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A 
caminho de exactos três 
anos de ataques armados 
no norte de Moçambi-
que, a pergunta sobre a 

origem e as reais motivações dos 

insurgentes continua a alimentar 

debates muitas vezes controversos. 

Mas, à medida que as pesquisas 

avançam, uma coisa parece certa: 

que Cabo Delgado terá caído num 

emaranhado de factores internos e 

externos, ainda que a importância 

a dar a cada um seja até agora pon-

to de discórdia.

Para responder à controversa per-

gunta, o Instituto de Estudos 

Sociais e Económicos (IESE) 

colocou em linha, há dias, dois es-

tudiosos do fenómeno. Um a partir 

de Belfast [Reino Unido] e outro 

de Maputo, interagindo com uma 

plateia distribuída em rede, agora 

que a covid-19 impõe o tal novo 

normal. 

O introdutório “boa tarde, ou bom 

dia, ou boa noite, conforme a hora 

do local a partir do qual estão a 

ouvir-nos”, do moderador Salvador 

Forquilha, retrata essa nova nor-

malidade quanto à da hora em que 

decorre o seminário subordinado 

ao tema “Pensar a Insurgência em 

Moçambique: a dimensão interna 

e externa do Al-Shabaab”.

Eric Morier-Genoud, da Univer-

sidade de Queen’s Belfast e Sérgio 

Chichava, director científico do 

IESE, integram a equipa de pes-

quisa sobre “Estado, Violência e 

Desafios de Desenvolvimento no 

Norte de Moçambique”, um pro-

grama em curso no IESE desde 

Agosto de 2019.

São insurgentes e não terroris-
tas – Eric Morier-Genoud
Para Eric Morier-Genoud, dou-

torado em sociologia histórica, 

a questão sobre se o conflito de 

Cabo Delgado tem origem inter-

na ou externa é, de certa maneira, 

errada, pois “não há fenómenos 

100% internos ou externos”. O 

que há, contrapõe, são influências e 

Moçambique está exposto a vários 

países, sejam europeus, americanos 

ou árabes. Mas não só. Ideias extre-

mistas circulam em todo o mundo, 

seja pela media, seja pela internet.

Sua tese, sustentada numa pesqui-

sa que fez entre 2018 e 2019, em 

Cabo Delgado, é de que o grupo 

que aterroriza o norte da província 

tem origem interior, embora lhe 

reconheça influência externa.

Nas suas investigações, Morier-

-Genoud apurou que o grupo é 

bastante antigo, tendo surgido 

como uma seita, pelo menos, 10 

anos antes de iniciar com os ata-

ques em 2017. Em 2007, a seita 

tinha 1 mesquita em Balama; em 

2010, outra na Mocímboa da Praia 

e, em 2013 e 2014, outras 2 mes-

quitas em Chiúre. 

Ao longo dos 10 anos, revela a 

Os factores por detrás dos ataques de Cabo Delgado

Por Armando Nhantumbo

de Pangane, distrito de Maco-

mia. A Polícia foi chamada a agir 

e, nos confrontos, um dos agentes 

foi morto pelo grupo e 2 dos “Al-

-Shabaabes” foram feridos.

Em Novembro de 2016, membros 

da seita, em Intutupué, no vizinho 

distrito de Ancuabe, também en-

traram em confrontos com outros 

muçulmanos, resultando em um 

morto.

O Estado teve de intervir, metendo 

na cadeia membros da seita, mas, a 

partir de 2016, começa a prender 

não só os que praticassem violên-

cia, mas qualquer pessoa ligada à 

seita. 

É quando, para Morier-Genoud, 

provavelmente, o grupo se aper-

cebe que, funcionando fora da so-

ciedade, não resulta e organiza-se 

para tentar mudar o Estado no seu 

todo. 

“Começaram a se preparar, mili-

tarmente; a treinar e a se organizar 

para atacar a sociedade. Operaram 

a mudança de uma seita islamista 

para um movimento armado jiha-
dista, isto é, usar a violência para 

mudar o Estado e a sociedade para 

conseguir ter a lei da sharia a ope-

rar em toda a sociedade”, anota.

Até que atacam Mocímboa da 

Praia, a 5 de Outubro de 2017, 

uma data que, para o estudioso, foi 

escolhida de propósito, a seguir a 

um feriado, quando os membros da 

administração não estavam.

“É uma história muito mais com-

plicada do que muitas das narrati-

vas que existem aí, principalmente 

aquela de que os insurgentes não 

têm rosto. De facto, temos uma 

série de nomes, sabemos de onde 

vêm, sabemos que a seita é antiga 

e sabemos o que querem. E que-

rem isso desde 2007. Querem uma 

sociedade regida pela sharia”, con-

trapõe. 

“Por isso mesmo”, prossegue, “eu 

chamo o movimento de insurgente 

porque se levantou contra o Estado 

secular e quer mudar a sociedade e 

o Estado, e essa é a razão do levan-

tamento deles”.

É também a desconstrução de toda 

uma narrativa que trata o grupo 

que ataca Cabo Delgado como 

“terroristas”, lembrando os tempos 

dos “bandidos armados” da Rena-

mo. “Usam método de terror, sim, 

sem dúvida, mas eles são insurgen-

tes. Estão a fazer a guerra ao Es-

tado que querem mudar à força”, 

sublinha. 

Aliás, para Morier-Genoud, o fac-

to de o movimento ser local e an-

tigo muda a perspectiva de como 

entender a actual insurreição. O 

autor rejeita, pois, as teorias de 

conspiração, muitas vezes usadas 

para justificar os ataques de Cabo 

Delgado. Para ele, aproveitamentos 

e manipulações posteriores à fun-

dação da seita são possíveis, senão 

prováveis, mas diferentes de 

uma pura e única conspiração.

pesquisa publicada, semana pas-

sada, no Journal of Eastern African 
Studies, a seita se estabeleceu em, 

pelo menos, oito distritos, casos 

de Ancuabe e Nangade. Aliás, em 

Nangade, um movimento similar 

apareceu nos anos 1989-90, com 

características similares ao do ac-

tual “Al-Shabaab”, havendo sus-

peitas de os membros do anterior 

movimento, na altura corridos à 

força pela administração local, te-

rem ligações com os actuais insur-

gentes, embora o autor reconheça a 

necessidade de mais investigações 

neste ponto.

Em 2016, um ano antes dos ata-

ques de 2017, a seita também es-

tava activa em Palma, Macomia e 

Quissanga.

De acordo com o professor de his-

tória na Queen’s University Belfast, 

seita é um grupo religioso que de-

cide se distanciar do Estado e da 

sociedade para construir uma con-

tra-sociedade com suas próprias 

regras.

“E os Al-Shabaabes correspon-

dem, exactamente, a essa definição 

sociológica”, diz. “Eles eram is-

lamistas e não islâmicos, com um 

programa político de querer ter 

uma sociedade regida pela sharia, 

a lei islâmica”, acrescenta Morier-

-Genoud. 

O interessante, prossegue, é que, 

no início, eles não queriam mu-

dar a sociedade moçambicana no 

seu todo. Pelo contrário, a sharia 

era para reger apenas a sua contra-

-sociedade, desligada do Estado 

secular.

“Proibiam as crianças de ir à escola 

do Estado secular, o uso dos hos-

pitais, dos Tribunais e de qualquer 

instituição do Estado e eles opera-

vam os mesmos serviços dentro das 

suas mesquitas”, refere.

Para o académico, não era só uma 

seita islamista, mas uma seita isla-

mista particular, com uma série de 

Um cocktail explosivo

traços pouco comuns: “os homens 

vestiam calças meio-curtas, cabe-

lo rapado, ter barba, as mulheres 

estavam vestidas de burqua. Eles 

não usavam cofió, usavam sapatos 

dentro da mesquita, recusavam-se 

a lavar os pés antes de ir à mesqui-

ta, tinham menos rezas que outros 

muçulmanos”, ou seja, uma série 

de crenças e práticas que não en-

caixavam com as da comunidade 

muçulmana, seja a maioritária sufi 

ou do Conselho Islâmico. 

São estas práticas, consideradas 

“heterodoxas”, que colocaram o 

grupo em conflito com os outros 

muçulmanos. 

Em 2007, por exemplo, um jovem 

da etnia makua, Sualehe Rafayel, 

natural de Balama, regressou à sua 

aldeia natal, Nhacole, depois de ter 

passado anos na Tanzânia. Che-

gado a Nhacole, Rafayel juntou-

-se à mesquita wahhabi local, mas 

porque teve divergências com os 

locais, construiu sua própria mes-

quita. 

Mesmo assim, as tensões conti-

nuaram, sendo um dos pontos da 

discórdia a rejeição, por Rafayel, 

do Estado secular. O jovem, que 

considerava quem colaborasse com 

o Estado como “kaffir”, um termo 

pejorativo para designar infiéis ao 

islão, seria detido, juntamente, com 

seus seguidores, e convidados a 

abandonar o distrito.

Em Chiúre, a seita emergiu em 

2013, quando um outro makua 

abriu uma mesquita em sua pró-

pria casa, no bairro Namuita. Com 

as mesmas reivindicações, uma 

outra mesquita viria a abrir, pouco 

depois, no bairro de Nhamissir, na 

mesma vila.

À excepção de Balama, onde o gru-

po chegou a ser expulso, os Gover-

nos locais não intervieram naquela 

fase inicial. Achavam tratar-se de 

um problema religioso, pelo que, 

o Estado não se podia intrometer 

em conflitos de interpretação do 

alcorão.

E a seita, indica o académico que 

estuda a história de Moçambique 

há 25 anos, foi crescendo até que, 

entre 2015 e 2016, ganha confiança 

e começa a denunciar o Estado.

“Eles passavam perto de cerimó-

nias públicas do Estado e gritavam 

que era haram [proibido] e insul-

tavam funcionários do Estado”, 

exemplifica.

A 4 de Outubro de 2015, por 

exemplo, a seita fundada pelo 

sheik Abdul Carimo, em Chiúre, 

chamou atenção das autoridades 

quando seus membros vilipen-

diaram, verbalmente, a cerimónia 

oficial das celebrações do Dia da 

Paz, que decorria na vila daquele 

distrito. No ano seguinte, eles tam-

bém protestaram, considerando a 

cerimónia do 4 de Outubro como 

“haram”.

As tensões cresceram, com eventos 

violentos em locais como Mucojo e 

Pangane, no distrito de Macomia, 

Chiúre e Ancuabe, incluindo con-

frontos entre os membros da seita 

e a Polícia, em alguns casos com 

mortes.

Em Novembro de 2015, por exem-

plo, membros da seita tentaram 

proibir a venda de bebidas na vila 

De acordo com a Organização Internacional das Migrações, pelo menos 250 mil pessoas estão deslocadas em Cabo 
Delgado. Outras 5.500 fugiram para Nampula e  100 para Niassa

“Não se pode confundir as causas, o 

os seus meios” – Eric Morier-Genoud
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“Também temos de evitar pensar 

que o problema vem somente de 

fora. Não acredito que o Estado 

Islâmico veio lá de longe, antes de 

2007, semear planos, até porque 

nem existia o ISIS nessa altura. A 

seita existia antes do gás, do rubi e 

do próprio Estado Islâmico [EI]”, 

argumenta o pesquisador, para 

quem estamos apenas numa dinâ-

mica de expansão e internacionali-

zação do conflito. 

Não é que para Morier-Genoud 

não haja outros factores. No seu 

entendimento, é claro que o rubi, 

o gás e o EI mudaram a dinâmica 

da seita e agora da insurgência, mas 

não se pode confundir as causas, o 

contexto, as influências, os actores 

e os seus meios.

“A pobreza, provavelmente, facili-

tou criar uma guerra; o gás talvez 

criou um argumento e, sem dúvida 

nenhuma, o Daesh [o mesmo que 

EI] está a criar uma rede interna-

cional de legitimação e publicidade 

que serve os insurgentes. Mas não 

são as causas da insurgência”, ano-

ta.

De igual modo, não vê como é que, 

em 2007, as elites moçambicanas 

estariam envolvidas no conflito, 

como sugerem outras teorias cons-

piratórias.

Como também se opõe às narra-

tivas sobre “terrorismo internacio-

nal” e “mega-operações” externas 

para bloquear projectos de gás na-

tural. 

Aliás, para Morier-Genoud, o 

“Do Eldorado do Gás ao Caos”, 

o mais recente relatório dos “Ami-

gos da Terra”, que acusa a França 

de empurrar Moçambique para 

a armadilha do gás, não ajuda a 

compreender o fenómeno de Cabo 

Delgado. “Pelo contrário, desvia 

atenção”, reage, quando confronta-

do pelo SAVANA. 

Para ele, a questão agora é entender 

como a situação evolui, nomeada-

mente, se o grupo continua so-

mente religioso, ou se a integração 

de novos membros militares está a 

mudar a sua dinâmica.

Morier-Genoud, com várias pu-

blicações sobre o protestantismo, o 

catolicismo e o islão em Moçam-

bique, vai mais longe. Defende que 

o “negócio” entre o “Al-Shabaab” 

de Cabo Delgado e o Daesh ainda 

não está fechado, quando, até hoje, 

a ligação entre os dois grupos pare-

ce se limitar apenas à comunicação.  

Há estrangeiros - Sérgio 
Chichava 
Por sua vez, Sérgio Chichava, in-

vestigador e director científico do 

IESE, refere que o grupo que actua 

em Cabo Delgado tem estrangei-

ros no seu seio, desde asiáticos e 

elementos provenientes dos gran-

des lagos, ainda que também lhe 

reconheça natureza interna.

Nas suas pesquisas, refinou a análi-

se para o caso de ugandeses e tan-

zanianos. A conclusão é de que a 

maior parte dos ugandeses envol-

vidos nos ataques de Cabo Delga-

do são membros ou colaboradores 

das Forças Democráticas Aliadas 

[ADF, na sigla em inglês], um mo-

vimento terrorista que, desde 1995, 

tenta derrubar o regime do presi-

dente Yoweri Mussevene e implan-

tar um Estado islâmico no Uganda. 

O primeiro grupo teria entrado em 

Moçambique vindo, directamente, 

do Uganda, fugindo das autorida-

des daquele país, após o desman-

telamento, em Abril de 2018, de 

uma das suas mesquitas chamada 

Ussafi, envolvida no assassinato de 

vários líderes religiosos muçulma-

nos moderados e de veicular men-

facto de a província ter fronteiras 

porosas e fraca presença do Esta-

do, para além de afinidades etno-

-linguísticas, históricas e religiosas 

com a Tanzânia.

Sobre as ligações com o EI, Chi-

chava reforça que aquela organiza-

ção terrorista internacional já in-

clui Moçambique na sua província 

da África Central e lamenta que só 

este ano o Estado moçambicano - 

que não mostra abertura para aco-

lher a pesquisa, segundo o estudio-

so - tenha reconhecido essa ligação.

Mas Eric Morier-Genoud não 

acha que haja uma ligação sólida 

entre os “Al-Shabaabes” moçambi-

canos e outros grupos radicais.

“Não penso que sejam os mesmos 

com os tanzanianos. Não penso 

que sejam iguais ao Estado Islâ-

mico. Acho que têm diferenças 

teológicas profundas. Acho que [o 

grupo moçambicano] é uma coi-

sa própria, que emergiu ali [Cabo 

Delgado], mas com influência ex-

terna e o grande passo da interna-

cionalização é o Estado Islâmico, 

com quem penso que o negócio 

ainda não aconteceu”, sugere Mo-

rier-Genoud, que insiste que o 

grupo de Cabo Delgado é um fe-

nómeno que cresceu localmente, 

num meio muito específico e com 

um contexto histórico, social e eco-

nómico que permitiu que a seita 

chegasse à jihad. 

Aliás, nem com o “Al-Shabaab” da 

Somália vê ligação. “Não há provas 

convincentes sobre a relação entre 

os 2. Não há conexões. São causas 

desligadas. Para Somália, Moçam-

bique não existe”, afirma.

“São todos radicais, mas não são 

do mesmo tipo de radicalismo”, 

acrescenta, chamando atenção para 

se evitar generalizações. Depois foi 

a analogia da construção de uma 

casa. Para ele, uma obra consistente 

é aquela que começa pelos blocos e 

a base, mas “há muita gente a cons-

truir esta casa de Cabo Delgado a 

partir do tecto e com preconceitos”.

Entretanto, esta semana, o director 

do IESE, Salvador Forquilha, dis-

se, num outro webinar sobre como 

“pode Nampula ajudar a pensar o 

conflito de Cabo Delgado”, que 

aquela província, que é capital do 

norte de Moçambique, também 

registou movimentações do Al-

-Shabaab, já em 2017.

çambique, que podem justificar a 

falta de cooperação entre os 2 paí-

ses na luta contra o “Al-Shabaab”. 

Aqui, lembra que John Magufuli, o 

presidente da Tanzânia, um aliado 

histórico de Moçambique desde os 

tempos da luta de libertação na-

cional, foi dos poucos presidentes 

da SADC ausentes na tomada de 

posse de Filipe Nyusi.

Nas contas de Sérgio Chichava, 

o segundo grupo de tanzanianos 

que fazem parte do “Al-Shabaab” 

é constituído por indivíduos liga-

dos ao fundamentalismo islâmico 

e procurados pelas autoridades da 

Tanzânia, país que, assinala, se de-

bate, desde 2012, com ataques atri-

buídos a terroristas islâmicos, inci-

dindo contra líderes muçulmanos 

moderados, cristãos, políticos, altos 

funcionários do Estado, membros 

da Polícia e turistas.

