

por todos os lados, habitadas por bichi-

nhos de todos os tipos… Tu consegues 

algum desenvolvimento humano em si-

tuação de permanente risco de saúde? O 

azar são os pais e encarregados de edu-

cação que não miam nem piam e o Mi-

nistério julga que está tudo sob controlo. 

Esse é também o azar dos miúdos que 

têm pais acríticos, subservientes, dema-

siadamente permissivos…. É a pobreza 

É complicado
meu filho. Agora pensa, se a pobreza é um 

importante trunfo qual seria o motivo de an-

dar a combater esse mal social? Pobre aceita 

tudo. 

— Mestre, não está a ver bem o problema. É 

uma questão de justiça social. Como o País é 

pobre, não nos podemos dar ao luxo de con-

tinuar à espera de o Coronavírus desaparecer 

totalmente e só depois retomarmos as aulas. 

É uma doença como qualquer outra. Temos 

que retomar a vida normal, mas sem nos es-

quecermos das medidas já conhecidas, não 

é? Continuarmos a usar máscaras, viseiras, 

continuarem a controlar a nossa temperatura 

nos locais onde se julgue necessário, não é? 

As pessoas não são como as tintas que mis-

turamos.

— Sim, é. Sacode esse pincel. Põe a secar da-

quele lado. Pensa comigo: se em quatro déca-

das depois da independência não apostamos 

em melhorar, fomos mafiando e roubando, 

temos agora uma grande oportunidade para 

a Era Covid-19. A população estudantil mo-

vimenta cidades. O fluxo automóvel ganha 

notoriedade, acontecendo o mesmo com o 

comércio e outras actividades. Nessas poucas 

semanas pensadas é para se fazer o quê? As 

empresas de telefonia móvel ganharam bas-

tante. Houve muita necessidade de internet. 

Noutros cantos a internet é um direito. Vais 

pôr os alunos e estudantes a regressarem às 

aulas por causa de umas poucas semanas 

lectivas? Por que razão não se termina o se-

mestre ou o ano lectivo melhorando e/ou 

fortalecendo a experiência de aulas virtuais? 

Quem vai ganhar com esse retorno “faz de 

conta” só para cumprir “presencial”? A pri-

meira semana será a do medo de aproxima-

ção tanto dos alunos como dos professores, 

dos docentes; a segunda semana será uma 

espécie de ensaio, tipo primeira semana sem 

medo, mas ainda com algum medo; a terceira 

semana vai depender do resultado das duas 

primeiras. A tentação em manipular dados 

do Coronavírus poderá mesmo surgir para 

manter a calma e fortalecer a crença de que 

está tudo bem. Sabes que no Brasil, o Go-

verno, no início de Junho, tentou enveredar 

pela sonegação ou censura de dados da pan-

demia. Continuarão os dados a crescer de 

forma preocupante, entre nós? Se o número 

de casos começar a assustar, logo, os alunos, 

os estudantes, os formandos, todos esses 

não vão ficar à espera de comunicados; 

simplesmente se afastarão, não é? Meu 

miúdo, vamos lá deixar as emoções de 

lado. É uma escolha pública entre a vida 

e a morte. Afinal, não ouves que ainda 

não atingimos o pico? Esse pico desapa-

receu? Então a dupla Bolsonaro e Trump 

tem muita razão. Eles também pensaram 

na vida e na economia. Agora quem são 

os malucos?

— Mestre está a ser pessimista. Todos 

queremos continuar a eleger a vida e não 

a morte…

Inesperadamente, surgiu do Mestre um 

berro distanciador que pôs termo a con-

versa, evitando a discussão sobre a não 

reabertura de bares e a “chamada” para 

as escolas e universidades. Com o dedo 

autoritário assinalou algumas falhas na 

pintura, obrigando o colaborador a cor-

rigi-las imediatamente… Em silêncio! 

Mesmo assim, continuaram a pensar nos 

adolescentes e jovens, nas condições de 

regresso… na (in)eficiência de máscaras 

(baratas)… a pensar na mistura de tintas.

Quando em 1984, a República Popular 

de Moçambique assinou com o re-

gime do apartheid da África do Sul 

o acordo de Nkomati, colocou-se no 

centro de um furacão feito de incompreensão 

que poderia conduzir a uma estigmatização 

geral no meio da comunidade dos países afri-

canos. 

De modo geral, considerava-se que o acordo 

era um golpe traiçoeiro nas costas do ANC 

e da luta que travava, há anos, pela igualdade 

naquele país.  Igualdade, fundamentalmente, 

racial mas também igualdade social e de jus-

tiça. 

Samora Machel teve, então, que desencadear 

ou liderar um movimento intenso de diploma-

cia para dissipar, explicar, o que o tinha moti-

vado assinar tal tipo de acordo  com inimigo 

ancestral dos povos negros de África.

Um dos mais acérrimos opositores ao Acordo 

de Nkomati era o então presidente do Zaire, 

Mobutu Sese Seko. De modo que, liderando 

uma delegação pessoalmente, Samora Machel 

deslocou-se àquele país uns meses depois da 

assinatura do acordo. Fiz parte do grupo de 

jornalistas que acompanhou a visita para fa-

zer a cobertura. Por tudo que se entendeu foi 

uma diplomacia bem sucedida e isso posso 

testemunha-lo pessoalmente por seguinte: no 

último dia da visita, o programa foi quase to-

talmente preenchido, por uma viagem ao lon-

go do rio Zaire a caminho de Gbadoeite, terra 

natal do Mobutu.

A viagem fizemo-la nós, a delegação mo-

çambicana, e numerosos convidados zairotas. 

Abordo do iate luxuoso pessoal de Mobutu 

Sese Seko, onde tudo o que era de metal, era 

ou de Ouro ou pelo menos dourado.

Música ao vivo, dançarinas mais ao vivo ain-

da, comícios e bebícios à fartazana. Estávamos 

nisso quando eu e Elias Cossa, na altura jor-

nalista da Agência de Informação de Moçam-

bique, fomos abordados por um oficial de pro-

tocolo presidencial moçambicano, e disse-nos: 

‘‘ainda bem que vos encontro juntos. É mesmo 

convosco que quero falar’’.

 E disse-nos, rapidamente, o que passava. Tí-

nhamos que nos preparar para daí há cinco 

minutos estarmos no camarote presidencial, 

onde encontraríamos o Samora e o Mobutu. 

E a nossa missão era única: perguntar ao Mo-

butu, se ele estava ou não de acordo com o 

Acordo de Nkomati,  só isso.

Não se tratava portanto de nenhuma confe-

rência de imprensa. Até hoje ainda não enten-

di bem porque a escolha recaiu em mim ou 

no Elias Cossa, mas isso pouca importância 

tem, o que é facto é que, cinco minutos depois, 

estávamos a entrar no camarote, fizemos os 

salamaneques necessários em frente dos dois 

presidentes que estavam sentados lado a lado 

e o Elias Cossa, que domina o francês muitís-

simo melhor do que eu, fez a pergunta.

“O senhor presidente está ou não está de acor-

do com o acordo de Nkomati?” 

O Mobutu, olhou para nós, não pensou muito 

tempo, respondeu:

‘‘ Oui. je suis d’accord”. 

Fizemos as vénias e saímos dali mais emocio-

nados que uma noiva no altar do casamento. 

Tínhamos uma notícia em câxa, como se diz 

na gíria jornalística. Éramos os primeiros a sa-

ber do Mobutu que ele estava de acordo com 

o Acordo de Nkomati.

O resto da viagem para nós já não teve mui-

ta história. Estávamos ansiosos para chegar a 

Kinshasa e mandar a notícia em primeira mão 

para Maputo, para Moçambique, para África 

e para o mundo. 