Para o académico, o objectivo dos 

ugandeses e tanzanianos é usar 

Moçambique como campo de 

treino para derrubar os governos 

do Uganda e Tanzânia, onde que-

rem impor sharia. Terão escolhido 

Cabo Delgado por possuir imen-

sos recursos naturais capazes de 

financiar a guerra, bem como pelo 

sagens contra o regime de Yoweri 

Musseveni.

De acordo com Sérgio Chichava, 

doutorado em ciência Política, os 

membros desta mesquita se con-

sideravam os verdadeiros muçul-

manos no Uganda e os que não 

seguiam suas práticas eram vistos 

como “descrentes”. As práticas que 

advogavam coincidem com as do 

“Al-Shabaab” moçambicano, como 

uso de calças curtas, corte de bar-

ba, eles que não cumprimentavam 

nem aceitavam ser cumprimenta-

dos por “descrentes”.

O segundo grupo, prossegue, veio 

da República Democrática do 

Congo (RDC), onde fugia da pres-

são militar dos exércitos ugandês e 

congolês e da Missão das Nações 

Unidas na RDC (MONUSCO).

“Depois de ter sofrido uma enorme 

derrota, o ADF estabeleceu-se no 

leste do Congo, mais precisamen-

te na província do Kivu do Norte, 

donde não só fazia ataques contra 

o regime de Kampala, mas também 

atacava populações civis congolesas 

e pilhava recursos minerais locais 

como forma de alimentar a sua 

guerra”, precisa.

Segundo Chichava, o terceiro gru-

po de ugandeses do “Al-Shabaab” 

moçambicano são antigos garim-

peiros e comerciantes informais 

expulsos pelas autoridades mo-

çambicanos em princípios de 2017, 

no âmbito do combate ao garimpo 

ilegal nas minas de Namanhumbir, 

em Montepuez.

Em relação aos tanzanianos, diz 

que também são antigos garimpei-

ros deportados de Namanhumbir. 

“A expulsão dos garimpeiros pelas 

Forças Policiais moçambicanas foi, 

extremamente, violenta, relatando-

-se casos de assassinatos, abusos 

sexuais e [contra] bens de garim-

peiros”, observa, indicando que, só 

em Fevereiro de 2017, foi repor-

tada a expulsão violenta de 1600 

tanzanianos, com alguns jornais 

tanzanianos a falarem de 5 mil até 

Abril. 

Inclusivamente, entende o director 

científico do IESE, a “deportação 

brutal” de tanzanianos criou ruído 

nas relações entre Tanzânia e Mo-

Ugandeses e Tanzanianos querem usar 
Moçambique como campo de treino 

para derrubar governos dos seus 
países – Sérgio Chichava
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Nos últimos tempos, o país 
está a registar uma escala-
da de crime violento com 
episódios chocantes. A 

criminalidade tem-se caracteriza-

do por uma violência “fora de ha-

bitual”: raptos, baleamentos e as-

sassinatos, cujos mandantes nunca 

são localizados nem o móbil dos 

crimes. 

As incursões dos criminosos não 
se limitam apenas ao pacato cida-
dão, mas a empresários, políticos, 
académicos, juízes, procuradores e 
activistas sociais. 
O mais apavorante é que várias ve-
zes, agentes da polícia, cuja missão 
é manter a ordem e tranquilidade 
públicas, garantindo segurança ao 
cidadão, têm sido o rosto da inse-
gurança, integrando os chamados 
“esquadrões da morte”. 
Recentemente, o Tribunal Judicial 
da Província de Gaza condenou 
seis agentes da Unidade de Inter-
venção Rápida (UIR), uma força 
especial da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), por se ter 
provado o seu envolvimento no as-
sassinato do activista social Anastá-
cio Matavele. 
Em jeito de desabafo, a Confede-
ração das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA) recordou 
que se multiplicam casos de raptos 
e sequestros de agentes económi-
cos, o que faz pensar que o crime 
organizado tem direcionado as suas 
acções bárbaras contra a classe em-
presarial, criando medo e terror na 
classe.
A acção dos criminosos, considera a 
CTA, desencoraja todas as acções e 
investimentos em prol do desenvol-
vimento do país.

Baleamento de Agostinho 
Vuma 
Sábado, 11 de Julho, pouco depois 
das 15 horas, Agostinho Vuma, 
presidente da CTA, deixou o seu 
escritório após mais uma jorna-
da laboral. O escritório pessoal de 
Vuma fica na Avenida Josina Ma-
chel, em frente ao Balcão de Aten-
dimento Único (BAU), numa das 
zonas mais movimentadas da baixa 
de Maputo.  
Já na porta de saída, dois homens 
aproximaram-se, atiraram contra o 
empresário e puseram-se em fuga. 
Vuma foi atingido com dois tiros. 
Um entrou pela boca e saiu da zona 
do ouvido, enquanto que o outro 
entrou pelo peito e albergou-se no 
tórax. 
Vuma foi socorrido pelos seus tra-
balhadores e levado no seu carro, 
um Range Rover, para o Instituto 
de Coração, onde foi submetido a 
uma intervenção cirúrgica para a 
retirada da bala. Depois da cirurgia, 
foi sujeito a coma induzido por um 
período de 48 horas.

Testemunhas ouvidas pela impren-

sa no local frisaram que antes de ser 

baleado, a vítima trocou algumas 

palavras com os agressores, tendo 

em algum momento pronunciado o 

nome de Salimo.

Atentado a Vuma

Crime organizado instala terror
Raul Senda

“Salimo...Salimo...Salimo... o que 

te fiz?”, terá questionado o empre-

sário, segundo conta o guarda do 

prédio onde funciona o escritório 

de Agostinho Vuma.         

No momento do baleamento, o 

empresário trazia uma mala que, 

mesmo gravemente ferido, pediu ao 

guarda do seu escritório para levá-

-la ao seu escritório. 

O conteúdo da mesma continua em 

segredo.

Até ao fecho da nossa edição, ainda 

não se conhecia, oficialmente, quem 

é o Salimo que terá atirado contra 

Agostinho Vuma. 

Porém, há informações de que o 

citado Salimo é um agente do Ser-

viço Nacional de Investigação Cri-

minal (SERNIC). 

Alguns empresários, agentes eco-

nómicos ou agiotas têm solicita-

do os seus serviços para ajustes de 

contas com os seus detractores. Em 

sectores reservados questiona-se 

como é que um líder de uma con-

federação de empresários conhece 

um agente, descrito como um killer. 

Aliás, fontes policiais fazem notar 

que Salimo é irmão de um outro 

agente policial conhecido por Kil-

ler Bean, supostamente assassinado 

por colegas, em Janeiro de 2017, à 

saída da discoteca Matchedje, no 

bairro do Alto-Maé, ao lado da 

Assembleia da República. Foram 

disparadas cerca de 20 tiros de uma 

AK-47.       

De fontes próximas, o SAVANA 

soube que, dias antes, Agostinho 

Vuma terá discutido com um em-

presário por causa de um processo 

para obtenção de isenções fiscais.

Normalmente, o presidente da 

CTA é acompanhado por dois se-

guranças armados, mas no dia do 

baleamento tinha dispensado pro-

tecção.

Sabe-se ainda que após a jornada 

laboral, o empresário tinha como 

destino a Praia do Bilene, onde 

também possui residência.

A esposa de Agostinho Vuma foi 

uma das primeiras a chegar ao lo-

cal do crime, mas o marido já tinha 

sido evacuado para o ICOR.  

Depois de recuperar do coma indu-

zido, no fim da tarde desta segunda-

-feira, o empresário comunicou-se 

com as primeiras visitas na manhã 

da terça-feira. Na tarde de terça-

-feira, recebeu parte do Conselho 

Directivo da CTA.

Vuma deverá ser transferido para a 

vizinha África do Sul, onde conti-

nuará o tratamentos. Consta-nos 

que, para cumprir os protocolos de 

saúde das autoridades sul-africanas, 

o empresário foi submetido ao teste 

de covid-19. 

Na África do Sul, Agostinho Vuma 

vai fazer a reconstituição maxilar, 

uma vez que parte das maxilas foi 

completamente danificada pela 

bala. 

É um tratamento que requer o uso 

de equipamento de alta tecnologia, 

ainda frágil em Moçambique. É 

uma terapia sensível e poderá levar 

algum tempo.      

Antes de partir para a África do 

Sul, Agostinho Vuma será ouvido 

pelo SERNIC, no âmbito da inves-

tigação do seu baleamento.

CTA preocupada 
Até ao fim da noite, desta quarta-

-feira, a CTA não tinha informação 

sobre as motivações deste crime e 

apelou às autoridades competen-

tes para fazerem diligências para a 

neutralização dos autores e sua res-

ponsabilização. 

Aquela associação patronal lançou 

um apelo para que as autoridades 

de administração da justiça, princi-

palmente o SERNIC e o Ministé-

rio Público, empreguem todos seus 

recursos para o rápido esclareci-

mento deste caso.

“Como CTA, condenamos toda e 

qualquer forma de uso da violência 

sobre os cidadãos e consideramos 

este atentado à vida do nosso presi-

dente uma acção desumana, repug-

nante e contrária aos princípios de 

convivência social pacífica que ca-

racteriza a nossa sociedade”, referiu 

a organização.  

No mesmo encontro, o grupo indi-

cou Álvaro Massinga, um dos vices 

presidente, para assegurar, interna-

mente o funcionamento da organi-

zação. 

Na presidência, Massinga será 

coadjuvado por Castigo Nhamane, 

Daniel Dima e Kabir Ibrahimo. A 

CTA é uma organização que agrega 

empresários e homens de negócio e 
que é responsável pelo diálogo en-
tre o governo e o sector privado.
Na ocasião, Álvaro Massinga disse 
que no período de impedimento de 
Agostinho Vuma, irá, junto com os 
colegas, assegurar o curso normal 
das actividades, numa altura que é 
imperioso continuar com as acções 
visando a melhoria do ambiente de 
negócio e mitigar os efeitos nefas-
tos no tecido empresarial decorren-
te da pandemia da Covid-19.
“Neste tempo difícil, a dor que o 
atentado ao nosso presidente nos 
causa deve ser transformada em 
forças para a nossa união e profun-
da coesão em torno da missão da 
CTA. Devemos fazê-lo em respeito 
a um comando que estamos seguin-
do desde 2017”, disse Massinga.
Em jeito de desabafo, a CTA recor-
dou que este crime bárbaro aconte-
ce num tempo em que se multipli-
cam casos de raptos e sequestros de 
agentes económicos no país, o que 
faz pensar que o mundo do crime 
organizado tem direcionado as suas 
acções bárbaras contra a classe em-
presarial, o que cria medo e terror 
e desencoraja todas as acções e in-
vestimentos em prol do desenvol-
vimento do país. Álvaro Massinga 
convidou a sociedade para um re-
púdio profundo a este clima de 
terror que é implantado por indi-

víduos despidos de escrúpulos e do 

mais simples sentido de sociedade.

Captura de Estado? 
O baleamento do presidente da 

CTA, à luz do dia, no centro da 

cidade, é visto por alguns analistas 

como captura de estado pelo crime 

organizado.

Este crime hediondo junta-se a 

tantos outros que se tornaram co-

mum no país perante uma manifes-

ta incapacidade do Estado.

Antes do baleamento de Agostinho 

Vuma, o país ainda se refazia do 

choque da condenação de agentes 

do Grupo de Operações Especiais 

da UIR que assassinaram, a 07 de 

Outubro de 2019, na cidade de 

Xai-Xai, o activista social, Anastá-

cio Matavele. 

Neste crime não foi encontrado o 

autor moral nem a causa do assas-

sinato. 

No dia 19 de Maio, data em que, 

a Procuradora Geral da República 

(PGR), Beatriz Buchile, estava na 

Assembleia da República (AR) a 

apresentar a informação anual do 

estado de justiça, o SERNIC anun-

ciava o resgate de dois empresários 

sequestrados na capital do país. 

Trata-se do empresário e filantropo 

Rizuan Adatia, proprietário da rede 

de supermercados Recheio, raptado 

a 30 de Abril, e de Manish Cantial, 

sequestrado no dia 18 de Fevereiro. 

Nos dois sequestros, foram encon-

trados apenas os operativos e as 

circunstâncias em que ocorreram 

os resgates deixaram a ideia de que 

alguns agentes do SERNIC podem 

estar envolvidos no negócio dos 

raptos.

No dia 11 de Abril de 2016, o 

procurador Marcelino Vilanku-

lo, afecto à cidade de Maputo, foi 

executado à porta da sua residência 

na cidade da Matola. Foi baleado 

quando regressava do trabalho.

As investigações da morte do pro-

curador apenas chegaram aos au-

tores materiais, não obstante o Mi-

nistério Público ter concluído que 

o móbil do crime visava obstruir as 

investigações sobre raptos conduzi-

das pelo magistrado. 

Antes, em 2014 tinha sido assassi-

nado, à luz do dia na capital do país, 

o juiz Dinis Sílica que, na altura, 

também estava a trabalhar no dos-

sier dos raptos. Seis anos depois, o 

crime que vitimou Sílica ainda não 

foi esclarecido.

Também não foram esclarecidos 

outros crimes que vitimaram polí-

ticos ligados à oposição e de acadé-

micos e analistas com pensamento 

diferente. São os casos dos assassi-

natos do académico Gilles Cistac, 

por argumentar que havia espaço 

na constituição para as autarquias 

de nível provincial, e do político 

Jeremias Pondeca, assim como de 

raptos dos analistas José Jaime Ma-

cuane e de Ercino de Salema. Há 

claras indicações de que estes cri-

mes podem estar a ser executados 

por agentes policiais.  

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

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

Agostinho Vuma, presidente da CTA, mais uma vítima do crime violento 
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Um duro golpe contra 

os inimigos da liber-

dade de expressão e de 

imprensa. A 2ª Secção 

Criminal do Tribunal Superior 

de Recurso da Cidade de Ma-

puto manteve a absolvição do 

jornalista e editor do mediaFAX, 

Fernando Banze, e do econo-

mista Nuno Castel-Branco dos 

crimes de difamação, calúnia e 

injúria contra o antigo Presiden-

te da República Armando Gue-

buza dos quais já tinham sido ili-

bados em Setembro de 2015 pelo 

Tribunal Judicial do Distrito de 

Kampfumo.

Os juízes daquela secção foram 

chamados a pronunciar-se sobre 

o caso, após a representante do 

Ministério Público, Sheila Cos-

sa, ter recorrido da absolvição em 

primeira instância.

Em acórdão datado de 02 de 

Julho e a que o SAVANA teve 

acesso esta semana, os três juízes 

desembargadores adjuntos que 

examinaram os argumentos do 

recurso são peremptórios na sua 

decisão.

“Tendo-se concluído que o texto 

da lavra do recorrente Castel-

-Branco não difama, não injuria 

nem calunia o então Presidente 

da República, concluir-se-á que 

a sua publicação não pode fazer 

incorrer o recorrente Fernando 

Banze no crime que lhe é impu-

tado pelo Ministério Público, por 

maioria de razão”, lê-se no acór-

dão.

“Por tudo acima exposto, os juí-

zes-desembargadores da 2ª Sec-

ção Criminal do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo, negando 

provimento ao recurso interposto, 

confirmam a sentença recorrida, 

nos seus precisos termos”, con-

clui a decisão dos juízes Adéri-

to Abraão Malhope, Dimas da 

Conceição V. Marôa e Natércia 

Mendes Barata.

Na análise do fundo da causa, o 

tribunal de recurso rejeita o argu-

mento de que Nuno Castel-Bran-

co injuriou Armando Guebuza, 

ao escrever: “Senhor Presidente, 

você está fora do controlo”.

“Num Estado de Direito De-

mocrático, com a liberdade de 

expressão consagrada na Magna 

Carta, as asserções críticas do re-

corrente, transcritas nos presentes 

autos, não podem, de forma al-

guma, consubstanciar os crimes 

de difamação e calúnia”, lê-se no 

texto jurídico.

Para os três juízes desembarga-

dores, é expectável que a actuação 

do Presidente da República des-

Fernando Banze e Castel-Branco

perte as mais diversas emoções de 

aprovação e reprovação, de amor 

profundo e de ódio visceral.

“É fruto do ofício. É o peso da 

responsabilidade e do poder!”, 

refere-se no acórdão.

Perder controlo não é estar 
maluco
O tribunal avança que a limita-

ção do direito de expressão, sob 

o condão da tutela dos direitos 

pessoais de honra e bom nome, 

comprometeria, sobremaneira, o 

próprio Estado de Direito De-

mocrático, pois este, o direito à 

livre expressão, é um meio neces-

sário à sua subsistência e ao con-

trolo da actividade política.

“Dizer que o Presidente da Re-

pública está fora do seu controlo 

de modo algum deve ser inter-

pretado como significando que 

o Presidente sofre de anomalia 

psíquica, como refere o Ministé-

rio Público”, adiantam os magis-

trados.

Os juízes também assinalam que 

o Ministério Público “não tem a 

mínima razão”, quando conside-

ra um atentado à honra e con-

sideração do Presidente o facto 

de Nuno Castel Branco ter dito 

que “o Presidente da República 

gastou um mandato inteiro a in-

ventar insultos, para quem tivesse 

ideias sobre problemas”.

Guebuza esteve sempre 
ligado a patos
O tribunal qualificou como “for-

çoso” que Sheila Cossa tenha en-

tendido que “pretender a fasciza-

ção completa do Estado significa 

afirmar que o Presidente da Re-

pública é fascista”.

“Como muito bem discorre o 

meritíssimo juiz do tribunal re-

corrido, esta referência não pas-

sa de mera opinião do réu sobre 

a governação do Presidente, não 

sindicável judicialmente”, lê-se.

Os juízes também não acharam 

ilícito criminal que o economista 

tenha dito que Armando Gue-

buza rodeou-se de lambe-botas. 

“Esta é uma crítica perspicaz, que 

pode deixar qualquer pessoa insa-

tisfeita, irritada, incomodada ou 

mal-humorada nas expressões do 

juiz da primeira instância”.

Mas, entre os moçambicanos, 

prossegue o acórdão, usa-se mui-

to a expressão “lambebotas dos 

chefes”.

O tribunal de recurso observa que 

o “lambebotismo” é muito criti-

cado, porque tende a valorizar a 

mediocridade em detrimento da 

meritocracia.

Sobre a afirmação no “post” Nuno 

Castel-Branco “reúna seus patos 

e saia, enquanto ainda há portas 

abertas para sair (…)”, os três 

juízes desembargadores-adjuntos 

entendem que se enquadram per-

feitamente no direito constitucio-

nal de liberdade de expressão.

O tribunal de recurso apoia-se 

no argumento do juiz da primei-

ra instância no entendimento de 

que a referência aos patos não 

passa de um “adereço de ocasião”.

“Sem que este tribunal esteja a 

assumir isto como verdade, é con-

sabido que o Presidente da Repú-

blica de então foi sempre associa-

do à criação de patos”, notam os 

três juízes desembargadores- ad-

juntos.

Os juízes continuam afirmando 

que o Presidente da República, 

pela sua mais alta posição na di-

recção do Estado, está exposto à 

crítica.

Porque improcedentes os cri-

mes imputados a Nuno Castel-

-Branco, é também improcedente 

o crime de abuso de liberdade de 

imprensa imputado e de difama-

ção e injúria a Fernando Banze, 

referem os três magistrados.

O caso agora chumbado pela 2ª 

Secção Criminal do Tribunal de 

Recurso da Cidade de Maputo 

diz respeito a uma carta do eco-

nomista Nuno Castel-Branco a 

Armando Guebuza, divulgada 

em Novembro de 2013 na rede 

social Facebook, quando o des-

tinatário era o então Presidente 

da República de Moçambique, e 

posteriormente reproduzida no 

mediaFAX e mais tarde pela ge-

neralidade da imprensa. 

Castel-Branco foi acusado por 

crime contra a segurança do Es-

tado e Fernando Banze, editor 

do diário electrónico mediaFAX, 

responde pelo crime de abuso de 

liberdade de imprensa, por ter 

publicado a carta.

Na carta, Carlos Nuno Castel-

-Branco acusa Armando Guebu-

za de estar “fora do controlo” e de 

ter empurrado o país novamente 

para a guerra, numa alusão aos 

confrontos, na altura, entre as 

Forças de Defesa e Segurança e o 

braço armado da Renamo, princi-

pal partido da oposição.

Prémio consolação
Mas nem tudo foram dissabores 

no recurso apresentado pela ma-

gistrada Sheila Cossa. Os três 

juízes desembargadores-adjuntos 

deram razão à representante do 

Ministério Público na questão da 

aplicação da Lei nº 17/2014, de 

14 de Agosto, vulgo Lei da Am-

nistia.

A Lei foi aprovada pela As-

sembleia da República visando 

amnistiar autores de crimes en-

quadrados nos confrontos entre 

o braço armado da Renamo e as 

Forças de Defesa e Segurança, na 

sequência da rejeição pelo princi-

pal partido da oposição dos resul-

tados das eleições gerais de 2009.

O juiz da causa entendeu que a 

referida lei era aplicável a Fernan-

do Banze e a Nuno Castel-Bran-

co, mas Sheila Cossa discordou 

desse entendimento e apresentou 

a questão como um dos funda-

mentos do recurso que fez subir 

à instância superior.

Os três juízes desembargadores-

-adjuntos perfilharam o entendi-

mento de Sheila Cossa. Ademais, 

a consequência da amnistia é a 

extinção do procedimento crimi-

nal e o consequente desprezo do 

fundo da causa, que inclui o juízo 

de culpabilidade dos arguidos.

“Não sendo os co-réus destes au-

tos militares ou políticos com in-

tervenção activa nas hostilidades 

militares ocorridas de Março de 

2012 até 14 de Agosto de 2014, 

nos distritos de Dondo e Posto 

Administrativo de Savane, em 

2002, de Cheringoma, em 2004, e 

de Maríngué, em 2011, todos na 

província de Sofala, não lhes pode 

ser aplicado o regime fixado na 

Lei da Amnistia em referência”, 

lê-se no acórdão.

Vitória 
Reagindo na altura à absolvição 

de Fernando Banze e de Nuno 

Castel-Branco a Amnistia In-

ternacional (AI) considerou uma 

“vitória para os direitos humanos” 

a absolvição.

“Caso se confirme que há uma 

absolvição definitiva destas pes-

soas pelas acusações que estavam 

em cima da mesa, é uma vitória 

para os direitos humanos. Fica-

mos muito felizes com esta vitó-

ria”, disse na altura a directora da 

secção portuguesa da Amnistia 

Internacional, Teresa Pina.

Teresa Pina afirmou que, “apesar 

de ter sido este o estratagema, 

a verdade é que ninguém pode 

aceitar que esta é uma situação 

aceitável num Estado de Direito 

democrático. É um exercício legí-

timo de liberdade de expressão”.

Teresa Pina considerou por isso 

que este “é um momento de satis-

fação, embora haja mais trabalho 

de casa para fazer em relação a 

certo tipo de legislação em vigor 

em Moçambique”.

“Se a primeira parte está feita, 

há depois um trabalho posterior 

a fazer em matéria de revisão le-

gislativa que deve ser feito para 

evitar que estas situações voltem 

a acontecer”, afirmou.

psíquica, como refere o Ministério Público”, magistrados do TSR.

Nuno Castel-Branco e Fernando Mbaze absorvidos pelo Tribunal Superior de Recurso
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A Agência Americana para a Administração de Alimentos e Medicamen-
tos, a Food and Drug Administration (FDA), autorizou, no dia 6 de Julho, 
a comercialização do IQOS, sistema de aquecimento de tabaco da Philip 
Morris International (PMI), de que a Tabaqueira é subsidiária, como um 

-

- A decisão agora tomada demonstra que o IQOS é um produto de tabaco 
fundamentalmente diferente, e uma melhor escolha para adultos que, de 

- O IQOS é o primeiro e único dispositivo eletrónico com nicotina a obter 
autorização de

-

- A FDA autorizou a comercialização do IQOS com a seguinte informação:

-

-

quer dos utilizadores de produtos de tabaco, quer das pessoas que atual-

-
dependente e internacional de que o IQOS é uma escolha melhor do que 
continuar a fumar e segue a decisão da Agência, em Abril de 2019, que 

- A decisão da FDA constitui um importante exemplo sobre como Go-
vernos e Organizações de Saúde Pública podem regular alternativas sem 
combustão, no sentido de as diferenciar dos cigarros, com vista à protec-

 

pela PMI à FDA, em Dezembro de 2016, no contexto dos pedidos de auto-

das dezenas de milhões de homens e mulheres norte-americanos que fu-

adultos que mudar completamente para o IQOS é uma melhor escolha 
-

monstram que a mudança completa de cigarros convencionais para IQOS 

O IQOS é um produto fundamentalmente diferente dos cigarros combus-

Agora, mais do que nunca, há uma necessidade urgente de um diálo-
go fundamentalmente diferente, com uma abordagem cooperativa, para 

importante de como Governos e Organizações de Saúde Pública podem 
regular alternativas sem fumo para as diferenciar dos cigarros para a pro-

deixa de fumar, a melhor escolha é mudar para um produto sem com-
-

mou que aproximadamente 10,6 milhões de fumadores adultos em todo 

intencional e apoiamos totalmente a prioridade da FDA em proteger os 

ciência na vanguarda, enquanto prosseguimos com o nosso propósito de 
-

Aguardamos com expectativa a possibilidade de trabalhar com a FDA no 
sentido de disponibilizar toda a informação adicional que possa requerer 

Aproveitar inovações como o IQOS para acelerar drasticamente a redu-
-

tação abrangente, baseada na evidência 

que, de outra forma, continuariam a fumar, para melhores opções, ao 
mesmo tempo que se tomam medidas de protecção contra consequências 

Nota para o Editor
A autorização de comercialização no quadro das submissões relativas a 

2009, que autoriza a FDA a regulamentar produtos de tabaco, inclusive 

-

quadro dos requerimentos de pré-comercialização de produtos de taba-

considerou a comercialização do produto apropriada para a proteção da 

-
mentar no quadro dos requerimentos de pré-comercialização de produtos 

Sobre a Philip Morris International

A Philip Morris International (PMI) está a liderar uma transformação 

dos adultos que, de outra forma, continuariam a fumar, da sociedade, da 
-

nal de fabrico e comercialização de tabaco, em particular, de cigarros, de 
produtos sem fumo e respectivos dispositivos electrónicos e acessórios, 
bem como de outros produtos que contêm nicotina em mercados fora dos 

uma versão da sua Plataforma 1 (sob a designação comercial IQOS) e os 
-

-

Através da aplicação de competências multidisciplinares ao desenvolvi-

a PMI procura garantir que os seus produtos sem fumo vão ao encontro 
das preferências dos consumidores adultos de acordo com requisitos nor-

produtos de tabaco aquecido sem combustão e produtos de vapor com 
-
-

riam parado de fumar e mudado para o produto sem combustão da PMI, 

FDA autoriza a comercialização do IQOS como Produto 
de Mitigação do Risco do Tabaco
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Não há unanimidade en-
tre os diferentes inter-
venientes da sociedade 
quanto à retoma das 

aulas presenciais, quatro meses 

depois da paralisação à escala na-

cional, devido à eclosão do novo 

coronavírus no país.

O assessor técnico da h2n, uma 
organização não governamental 
(ONG), Arild Drivdal, defende 
um regresso faseado às aulas com 
a implementação rigorosa das 
medidas de prevenção para uma 
adaptação a “um novo normal”. 
Alerta para a necessidade de cau-
tela neste processo. Em caso de 
alastramento de casos do novo 
coronavírus, as escolas devem 
voltar a fechar, defende. 
O Centro de Integridade Pública 
(CIP), uma ONG, que desde a 
primeira hora defendeu o adia-
mento da retoma às aulas, insis-
te nesta linha, porque o país não 
pode viver de improvisos. 
Entende que ainda não há con-
dições objectivas para o arranque 
das aulas e que a melhor decisão é 
anular o presente ano lectivo.
Essa decisão, advoga o CIP, iria 
permitir a realização de obras de 
reabilitação e construção de siste-
mas sanitários e disponibilização 
de água nos estabelecimentos de 
ensino, sem nenhuma pressão.
A ordem de arranque das aulas 
no próximo dia 27 de Julho é 
irreversível para o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH). Na pri-
meira fase, deverão voltar às aulas 
a 12ª classe em 171 das 667 es-
colas em condições e os 19 insti-
tutos de formação de professores.
O sucesso da primeira etapa vai 
ditar o regresso ou não à escola 
dos alunos da 10ª, 7ª e 5ª classes. 
O ano lectivo, de acordo com o 
MINEDH, vai terminar em Fe-
vereiro do próximo ano. 
O reajuste de conteúdos e dis-
ciplinas ditou o afastamento de 
cadeiras como Educação Física, 
Agropecuária e Empreendedo-
rismo pelo facto de implicarem 
contacto físico entre os alunos e 
os professores.  
O pacote apresentado pelo MI-
NEDH aponta para a disponibi-
lização de material para higiene e 
rastreio de temperatura.
Caso se constatem situações de 
contaminação pela covid-19, a 

escola vai ser encerrada. 

Adiar o ano lectivo
O director do CIP, Edson Cor-

tez, defende que o Governo deve 

ter coragem e anular o presente 

ano lectivo de modo a ganhar 

tempo para a realização de obras 

de reabilitação e construção dos 

sistemas sanitários e fornecimen-

to de água às escolas sem nenhu-

ma pressão. 

Covid-19

Só depois disso, assinala Cor-

tez, é que se pode avançar para 

o arranque das aulas, mesmo que 

isso implique que as crianças que 

deveriam ingressar pela primeira 

vez na escola em 2021 tenham de 

atrasar por mais um ano até ao 

reajustamento do calendário de 

ingressos. 

Argumenta que esta não seria a 

primeira vez em que o país em-

barca numa experiência do géne-

ro.  

Cortez acusa o executivo de estar 

a tratar a questão da retoma das 

aulas de forma leviana e a mini-

mizar a profundidade do proble-

ma.

 O director do CIP recorda que 

o país ainda tem alunos a es-

tudar debaixo de árvores e sem 

condições mínimas de higiene e 

saneamento. Avançar para as au-

las nestas condições, prossegue, é 

expôr os alunos e a suas famílias 

ao perigo, tendo em conta que 

muitas crianças moçambicanas 

tem fraco sistema imunológico, 

devido a crónicos problemas de 

nutrição. 

A escola, na óptica de Edson 

Cortez, não é apenas a sala de 

aula. É preciso contextualizar o 

ambiente envolvente: desde casa, 

transporte para chegar à escola, 

que é um autêntico caos, até de-

saguar aos intervalos, em que não 

haverá capacidade de controlo 

das crianças.  

Sublinha que as escolas e uni-

versidades públicas apresentam 

graves problemas de saneamento 

e abastecimento de água, o que 

requer medidas arrojadas para re-

verter este cenário.

Essa mudança não será possí-

vel em 90 dias, tal como propõe 

o Governo, frisa do director do 

CIP. 

É seu entendimento que o exe-

cutivo deve aproveitar esta “opor-

tunidade de ouro” para atacar os 

problemas básicos de que enferma 

o sector da educação, desenhando 

projectos com especificações con-

cretas para que o país tenha obras 

de qualidade e duradouras. 

Edson Cortez manifesta reservas 

na implementação com eficácia 

das medidas preventivas anuncia-

das pelo MINEDH num curto 

espaço de tempo.

Saúde não se negoceia 
Numa recente entrevista ao jornal 

O País, o reitor da Universidade 

Lúrio, Francisco Noa, disse que 

não há condições para o arranque 

das aulas no país, incluindo no 

ensino superior. 

Para Noa, a saúde e integridade 

física do estudante não se pode 

negociar. Não se devem fazer ex-

periências, porque os impactos da 

covid-19 não estão todos mensu-

rados, avançou.

“Temos impactos sanitários e 

económicos. Do ponto de vista 

psicológico e emocional, são mui-

tos impactos. Não podemos fazer 

uma leitura muito redutora da es-

cola, não podemos pensar que é 

só a sala de aula. É muito mais o 

que está envolvido”, disse.

Apelou para a necessidade de 

muita prudência por parte de to-

dos nós, evitando precipitações 

de impactos incalculáveis na vida 

deste país. 

Francisco Noa disse entender a 

pressão que o Governo deve su-

portar, mas sublinhou que a prio-

ridade deve ser a saúde das pes-

soas e das crianças.  

“Nós temos que colocar na balan-

ça  entre perder aulas e perder a 

saúde. O que é mais importante? 

Só acho que nós temos é que con-

siderar que este é um ano perdi-

do, por mais que isto custe acei-

tar”, disse. Ao que o SAVANA 

apurou, as declarações de Noa 

criaram um mal-estar em alguns 

sectores governamentais. Argu-

mentam que as posições do reitor 

são susceptíveis de “criar agitação” 

e provocar resistências dos país 

em levar os seus filhos à escola.

Decisão acertada
Numa abordagem optimista, 

Arild Drivdal congratulou a pro-

posta do executivo de retoma das 

aulas. 

Argumentou que as crianças 

apresentam um baixo risco de se-

rem infectadas, de infectar outras 

ou de morrerem, devido à covid 

19.

Defendeu uma reabertura gra-

dual, porque vai proporcionar 

uma oportunidade de aprender 

ao longo do caminho, de desa-

celerar ou parar com o processo, 

se as circunstâncias assim o exi-

girem. 

É necessário, anota, que as esco-

las implementem as novas médias 

de prevenção e se adaptem a uma 

nova forma de funcionamento.

Para isso, continuou, é necessário 

dar tempo aos professores e ad-

ministradores escolares para se 

familiarizarem e implementar as 

medidas de prevenção com pe-

quenos grupos de alunos.

Explicou que os números avan-

çados pelo Instituto Nacional de 

Saúde (INS) mostram que Mo-

çambique não está a registar um 

crescimento exponencial de ca-

sos, porque apresenta uma taxa de 

positividade de cerca de 3%.

Uma taxa inferior a 5% significa 

que a situação está controlada. 

Para Arild Drivdal, em caso de 

ocorrência de surtos, a escola 

atingida pela eclosão deve encer-

rar, mantendo-se em funciona-

mento as outras escolas, para que 

o país não fique todo encerrado. 

Considera importante que as me-

didas de controlo sejam direccio-

nadas e locais.     

Sobre a agitação e nervosismo 

que está a tomar conta dos pais 

e encarregados de educação, de-

vido ao anúncio do arranque das 

aulas num contexto da pandemia, 

o assessor técnico da h2n instou o 

MINEDH a procurar equilibrar 

a necessidade de levar as crianças 

de volta a escola e a de fazer com 

que os país se sintam seguros. 