De tal modo que chegados a Kinshasa, me-

temo-nos no carro protocolar e ao invés de 

seguirmos para hotel como o fez a maior 

parte das pessoas da delegação moçambicana, 

fomos a estação central dos correios onde o 

Elias Cossa fez o seu despacho para AIM via 

Telex, e ainda ajudou-me a fazer o meu que ti-

nha necessariamente que  ser um pouco longo 

porque eu trabalhava para um semanário que 

era Revista  Tempo. 

Tudo ouro sobre azul.

Saindo dali empolgadíssimos e movidos por 

essa emoção convidamos dois dos nossos  co-

legas zairotas para jantar connosco no hotel 

vip em que estávamos hospedados como a 

maior parte de todos, afim de com eles con-

versarmos e saber um pouco sobre o que era 

ser jornalista no Zaire de Mobutu Sese Seko. 

Foi uma parte de noite muito construtiva. 

Falaram-nos, sem rodeios, da dificuldade que 

era o ter salário necessário como jornalista 

para garantir a dieta mensal básica, que era 

farinha de mandioca e caril ou variados que 

eram a base de banana verde ou cozida, frita 

ou assim mesmo. 

E dos truques que se poderiam fazer junto de 

alguns poderosos da mafia do jogo, por exem-

plo. Dos prostíbulos ou da política para conse-

guir sacar, através deles, algum dinheiro extra. 

Num país em que, na altura, a corrupção era 

palavra e conceito maduro, inequal, todos ou 

quase todos os que podiam estavam envolvi-

dos. Jogos de chantagens portanto.

Nessa altura para nós era uma novidade quase 

que inacreditável uma vez que na República 

popular de Moçambique de Samora Machel, 

corrupção era conceito ou prática que ainda 

estava em fase embrionária, na fase do ovo. 

Isso permite-me agora, por exemplo, em-

preender um pouco mais o que é que é travar 

a luta contra essa Hydra que é a corrupção. 

Quase que se pode pensar que é uma luta sem 

glória. 

Saímos do hotel um pouco depois  da meia 

noite e decidimos ir torrar os últimos tostões 

que tínhamos recebido como “Pocket money” 

para a nossa estadia no Zaire, uma vez que, 

na etapa seguinte, que seria a República do 

Congo Brazzaville, essa moeda já não nos 

teria nenhuma serventia. E muito menos em 

nenhuma outra praça. 

Metemo-nos no carro protocolar e um pouco 

irreverentemente pedimos para que nos con-

duzisse para um local onde pudéssemos ver o 

povo zaiorota ao natural. 

Sem rodeios, fomos parar a um enorme bar-

racão onde o Rumba, a névoa de fumo de ci-

garro condensada acima das nossas cabeças, a 

cerveja, o suor e as lágrimas se juntavam para 

fazer as noites de esquecimento de prazer de 

luxúria, de gula e de tudo que se pode conce-

ber para um povo que precisa, acima de tudo, 

de lutar usando, as vezes, a fuga e o esqueci-

mento como armas. 

Coisas que agora percebo muito melhor do 

que percebi naquela altura. Porque naquela 

altura as nossas necessidades e o nosso sofri-

mento eram de outra matriz. 

No fundo é como dizia o saudoso pai da nos-

sa longínqua nação: “Façam o favor de serem 

felizes”.   
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Este texto constitui uma continuação do texto acerca da política monetária  
em contexto de COVID-19. Cada vez é mais evidente que as medidas até 
aqui anunciadas pelo Banco Central tiveram um baixo ou nulo impacto so-
bre a economia, em conjuntura de crise profunda e em situação social de 
risco elevado. 

Um dos objectivos centrais, senão o principal, do Banco de Moçambique 

Os manuais de economia e nos países desenvolvidos, as luzes vermelhas de 
-

outra tolerância para os menos desenvolvidos?

poupança é pouco estimulada devido aos rendimentos sobre o capital (taxas 

-

pública e privada.

-

que são praticadas em período de estabilidade ou de recuperação da crise. 
-

a investir, produzir e consumir (premissas para a recuperação da produção 

-
blico aumente por via do investimento público, que seja injectado dinheiro 

-
-
-

-

que, em contextos acima referidos, pode incentivar a produção, suster o de-

descontrolada deve ser a níveis recuperáveis, localizada em determinados 

(1) suster a perda de rendimento em determinados níveis em relação 

-
-

consumidor.
-
-
-

-
se nos sectores mais vulneráveis ao COVID-19 (saúde, alimentação, 

-
pactos e com efeitos mais rápidos (quando comparadas, por exemplo, com 

Das medidas anunciadas pelo Banco Central, apenas a disponibilização de 
-

-

divisas e a escassez de moeda externa no mercado, o BdeM deixa depreciar o 

-

bens importantes na cesta básica dos mais pobres. Neste caso, o controlo da 
-

-
cialmente explosivas porque as pessoas substituem bens da dieta alimentar 

-

A política monetária actual, que é uma continuidade da que tem sido prati-
-

mia real e indiferente aos sacrifícios dos cidadãos. A política monetária ac-

-
çambicanos! 

DESTAQUE RURAL Nº 90

A INFLAÇÃO NÃO SE COME

João Mosca



22 Savana 03-07-2020DESPORTO

 

Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

DESPORTO

Há uns bons anos,  fizeram-me um teste psicotécnico , para 

que soubesse da minha vocação curricular. O resultado  foi ser 

aconselhado a seguir medicina, mas porque fico fragilizado 

quando vejo sangue não poderia seguir a carreira de médico!  

Talvez por isso, pela 3ª vez num espaço de mais ou menos três meses, 

aqui estou a abordar e de novo o tema da Covid. Desta vez trazendo 

algumas reflexões, teses, análises e afirmações de um cientista chama-

do Betar, que formou-se na universidade de Washington em biologia. 

Cursando também na universidade de ciências de saúde em cirurgia  e 

medicina de emergência, chegando a servir o exército do EUA; assim 

como serviu como médico e director dos centros avançados de medi-

cina na Califórnia, onde se especializou em disfunções nos problemas 

de toxicidade. 

Foi também considerado como um dos 50 principais médicos nos Es-

tados Unidos!

Este médico, o doutor Betar, defende a tese que o vírus da covid foi 

mortificamente criado e inserido de HIV, para o tornar mais violento 

e prejudicar, criando verdadeiramente um caixão, no mundo inteiro!

Segundo o referido especialista, há dois países envolvidos nesta pan-

demia que foi criada. E muitos milhões de dólares envolvidos ! Será? 

O pior é que há milhares de médicos  e cientista nesta fraude, como ele 

definiu, que se tornou uma vergonha social, que por sua vez criou uma 

pandemia mundial!

Basta ver-se o número de mortos causados por esta fraude/pandemia, 

para se perceber que a testagem, a prevenção e o tratamento são vitais!  

Não podemos sofrer de ociosidade e não só os afectos à saúde (muitos 

parabéns para Elas e para Eles). Nós próprios, se conjugarmos o verbo 

abandalhar, desafiarmos o nosso destino precocemente, vamos parar a  

cova, na quinta das tabuletas!...

Os países acima referidos, agora e depois do que fizeram, estão a “dar o 

litro” para que se crie uma verdadeira vacina, para que se consiga estan-

car, este malfadado vírus da covid!

O pior é que a vacina deverá levar cerca de mais ou menos 2 anos até 

que exista e, pelo menos, o triplo do tempo até que cubra todo um uni-

verso de cidadãos, com mais, menos ou aquelas… posses!