“Não basta que estejam seguros, 

se não se sentirem seguros, por 

isso, parte do papel do MINEDH 

é proporcionar tranquilidade. Isto 

acontece através da existência de 

directrizes claras e da sua boa co-

municação”, disse.

Falou da necessidade de adopção 

de outras medidas complementa-

res, investindo na disponibilidade 

de água, saneamento e instalações 

de higiene nas escolas.

As paragens de chapa devem me-

recer atenção redobrada, tal como 

fizeram os ruandeses. 

 Se o MINEDH, prosseguiu, 

observar casos positivos numa 

escola, deverá encerrar o estabe-

lecimento ou até o distrito onde a 

escola está localizada.

Mas os surtos locais não devem 

levar ao encerramento de escolas 

a nível nacional, disse.
“Se a sociedade vai funcionar a 
longo prazo, deve adaptar-se à 
pandemia e parte disto é aplicar 
medidas direccionadas, localiza-
das e específicas, em vez de medi-
das a nível nacional”, observa. 
Para Arild Drivdal, a pandemia 
constitui uma oportunidade para 
o reforço do sentido de respon-
sabilidade cívica, tal como seria a 
mobilização da população contra 
um inimigo externo. 
O vírus, assinala, é de facto um 
inimigo que tem de ser combati-
do colectivamente e de uma for-
ma unida. 
Essa mobilização requer um es-
forço conjunto de todos, jovens e 
idosos, o que significa que a so-
ciedade precisa de seguir as me-
didas de prevenção. 
Considera que as escolas pro-
porcionam um ambiente ideal 
para uma adaptação gradual ao 
chamado novo normal, porque 
os professores podem instruir as 
crianças sobre prevenção e estas 
podem levar informação para os 
pais em casa.
Insisti na tese de que se a situação 
não estiver sob controlo é razoá-
vel voltar a fechar as escolas. 
“É como um médico verificar o 
pulso de um paciente. Se o pa-
ciente estiver a recuperar bem, 
pode deixar o hospital, mas se es-
tiver a piorar, o tratamento pode 
ter de ser retomado”, exemplifica.  
Considera ser um erro pensar que 
todos os riscos podem ser remo-
vidos. 
“Manter as escolas fechadas traz 
o seu próprio conjunto de riscos, 
como depressão, especialmente 
quando as crianças estão isoladas 
de outras crianças, além de efei-
tos negativos para a saúde física, 
o risco de regredirem no apren-
dizado ou abandonarem comple-
tamente a escola, pelo que haverá 
sempre algum risco”, destacou. 
“A nossa tarefa é compreender 
estes riscos, adaptar os nossos 
comportamentos e adoptar me-
didas de prevenção adequadas”, 

concluiu.

Por Argunaldo Nhampossa

A difícil missão do MINEDH para criar condições de higiene nas escolas nacionais

Edson Cortez Arild Drivdal
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Resumo do Flash 09, COVID-19

COVID-19 E EFEITOS SOBRE OS RENDIMENTOS E AS 
DESPESAS DAS FAMÍLIAS NA CIDADE DE MAPUTO

Aleia Rachide Agy e João Mosca1  

Para uma leitura do texto veja em: 

RESUMO:

Esta pesquisa procurou analisar a evolução de indicadores socioeconómicos 
de pobreza dos agregados familiares na cidade de Maputo em tempos de 
COVID-19. Este texto analisa: (1) as características dos agregados familiares 
residentes nas zonas urbanas, suburbanas e periurbanas da cidade, (2) as ac-
tividades económicas realizadas e a evolução do desemprego antes e depois 
da pandemia; (3) a variação dos rendimentos em período de COVID-19; (4) 
as restrições alimentares; e, (5) a variação das despesas realizadas em bens 
e serviços. 

Os resultados da pesquisa são coerentes, na medida em que os níveis de 
redução de consumo são aproximados às reduções de rendimento (com ex-
cepção da zona urbana). As famílias mais afectadas nos rendimentos são as 
que trabalham por conta própria e, nas despesas, são as que trabalham por 
conta de outrem. 

Os agregados familiares mais afectados, residem principalmente nas zonas 
suburbanas, onde vivem as famílias mais abrangidas pelo desemprego e 
pela redução das receitas e pelo consumo. 

Síntese dos impactos nas famílias, devido à COVID-19, por zonas
da cidade de Maputo

A partir dos resultados deste trabalho, pode-se considerar que a situação 
económica do país, avaliado pela redução de receitas, já está a ter um signi-

Para efeitos de eventuais medidas assistencialistas e em função do observa-
do na pesquisa, as prioridades devem incidir sobre as famílias onde houve 
desemprego, naquelas que trabalham por conta própria, que possuem me-
nores rendimentos, incidindo-se nas zonas suburbanas da cidade, onde se 

1Participaram na equipe de realização do trabalho os seguintes colaboradores do OMR: Jerry Maquenzi, Jonas 
Mbiza, Mélica Chandamela e Yulla Marques.

Indicador Zona  
Urbana Zona Suburbana Zona Periurbana 

Aumento de desemprego 10% 28% 5% 
Redução de rendimento -44% -46% -28% 

Redução de despesas -59% -34% -28% 

Famílias que reduziram número 
refeições/dia (Junho) 10% 43% 33% 

Principais três despesas reduzidas 

1º Construção e 
manutenção 

habitação 

1º Vestuário e 
calçado 

1º Vestuário e 
calçado 

2º Despesas 
escolares 

2º Despesas 
escolares 

2º Despesas 
escolares 

3º Água e Energia 3º Contratação de 
trabalhadores 

3º Construção e 
manutenção 

habitação 

A 
petrolífera francesa 
Total, líder da área 1 na 
Bacia do Rovuma, con-
cluiu os processos de 

financiamento para a construção 

de infraestruturas para a produ-

ção de gás natural liquefeito em 

Afungi.  Os contratos assinados 

envolvem 14.900 milhões de dó-

lares.

A decisão final de investimento 

foi assegurada em Junho de 2019. 

O valor total de investimento é de 

USD20 mil milhões.

Os custos do projecto serão fi-

nanciados através de uma com-

binação de capitais próprios e 

empréstimos no valor de USD16 

mil milhões. O Banco Africano 

Desenvolvimento (BAD) partici-

pa com USD400 milhões. O em-

préstimo compreende também 

um conjunto de financiamentos 

directos vindos de agências de 

créditos à exportação (ECA), 

Total conclui processo 
de financiamento

SOCIEDADE

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

como o Thai EXIM, US-EXIM, 

JBIC, UKEF, NEXI, SACE, 

ECIC, Atradius e bancos comer-

ciais, que perfazem cerca de 20.    

O projecto liderado pela Total 

será o primeiro desenvolvido em 

terra, constituído de duas plata-

formas com capacidade de 13,12 

milhões de toneladas por ano 

(MPTA) para apoiar o desen-

volvimento dos campos da área1 

de Golfinho/ Atum localizados 

no mar. O projecto já assegurou 

a venda de 11,1 MPTA a longo 

prazo, equivalendo a 85% da ca-

pacidade nominal da infraestru-

tura.    

Numa nota enviada a nossa Re-

dacção, o BAD fez notar que o 

investimento do banco na área1 

representa o maior daquela ins-

tituição no financiamento de 

projectos em África e comple-

mentará um investimento em 

Moçambique de USD800 mi-

lhões em sectores como electrici-

dade e agricultura.  
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Numa entrevista concedi-

da ao jornalista e filóso-

fo Filomeno Lopes, da 

Guiné Bissau, Nelson 

Mandela reconheceu ter aprendi-

do dos revolucionários africanos 

de língua oficial portuguesa (E. 

Mondlane, S. Machel e A. Cabral) 

a separar pessoas e raças dos siste-

mas de opressão, o que lhe permi-

tiu evitar a armadilha da pandemia 

“anti-racismo racista”, que o Apar-

theid lhe tendia; e isso constituiu o 

essencial da sua política.

As outras tradições africanas de 

pensamento, a anglófona e sobre-

tudo a francófona, algumas vezes 

penaram para evitar esta armadi-

lha. O grupo dos estudantes ne-

gros (étudiants noirs) que se reu-

niam em volta do Étienne Léro na 

década de cinquenta do Séc. XX, 

e algumas facções da Negritude, 

como a linha de Léon-Gontran 

Damas, com a sua retórica mani-

festa de ódio, sucumbiram à pan-

demia do “anti-racismo racista”.

Dizemos facções, porque em volta 

da negritude reuniam-se o já citado 

Guianense Damas, o Martiniquês 

Césaire ou o senegalês Léopold 

Senghor, para mencionar apenas 

os que a historiografia considera 

como os pais fundadores do movi-

mento. Todavia, por detrás destes 

nomes – e de muitos outros - que 

vão constituir a Negritude, escon-

diam-se diferentes concepções do 

Homem negro e do seu lugar no 

mundo. Unia-os porém, uma re-

volta comum contra a colonização 

francesa que, por sua vez, se ga-

bava de lhes ter dado uma língua, 

uma cultura e uma ancestralidade 

que ia para além das pertenças 

cosmogónicas (Bamaliké,  Wolof )  

do Vodu transferido do Benim 

e depois fonte de identidade do 

Haiti ou até da(s)  crioulidade(s) 

defendida(s) de uma maneira so-

berba pelo romancista e filósofo 

Édouard Glissant.

A ancestralidade que a França 

pretendia ter dado, se queria mais 

antiga e mais nobre que as etnici-

dades africanas. O enfant noire ou 

enfant Baule (títulos famosos da 

etnografia francesa) aprendia que 

os seus ancestrais eram nada mais, 

nada menos, que os gauleses; nous 

ancêtres, les gaulois...

A generosidade portuguesa, (fi-

lantropia colonial) nunca chegou 

a tanto. Nem mesmo Cabo Verde, 

filho predilecto do luso tropica-

lismo, chegou ao estatuto nobre 

e romano de descendentes lusita-

nos. A nossa pobre etnografia e a 

nossa etnohistória quer sejam de 

Liegme, Junod ou da plêiade de 

monografias dos administradores 

coloniais, não conseguiu nos situar 

para além do século XIX; os chan-

ganas vem de Sochangane, os cho-

pes de kuchopa, contra as armadas 

Quem é o inimigo (o vírus) ?  
é o Porgues
Por Severino  Ngoenha, Eva trindade, Giveraz Amaral, Carlos Carvalho

zulos de Ngungunhana, etc.

Todavia, esta aparente pobreza 

genealógica, pode também consti-

tuir uma oportunidade  de escolha, 

a partir do nosso livre arbítrio e 

interesse; podemos ir ao merca-

do das ancestralidades e escolher 

aqueles que nos convêm. Esse 

procedimento não seria inédito, 

esteve muito em voga na Europa 

do século XIX e, hoje está presente 

na busca afro-brasileira da africa-

nidade. 

O filósofo afro-americano Alain 

Locke que apelidou o movimen-

to cultural, entre os anos 1920 e 

1940, de Renascimento Negro, 

pretendeu que o coração do mun-

do negro tinha começado a bater 

em Harlem. Hoje porém, mais 

do que em qualquer outro lugar 

– África inclusa - o coração do 

mundo negro parece bater na Ba-

hia (Salvador-Brasil). Este pulsar 

do coração negro se manifesta pela 

busca constante de uma ancestra-

lidade africana, e isto constitui um 

dos fundamentos da filosofia afro-

-brasileira.

No centro de Salvador da Bahia, 

em volta da Fundação do pai dos 

Capitães de Areia ( Jorge Ama-

do), existem as casas do Benim, 

da Nigéria, de Angola (...), uma 

espécie de mercado de ancestrais, 

onde cada um pode ir pescar os 

seus Orixás, que estão na origem 

das linhagens dos filhos de Oxalá, 

Yemanjá, Iansa, Ogum, etc. Não 

existe porém, uma casa de Mo-

çambique, talvez porque não te-

nhamos ancestrais disponíveis, a 

propor. Por isso, mais ainda do que 

os baianos, precisamos, nós pró-

prios, de buscar ancestrais fecun-

dos, susceptíveis de dar elã à nossa 

historicidade.

Entre os ancestrais nobres dispo-

níveis, poderiam estar os lusitanos, 

que nos são hoje propostos, mas 

com quinhentos anos de atra-

so (quem uma vez foi português 

pode voltar a sê-lo); os Gauleses 

(que a TOTAL vai de certeza 

nos propor), os Vaudois da mis-

são Suíça, os Windsores - que 

estiveram sempre presentes com 

as suas companhias majestáticas 

(de tal maneira que Rita Ferreira 

pôde dizer que Moçambique era 

uma colónia inglesa com uma ad-

ministração portuguesa) ou ainda 

os faraós egípcios, desde há alguns 

anos muito na moda entre os afro-

centristas, em busca de uma alter-

nativa aos gregos e romanos.

O nosso internacionalismo histó-

rico (militante) até nos dá o direito 

de buscar os nossos ancestrais en-

tre os Czares (apesar do bolchevis-

mo do camarada Lenine), ou ainda 

nas dinastias chinesas, não obstan-

te as longas marchas do compa-

nheiro Mao, (aliás, o monumental 

edifício confucionista no campos 

da UEM parece nos dirigir nessa 

direcção).

A mundialização, do agostiniano 

mundus, -que não se deve con-

fundir com a globalização, do 

globus, primeiro geográfico e hoje 

da economia neoliberal- ligada 

à busca do sentido da história, 

autoriza-nos a procurar, no vasto 

panorama da geo-cultura-mundo, 

ancestrais que se pareçam conos-

co ou com os quais nos podemos 

identificar. 

Hoje existem técnicas científicas 

que através do estudo do nosso 

ADN nos permitem conhecer 

as nossas origens e ascendências 

(MyHeritage/dna). Porém, para 

o nosso propósito parecem mais 

pertinentes os estudos psicosso-

ciais e de Sociologia histórica, que 

se interessam pelo comportamen-

to das massas, hoje ameaçados de 

substituição pelos big datas, que 

estudam os comportamentos para 

influenciar (manipular) as escolhas 

individuais e colectivas (cfr. Cam-

bridge analítica).  

Rebelote, Repetita Iuvanti bis; no 

panteon ou no mercado das ances-

tralidades os que mais se parecem 

conosco, ou melhor, com quem 

nós mais nos parecemos, são os 

Astecas. Não há História, e nem 

povo, mais proto moçambicano, 

que a história e o povo asteca. Na 

derrocada do império Asteca do 

século XVI estão, por analogia, 

todos os ingredientes - e protago-

nistas - do drama do Moçambique 

de hoje: dum lado, um grupelho 

de aventureiros comandados por 

Cortez que se apodera de um dos 

maiores impérios de então, doutro 

lado, um poder fraco e crédulo à 

espera de deuses estrageiros para 

salvá-lo (Montezuma), tradutores 

e intermediários (Malinche), que 

dão razão ao dito italiano traduto-
re-traditore (tradutor/traidor), um 

povo dividido que se deixa mani-

pular e o desfecho óbvio, a queda 

definitiva do império Asteca.

O aventureiro Hernan Cortez 

apresentou-se aos Astecas e a 

Montezuma como um genero-

so benfeitor (hoje chamaríamos, 

na nossa linguagem pós-política, 

‘doador’, ‘parceiro de coopera-

ção’, ‘parceiro estratégico’) predis-

pondo-se, sempre e em qualquer 

circunstância, a ajudar os nossos 

Montezumas do momento e os 

seus Governos, a encontrar so-

lução para o bem-comum do seu 

povo. 

Depois das tratativas diplomáticas, 

Cortez e a sua escumalha acedem 

ao palácio fortificado de Monte-

zuma, e uma semana mais tarde, o 

hóspede sequestra (captura) o an-

fitrião (Estado) e, com uma pistola 

apontada na têmpora, obrigava-o 

a fazer uma política contrária aos 

interesses do próprio povo (assim 

como o FMI e o BM hoje), dei-

xando porém entender ao povo 

que o imperador Montezuma era 

quem fazia aquelas leis anti-popu-

lares.

Como hoje, os pistoleiros de então 

escondiam as armas debaixo do 

casaco e deixavam o povo crer que 

as decisões que o doravante falso 

soberano anunciava, vinham mes-

mo dele. A artimanha era de tal 

ordem, que levou o povo a aceitar 

que era Montezuma o autor das 

leis e, por isso mesmo, desespera-

do, a revoltar-se contra ele, como 

fazem hoje em Moçambique, os 

partidos da oposição, as ONGs, as 

igrejas etc. 

O que permitiu a Cortez ganhar, 

foi ter conseguido dividir os po-

vos indígenas totonaques (os Ma-

cuas, os Changanas, para além de 

Macondes, Senas, Ndaus e outros 

muitos de então); ter dividido os 

astecas moçambicanos em RE-

NAMOS, FRELIMOS, Chon-

gos; ter contraposto Estado e So-

ciedade civil em seu benefício; ter 

encorajado uns e financiado outros 

para lutarem uns contra outros. O 

desfecho foi, é, a destruição do im-

pério/do país em curso.

Montezuma foi sequestrado (es-

tado capturado) pelas doações de 

armas de fogo, pelo terror dos ca-

valos e pela sua credulidade. Por 

que são os nossos Montezumas e o 

seu séquito de nobres, sacerdotes e 

guerreiros hoje capturados? como 

são sequestrados, seduzidos?

Nas Américas de então (dos es-

combros do qual nasceu o México 

de hoje), os povos desesperados 

pela injustiça das práticas antipo-

pulares, revoltaram-se. Mas como 

não sabiam que por detrás da go-

vernação aparente do fracassado 

Montezuma estavam os dictates 
dos antepassados do Banco Mun-

dial, do FMI, do Crédit Suisse - 

esses cobardolas, caras pálidas, fal-

sos gentlemen, vestidos de smokings, 
que nunca dão a cara –  apedre-

jaram (aqui, hoje, diríamos lincha-

ram) Montezuma até à morte. 

Para os historiadores isso deveu-se 

à postura contraditória de Monte-

zuma, que pensava poder discutir 

com os colonizadores, considerá-

-los superiores, enchê-los de ofe-

rendas de ouro (e hoje em Mo-

çambique, de grandes extensões 

de terras, de espaços marítimos, 

de petróleo e gás, isentá-los de 

impostos e de outras obrigações 

fiscais e sociais).

Isso só foi, e é, possível devido à 

(nossa) mentalidade de inferiores, 

que hoje e aqui se conjuga com 

uma mentalidade de pobres, de 

mão sempre estendida, mendigos, 

pedintes, mas com veleidades bur-

guesas de carros de luxo, casas com 

piscina mesmo sem gostarem de 

água e nem saberem nadar. Como 

outrora, o inimigo não é uma etnia 

ou uma raça. Aliás sim, é uma raça, 

os porgueses: mentalidade de po-

bres, de pedintes mas com veleida-

des de burguêses;  presas fáceis da 

pecúnia, que em nome do dinheiro 

estão prontos, como outrora os ne-

gros caçadores de escravos e hoje, 

quão nhangumeles e changues, a 

vender tudo e todos.
Quem é o inimigo? Esta pergun-
ta retórica foi primeiro formulada 
por Eduardo Mondlane e depois 
retomada em 1980 por Machel, no 
âmbito de uma campanha contra 
o chamado inimigo interno. Ora 
esse inimigo não está somente no 
aparelho do Estado, mas insinuou-
-se dentro de cada um de nós; en-
tão o inimigo que, pedra a pedra 
vai destruindo a possibilidade de um 
novo dia, está em cada um de nós.
O antídoto até podia estar na linha 
de ordem de então: Unidade, mui-
ta unidade, mais unidade,  Traba-
lho, muito trabalho, mais trabalho  
Vigilância, muita vigilância contra 
os cortezes de todas as espécies, 
as fraquezas, as incompetências e 
desvios dos Montezumas a quem 
demos o voto para governarem e 
não para obedecerem a impostores; 
vigilância para com os tradutores-
-traidores que são muitos mais do 
que os vinte presos das dívidas não 
declaradas, vigilância contra a pas-
sividade e a obediência excessiva 
do povo; em suma, contra a por-
guesia. O inimigo hoje é a porgue-
sia (Pobres com veleidades bur-
guesas), e a porguesia somos nós.
Quem é o inimigo? O nosso ini-
migo?
O trágico-cómico não é que se 
esteja a repetir o trágico de há 5 
séculos atrás; os Astecas não sa-
biam quem era Hernan Cortez e 
os ‘cortezes´que o acompanhavam, 
e por isso os acolheram em seu im-
pério, contudo, quando descobri-
ram as suas pretensões, reagiram 
com determinação, só que já era 
tarde, o império já estava em pe-
daços. 
Nós, e isto é o (trágico) cómico, os 
conhecemos pelo que fizeram aos 
proto-moçambicanos (os astecas) e 
aos moçambicanos que nós somos 
hoje. Todavia, assistimos impávi-
dos e covardemente às suas ações 
de destruição; cada um de nós as-
siste fechados nos seus egoísmos 
e interesses, à destruição do que 
deveríamos ter de mais precioso, e 
para o qual muitos dos nossos As-
tecas americanos e moçambicanos 
morreram. Assistimos impávidos à 
expulsão dos nossos concidadãos 
de Mocímboa da Praia, à destrui-
ção e divisão das nossas terras, das 
nossas liberdades…! 
Quem é o inimigo? 
O inimigo de Moçambique (a 
pandemia) somos nós, porgueses. 
Não de portugueses nem de por-
cos, mas de mentalidade pobre 
com veleidades burguesas.  
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Um total de 960 vendedo-
res informais retirados 
pelo município de Ma-
puto dos passeios e ber-

mas de estradas na baixa da capital 
para o novo mercado de Laulane, 
há cerca de quatro meses, ainda 
não retomaram a actividade. 

A situação deve-se ao facto de ain-

da não ter sido concluída a cons-

trução de bancas e a reabilitação de 

duas casas-de-banho existentes no 

local, uma vez que não têm vasos 

sanitários, porque foram roubados.  

Os vendedores transferidos para 

o mercado, também conhecido 

como Centro Emissor de Laulane, 

localizado no distrito Ka Mavota, 

arredores da cidade de Maputo, 

exigem, no mínimo, quatro casas-

-de-banho, para se sentirem segu-

ros face à covid-19.

Mas dizem-se disponíveis para co-

meçar a desenvolver o seu negócio, 

se dois sanitários ficarem prontos, 

enquanto os outros ainda são rea-

bilitados.

Por outro lado, avançam os vende-

dores, a criação de um terminal ro-

doviário é essencial para o funcio-

namento do mercado, porque iria 

dinamizar o movimento de pessoas 

Retirados da Baixa

Mais de 900 vendedores ainda à deriva
Por: Elias Nhaca

e melhorar o negócio.

Outras exigências são a existência 

de corrente eléctrica e de um posto 

médico no local. 

O secretário-executivo da Associa-

ção dos Operadores e Trabalhado-

res do Sector informal (ASSOT-

SI), Joaquim Mondlane, disse que 

o prazo inicial para a conclusão das 

obras era de 15 dias, tendo em con-

ta que as bancas são construídas à 

base de estacas e chapas de zinco.

Mas, prosseguiu Joaquim Mondla-

ne, passam 100 dias desde o início 

das obras e apenas foram construí-

das 706 bancas. Faltam 256 das 

960 que devem ser construídas. 

Joaquim Mondlane entende que 

a demora na conclusão das obras 

pode ser explicada com o impacto 

da covid-19 no país, que causou 

uma desaceleração na construção 

de bancas.

Até ao dia 03 de Julho só haviam 

sido erguidos 22 pavilhões dos 30 

esperados. 

Cada pavilhão vai albergar 32 ban-

cas e cada banca terá um espaça-

mento de um 1,5 metro quadrado. 

As 960 bancas a serem construídas 

são destinadas, apenas, para os ven-

dedores de vestuário, cobertores, 

calçado, bolsas e pastas.

Incertezas
Os vendedores e outros produ-

tos retirados compulsivamente 

da “baixa”, a 24 de Março, foram 

transferidos para os mercados de 

Xipamanine, Benfica, Mahotas e 

Mercado do Povo.

Porém Joaquim Mondlane diz ha-

ver casos de vendedores que ainda 

se encontram numa situação de in-

certeza, por falta de banca. 

“Isso deve ser tratado a nível do 

município. Os vendedores tiveram 

as suas guias e quando tiverem pro-

blemas de espaço ou porque duas 

pessoas disputam o mesmo espaço 

ou por não haver a reclamação deve 

ser feita no município”, afirmou.

Na altura da remoção dos vende-

dores da baixa de Maputo, o conse-

lho municipal deu garantias de que 

os 4.000 vendedores afectados pela 

medida tinham à sua espera 4.776 

bancas e barracas, distribuídas por 

sete distritos municipais. 

No entanto, o secretário executivo 

da ASSOTSI fez saber que o mu-

nicípio fez apenas a demarcação 

dos espaços. Os vendedores tive-

ram de contratar pedreiros para a 

construção das bancas, pagando 

2.200 meticais por cada cada ban-

ca sem cobertura e 5.000 meticais 

com cobertura. 

“Mas agora, como vê, parte das 

bancas estão a ser feitas sem cober-

tura, uma vez que muita gente não 

tem dinheiro para pagar a cons-

trução de bancas com cobertura, 

por isso, o objectivo é criar uma 

estrutura mínima para ver se ar-

rancamos logo”, declarou Joaquim 

Mondlane. 

A esperança é que até à primeira 

quinzena deste mês as obras pos-

sam terminar. 

“Não há datas”
“Não há previsões para o início do 

funcionamento do mercado”, disse 

ao SAVANA o vereador de Mer-

cados e Feiras do Município de 

Maputo, Danúbio Lado. 

Lado explicou que o arranque da 

actividade dos vendedores está 

condicionado à criação de condi-

ções de saneamento, energia e vias 

de acesso. 

Explicou que contrariamente às 

expectativas dos vendedores, que 

pedem um terminal rodoviário, o 

município tenciona  tornar o mer-

cado numa paragem de referência. 

O vereador avançou que o mercado 

não vai funcionar sem que todos os 

pavilhões tenham cobertura. 

“Até à última sexta-feira, 10 de 

Julho, quando lá fomos, havia sido 

coberto apenas um pavilhão”. 

“Os vendedores haviam formulado 

um pedido para o município fazer 

um ensaio no dia 20 do corren-

te mês, mas nós consideramos ser 

muito cedo para isso. Estamos a fa-

zer um estudo e acompanhamento 

dos vendedores para ver quando 

é que podemos iniciar, mas agora 

não podemos adiantar com datas”, 

disse. 

Danúbio Lado disse que a questão 

da água para o mercado foi solu-

cionada e a da via de acesso para 

permitir a travessia de veículos está 

em vias de resolução.

Lado enfatizou serem provisórias 

as bancas feitas na base de estacas, 

porque o município está a desen-

volver um projecto para transfor-

mar o local num mercado mo-

derno, com seis pisos com vários 

sectores de venda. 

O vereador considerou complexo 

o processo de colocação dos ven-

dedores no mesmo mercado, o que 

explica a existência de vendedores 

ainda sem bancas ou situações de 

dupla atribuição de banca.
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Depois de três anos, Marie 
Andersson de Frutos ter-
mina a sua missão como 
embaixadora da Suécia em 

Moçambique. Na hora do adeus, a 

diplomata fez o balanço da sua mis-

são e concluiu que a corrupção é uma 

grande ameaça ao desenvolvimento. 

Muito prudente nas respostas, Ma-

rie Frutos, que fez questão de recor-

dar que o diplomata é um convidado 

no país e os seus pronunciamentos 

não podem ser interpretados como 

um poder infrapolítico, abordou de 

forma tímida as questões mais ca-

dentes, como, por exemplo, as dívi-

das ocultas, que a Suécia financiou a 

auditoria forense levada a cabo pela 

Kroll. Além da corrupção, a diplo-

mata falou dos direitos humanos, 

calamidades naturais e dos ataques 

na província de Cabo Delgado, pla-

ca giratória dos projectos de gás em 

Moçambique.

Após três anos, termina a sua mis-
são no país. Como é que avalia o 
período em que esteve a represen-
tar a Suécia em Moçambique?
Foram três anos bem-sucedidos, mas 

repletos de muitos desafios. Moçam-

bique enfrentou situações complica-

das ao longo desses anos, uma crise 

económica profunda e a ocorrência 

dos ciclones. Quando pensávamos 

que as coisas estavam a ganhar ím-

peto e que os acordos de gás estavam 

a chegar, os ataques em Cabo Delga-

do aceleraram, a comunidade inter-

nacional precisava ter mais conheci-

mento sobre o que estava a acontecer 

para oferecer a assistência necessária 

a Moçambique.  E mais recente-

mente surgiu a crise da Covid-19. A 

perspectiva positiva destes três anos 

foi a posição clara que o Presidente 

da República tomou durante as ne-

gociações da paz, tendo culminado 

com a assinatura do Acordo Defini-

tivo de Paz, a 6 de Agosto de 2019. 

Um acto admirável! Foi uma honra 

poder acompanhar isso de perto. 

Houve também as eleições e todas 

as recomendações dadas pela Missão 

dos Observadores da União Euro-

peia, onde contribuímos bastante e 

trabalhamos em estreita colaboração 

com Moçambique para ver como 

essas recomendações podiam ser in-

corporadas aos métodos de trabalho. 

A Suécia apoia a CNE e o STAE 

já há muito tempo, inicialmente de 

forma directa e mais tarde através do 

EISA. Para a Suécia, um Moçambi-

que democrático, aberto e transpa-

rente é extremamente importante 

quando se trata da nossa cooperação 

com o país.

Disse que a sua missão teve alguns 
desafios. Qual é que foi o seu maior 
desafio?
A nível da Embaixada, tivemos que 

ser muito flexíveis durante este pe-

ríodo para melhor nos adaptarmos 

às constantes mudanças. O maior 

desafio que tive foi recentemen-

te, quando fui instruída pelo meu 

Governo para enviar a maioria dos 

funcionários diplomatas de volta à 

Suécia e instruir a maior parte dos 

nossos funcionários locais a traba-

lhar a partir de casa. Foi um grande 

desafio liderar a Embaixada, man-

ter a boa energia, o bom trabalho e 

também fazer com que os colabora-

dores sintam que estão a contribuir 

mediante esta situação. O outro 

desafio está relacionado com a im-

prensa, porque nunca sabemos como 

os nossos pronunciamentos serão in-

terpretados ou traduzidos, de forma 

que, como diplomatas, não sejamos 

interpretados como um poder infra-

político. Um diplomata é sempre um 

convidado. Somos convidados neste 

país. Não devemos interferir nas po-

líticas internas do país, mas é claro 

que, quando damos ajuda à coope-

ração para o desenvolvimento, exis-

tem princípios que devemos seguir, 

porque a ajuda à cooperação para 

o desenvolvimento é dinheiro dos 

contribuintes suecos que esperam 

que nós assumamos a responsabi-

lidade de assegurar o cumprimento 

dos princípios básicos da cooperação 

para o desenvolvimento.

... e qual foi o momento mais mar-
cante?
Semanas antes de iniciar a minha 

missão em Moçambique, o relató-

rio da Kroll foi publicado. A Sué-

cia financiou o relatório da Kroll e 

também contratou os serviços de 

auditoria da Kroll. Espero que isso 

tenha contribuído para uma maior 

abertura e responsabilização, mas 

também para a justiça internacional. 

A principal actividade da nossa Em-

baixada é de implementar um vasto 

programa de cooperação para o de-

senvolvimento e, para nós, é muito 

importante estar ao lado do povo 

moçambicano e contribuir para um 

sistema aberto e transparente. Men-

ciono isto porque, na Suécia, temos 

liberdade de expressão e acesso a 

documentos oficiais desde há 250 

anos. O acontecimento mais nega-

tivo foram os ciclones devastadores. 

Eu também estava em Moçambique 

durante as cheias que ocorreram no 

ano 2000, e agora a história se repe-

te. Mas agora ocorre um pouco mais 

para a região norte, em Sofala. Eu 

estive lá uma semana após a ocor-

rência do ciclone, vi a devastação, 

mas também vi como as autoridades 

se dedicaram em limpar a cidade e 

retomar a normalidade o mais rá-

pido possível. É claro que a Suécia 

esteve lá para ajudar. 

Somos um grande contribuinte do 

sistema da ONU e, em parte graças 

às contribuições da Suécia, o sistema 

da ONU pode estar presente muito 

rapidamente. Foram acontecimentos 

realmente devastadores para a popu-

lação.

A cooperação diplomática entre 
Moçambique e a Suécia se con-
funde com a idade de Moçambique 
independente. Como resume essa 
parceria?
Uma parte importante da Política 

Externa Sueca é a democracia e os 

direitos humanos e que todos os po-

vos tenham valores iguais. Durante 

o tempo colonial, essa não era a rea-

lidade para a maioria das populações 

em países colonizados, portanto, o 

apoio aos movimentos de libertação 

era essencial durante esse período.  

Nesse contexto, a Suécia também 

apoiou a Frelimo e isso aconteceu 

muito antes de Moçambique ter 

conquistado a sua independência em 

1975. Então, desde o início dos anos 

60, haviam voluntários suecos que 

viajavam para Tanzânia para apoiar 

as pessoas que lá se encontravam, 

lutando por um Moçambique inde-

pendente, inclusive Eduardo Mon-

dlane que visitou Suécia juntamente 

com a sua esposa Janet Mondlane 

em 1964. Não apoiamos apenas Mo-

çambique, mas também a todos os 

países da África Austral. A Suécia 

apoiava, por exemplo, os Estados 

da linha da frente, o antecessor da 

SADC. Fomos financiadores activos 

destes movimentos para que os paí-

ses pudessem unir esforços no com-

bate ao colonialismo e o apartheid e 

a Rodésia não democrática na época. 

Portanto, temos um longo historial 

de apoio a construção da democracia 

aqui na África Austral.

Após a independência, Moçambique 

abraçou a ideologia socialista virada 

para a orientação marxista-leninista 

e uma política monopartidária. Por 

seu turno, a Suécia seguia a doutri-

na democrática e capitalista. Como é 

que foi essa convivência?

Essa é uma pergunta relevante, es-

pecialmente porque também somos 

um vizinho próximo da Rússia, 

União Soviética na altura, tínhamos 

consciência de como esse sistema 

funcionava, e éramos contra isso. Na 

altura, não havia livre circulação de 

pessoas, não havia interacção, tudo 

tinha que ser autorizado pelo Go-

verno Soviético, mas mesmo assim 

acreditávamos que devíamos apoiar 

os moçambicanos e, como tal, que-

ríamos ver este país florescer e de-

senvolver para se tornar um país 

aberto e democrático.