Isto porque está provado que a covid não é, nunca foi, nem será uma 

gripe ou muito menos uma pneumonia! Enquanto isso, toca a usarmos 

as máscaras homologadas ,  evitarmos o tabaco e a bebida alcoólica. 

Porque o tabaco afecta o sistema respiratório, o pulmonar e a bebida, 

além de por simpatia fazer o mesmo, tem derivações para o mesmo 

sistema renal, que agravam todo um organismo, que tem que estar com 

a imunidade em alta!!!

Os governos e o nosso também obrigam-se a cuidar desta questão da 

covid com regulamentos e regulamentação sensata, solidária e uma 

dose de austeridade que convença a todas e todos nós e aos próprios 

dirigentes, que de modo algum se poderão distrair!... Porque aí ,será o 

caos!!!  O mesmo cientista afirma que há dois medicamentos com 99% 

de eficácia: HIDROXICLOROQUINA e ZITHROMAX , será? 

Não nos esqueçamos também, da componente criminal da génese de 

toda esta pandemia mundial, que criou um verdadeiro desastre em to-

das as economias em todo o mundo!

Nos aconselhamentos que o doutor Betar recomenda, aparecem natu-

ralmente os da respiração assistida, oxigenação e a intubação. Será que 

nós em Moçambique estamos preparados?

 Só espero sinceramente que estejamos preparados para o pior e tenha-

mos capacidade de reação, caso as e os pacientes estejam infectados.

Quanto à componente imunidade, aqui vão alguns hábitos alimenta-

res, que deverão passar a disciplinarmente, a serem compridos e consu-

midos, vitamina C (laranja, manga, tangerina, ananás), gengibre, alho, 

cebola e mel. Tudo isto tomado em forma de xarope. Cuidadosamente 

se acrescentarmos a vitamina A , B e magnésio  , vamos ficar mais de-

fendidos contra a covid! 

Os celulares, computadores, sensores, chips já estavam na moda, agora é 

que vão ser, o pão nosso de cada dia, até  no ensino e nos novos métodos 

e procedimentos laborais e empresariais, nas empresas. Os níveis de 

higienização??  Terão que ser elevados ao mais alto nível: 

AHH! E esperemos pelos veículos autónomos!....

Nos Hospitais, Aeroportos, Cadeias, Estabelecimentos de Ensino, 

Aquartelamentos Militares, Policiais, Transportes, sobretudo os Públi-

cos, Fronteiras, Restaurantes, Hotéis, Bazares, etc ,etc… Esquecer-se 

por estes momentos  a intervenção musculada da nossa polícia, na nossa 

sociedade, aos que estejam fora dos eixos. 

Com receio que já esteja a ser enfadonho, gostaria de lembrar que pelo 

que tenho visto, não seja Deus que nos irá acudir, mas entretanto as 

entidades religiosas poderão ter o dom de mobilizar os seus crentes, 

para se cuidarem , porque se assim o fizerem cuidarão de todas e todos 

nós. INCHALÁ!

Será !? 

 
Com  entrega imediata carrinha 
Ford Ranger, CD, 4 lugares, 
250.000km. Pode ser vista na 
Av. Amilcar Cabral, 1049 r/c.
Base licitacao: 700.000.00 MT. 
+ imposto transacção.

Detalhes: nr 84/6 5723175
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A 
internacionalização da 
literatura moçambicana 
mostra-se um grande de-
safio. São poucos autores 

moçambicanos que atravessaram 

fronteiras portuguesas, segundo a 

ensaísta, poeta e docente da Uni-

versidade de Lisboa, Ana Mafalda 

Leite, especialista em Literaturas 

Africanas.

Ana Mafalda Leite nasceu, na dé-
cada 50, em Portugal, mas tem 
Moçambique como segunda pátria. 
No ano passado, foi das figuras do 
festival de literatura “Resiliência 3”, 
da Cavalo do Mar, editora respon-
sável pela publicação, em Maputo, 
do seu livro mais recente, “Outras 
fronteiras: fragmentos de narrativa” 
(poesia), também lançada no Brasil, 
pela editora Kapulana. Quis o des-
tino que a obra desaguasse no Ín-
dico, numa expedição de regresso à 
casa, sendo boa parte dela dedicada 
ao distrito de Moatize, província de 
Tete.
“Outras fronteiras” é uma obra de 
amor a Tete e a Moçambique. Seus 
versos são a concretização ficcio-
nal das realidades presenciadas por 
Ana Mafalda Leite, nesta parte do 
Índico. Além disso, a autora está 
afecta à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Portugal. 
É pesquisadora e Doutora em Li-
teraturas Africanas, sendo que os 
seus primeiros estudos dão-se na 
Universidade Eduardo Mondlane.  
Recentemente, Ana Mafalda Leite 
falou de Portugal para o mundo, pe-
las redes sociais, devido à Covid-19. 
Pronunciou-se sobre as literaturas 
africanas – Moçambique em Par-
ticular. Disse que só “meia dúzia” 
de escritores moçambicanos furou 
fronteiras portuguesas e brasileiras. 
“Em Portugal, começa-se a publi-
car mais autores (moçambicanos), 
mas o número é ainda reduzido. 
Há aqui, um aspecto que a gente se 
esquece, embora seja uma literatura 
na mesma língua, a literatura mo-
çambicana é estrangeira”, disse Ana 
Mafalda Leite. 
A ensaísta diz ser isto grave e traz 
um discurso de unidade entre a Co-
munidade de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP), que, não se con-
cretizando, perpetuará esta tragédia, 
que “impede que os autores possam 
ler os outros”. 
Ana Mafalda Leite deixa um TPC 
à CPLP, que “desde o inicio se tem 
discutido, que deveria, de certa ma-
neira, franquear os custos de distri-
buição do livro de língua portugue-
sa, para que pudesse circular sem 
impostos de fronteira, para que os 
livros fossem acessíveis”, disse.

A internacionalização, segundo 

Ana Mafalda Leite, não deve acon-

tecer apenas no contexto do por-

tuguês, que, neste caso, pode ser, a 

par de outros, um obstáculo a ser 

ultrapassado. “Temos poucos auto-

res de língua portuguesa traduzidos 

para o inglês e para o francês. Não 

há antologias suficientes. Tal como 

não há em língua portuguesa, não 

Explica a poeta e ensaísta Ana Mafalda Leite

Apenas “meia dúzia” de autores moçambicanos 
são lidos em Portugal

há em outras línguas”, considera.
A escola dos 
moçambicanos
Ana Mafalda Leite não tem dúvi-

das, os moçambicanos são grandes 

consumidores da literatura portu-

guesa, sendo visível na escrita da pé-

rola do Índico. Para a pesquisadora, 

os autores nacionais “procuram uma 

dimensão de modernidade cosmo-

polita, se nós quisermos, no quadro 

da língua portuguesa e não só”.

Ana Mafalda Leite traz exemplos 

de Ungulani Ba Ka Khosa e Mar-

celo Panguana, escritores que “le-

ram traduções de autores do Sene-

gal, eventualmente, leram nas suas 

línguas” e de “espano-americanos, 

como Gabriel Garcia Marques, e 

toda a escola da década 60”. 

Em Portugal, a ensaísta encon-

tra poetas como Fernando Pessoa, 

muito presente na obra de Eduardo 

White, e um pouco de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, no poeta 

Armando Artur. Há ainda Herber-

to Hélder, que tem mexido com os 

artistas mais jovens.