Responsabilização dos auto-
res das dívidas ocultas  
Em 2015, o país foi marcado pelo 
escândalo das dívidas ocultas que 
mudou por completo as modalida-

des de apoio dos doadores. Esse es-
cândalo terá mudado alguma coisa 
nas relações entre os dois países?
A Suécia pretendia ver este assunto 

resolvido de forma construtiva e, por 

este motivo, intensificamos os nos-

sos esforços. Queríamos que a evo-

lução e as consequências deste caso 

fossem abertos e transparentes e por 

isso optamos pelo financiamento da 

auditoria forense a pedido da Pro-

curadoria Geral da República e do 

FMI. O processo ainda está em cur-

so em Moçambique e é um desejo 

nosso que os julgamentos iniciem o 

mais rápido possível, que os culpa-

dos sejam responsabilizados e que os 

fundos públicos moçambicanos não 

sejam utilizados para pagar emprés-

timos ilegais, mas para o benefício 

do povo. É claro que este é apenas 

um desejo nosso. 

Eu descreveria as relações entre Mo-

çambique e Suécia como sendo mui-

to boas. Moçambique é um parceiro 

importante para nós. Gostaríamos 

de continuar com essas excelentes 

relações. A Suécia, assim como vá-

rios outros doadores, suspendeu o 

apoio directo ao Orçamento do Es-

tado e redistribuiu esses fundos para 

outros sectores em Moçambique. 

Gostaria de sublinhar que a Suécia 

não diminuiu o apoio monetário ao 

país, Moçambique continua a ser um 

grande beneficiário da ajuda sueca, 

apenas canalizamos o nosso apoio 

através de outros canais. Moçambi-

que é um dos maiores receptores da 

ajuda sueca para o desenvolvimento. 

Por exemplo, recentemente aumen-

támos o nosso apoio ao programa de 

assistência social para as populações 

mais vulneráveis. Este é um progra-

ma que já apoiávamos, mas, com a 

Covid-19, aumentamos o nosso 
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Corrupção é uma grande amea
Embaixadora da Suécia na hora da despedida

Por Raul Senda

“O nosso desejo é que julgamento das dívidas ocultas inicie o mais rápido possível e que os culpados sejam responsabilizados”, Marie de Frutos
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apoio em cerca de 15 milhões de dó-

lares. Canalizamos esse apoio atra-

vés do Banco Mundial para que, em 

estreita colaboração com o Governo, 
trabalhe no sentido de garantir que 
a contribuição sueca seja canalizada 
para as populações mais vulneráveis 
e afectadas pela pandemia da Co-
vid-19.
As implicações resultantes do escân-
dalo das dívidas ocultas foram que 
mudamos a modalidade de ajuda, 
do apoio orçamental ao Orçamen-
to do Estado para um apoio aos 
projectos específicos, mas gostaria 
de sublinhar que continuamos aqui 
presentes com um grande portfólio 
de programas de cooperação para o 
desenvolvimento. 
Com o escândalo das dívidas ocultas, 
a Suécia cancelou o seu apoio direc-
to ao Orçamento de Estado. Com os 
desenvolvimentos jurídicos que se 
verificam desde 2019, isto é, a prisão 
de alguns supostos envolvidos neste 
escândalo, há ou não espaço para re-
toma do apoio ao orçamento?
Não foi apenas a Suécia, mas todos 
os países e instituições interrompe-
ram o seu apoio ao Orçamento do 
Estado. Creio que o mais importan-
te para Moçambique é assegurar que 
o apoio chegue às populações mais 
vulneráveis e que elas sejam aliviadas 
da pobreza, esta é a principal inten-
ção da cooperação sueca para o de-
senvolvimento. Esse é o foco do nos-
so apoio e estamos sempre à procura 
de formas de trabalhar directamente 
com esses grupos vulneráveis. Se o 
apoio é canalizado ou não directa-
mente ao Orçamento do Estado não 
é a questão principal para nós, mas 
devo dizer que o apetite político sue-
co não é grande quando se trata des-
te tipo de apoio. O mais importante 
é que os doadores ainda estão aqui, 
a Suécia continua a ser um grande 
actor em Moçambique e continua a 
apoiar com fundos para que possa-
mos aliviar os grupos mais vulnerá-
veis da pobreza.
A senhora embaixadora acredita na 
possível responsabilização destes 
presumíveis autores? 
O sistema judicial moçambicano é 
a entidade responsável por prestar 
contas aos seus cidadãos.  Acredito 
que estes processos terão o devido 
desfecho. Sabemos que existem pes-

soas detidas, inclusive ex-funcioná-

rios de alto nível, portanto há vários 

indícios de que o processo será le-

vado adiante. Tudo leva seu tempo, 

é um processo complicado e existem 

actores em diversos países, por isso 

presumo que a investigação seja bas-

tante complexa.

Aversão ao pensar diferente 
Uma das áreas que o Governo sue-
co apoia é a governação, democra-
cia e direitos humanos. Como é 
que o seu país avalia a governação, 
democracia e direitos humanos em 

Moçambique?  
Para além de ajudar a aliviar a po-

breza da população mais vulnerável, 

a Suécia também apoia a boa gover-

nação, democracia e o respeito pelos 

direitos humanos. A Carta dos Di-

reitos Humanos das Nações Unidas 

é absolutamente fundamental e a 

Suécia tem muita experiência de tra-

balho, com vários países, no melho-

ramento da situação dos direitos hu-

manos. A Suécia, assim com outros 

países, também enfrenta desafios de 

adesão aos direitos humanos, é óbvio 

que todos os países precisam criar 

uma estratégia para trabalhar com os 

direitos humanos. 

Existem vários aspectos a conside-

rar no que tange a situação dos di-

reitos humanos em Moçambique. 

Quando estive aqui pela primeira 

vez, em 2000, haviam muito pou-

cas organizações da sociedade civil 

que trabalhavam com a governação, 

democracia e os direitos humanos, 

agora vejo uma sociedade civil muito 

mais vibrante e defensores dos di-

reitos humanos muito vocais. Esta 

é uma grande conquista para a de-

mocracia em Moçambique! Por um 

lado, houve avanços significativos 

incluindo os direitos sociais e eco-

nómicos e a ratificação de vários ins-

trumentos sobre esta matéria. Mo-

çambique também elaborou alguns 

instrumentos de política e emanou 

leis importantes tais como a Lei da 

Família, a Lei das sucessões, a apro-

vação da Lei de Revisão do Código 

Penal, Lei de Prevenção e Combate 

às Uniões Prematuras, entre outros. 

Muitos desses instrumentos prote-

gem grupos vulneráveis tais como 

as raparigas que têm sido vítimas do 

casamento prematuro e as mulheres 

que muitas vezes perdem o seu pa-

trimónio após o falecimento dos seus 

parceiros. O meu país e eu em parti-

cular, estivemos bastante envolvidos 

nos processos que mencionei.

Qual é o balanço que faz dos resul-
tados dessa cooperação? Estamos a 
falar da boa governação, promoção 
da democracia e direitos humanos? 
A Suécia iniciou a sua cooperação 

bilateral com Moçambique em 1975. 

Fazemos parte da construção do Es-

tado de Moçambique desde o início. 

Estivemos ao lado de Moçambique 

na construção de instituições, presta-

mos apoio técnico em diversas áreas. 

Apoiámos o Ministério das Finanças 

com várias bolsas de estudos, con-

sultoria técnica e também ao Ban-

co Central. Disponibilizamos apoio 

ao sector da educação, trabalhamos 

há mais de 40 anos com o sector 

de energia e com a Universidade 

Eduardo Mondlane. 

Temos uma forma holística de in-

tegrar aspectos sobre a democracia 

e os direitos humanos nos nossos 

programas. Recentemente, tivemos 

uma reunião em que foi acordado 

que deveríamos analisar as recomen-

de toda a sociedade. As investigações 

do caso Anastácio Matavele são um 

exemplo e uma oportunidade ím-

par que traz esperança que de facto 

é possível dar avanços significativos 

no país. Estamos abertos a trabalhar 

lado a lado para melhorar o  cenário.

Como é que avalia a questão da 
corrupção em Moçambique? 

A corrupção significa roubar da po-

pulação mais pobre e vulnerável.   O 

Governo convidou a UNODC - 

Gabinete da ONU para a Droga e 

a Criminalidade para colaborarem e 

isso é realmente fantástico. Por esta 

razão apoiamos os esforços do Pre-

sidente da República no combate à 

corrupção e congratulamos o Gover-

no por ter tomado essa decisão. Esta 

medida será realmente útil para Mo-

çambique. 

Em todos os nossos programas, te-

mos mecanismos anticorrupção e, 

é claro, a corrupção é uma grande 

ameaça ao desenvolvimento, não 

apenas em Moçambique, mas glo-

balmente. Então é importante ter 

instituições governamentais inde-

pendentes que possam reprimir a 

corrupção. A Suécia apoiou o Tri-

bunal Administrativo durante quase 

duas décadas para aumentar a capa-

cidade da instituição neste sentido.

Em Agosto de 2019 o Governo e 
a Renamo assinaram acordos de 
cessação definitiva das hostilidades 
militares. Contudo, a tensão mili-
tar continua no país. Como é que 
olha para futuro de Moçambique?
Alegro-me em ver que o processo 

de desarmamento, desmobilização 

e reintegração já iniciou, e tenho a 

esperança de ver este processo con-

cluído. Assim, Moçambique poderá 

seguir em frente.

Embora fosse por pouco tempo, a 
embaixadora chegou a Moçambi-
que numa altura em que a Renamo 
era dirigida por Afonso Dlhakama. 
Como é que olha para a Renamo li-
derada por Ossufo Momade?  
A democracia é muito importante e 

a democracia interna de um partido 

é fundamental. A Renamo é o maior 

partido da oposição e tem Ossu-

fo Momade eleito como o líder do 

partido. Faço votos para que Ossufo 

tenha muito sucesso no exercício da 

sua função.

A província de Cabo Delgado, por 
sinal a que está a receber maiores 
investimentos da história do país, 
está a viver uma crise humanitária 
devido aos ataques dos insurgentes. 
Não será este o princípio da maldi-
ção dos recursos naturais? 
No momento, a nossa prioridade e 

concentração está na crise humani-

tária e no conflito. Somos um grande 

financiador do sistema das Nações 

Unidas e temos mantido contac-

to próximo com o Coordenador 

Residente da ONU para averiguar 

como está sendo canalizado o apoio 

às populações neste período difícil. 

Obviamente que, como membro da 

União Europeia, estamos dispostos 

a trabalhar em estreita colaboração 

com o Governo para retomar a nor-

malidade e que esses ataques parem. 

Isso é muito importante para a po-

pulação, que os ataques parem e as 

receitas derivadas da exploração do 

gás natural sejam redistribuídas de 

maneira justa e equilibrada para o 

benefício  do povo moçambicano.

dações da Revisão Periódica Univer-

sal (RPU) do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU fornecidas a 

cada país, e verificar como as reco-

mendações podem ser integradas no 

nosso trabalho.

 A presença da embaixadora em 
Moçambique foi marcada por 
raptos, torturas, baleamentos a 
pessoas com um pensamento dife-
rente. Estamos a falar dos casos de 
Anastácio Matavele, Gilles Cistac, 
José Jaime Macuane, Ericino de 
Salema e outros. Como é que a em-
baixadora olhou para esses aconte-
cimentos. 
Naturalmente que de princípio há 

que repudiar qualquer atentado con-

tra a integridade física, ameaças e 

todas formas de violação dos direi-

tos humanos. A Suécia acredita na 

observância da Lei e dos princípios 

da boa governação. Temos vindo a 

promover a iniciativa “Juntos Pela 
Democracia” que visa abordar os de-

safios que se impõem à democracia 

e encontrar caminhos para a cons-

trução de sociedades onde o respei-

to pela democracia e os direitos dos 

cidadãos é fundamental. Assim, no 

contexto da defesa dos princípios 

democráticos e reposição dos valo-

res inerentes à dignidade humana, 

pensamos que cabe às autoridades 

de direito investigar e sancionar os 

responsáveis por estes actos bárbaros 

de ataque aos direitos reconhecidos 

universalmente. É crucial ter um sis-

tema de justiça forte e independente 

que possa levar os autores à barra da 

justiça. É necessário haver seriedade 

no tratamento das matérias que co-

locam em causa a saúde e bem-estar 

eaça ao desenvolvimento 

s
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PUBLICIDADE

Eni Rovuma Basin B.V. - Mozambique Branch convida empresas interessadas a subme-
ter a sua Manifestação de Interesse para prestação de serviços de fornecimento de Tubos 
revestidos L450 de 16 e 22 polegadas, para os projectos de desenvolvimento offshore em 
Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O escopo de trabalho consiste no fornecimento de tubos revestidos L450 de 16 e 22 pole-
gadas, com revestimento de ligas anti corrosão ligadas mecânica ou metalurgicamente, e 
as respectivas curvas, para os projectos de desenvolvimento Offshore em Moçambique.
O desenvolvimento do projecto estará localizado em águas profundas de 1.500/2000m, 
a uma distância de 60Km da costa - Cabo Afungi (Palma).
O escopo do trabalho inclui o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas, ins-
talações e serviços necessários para o fabrico, teste e entrega de tubos revestidos L450 de 
16 polegadas com revestimento de ligas anti corrosão ligadas mecânica ou metalurgica-
mente e as respectivas curvas assim como tubos 625 CRA Clad SAWL 450 de 22 polega-
das revestidos de ligas anti corrosão.

Em particular, o escopo essencial inclui:
-

mente pela liga UNS N06625 para aplicação subaquática de transporte de gás;
-

projecto;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de Interesse, fornecendo a 
seguinte informação e documentação:
 
I. Documentos Técnicos:
a. Evidência de experiência comprovada no fornecimento do tamanho equivalente (16 
polegadas de DE com 20 a 38 mm de espessura de L450 e 3 a 5 mm de UNS N06625 CRA 
de revestimento (ligadas mecanicamente ou metalurgicamente/por soldadura) para 
aplicação no transporte subaquáticos de gás;

b. Evidência de experiência comprovada no fornecimento de tubos revestidos com re-
-

espessura;

c. Evidência de experiência comprovada no fornecimento de tubos, em contrato único de 

d) Evidência de experiencia comprovada no fornecimento de curvas revestidas;
-

máximo de 2.0mm de ovalização;

assegurar que DI e a ovalização estão dentro das tolerância exigidas.
-

-

-30C.

-
mento necessário para realizar AUT 100% da junta longitudinal (tanto para defeitos lon-

i) Projecção de carga horaria para os próximos 4 anos, incluindo o acima referido no 
escopo de trabalho;

j) Capacidade de produção diária;

de qualidade em conformidade com os padrões internacionais de qualidade (ISO 
9001:2008)

l) Providenciar documentação de sistemas de gestão de qualidade (ex.: Manual de quali-
dade, politica de QA e a lista de procedimentos/instruções em uso), para cada grupo 

exemplo, ISO 14001: 2004);

acordo com os seguintes dados abaixo:  

000;
p) Evidência de conformidade dos produtos / instalações / suprimentos dos candidatos 
às leis e normas nacionais / internacionais aplicáveis aos requisitos de segurança e am-

II. Documentos Administrativos:

-

-

d) Caso pretende participar da Manifestação de Interesse como consórcio ou empreen-
dimento conjunto, informações sobre cada membro de consórcio ou empreendimento 
conjunto e papel de cada participante no projeto em potencial. Essa intenção de formar 

-
dimento” devidamente assinado por cada entidade do grupo;

As empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse registrando a 

Para qualquer suporte, poderá entrar em contacto com a nossa equipe de serviços de 

e-mail:ebusiness.support@eni.com
Depois de enviar a Manifestação de Interesse no aplicativo do site, deverá partilhar o 
número de seu ID para o endereço abaixo:

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

código de mercadoria:

deve ser preenchida da seguinte forma: “FORNECIMENTO DE TUBOS DE 16 E 22 
POLEGADAS L450 COM REVESTIMENTO METALÚRGICO”. 

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas in-
teressadas nesta Manifestação de Interesse

A presente consulta não deve ser considerada como um convite à apresentação de pro-
postas e, portanto, não representa nem constitui qualquer promessa, obrigação ou com-
promisso de qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer 
acordo ou memorando de entendimento com qualquer Empresa que participe desta Ma-
nifestação de Interesse.
Qualquer custo incorrido na preparação da Manifestação de Interesse será da total respon-
sabilidade das Empresas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da 
Eni Rovuma Basin B.V. 
Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse se-

pessoas ou empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação de Interesse 
29 de Julho de 2020, 23:59 horário da África 

Central. A documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

TUBOS REVESTIDOS DO TIPO L450 DE “16 E 22” POLEGADAS
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PUBLICIDADE

Eni Rovuma Basin B.V. - Mozambique Branch invites interested companies to submit 

expressions of interest for the supply of line pipe and associated pipe bends for Offsho-

re Developments in Mozambique.

SCOPE OF WORK 

The scope of work consists of supply of 16” L450 internally mechanically lined or me-

tallurgically cladded line pipe and pipe bends, for Mozambique Offshore Development 

Projects.

The project development will be located in water depths of 1,500÷2,000 m, at an ap-

proximate distance of 60 km from the shore - capo Afungi (Palma).

The development consists of an infield network from wells to subsea gathering structu-

res, and a long tie-back from the subsea gathering structures to shore.