Novos tempos 
Os tempos, defende Ana Mafalda 

Leite, determinam o pensamen-

to literário de cada geração, sendo 

que actualmente, não se pode falar, 

em Moçambique, de alinhamento 

temático, porque os autores ga-

nharam mais liberdade de criação 

e de expressão, buscando “o conhe-

cimento da tradição (em Moçam-

bique há muitas diferentes) e essa 

abertura para fora, o contacto com 

as outras literaturas de língua por-

tuguesa e não só (…). Há diálogos 

e apetências com outros temas, a 

meditação sobre a criação, é uma 

das coisas que me interessam”.

Este aspecto também se eviden-

ciam com o crescente número de 

autores interessados pela literatura 

infanto-juvenil e pelo género poli-

cial.  

(LM)
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1. Contextualização 

Através do Decreto Presidencial nº 11/2020, de 30 de Março, Moçambique adoptou 
um conjunto de medidas visando fazer face à infecção e propagação do coronavírus. 
As tais medidas incluem o encerramento de espaços públicos, escolas e fronteiras, a 
proibição de realização de eventos públicos e a obrigatoriedade do uso de máscaras 
faciais em transportes e locais com aglomeração de pessoas. 

Todavia, ciente das limitações de recursos de que as comunidades enfrentam 

kits
às famílias vulneráveis. 

Apesar da relevância das tais acções, raramente foi captado e destacado o 

pandemia na vida dos cidadãos. 

duração do período de emergência vivido, tendo em conta o aumento de casos de 
infecção anunciados diariamente pelas autoridades competentes. Inicialmente, o 

a dinâmica de novos casos de infecção local foi posteriormente estendido para 

2. Metodologia

foram colocadas três principais questões, nomeadamente:

Quais são as principais preocupações e necessidades que o cidadão possui 
durante este tempo de quarentena?

Até que ponto o cidadão está a aderir às medidas de prevenção: se está a 
usar as máscaras, se está sempre a lavar as mãos, se está a cumprir com o 
distanciamento social de 1,5 m no contacto com outras pessoas? 

manter a sua vida (alimentação, saúde e lazer)?

# Província Rádio

Yanto

4

6 Tete Índico

7

8

3. Resultados Gerais das Auscultações

questões apresentadas.

preocupações e necessidades que possuem durante a quarentena. 

e consequente redução da capacidade dos cidadãos de arcar com as despesas 

mencionada como outra preocupação dos cidadãos. 

entre as pessoas. 

EXPECTATIVAS E NECESSIDADES PRIORITÁRIAS DO CIDADÃO 
PERANTE A COVID-19

Junho de 2020

Tabela 1: Relação de rádios que promoveram debates interactivos
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pelos cidadãos.

da pandemia. 

4. Conclusões 

necessidades prioritárias dos cidadãos perante as medidas adoptadas pelo governo 

Adequação das medidas, que tem essência maioritariamente económica; 

Apropriação das medidas, cuja raiz é essencialmente cultural. 

Adequação das Medidas Governamentais

dos agregados familiares dependente do sector informal não dispõe de mecanismos 

em casa geração de receitas diárias
suas necessidades alimentares e outras. Assim, está pressionada a ir à fonte dos 

transporte público/
chapa
permite o cumprimento de medidas, tais como o distanciamento social: o facto 

contaminação local. 

revela que o governo deveria ter considerado a sua isenção para o alívio dos mais 
necessitados. 

Apropriação das Medidas Governamentais 

do padrão de tais relações, dispensando o uso das máscaras e o distanciamento 
social 
lugares de costume. As pessoas somente se apoderam temporariamente de tais 

considerados na geração de alternativas para a contenção dos índices de 
contaminação que se registam actualmente no país. 

5. Recomendações 
Recomendações para o Governo
Perante a situação do aumento do número de casos registados no país, e por 
consequência, a necessidade de adopção de medidas para mitigar a propagação do 
Covid-19, recomenda-se ao Governo, que no âmbito das suas atribuições, tenha o 
foco nos seguintes aspectos:

i. 
dos grupos afectados (sector informal, sector privado formal, instituições 
públicas, estabelecimentos de ensino, jovens, entre outros), bem como a sua 

ii. Reforçar as medidas inspectivas de modo a disciplinar o comportamento 
das pessoas, nos mercados e nos locais de grande aglomeração, tais como 

iii. Rever as mensagens e o seu formato nas campanhas de conscientização 
sobre a necessidade de cumprimento das medidas de prevenção, apostando 
em abordagens de mudança comportamental e educação de pares e menos 
na intervenção da polícia.

iv. 
dados em tempo real aos tomadores de decisão sobre o impacto dos pacotes 
de apoio fornecidos e grau de cumprimento das medidas de prevenção e 
adesão às mensagens divulgadas.

Recomendações para a Sociedade Civil

central no seguinte:

Monitoria do cumprimento das medidas de prevenção e disponibilização dos 
dados em tempo real para contribuir para a tomada de decisões adequadas 
pelas instituições públicas e outras interessadas;

Captação e sistematização do impacto do Covid-19 junto de diferentes 
estratos da população, podendo usar técnicas inovadoras para o efeito, 
ajudando a direccionar a formulação de políticas pos-Covid-19.

Parceiros
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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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O 
Standard Bank, um 
dos maiores bancos 
comerciais a operar em 
Moçambique, mudou, 

nesta terça-feira, o seu slogan 
“Seguindo em Frente”, passando 
a operar com “É possível”, num 
esforço para se assumir numa 
marca “mais criativa, inovadora, 
curiosa e com um espírito em-
preendedor, para ajudar a tor-
nar possíveis os sonhos dos seus 
clientes e do público em geral”.

Segundo o administrador do ban-

co, Chuma Nwokocha, a trans-

formação estratégica do banco, 

está alinhada ao pressuposto de se 

constituir num verdadeiro parcei-

ro financeiro para os clientes, na 

identificação de novas formas e 

soluções, visando a materializa-

ção dos sonhos.

Trata-se da demonstração do 

Standard Bank muda para “É possível”
comprometimento do banco no 

desenvolvimento socioeconómico 

do país, “que eleva a inspiração 

dos moçambicanos, mesmo nos 

momentos de grandes desafios 

como a pandemia do novo coro-

navírus”.

De acordo com Nwokocha, pre-

tende-se com esta mudança de 

posicionamento responder às ex-

pectativas do público, particular-

mente os clientes e colaboradores, 

sobre a marca, no âmbito da per-

manente preocupação em servi-

-los, cada vez melhor, de forma 

abrangente e integrada.

Para Chuma Nwokocha, esta 

mudança resulta de um “processo 

bastante intenso que se iniciou há 

cerca de dois anos e incluiu ses-

sões de conversa com os clientes 

e colaboradores, para entender 

como eles percebem a marca 

Standard Bank”.

Durante muito tempo, a marca 

Standard Bank prometia “tornar 

o progresso real” e fazia isso atra-

vés de várias acções socioeconó-

micas, que permitiram os clientes 

e o país seguirem em frente.

No entanto, segundo explicou, es-

tas acções estavam muito centra-

das no banco, isto é, naquilo que 

entendia ser relevante. “Depois 

de ouvir os nossos clientes e co-

laboradores, percebemos que eles 

dão primazia aos seus sonhos e 

gostariam de ter um banco que os 

compreenda e esteja disponível. 

Querem um banco parceiro, que 

os ajude”, frisou.

Por isso, acrescentou Chuma 

Nwokocha, a “promessa da marca 

passou a centrar-se, totalmente, 

no cliente e agora tem como foco 

encontrar novas formas de tornar 

os sonhos possíveis”.

O 
Banco de Leite Hu-

mano (BLH), do 

Hospital Central de 

Maputo (HCM), 

recebeu do Banco Comer-

cial e de Investimentos, nesta 

quarta-feira, em Maputo, um 

conjunto de unidades de equi-

pamento médico de protecção, 

no âmbito do combate à pan-

demia do novo Coronavírus. O 

material inclui factos e toucas, 

bem como máscaras reutili-

záveis, a serem usados pelos 

profissionais de saúde, afectos 

àquela unidade.

De acordo com a Directo-

ra Comercial e de Relações 

Públicas do BCI, Ana Zara, 

que procedeu à entrega, iden-

tificando-se com o slogan do 

Ministério da Saúde “O nosso 

maior valor é a vida”, o BCI 

enaltece o valioso trabalho 

BCI apoia BLH
que está a ser feito neste sector, 

em defesa da vida, e manifesta 

uma vez mais a sua solidarie-

dade para com os profissionais 

de saúde empenhados na luta 

contra a pandemia do novo Co-

ronavírus.

A representante do Banco de 

Leite, Sónia Bandeira, agrade-

ceu o gesto e referiu que “a pro-

teção é sempre importante para 

nós. Sentimo-nos mais seguros 

para trabalhar. A componente 

preventiva é fundamental para a 

segurança”.

O material oferecido faz parte 

de um conjunto mais alargado 

de kits que estão a ser doados 

pelo Banco, em todo o país, num 

investimento avaliado em 4 mi-

lhões de meticais, numa acção 

que abrange todas as províncias 

do país, chegando até aos postos 

administrativos. 

A 
Sasol e parceiros entrega-
ram, na sexta-feira finda, 
uma extensão reabilita-
da de 35 km da Estrada 

Nacional número 1 (EN1), ligando 

Pambara, no distrito de Vilanculos, 

e Mangungumete, no distrito de 

Inhassoro. As obras foram finan-

ciadas pela petroquímica e seus par-

ceiros, nomeadamente, Companhia 

Moçambicana de Hidrocarbonetos 

S.A (CMH) e International Finan-

ce Corporation (IFC). Trata-se de 

uma estrada que é usada como a 

principal porta de entrada terrestre 

Norte-Sul no país e bastante utili-

zada pelas comunidades locais para 

transportar pessoas e bens de e para 

o resto do país.

Perante a situação de degradação 

daquele troço que a Sasol, no âm-

bito da sua responsabilidade social 

Sasol entrega 35 km da EN1 
totalmente reabilitados

corporativa, assinou um acordo com 

a Administração Nacional de Estra-

das (ANE) e com os seus parceiros 

- CMH e IFC - financiou a rea-

bilitação deste troço, com um cus-

to total de seis milhões de dólares 

americanos

Falando aos presentes, o ministro das 

Obras Públicas, Habitação e Recur-

sos Hídricos, João Machatine, mani-

festou a sua satisfação com o apoio 

prestado pela Sasol e parceiros. 

“A segurança é uma parte integrante 

dos nossos valores e da forma como 

fazemos negócios. A Sasol mantém-

-se firme no seu compromisso com 

Moçambique e compreendemos o 

contributo significativo que o troço 

reparado da EN1 dá à economia e 

à vidas dos moçambicanos”, afirmou 

Ovídio Rodolfo, Director-geral da 

Sasol em Moçambique, durante a 

cerimónia.
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ALGUMAS DISPOSIÇÕES LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UNIOES 

PREMATURAS

PARTE I
Artigo 2

(Conceito de união prematura)
1. União prematura é a ligação entre pessoas, em que pelo menos uma seja criança, 

formada com propósito imediato ou futuro de constituir família.

2. O casamento, noivado, a união de facto ou qualquer relação que seja equiparável à 
relação de conjugalidade, independentemente da sua designação regional ou local, 
envolvendo criança, são tidos como união prematura nos termos da presente Lei.   

NOTA: este conceito de união prematura , abarcando qualquer tipo 
de relação de conjugalidade, ou seja, qualquer relação que implique que uma criança 
esteja a viver como marido ou como mulher de um adulto ou de uma outra criança (seja 
em casamento ou em união do facto). 
O mesmo conceito cobre, ainda, qualquer tipo de promessa de casamento, o que inclui 

nalgumas regiões do país, em que, logo após o nascimento de uma menina, ou nos seus 
primeiros anos de vida, ela  objecto de promessa de casamento ou união com uma 
pessoa adulta ou até com uma família, em troca do compromisso desse adulto ou família 
tomar conta da sua educação e sustento, até que esta atinja a puberdade, altura em que 
é considerado que está em condições de ser entregue para a união. 
Todos esses comportamentos nocivos são abrangidos pelas disposições sancionatórias 
da LPCUP.

Artigo 7

(Idade de união)

A união entre duas pessoas formada com propósito imediato de constituir família, só é 
permitida a quem tiver completado dezoito anos à data da união.

NOTA: este artigo estabelece os 18 anos como a idade mínima para qualquer união, uma 
vez que até essa idade a pessoa é considerada criança, de acordo com a LPCUP e outra 

anos são a idade mínima não só para o casamento, tal como o previsto na Lei de Família, 
mas para qualquer outro tipo de união, incluindo o noivado. Assim sendo, a ocorrência 
de noivado, de casamento ou qualquer outra união de conjugalidade, em violação a este 
artigo,  nos termos previstos na mesma lei. 

Artigo 8

(Proibição de celebração)

Nenhuma autoridade seja administrativa, tradicional, local ou religiosa, deve legitimar, 
por qualquer forma e no âmbito das suas funções, a constituição de união com propósito 
imediato ou futuro de constituir família, na qual uma ou ambas as pessoas sejam crianças.
NOTA: atendendo que a LPCUP veda qualquer união que envolva criança, do mesmo 
modo, proíbe qualquer autoridade, seja administrativa, tradicional ou religiosa de 
legitimar qualquer união de crianças, tendo em conta que em Moçambique não só 

é reconhecido o casamento civil, mas também o tradicional e religioso e que  estas 

que não sejam necessariamente de casamento.

proibidas de celebrar qualquer união formal ou informal que envolva criança, pelo que 

qualquer união. 

Artigo 11

(Efeitos patrimoniais)

1. Os bens adquiridos pela criança na constância da união prematura são incomunicaveis, 
sendo havidos como próprios desta.

2. Os bens adquiridos pelo adulto na constância da união prematura, a título oneroso, são 
comuns.

3. No caso de cessação da união prematura, o património comum é partilhado em dois 
terços para a criança e um terço para o adulto.

4. Cessando a união prematura, perde o direito á partilha o que sendo adulto, tiver 
praticado contra a criança acto ilícito que poderia fundamentar o divórcio nos termos 
da Lei da Família.  

5. O disposto nos números 1 a 4 do presente artigo não é aplicável à união prematura entre 
crianças, aplicando-se, neste caso, o regime da Lei de Família.   

6. Para efeitos patrimoniais, às uniões prematuras já constituídas e que cessem na vigência 
da presente Lei,  aplicável o regime da comunhão de bens adquiridos.

NOTA: Não obstante a LPCUP estabelecer a possibilidade de se fazer cessar qualquer 
união prematura, s sua vigência, nomeadamente 
os direitos das crianças nascidas fruto dessa união, para efeitos do reconhecimento 
da paternidade e da maternidade, nos termos do artigo 10 e bem assim os direitos 
patrimoniais, de acordo com este artigo.
No que se refere aos direitos patrimoniais, a LPCUP estabelece um regime penalizador 
para o adulto na união prematura, em caso da cessação da mesma, favorecendo a criança 
no que se refere a partilha do património comum, do qual apenas poderão fazer parte 
os bens adquiridos pelo adulto, na constância da união. Os bens da criança são sempre 
próprios, não entrando, por isso, na partilha. Dos bens sujeitos à partilha, a criança 

tenha praticado qualquer acto lesivo contra a criança, nos termos estabelecidos na Lei 
de Família.