The Scope of Work includes the provision of all labor, materials, tools, facilities and 

services required to manufacture, test and deliver the 16” L450 internally mechanically 

lined or metallurgical cladded line pipe and pipe bends, and 22” 625 CRA Clad SAWL 

450 metallurgical/weld overlay cladded line pipe, associated pipe bends.

In particular, the firm scope includes:

with UNS N06625 Alloy for subsea gas application, including but not limited 

to: 

-

cification;

-

fication testing associated to it;

DOCUMENTS REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest, by 

providing, through the bellow specified link, the following mandatory information and 

documentation:  

I. Technical Documents:
a) Evidence of proven experience in supply of equivalent size (16 inches OD with 20 

to 38 mm WT of L450 and 3 to 5mm of UNS N06625 CRA Clad (mechanically 

lined or metallurgical/weld overlay cladded) steel line pipe for subsea gas transpor-

tation application;

b) Evidence of proven experience in supply of L450 metallurgical/weld overlay clad-

ded line pipe of approximately 4km of 16 inches OD with 20 o 28 mm WT and 

1km of 22 inches OD with 30 to 35mm WT;

c) Evidence of proven experience in line pipe  supply, for a single contract, of more 

than 70 km for the aforementioned 16 inches  line pipes;

d) Evidence of proven experience in supply of cladded pipe bends;

e) Confirm and provide evidence of the mill capability to supply clad line pipe in full 

specifically tolerances at pipe ends of +/- 1.0mm on ID and max 2.0mm Out of 

Roundness at pipe ends;

f ) Confirm and provide evidence that the nominated mill(s) is equipped with laser 

method for 100% dimensional check at both pipe ends to ensure ID and Out of 

Roundness are within the required tolerances;

g) Confirm and provide evidence of the mill capability to manufacture clad line pipe 

-

-28°C and specifically:

-30°C.

h) Confirm and provide evidence that the nominated mill(s) is equipped with DNV 

qualified NDT equipment and capable to perform all the NDT specified by DNV-

Additionally, confirm and provide evidence that mill is provided with the required 

equipment to perform 100% AUT of the longitudinal weld (for both longitudinal 

and transverse defects including chevron cracking) (with data saved digitally) as an 

alternative to 100% radiography;

i) Projected workload for the next 4 years, including the above mentioned scope of 

work;

j) Daily production rate capability;

Consortium group;

-

18001:2007);

n) Environmental Management System certifications and/or Environmental Manage-

ment System compliant with international standards (e.g. ISO 14001:2004);

questionnaire, at least following data shall be provided:

p) Evidence of compliance of Candidates products/plant/supplies to national/interna-

tional laws and standards applicable for safety and environmental requirements (Please 

consider only standard applicable to this specific project).

II. Administrative Documents:

a) Scanned certified copy of the trade register, legal entity name and contact person 

for receiving qualification package and other relevant information from Eni 

provided for the Company Group (if applicable);

c) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and ultimate 

beneficiaries (if not listed in the stock exchange);

d) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a consortium or as 

a joint venture, information about each member of consortium or joint venture 

and role of each participant in the potential project. Such intention to form 

-

dum of Understanding” duly signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by 

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once the Expression of Interest has been submitted within the website application, 

your application I.D. number must be shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to the following commo-

dity code:

“Supply of 16” and 22” L450 
CLADDED LINE PIPE”. 

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies 

interested in this Expression of Interest 

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore it does not 

represent or constitute any promise, obligation or commitment of any kind on the part 

with any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of Interest shall 

be fully born by such Companies who shall have no recourse in this respect to Eni 

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will be treated 

as strictly confidential and will not be disclosed or communicated to non-authorized 

persons or companies.

The deadline for receipt of the Expression of Interest by the website address indicated 

above is set at 29 de July 2020, 23:59 Central Africa Time
not accept the documentation received after the set deadline.

EXPRESSION OF INTEREST
FOR SUPPLY OF 16” and 22” L450 CLADDED LINE PIPE
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Cartoon
EDITORIAL

Escreveu o historiador Rui Ta-

vares sobre o terremoto de 

Lisboa de 1755, na qual su-

cumbiram 90 000 pessoas, 

e que foi considerado nessa altura 

como o Mal do Século: «Em todas as 
outras ocasiões das misérias humanas 
há quem mostre o melhor, mas também 
o pior da nossa natureza. Na peste, na 
guerra, na fome, há quem se coloque em 
risco para ajudar o próximo; no terre-
moto não. Mas o que as outras calami-
dades têm de comum entre si e de distin-
to do terramoto, é serem prolongadas no 
tempo, ou melhor, é terem um contexto. 
Num contexto é possível fazer escolhas. 
Mas o sismo chega de repente; não se 
sabe que vai começar nem quando aca-
bará – e os mesmos crentes com o coração 
cheio de amor caridosos que se encontra-
vam na missa momentos atrás tiveram 
então de fazer as suas escolhas munidos 
apenas do mais básico dos seus corpos 
e consciências – e não de sistemas mo-
rais desenvolvidos durante milénios ou 
descritos com filosofia rebuscada. É essa 
a diferença e por isso o terremoto é tão 
verdadeiro; revela os humanos despidos 
de cultura, que é o seu contexto».

O psicanalista James S. Grotstein 

tomaria este particular desligamento 

como um exemplo de anorganização 

– o que designa a vivência que perfu-

ra o escudo do Eu e oblitera a sensi-

bilidade por ter ocorrido «antes da ex-
periência e portanto independentemente 
dela», ou seja: emergiu, sem aviso 

(ou narração), como «um pavor sem 
nome». Estes estados inominados ilu-

minam um sem-sentido voraz e são 

assombrosos, segundo o psicanalista, 

«na medida em que contém os restos de-
sordenados do sentido perdido e porque  
tanto é misteriosamente persecutório 
como pleno de remorsos melancólicos. 
Este sem-sentido caracteriza a expe-
riência do “buraco negro” e correspon-
de à vivência de ser amaldiçoado ou 

Buraco negro
danado, para lá de toda a esperança, de 
ser um prisioneiro da perdição».

Mas de que falo eu? Porque venho 

para aqui com este palavreado e es-

tas referências? Falo da crise psíquica 

em que nos projectou o Corona, de 

um dia para o outro, como se de um 

terremoto se tratasse, e deixando as 

mesmas sequelas. O maldito vírus 

precipitou-nos num estado de me-

lancolia e estamos “desligados”, ou 

conectados num intervalo perpétuo, 

sonambulamente “desordenados do 

sentido” a dar à nossa vida; num ápice 

desprovida da atmosfera frívola em 

que assentava a nossa necessidade de 

consumo.

Algumas coisas ficaram evidentes. 

O que a resposta ao coronavírus tem 

provado, no dizer do filósofo alemão 

Peter Sloterdijk (talvez o grande filó-

sofo da actualidade), é que a globali-

zação através da mídia é um projeto 

quase concretizado. O mundo inteiro 

é mais ou menos sincronizado e coo-

pera numa estufa de notícias conta-

giosas. A infecção por informação é 

tão forte quanto a infecção pelo vírus, 

na verdade ainda mais. E, assim, te-

mos duas pandemias concomitantes: 

uma do medo e outra do contágio 

real. 

Eis-nos à mercê do perdigoto, asso-

ciando todas as questões políticas às 

questões de higiene, a um ponto que 

nos atordoa uma terceira ameaça, a 
antífona: a informação médica que 

fabrica doentes imaginários. Podem 

os hipocondríacos “indígenas”, os 

genuínos, começar a sentir que a sua 

natureza está a ser desvirtuada, por 

ser hoje objecto de um involuntário 

turismo global capaz de reduzir à ir-

relevância os seus delírios? Conheço 

um hipocondríaco que foi corrido do 

hospital ao sexto pedido de um teste 

de Covid, e agora se sente fortemente 

discriminado.

Ressalta, entretanto, das palavras de 

Sloterdijk alguns efeitos positivos 

deste novo universo da  pandemia. 

Realça-se um conceito que ele já ha-

via trazido à tona mas agora assume 

um novo significado, o da  coimu-
nidade - o compromisso individual 

voltado para a proteção mútua -, que 

marcará a nova maneira de estar no 

mundo. Sloterdijk acredita que a ex-

trema interdependência ficou eviden-

te e requer “uma declaração geral de 

dependência universal”. 

Também o filosófo francês Bernard 

Henri-Levy lançou Ce vírus qui 
rend fou/ Esse vírus que te põe louco, 

livro em que se pergunta por que terá 

este vírus enlouquecido o planeta, se 

outros o varreram mais devastadora-

mente: «É como se essa nova epidemia 
fosse uma prova de uma humanidade 
melancólica e suicida, assombrada pelo 
impulso da morte, e que teria encon-
trado, nesse vírus, a causa definitiva do 
desespero.»
E, se diz que é magnífico que a hu-

manidade, como uma só alma, esteja 

a pôr a vida à frente da economia, não 

deixa de se inquietar com o triunfo 

do “poder médico” e da “medicaliza-

ção” generalizada da sociedad. Em 

que sentido? No sentido em que 

esta sacralização do poder médico 

apresenta também como debilida-

de certos laivos irracionais naturais 

à própria condição humana, pois 

«os maiores especialistas continuam a 
ser homens sujeitos a paixões comuns.»  

Como exemplo, aponta a insensatez 

com a busca obsessiva pelo “paciente 

zero” (como se fosse mais importante 

saber quem nos pregou a doença do 

que averiguar como a debelar), que 

Henri-Levy interpreta como um ras-

to dessa milenária «caçada virtuosa e 
higiénica dos bodes expiatórios.»
Um livro inteligente em que convi-

nha reflectir. 

Não chamem ao próximo 

A 
persistência de ataques armados na região centro do país 
marca, efectivamente, o colapso do acordo de paz assinado 
entre o governo e a Renamo no dia 6 de Agosto de 2019, 
e possivelmente a entrada de Moçambique para a lista de 

estados fracassados em África.
Numa definição muito liberal do termo, estado fracassado pode se 
referir a um país que apesar de ter um governo e todos os outros 
símbolos de soberania, vive num contínuo processo de instabilidade 
que não lhe permite realizar todo o seu potencial. Não é a Somália 
dos tempos em que este país esteve largamente desgovernado e a 
mercê de facções armadas rivais, mas assemelha-se certamente a 
um Congo-Kinshasa, onde décadas de devastação, pilhagem e au-
toritarismo deixaram o país num estado permanente de guerra.
Era inevitável que depois de muitos anos de uma presença pro-
longada nas matas, tensões entre grupos rivais dentro da Renamo, 
depois da partida do seu carismático líder Afonso Dhlakama, con-
duzissem a uma cisão. Quantas mais cisões poderão surgir, especial-
mente numa altura em que supostos apoiantes de Mariano Nhon-
go, o líder da auto-intitulada Junta Militar da Renamo, romperam 
a sua lealdade para se tornarem beneficiários do DDR?
Por defeito do ofício, diplomatas tendem a descrever por palavras 
muito brandas situações de outro modo melindrosas. E deve ser a 
interpretação a fazer das palavras de Mirco Manzoni, o enviado 
especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, quando descreveu, 
recentemente, Nhongo como tendo sido �inflexível� em todas as 
abordagens que lhe foram feitas no sentido de aceitar participar na 
implementação do acordo de paz.
Em termos reais, a interpretação que se deve dar às palavras de 
Manzoni é de que fracassaram todas as tentativas para persuadir 
Nhongo, o que efectivamente, e tendo em conta a realidade no ter-
reno, significa que há diferenças irreconciliáveis entre Nhongo e 
actual liderança da Renamo.  Significa que há uma cisão; por um 
lado a Renamo, um partido político que decidiu pôr fim à guerra, 
aceitando a desmobilização, desarmamento e reintegração dos seus 
guerrilheiros, e por outro um grupo de dissidentes da Renamo que 
rejeitam o acordo com o governo, e acto contínuo prosseguem com 
a guerra.
Nhongo foi um dos colaboradores militares mais próximos e de 
confiança de Afonso Dhlakama, mas o seu despontar para o estre-
lato teve todos os requintes de uma operação secreta destinada a sa-
botar as oportunidades da Renamo nas eleições de 15 de Outubro. 
Numa aparição surpreendente, com uma cobertura invulgarmente 
vistosa por parte da comunicação social, incluindo aquela que por 
opção raramente cobre assuntos ligados à oposição, Nhongo anun-
ciava, pela primeira vez ao país, que ele e o seu grupo não estavam 
conformados com os compromissos entre o Presidente Nyusi e o 
seu líder, Ossufo Momade. Mais tarde, já de fato azul brilhante, 
camisa branca e gravata (tudo novo) exortaria, fora do período le-
galmente permitido para a campanha eleitoral, os eleitores a não 
votarem em Oussufo Momade. Não disse mais nada, mas para bom 
entendedor meia palavra bastava para perceber o que se estava a 
cozinhar.
Tendo o usado para a operação secreta, os seus mentores largaram-
-no no meio da rua. Mas Nhongo ficou com o vício, e queria mais.
Desde então, Nhongo nunca disse quais são os aspectos do acor-
do de 6 de Agosto dos quais ele não concorda. Nunca anunciou 
o programa político do seu grupo. O único objectivo que dele se 
sabe é que não quer Oussufo Momade na liderança da Renamo. 
Como alterar uma decisão tomada pelos membros da Renamo em 
congresso devidamente convocado à luz dos estatutos do partido, 
nunca Nhongo se deu ao tempo de explicar. 
Os estrategas da operação secreta, sem tomarem em conta os mais 
amplos interesses do Estado e do povo, e pensando apenas em elei-
ções, provavelmente nunca tiveram a ideia de que estavam a criar 
um monstro. Acreditavam que estavam a lidar com uma luva, da-
quelas descartáveis, que se deitam fora depois do uso.
Mas Nhongo não aceitou ser uma luva descartável, e hoje, as suas 
acções estão dilacerar o país. Talvez será necessário mais um acordo 
de paz. Mas por favor, não voltem a chamá-lo de “definitivo”. 
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Numa conferência de im-

prensa em Maio, o director 

da OMS para emergências 

de saúde, Dr. Mike Ryan, 

disse que é bem possível que o co-

ronavírus nunca mais desapareça. 

O principal ponto referido por ele 

é que ninguém sabe quanto tempo 

vai demorar para controlar a pan-

demia. Mesmo se for encontrada 

uma vacina ou um tratamento, a 

pandemia pode continuar por pelo 

menos um ano ou mais, mas se não 

houver solução médica, talvez te-

nhamos de aprender a viver com o 

coronavírus por muito mais tempo, 

talvez indefinidamente. Já devería-

mos estar pensando na pandemia 

como um esforço a longo prazo. Tal 

cenário requer uma forma de pen-

sar diferente da gestão de crises de 

curto prazo que observamos agora 

e deve ser baseada numa estratégia 

de longo prazo que inclua ajustes 

sistémicos ao nível governamental 

e mudanças de comportamento, 

tanto no nível colectivo quanto no 

individual. Mais conhecimento está 

emergindo sobre o que é necessário 

ao nível do sistema de saúde.

Adaptabilidade e flexibilidade. 
Mesmo agora, na fase inicial da 

pandemia, os países já estão a fa-

zer ajustes nas suas estratégias com 

base nas lições aprendidas. Vemos 

exemplos de adaptação e aborda-

gens flexíveis em todos os conti-

nentes. A adaptação é necessária 

porque ainda temos um conheci-

mento incompleto sobre o vírus 

tanto a nível individual como po-

pulacional, pelo que os governos 

precisam de mudar as suas aborda-

gens à medida que aprendem mais 

sobre a sua própria situação e estu-

dam o que outros países têm expe-

rimentado. A flexibilidade é neces-

sária porque a pandemia ocorre de 

forma diferente em diferentes paí-

ses, com circunstâncias locais que 

exigem respostas locais. 

Respostas direcionadas. Há um 

consenso crescente de que res-

postas direcionadas a surtos locais 

são mais eficazes do que medidas 

amplas, como os bloqueios. Por 

exemplo, é melhor fechar uma ci-

dade ou um bairro onde ocorre um 

surto do que fechar uma grande 

área, para que os danos económi-

cos possam ser limitados o máximo 

possível. Na Alemanha, a decisão 

de encerrar uma área segue regras 

claras: se forem identificados mais 

de 50 casos da Covid-19 na mes-

ma localidade, esta será encerrada 

e um conjunto de medidas será 

posto em prática até que o surto 

esteja sob controlo. Isto requer boa 

vigilância epidemiológica, protoco-

los claros e respostas rápidas, com 

pessoal de saúde a testar, rastrear e 

isolar as pessoas naquela localidade 

o mais rápido possível logo após a 

identificação dum surto. Isto pode 

ser pensado com uma brigada de 

bombeiros nacional ou uma equipa 

de resposta de emergência que será 

enviada para onde for necessário 

para controlar um surto. É impor-

tante ressaltar que é mais rentável 

ter uma estrutura de emergência 

tão centralizada e bem coordenada 

do que ter todo o sistema de saú-

de ajustado à resposta pandêmica. 

Uma resposta rápida é essencial 

para deter a propagação exponen-

cial do vírus o mais cedo possível 

num surto. 