Artigo 13 

(Cessação de outras uniões)
1. Todas outras uniões prematuras cessam mediante decisão judicial a  requerimento do 

Curador de Menores, da criança ou do adulto na união, do pai, da mãe, do padrasto, 
da madrasta, do tutor ou outro representante legal, de qualquer parente na linha recta 
ou até terceiro grau na linha colateral.

2. A união prematura referida no número 1 do presente artigo é aplicável o disposto no 
número 3 do artigo 12 da presente Lei.   

NOTA: todas as uniões envolvendo criança e celebradas em violação aos preceitos da 
LPCUP podem terminar, quer por pedido de anulação, quando se trate de casamento 

cessação, quando se trate doutras uniões. 

Quanto às outras uniões, tais como os noivados e as uniões de facto, as mesmas podem 
terminar mediante um requerimento ao juiz, que pode ser intentado não só pela 
criança ou pelo  adulto na união, mas também por qualquer das pessoas mencionadas 
no no 1 deste artigo, incluindo o Curador de Menores que é o Procurador ou 
Magistrado do Ministério Público que trata da questão dos menores.

Um dos efeitos da declaração da cessação da união prematura, criança 
envolvida na união  convivência dos seus pais ou outros representantes legais que não 
sejam respons caso tal não 
seja possível, que a criança seja entregue ao cuidado de instituições vocacionadas para 
o efeito, nos termos da lei. 

Artigo 22
(Criança carente de especial protecção)

Para os efeitos do disposto na alínea e), do número 1 do artigo 14 da presente Lei, a 

qualquer das seguintes situações:

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS RELEVANTES DA LEI Nº 19/2019, DE 22 DE 
OUTUBRO, LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UNIOES PREMATURAS
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a) seja vítima ou corra risco de vir a ser vítima de violência praticada, seja pelo 
parceiro na união ou qualquer outra pessoa, desde que seja por conta da união;

b) demande tratamento para preservar ou restaurar a saúde e lhe seja privado o 
acesso aos respectivos serviços, independentemente de quem dos mesmos a prive;

c) por conta da união, tenha um modo de vida ou se comporte de forma prejudicial 
a própria saúde, sem que os pais, tutores, ou os que sobre ela exerçam poderes 
equiparáveis, providenciem pela sua protecção;

d) viva com pessoa acusada, pronunciada ou condenada por crime praticado contra 
ela;

e) haja fundado receio de que seja usada para cometimento de crimes ou em 
actividades que ameacem a sua segurança ou saúde.

NOTA: embora o objectivo da LPCUP seja a protecção, em geral, das crianças 
que se encontrem em união, o legislador entende que existem algumas crianças 
que, em resultado da união, se encontram numa situação ainda mais vulnerável, 
que agrava o risco da sua saúde e integridade física e moral. A situação destas 
crianças carentes de protecção é tida em conta na determinação de que medidas 
cautelares e de mitigação a aplicar pelo juiz quando decida sobre a cessação da 
união prematura.
 

PARTE II
Artigo 28

(Celebração por dádiva ou promessa de vantagem)
1. Quando a celebração tiver como causa o recebimento por parte do servidor 

público, a autoridade religiosa, tradicional ou local, de qualquer tipo de vantagem 
ou promessa de vantagem, será punido com pena de prisão de dois a oito anos, não 
podendo a pena concreta ser inferior a quatro anos.

2. A mesma pena será aplicada se o servidor público, o agente da autoridade 
religiosa, tradicional ou local celebrar o casamento para satisfazer qualquer 
vontade ou convicção, seja religiosa, moral, espiritual, cultural ou de outra 
índole.

NOTA: este crime faz parte de um conjunto de crimes, previstos na LPCUP, em 
que podem ser responsabilizadas as autoridades administrativas, religiosas e 
tradicionais e que integra, para além deste, o crime de celebração de união com 

Ou seja, qualquer autoridade administrativa, religiosa ou tradicional que celebre 

comete um crime, o qual , se a referida autoridade 

autoridade que não sendo directamente responsável pela celebração da união, mas 
dela tendo conhecimento, não a denuncie

Artigo 30
(União com criança)

O adulto, independentemente do seu estado civil, que unir-se com criança será punido 
com pena de prisão de oito a doze anos de prisão e multa até dois anos.  

NOTA: tendo em conta que o objectivo principal da lei é impedir e proibir a 
ocorrência de uniões com crianças, o adulto, ou seja qualquer pessoa com mais de 
18 anos, que se unir com crian  comete o crime previsto neste artigo. A LPCUP 

responsabilidade da criança, mesmo que esta tenha aparentemente entrado 
na união, por sua vontade. , nos termos da LPCUP a criança é sempre 
considerada vítima, na medida em que o legislador entende que a mesma não está 
em condições de, com a maturidade necessária, tomar decisões sobre a sua vida.

Artigo 31

(Auxilio a união com criança)
Aquele que colaborar para que a união com criança tenha lugar, ou que por 
qualquer outra forma concorra para que produzam os seus efeitos, desde que tenha 
conhecimento de que a união envolve criança, será punido com pena de prisão e 
multa até um ano.  

NOTA: A LPCUP criminaliza todas as pessoas que auxiliem e contribuam para 
que a união prematura tenha lugar e desde que essas pessoas tenham pleno 
conhecimento de que a união envolve criança. Assim, os eventuais padrinhos da 
união, os familiares que recebem dinheiro ou bens trazidos a título da união (por 
exemplo lobolo) ou pessoas que tenham prestado serviços, a troco de dinheiro, 
para que a união prematura se consumasse (como por exemplo organizadores de 
eventos), poderão também ser responsabilizados, desde que, mesmo sabendo que 
a união envolve criança, tenham aceitado dela participar ou tirar proveito. 

Artigo 32

(Entrega de criança em troca, pagamento ou dádiva)
1. Sem prejuízo de pena mais grave, se a ela houver lugar, a pena de oito a doze de 

prisão será aplicada a quem entregar criança para união:

a) em troca de algum bem ou valor, para pagamento de dívida ou garantia 
desta;

b) como cumprimento de promessa ou de qualquer obrigação ou garantia 
desta;

c) 

2. A mesma pena será aplicada a quem receber a criança entregue nos termos e para os 
.

NOTA: este artigo faz parte de um conjunto de artigos sobre crimes que podem ser 
cometidos pelos pais ou outras pessoas que tenham a criança a sua guarda e que inclui, 

Nesses termos, cometem crime os pais ou quaisquer pessoas responsáveis pela criança 
que autorizem, ou incentivem a união, coajam a criança a entrar na união ou os que 

O crime é punido com penas mais pesadas, quando os pais entreguem a criança em 
troca de uma vantagem, directa ou indirecta, o que pode ser dinheiro ou qualquer 
outro benefício ou, ainda, para o pagamento de uma dívida sua, tal como acontece em 
algumas situações em que as meninas são entregues para o  pagamento de dívidas a 
curandeiros. 

Artigo 35

(Repúdio e resgate da criança)
Será isento de pena, desde que não tenha havido contacto sexual, ou outro mal à saúde ou 
ao património da criança:
a) o que após aceitar a união, a tiver repudiado;

b) o que tendo consentido união, resgatar a criança;

c) o que tendo recebido a criança, a devolver a quem tiver guarda legal da criança 
ou às autoridades competentes.

NOTA: este artigo pretende isentar de procedimento criminal e da respectiva pena, 
o adulto que após aceitar entrar em união com criança, seja de noivado, casamento 

uni
guarda da criança que, após autorizarem ou  entregarem, a criança em união, a 
retirarem da mesma. 
No entanto, para que esta isenção seja aplicável, é necessário que não tenha havido 
qualquer contacto entre o adulto e a criança, em resultado da união ou  não tenha 
havido um outro mal à saúde ou ao património da criança

Artigo 43

(Carácter público das infracções)
1. São públicos os crimes previstos na presente Lei.

2. Os interessados com legitimidade para requerer a declaração de invalidade da 
união, têm legitimidade para constituir-se em assistente nos termos gerais da lei do 
processo.

NOTA: 
pessoa, e não apenas as vítimas ou outras pessoas afectadas, podem apresentar a queixa 
à Polícia. Assim sendo, qualquer pessoa, seja familiar, vizinho ou amigo que souber 

a denúncia às autoridades competentes, para que se prossiga com o devido processo 
criminal contra os adultos responsáveis por essa união, seja o adulto com o qual a 
criança se encontra unida ou os pais ou outros representantes legais da criança que 
entregaram, autorizaram ou coagiram a criança para união ou que sabendo dessa 

Por outro lado,  de se constituírem assistentes 

união, o seu pai, mãe, padrasto, madrasta, tutor ou outro representante legal, avós, 
irmãos e tios, desde que estes tenham interesse na causa e não tenham contribuído 
para a ocorrência da união. 

República, auxiliando a esta a trazer para o processo provas que evidenciem em que 
condições o crime teve lugar e quem são as pessoas envolvidas na sua prática. A posição 
de assistente dá o direito de recorrer de qualquer decisão tomada pelo Tribunal, com 
a qual o assistente não concorde, caso hajam elementos para tal. 

Artigo 47
(Gratuitidade dos serviços)

1. Todos os serviços a prestar pelas instituições públicas às vítimas das uniões 
prematuras, nos termos da presente Lei, são gratuitos.

2. Não é devido qualquer encargo judicial ao que se constitui assistente em processo-
crime, por crimes relativos às uniões prematuras. 
NOTA: tendo em conta que a criança é sempre considerada vítima, quando esteja 
envolvida numa união prematura e que, por isso, merece a inteira proteccão do Estado, 
nenhuma instituição do Estado pode cobrar quaisquer taxas pela prestação de serviços 
às crianças vítimas dessas uniões, sejam eles serviços médicos, jurídicos, sociais ou de 
qualquer outra natureza.
Do mesmo modo, às pessoas com capacidade de se constituir assistentes, nos termos 

honorários.
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A 
Secretaria de Estado para 
Juventude e Emprego 
(SEJE) rubricou esta quar-
ta-feira dois instrumentos 

com vista a materialização dos dife-

rentes programas dos movimentos 

associativos juvenis do país. 

O primeiro instrumento foi o con-

trato programa assinado entre o Ins-

tituto Nacional da Juventude ( INJ) 

e Conselho Nacional da Juventude 

(CNJ), no valor de 5.134 mil me-

ticais. O contrato programa é uma 

modalidade de comparticipação fi-

nanceira e ou alocação de fundos com 

a materialização das actividades do 

CNJ. O Presidente do CNJ, Manuel 

Formiga disse que ia alocar parte do 

valor para a realização da Assembleia 

geral da agremiação com vista a elei-

ções de novos órgãos sociais. 

Sem fazer menção a distribuição dos 

valores, Formiga disse que outra par-

te será alocada para garantir o funcio-

namento das direcções províncias da 

juventude no pais bem como a cria-

ção de condições para a novos órgãos 

que irão tomar posse.   

SEJE empodera movimentos associativos

O segundo instrumento foi um 

memorando de entendimento en-

tre o SEJE e a Volunatary Service 

Overseas (VSO)  com o intuito de 

fortalecer o voluntariado no pais. In-

tervindo na ocasião, o Secretário de 

Estado para a Juventude e Emprego, 

Osvaldo Petersburgo apelou ao CNJ 

para uma gestão transparentes de 

fundos e aposta na cultura de pres-

tação de contas. Disse esperar que 

o CNJ use os recursos alocados de 

modo a promover o associativismo 

juvenil no país e estar cada vez mais 

próximo dos jovens. Frisou a necessi-

dade da juventude ter que liderar os 

processos de prevenção da pandemia 

da Covid-19 desde o nível distrital ao 

provincial.

Quanto ao memorando com a VSO 

disse que serão formados 240 jovens 

voluntários em matéria de avaliação 

de risco e desastres naturais, tendo 

em conta a vulnerabilidade do país a 

choques climáticos. A par destes mais 

cinco mil jovens serão capacitados 

nas províncias de Manica, Nampula 

e cidade e Província de Maputo em 

matéria empreendedorismo juvenil, 

saúde sexual reprodutiva entre outros. 

O Segundo Petersburgo, o SEJE de-

verá igualmente focar-se na moder-

nização dos centros de emprego e ga-

rantir a sua certificação internacional.  

A 
túnica e o epíteto de artis-
ta de capulana são as mar-
cas mais reconhecíveis 
quando se fala de Dama 

Bela, deputada e artista que chegou 

só em 2016 ao mundo da música, 

depois duma promessa feita a um 

ente-querido no leito da morte. 

A voz cortante é tudo menos evi-

dente. Quando a conhecemos há 

seis anos no Moçambique em Con-

certo, de Gabriel Júnior, a luta por 

alguma atenção no meio de tantas 

outras artistas seria ajuizado não 

apostar na sua presença constante 

volvido algum tempo. Parecia uma 

artista promissora, autora de duas 

músicas de estreia que lembravam 

um pouco de Zena Bacar - um es-

teio do Norte na música moçambi-

cana -, mas fadada a ser engolida no 

mar pastoso da irrelevância no curto 

prazo. Aquilo que se seguiu, foi, no 

entanto, inesperado. Começou com 

Ethoko (lar) e Opthan kalia (ami-

zade) e depois criou mais três temas 

numa sentada: Muthiké (volta para 

casa), Makalelo (mandamentos ou 

regras do lar) e Ohissoma na qual 

defendia a importância do estudo 

como “único caminho para progre-

dir na vida”.

Sem cair na armadilha do anacro-

nismo, parou de se sintonizar com 

o presente e começou a recuar no 

tempo e a procurar uma sonoridade 

progressivamente mais tradicional 

ao nível das canções típicas da ca-

pital do Norte. De início, foi sobre-

tudo uma réplica de Zena Bacar que 

já num estado avançado da doença 

disse-lhe: “Bela eu estou doente, 

peço que não deixes morrer a minha 

música. A minha música vai morrer 

e as pessoas não vão se lembrar de 

mim”. 

Mas à medida que a discografia 

avançava, foi-se tornando também 

claro que as referências pareciam 

diluir-se num estilo que se tornou 

Dama Bela: a voz da esperança em época de Covid-19
Por Rui Lamarques e Ana Macuácua

único. E essa diferença revela-se 

também num dos pontos em que 

as novas músicas são lançadas, cujo 

recolhimento permitiram à cantora 

“uma introspecção e uma terapia” 

cruciais, construídas em home-

nagem à Zena Bacar. Agora, ao 

juntar-se a campanha “Juntos So-

mos + Fortes”, liderada pela h2n e 

financiada pela Embaixada da No-

ruega, percebeu que as letras sobre 

distanciamento social, protecção dos 

idosos e o uso da máscara levam-

-lhe a reflectir sobre os efeitos do 

coronavírus em Nampula e no país 

de forma mais alargada. Ao mesmo 

tempo que a expansão do coronaví-

rus a povoava de medos, trechos das 

novas composições rondavam-lhe 

a mente, desconexas a dizerem-lhe 

que precisavam “de estar juntas”, - o 

que conduziu Bela até uma série de 

reflexões sobre o idoso.

Depois de Makalelo, hino feminista 

em que lidava com o abuso sexual, 

mas também se revoltava contra as 

liberdades verbais que as mulheres 

se permitem diante dos homens, 

Methori anikimorra é uma nova 

investida num tema de contunden-

te comentário social. “Gosto muito 

de apoiar as comunidades e com o 

apoio da h2n isso foi possível”, con-

cede a artista. “Não é que essa músi-

ca pretenda ameaçar as pessoas, mas 

estava a sentir alguma descrença em 

relação aos efeitos do coronavírus… 

Queria expressar todos pensamen-

tos que andavam à solta na minha 

cabeça. Foi tão chocante ver as pes-

soas a não observarem as medidas de 

segurança”.

Methori anikomorra começa por 

arpejos de sintetizador, embalada 

em seguida por um som de piano 

que enforma uma canção com ner-

vo que parece lidar com pequenas 

frustrações diárias, até desembocar  

numa voz penetrante em modo de 

fluxo de consciência que arrebanha 

todas as irritações com o mundo 

pelo caminho, num crescendo de 

raiva e de irritabilidade de alguém 

que entra num remoinho de exas-

peração e aponta o dedo ao descaso, 

às mortes no mundo, ao atropelo 

das medidas de prevenção, aos mi-

tos, num magnífico crescendo de 

descontrolo em que a voz se torna 

mais irada, queixando-se da falta de 

tomada de consciência e deixando 

um aviso: “devemos ouvir e acatar 

para que amanhã não choremos 

quando morrerem pessoas próximas 

de nós”. Pode soar a confusão de 

conceitos lançados de forma avulsa, 

mas Methori Anikomorra faz parte 

dum leque de quatro composições 

sobre Covid-19, todas partes duma 

campanha de comunicação que en-

volve outras actividades. Por isso ela 

criou também Ninathamana nika-

leke sivavele (distanciamento social), 

Mino inova mwiliphieke (juntos so-

mos mais fortes) e Muluphale mwa-

xikere (proteja os idosos).

“É difícil imaginar-me a produzir 

músicas desligadas dos desafios do 

país”. No fundo, reconhece, as te-

máticas são fundamentalmente as 

mesmas e a diferença impõe-se pelo 

ponto de vista que escolhe adop-

tar em cada tema da campanha. “É 

como olhar para um cubo que po-

demos virar e observar de ângulos 

diferentes, mas que continua a ser o 

mesmo cubo”, compara. “À medida 

que vamos conhecendo novas coisas 

sobre o coronavírus novas aborda-

gens impõem-se e nós precisamos 

através da arte informar as pessoas”. 

A perspectiva seguida por Bela é a 

de “tentar dar novas mensagens para 

que as pessoas possam compreender 

a pandemia e cuidarem umas das 

outras”. Esta ideia sedimenta-se em 

torno da problematização das três 

medidas, na sua óptica, mais im-

portantes de prevenção: lavagem de 

mãos, distanciamento social, protec-

ção dos idosos. 

Focando-se na história das pande-

mias, Bela quis perguntar-se “que 

importância a música tinha há 200 

ou 300 anos, e qual importância tem 

hoje”. Era uma investigação sonora 

e pessoal, sabendo que em África 

as músicas sempre desempenharam 

um papel importante. “O que pode-

mos fazer agora para combater o co-

ronavírus?”, foi a questão que Dama 

Bela levou consigo ao estúdio. Em-

bora a ideia de melancolia esteja for-

temente impregnada na definição do 

seu género, a artista prefere realçar o 

optimismo que encontra ao ver as 

pessoas a repetirem trechos das suas 

músicas - mesmo se nos diz que esta 

é também uma oportunidade para 

pensar que “o choro muda à medida 

que começamos a compreender cada 

vez mais acerca da dor; não chora-

mos no chuveiro da mesma maneira 

que o fazemos à frente dos nossos 

pais ou dos nossos filhos”.

História da Dama Bela
Dama Bela é nome artístico de Isa-

bel Artur, uma cantora Macua, que 

nasceu em Nampula, no distrito de 

Monapo, agora com 51 anos e mãe 

de 4 filhos (duas raparigas e dois ra-

pazes). Os progenitores também são 

da província de Nampula, a mãe veio 

ao mundo na Ilha de Moçambique e 

o pai do distrito de Mongicual. 

Isabel Artur frequentou o nível pri-

mário em Monapo, na Escola São 

Martinho onde veio a concluir na 

Dona Filipa de Lingastro (actual 

7 de Abril) na cidade de Nampula.  

Fez o nível secundário no Liceu e o 

nível superior em Hotelaria e Turis-

mo na Universidade Católica.

Ainda criança Bela experimentou o 

mundo da música, através do grupo 

de artistas da família (Os Magonza-

nas). A sua grande inspiração foi a 

falecida tia (conceituada Zena Ba-

car) que desde cedo lhe incentivou a 

cantar. Não tinha interesse e preferia 

focar-se nos estudos, mas quando 

Zena Bacar morreu teve de honrar 

a sua memória e começar a cantar. 

Várias foram as críticas em relação 

a entrada da artista na música devi-

do a idade, mas também apareceram 

pessoas a apoiar tanto que teve a 

oportunidade de participar do pro-

grama Moçambique em Concerto 

em Maputo.  Em Nampula, a di-

vulgação das suas músicas deu-se 

principalmente através da Rádio 

Encontro. Agora Dama Bela conta 

com cerca de 100 músicas. 

Com o objectivo de quebrar o tabu 

sobre Covid-19, Dama Bela gravou 

a música Corona e o respectivo ví-

deo, com apoio da h2n e financia-

mento da Embaixada da Noruega. 

“Comecei a pensar algo e reflecti 

nos prejuízos dessa doença. Descul-

pa dizer isto, mas não tínhamos o 

hábito de lavar as mãos frequente-

mente”, conta.

Um grupo de mais de 18 
estilistas moçambi-
canos, na sua maioria 
mulheres, terá, a partir 

desta sexta-feira, 03 de Julho, as 
suas criações expostas no Balcão 
Premier do Absa Bank Moçam-
bique, no âmbito de uma parceria 
entre o Banco e o Mozambique 
Fashion Week (MFW).

Esta será a maior montra de moda 

moçambicana no país, com uma 

exposição que terá a duração de 

três meses, as duas entidades pre-

tendem promover o trabalho de 

estilistas nacionais e proporcio-

nar-lhes uma montra inédita para 

exposição das suas criações numa 

fase em que os desfiles e eventos 

de moda foram cancelados com 

o objetivo de minimizar a poten-

Absa Bank Moçambique e 
MFW promovem estilistas 
moçambicanos

cial propagação do surto de Co-

vid-19.

Sob o Lema “Africanicidade”, a 

exposição, inspirada num con-

ceito bastante criativo, que evi-

dencia a promoção do conteúdo 

local, vai exibir peças de roupa, 

adereços, acessórios e outros de-

talhes da moda moçambicana a 

um público vasto, desde clientes 

a meros curiosos, de forma com-

pletamente democratizada.

Rui Barros, Administrador Dele-

gado do Absa Bank Moçambique 

reitera que “o Banco está com-

prometido em encontrar formas 

de apoiar artistas e instituições 

culturais durante a pandemia da 

Covid-19 garantindo que todos 

possam permanecer em contacto 

com as artes e cultura do nosso 

país”.