Medidas locais sustentáveis. A 

menos ou até que um teste muito 

eficaz e simples seja desenvolvido, 

que as pessoas possam administrar 

a si próprias, não será possível tes-

tar toda a gente em todo o lado, por 

isso, devemos procurar outros “sis-

temas de alerta precoce” que não 

sejam testes. Em locais remotos 

ou com poucos recursos, isso pode 

ser tão simples quanto os centros 

de saúde locais, ou mesmo líderes 

comunitários, informarem as auto-

ridades de saúde assim que virem 

qualquer aumento perceptível no 

número de pessoas que adoecem 

ou morrem devido aos sintomas 

da Covid-19 nos seus bairros. Em 

áreas urbanas, as autoridades po-

dem usar aplicações móveis para 

rastrear contactos, como alguns 

países estão fazendo com diferen-

tes graus de sucesso. O Mídia Lab, 

uma ONG moçambicana, já de-

senvolveu uma aplicação deste tipo, 

que foi concebida para populações 

estudantis, e o Ministério da Saúde 

pode adaptá-la para responder as 

necessidades mais amplas se assim 

o desejar. A responsabilidade de 

assegurar o isolamento das pessoas 

infectadas também pode ser trans-

ferida para o nível da comunida-

de, com os líderes comunitários a 

acompanharem os casos confirma-

dos ou suspeitos nas suas áreas. Isto 

tem funcionado muito bem no Vie-

tname, por exemplo. Mais uma vez, 

estes são exemplos de abordagens 

adaptáveis, flexíveis e direcionadas 

que podem funcionar durante um 

período de tempo mais longo, de-

pois de a actual crise de curto prazo 

ter terminado e depois de a atenção 

política se ter deslocado para outras 

prioridades, quando as pessoas vol-

taram às suas actividades normais e 

as crianças regressaram à escola.

Diferenciação de riscos. Num esfor-

ço de longo prazo, a diferenciação 

de riscos torna-se importante por-

que é impossível atender a todas 

as necessidades do país ao mesmo 

tempo. Diferenciação de risco sig-

nifica simplesmente definir crité-

rios para separar áreas e activida-

des com alto risco de propagação 

daquelas com baixo risco, ajudando 

assim tanto o planeamento quanto 

a resposta potencial. As áreas urba-

nas têm maior risco do que as áreas 

rurais devido à densidade popula-

cional e à actividade económica; 

os centros de transporte, como In-

chope, Nicoadala ou Namialo, têm 

maior risco do que as áreas com 

menor movimento de pessoas; e 

actividades desenvolvidas em es-

critórios, mercados e transportes 

públicos são mais arriscadas do que 

aquelas que têm menos interacção 

presencial entre as pessoas. A de-

finição e diferenciação dos níveis 

de risco permite às autoridades 

adoptar as abordagens que melhor 

respondem às necessidades de cada 

situação específica. Em muitos dis-

tritos, isto significa que medidas 

adicionais além das medidas bá-

sicas de prevenção (lavar as mãos, 

usar máscaras e manter distância) 

podem não ser de todo necessárias. 

Sinergias de saúde. Em Moçambi-

que, onde as autoridades de saúde 

pública têm gerido a resposta à 

pandemia com calma e compe-

tência, muitos destes elementos a 

longo prazo já existem ou estão a 

ser desenvolvidos, mas ainda há es-

paço para explorar sinergias dentro 

do sistema de saúde. Enquanto es-

peramos por uma vacina Covid-19 

ou tratamento que poderá nunca 

vir, as autoridades devem aprovei-

tar a oportunidade para investir 

fortemente em água, saneamento 

e higiene, especialmente em insta-

lações de saúde, escolas e edifícios 

públicos, um investimento que terá 

um impacto directo na própria 

pandemia e numa vasta gama de 

outros resultados de saúde. Agora 

é um bom momento para um in-

vestimento sistemático em higiene 

básica e instalações de lavagem das 

mãos. 

*Assessor técnico sénior da H2N. 
Mestrado em Saúde Pública

Quando o sol e os ventos do 

Agosto se anunciaram, vi 

chegada a minha hora. 

Sem malas, nem baús, 

nem qualquer  outro tipo de baga-

gens, parti para Porto Amélia ao 

encontro do grande amor da mi-

nha vida, a Assnate  Assane.

Tínhamo-nos separado três anos 

antes, quando em virtude de ter 

cumprido até o fim a minha mis-

são militar, no distrito de Cabo 

Delgado, tive que voltar à Lou-

renço Marques, a fim de entregar 

o meu espólio e passar a disponi-

bilidade.

Não tive necessidade de a avisar 

da minha chegada. Tinha a certe-

za absoluta de que  m e s -

mo

assim a encontraria a minha es-

pera, porque lhe tinha prometido 

voltar, e ela acreditava incondicio-

nalmente na minha palavra.

Paixão Sideral 
Unia-nos uma paixão sem limites.

Fui encontra-la, naquele fim de 

tarde, sentada a frente da sua pe-

quena casa de madeira e zinco a 

apreciar o pôr do sol sobre a imen-

sa Baía, envolvida, como sempre, 

nos seus panos garridos e alegres.

Recebeu-me, sem grandes estron-

dos, mas vi pelo seu olhar que era 

naquele momento a mulher mais 

feliz do mundo e eu tornava-me 

assim o homem mais feliz do 

mundo também.

No dia seguinte, de manhã, fomos 

ter com o fabricante de barcos, o 

mestre Cadre Bwana, e fizemos a 

nossa encomenda. 

Ele percebeu pela profundidade 

com que nos olhávamos e pelo 

silêncio em que nos envolvíamos, 

que éramos amantes, incondicio-

nais, e sem necessidade de comu-

nicação por outros meios. 

Fez-nos, assim, a promessa de que 

não pararia de trabalhar até que o 

nosso barco ficasse pronto a fim de 

que fizéssemos a nossa viagem, a 

viagem dos nossos sonhos. 

Fomos busca-lo quatro dias de-

pois.

Era um barco azul, com uma única 

vela, grande e dourada, num mas-

tro de sândalo. 

O leme era preto com pintinhas 

vermelhas, como o dorso de uma 

joaninha. 

Os bancos laterais, ao cumprido, 

eram brancos, e escolhemos isso 

porque branco não é uma cor. É 

ausência de cor, é ausência de tex-

tura, é ausência de definição.

Preparamos a nossa marinhagem 

que eram homens azuis, verme-

lhos, pretos, verdes, cor de laran-

ja, lilás, em fim, tudo que há no 

mundo como cor, como símbolo 

de alegria.

E, naquela noite de lua cheia, 

encontrávamo-nos as portas da 

grande Baía, a considerada quarta 

maior Baía do mundo, a Ponto de 

partirmos, eu e a Assnate e a nossa 

marinhagem. 

Depois de embarcarmos abraça-

dos olhei para ela e disse: “Qual 
será o nosso destino?”

Ela abriu os olhos e apontou para 

a estrela mais brilhante do cruzei-

ro do sul. Era para ali que teríamos 

que partir. 

Ao leme do nosso barco estava 

Cupido, menino brincalhão que 

gosta de acertar no coração dos 

incautos a ponto de emacula-los 

de amor. 

Na proa estava Vênus, altiva e de-

cidida a levar-nos a bom porto. 

Partimos, assim, à princípio da-

quela noite, alegres a entoar can-

ções que o ouvido humano nunca 

poderia decifrar e que nenhum 

outro ser humano, por mais criati-

vo que fosse, seria capaz de imitar 

ou sequer chegar aos limites da 

sua originalidade, beleza, simpli-

cidade, e simbologia da paz, do 
amor, da harmonia, do perdão e da 
compreensão. 
Era assim que se iniciava a nossa 
viagem e é assim que acabaria. 
Mas como se pode ver esse fim 
não foi testemunhado por nin-
guém na face da terra. 
Perdemo-nos pelo espaço, perde-
mo-nos pelas estrelas, perdemo-
nos no fulgor, profundidade sem 
limites, do amor, da paixão que 
nos unia. 
Assim foi a Assnate Assane, assim 
fui eu. 
Sempre que olhares para o cru-
zeiro do sul, tente identificar-nos. 

Estaremos lá a acenar-te com tudo 

o que temos de melhor.

Somos as estrelas mais brilhantes 

dos céus do sul porque acredita-

mos nas nossas miragens. 

mento incompleto sobre o vírus para controlar um surto. É im

Por Arild Drivdal*
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SACO AZUL   

Duas correntes de consistência 

considerável, a avaliar pelo vo-

lume de adeptos, constituem o 

campo de debates sobre o retor-

no às aulas. Uma a favor, que não encon-

tra razões para que continuemos ainda 

presos ao susto inicial; e, outra, claramen-

te contrária, que não vê motivos para a 

discussão da estatística dos casos que não 

param de subir. Uma terceira corrente, 

possível, parece estar em formação. Se-

ria a dos que se posicionam por cima do 

muro ou o grupo “tanto faz” que, por ra-

zões óbvias, ainda não ganhou qualquer 

tipo de relevância. 

Por susto induzido iniciamos, de for-

ma brusca, as sessões de confinamen-

to suportadas por decreto presidencial. 

Teoricamente procurava-se retardar o 

pico de uma pandemia que estatística 

e oficialmente não existia entre nós. Já 

confinados começaram a surgir os pri-

meiros casos, a conta-gotas: Thom… thom… 

lentamente, como que a gorar as expectativas 

de um alto nível de susto correspondente a 

uma provável avalanche de casos que se es-

perava. Nada. A primeira dezena de casos, 

por ter sido demorada, foi acompanhada por 

várias teorias. Algumas delas relacionavam o 

“muito lento” crescimento de casos ao facto 

de sermos um País pobre. Outras associa-

vam a pobreza à pigmentação da pele escura 

como razão para a Covid-19 ter desdém pelo 

território moçambicano, tal como aconte-

ce com os cifrões da economia global; uma 

teoria que confunde “negro” como conteúdo 

exclusivo de “moçambicano”. Até religiosos 

passaram a mensagem de que estávamos a ser 

protegidos por Deus, esse ser omnipresente, 

omnipotente, omnisciente. Exibia-se a fé de 

que “outros”, por alguma razão, teriam sido 

desdenhados por esse mesmo Deus. Depois 

percebemos que a Covid-19 não era nem ra-

cista, nem tribalista e muito menos defensora 

de exclusão territorial, social, económica ou 

cultural. No entanto, a caminhar para o mi-

lhar e meio de casos, o susto parece ter-nos 

abandonado. Estamos mais relaxados. Mais 

confortáveis com ideia de que não passa de 

um vírus como muitos outros que também 

pesam sobre a mortalidade humana. Para um 

País que já é pobre, porque empobrecido, o 

confinamento social e todos os freios a que 

nos sujeitamos, sobretudo o económico e o 

cultural, obrigam a alguma flexibilidade no 

enfrentamento do problema.

As duas correntes, acima referidas, são pro-

duto dessa tentativa de enfrentamento. A 

primeira corrente, a do retorno, defendida 

pelo Governo e não só, pode estar a pecar por 

não trazer a público, oficialmente, argumen-

tação científica (ficando a discussão sobre a 

validade científica sob responsabilidade de 

especialistas). A segunda corrente, a do não 

retorno, toma por base o acompanhamen-

to dos dados sobre os casos de Covid-19 

que o Ministério da Saúde tem vindo a 

anunciar. Associa a esses dados o tipo e 

qualidade de infraestruturas, o rácio pro-

fessor-aluno (1/62), o histórico de ma-
nutenção dessas mesmas infraestruturas 
escolares pelo País, entre outros. Pode ser 
que a primeira corrente converse com os 
fundamentos da segunda e que também 
se baseie nos mesmos. Seja como for, as 
duas teriam no aumento do número de 
testes, na perspectiva de tímida massifi-
cação, alguma tendência orientada para 
a consistência. Os custos de não apos-
tarmos eficazmente em sectores como a 
educação e saúde, pensando no futuro, 
são altos. Estaria agora a faculdade de 
medicina desta ou daquela universidade 

a mostrar trabalho e a assessorar o Go-

verno na tomada de melhores decisões. 

Estas, no espírito da dependência, sem 

muita margem de erro, poderão vir de 

fora. Governar cientificamente, então… 

o que é?

Moçambique atravessa um período 

de transformação política ímpar 

desde a instauração da democracia 

multipartidária em 1990. O Partido 

Frelimo detém maioria qualificada na Assem-

bleia da República, após vitória esmagadora 

nas eleições de Outubro de 2019, o que, de 

certa forma, cria espaço para uma percepção 

culposa da Oposição política no país  como se 

as eleições oferecessem um e único resultado: a 

vitória. Como em qualquer jogo há três possi-

bilidades: vitória, empate e derrota. É verdade 

que a economia política eleitoral em Moçam-

bique é mais parecida com um jogo de azar 

onde após regras do jogo terem sido acordadas 

entre as partes interessadas, essas regras mu-

dam durante o jogo sem pré-aviso. Cabe a sa-

gacidade de participantes do jogo terem “fibra” 

para o jogo. Não é o ideal e nem moral, mas 

participar em processos políticos em qualquer 

parte do mundo, exige mais que mero forma-

lismo das regras do jogo. Tal como a Frelimo, a 

Oposição devia conhecer as regras. Porque não 

as aprende?

Do debate sobre a “Renamo pós-Dlhakama,” 

através de uma teleconferência organizada 

pelo Instituto de Estudos Sociais e Económi-

cos (IESE), alguns pontos de vista, de entre 

as quais, a questão da recorrente derrota dos 

partidos políticos da Oposição em Moçambi-

que, de modo particular a Renamo,  atraíram 

a nossa atenção. Nessa teleconferência, o his-

toriador Michel Cahen socorreu-se da tese 

de orquestração de fraude por funcionários 

públicos afectos ao Secretariado Técnico da 

Administração Eleitoral (STAE) para explicar 

o fracasso sucessivo da Renamo. Essa  teoria 

de Cahen está patente nas publicações feitas 

pelos semanários Savana e Canal de Moçam-

bique no mês em curso. Nós temos reservas 

sobre a base que sustena os argumentos profe-

ridos pelo Prof. Cahen pelas seguintes razões:  

A  primeira razão prende-se com a afirmação 

segundo a qual, “o STAE deve ser dissolvido 

por constituir máquina de manutenção da 

Frelimo.” A segunda, que o STAE é composto 

por “autênticos especialistas da manutenção da 

Frelimo no poder e isso não deve existir.” E, a 

terceira, por aconselhar  à Renamo que “preci-

sa de mudar de estratégia” para não perder nas 

eleições de 2024.

Ora, Cahen defende que “o STAE deve ser dis-

solvido por constituir máquina de manutenção 

da Frelimo”. Essa posição nos parece proble-

mática, primeiro, por considerar o STAE fac-

tor determinante nas sucessivas derrotas elei-

torais dos candidatos da Oposição nas eleições 

gerais, dos governadores, e nas eleições muni-

cipais. Portanto, nem o STAE nem a Comissão 

Nacional de Eleições (CNE), olhando para a 

composição e poderes que têm, constituem em 

si mesmos factor único para explicar a derrota 

eleitoral da Renamo e outros partidos da opo-

sição. Segundo, o historiador ignora o contexto 

estrutural que enforma o Sistema Eleitoral em 

Moçambique e a base que sustenta o actual 

figurino da composição quer do STAE quer 

da CNE. Olhar para o STAE e a CNE como 

entidades que  fabricam fraudes a favor da 

Frelimo por simples facto de os órgãos serem 

compostos por funcionários públicos, significa, 

por um lado, ignorar as sucessivas revisões da 

Lei Eleitoral e, por outro, olvidar que a  actual 

composição de representação proporcional dos 

partidos políticos no STAE e CNE ter sido 

proposta pela Oposição, rejeitando os apelos 

das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

para a despartidarização dessas instituições.

Ademais, parece que Cahen se equivoca ao 

atribuir as derrotas eleitorais da Oposição ao 

STAE ignorando outros factores, por exemplo, 

(i) a organização da própria Oposição em cada 

ciclo governativo e processos que conduzem a 

pleitos eleitorais; (ii) falta de visão estratégi-

ca que não ignora as regras de jogo formal e 

informal dos mecanismos de acesso ao poder 

político; (iii) querelas internas insanáveis em 

momentos cruciais com destaque para o que 

aconteceu nos últimos congressos do MDM 

em Nampula e Renamo em Gorongosa; (iv) 

política de seguidismo à aparentes tácticas da 

Frelimo mal copiadas e implementadas sem a 

logística do voto. A pergunta que colocamos 

ao Doutor Cahen é: quando Daviz Simango 

em 2008; Manuel de Araújo nas intercalares 

de 2011 e depois em 2013; Amurane em 2013 

ganharam as eleições municipais na Beira, 

Quelimane e Nampula, respectivamente, não 

existia o STAE e CNE? Não havia nessas en-

tidades funcionários públicos? Aliás, que evi-

dência Michel Cahen encontrou para assumir 

que os funcionários públicos é que prescrevem 

eleições fraudulentas? Estarão o sector privado 

e a fora do jogo político-eleitoral em Moçam-

bique?

O terceiro erro reside na alusão de haver nexo 

de causalidade entre imposto e imparcialidade. 

Receamos que ao abordar o assunto desta ma-

neira, Cahen relegue o rigor académico para 

segundo plano a favor duma abordagem que 

não vai ao âmago das questões, porque não 

apresenta o método que usou para sugerir o 

nexo de causalidade entre imposto e imparcia-

lidade eleitoral.  Daqui, nos parece haver um 

equívoco afirmar categoricamente que o STAE 

deve ser dissolvido por ser desnecessário e 

composto por funcionários públicos pagos por 

imposto com sustentação pouco robusta. Por 

isso mesmo, à  partida, descartamos haver nexo 

de causalidade entre imposto e imparcialidade, 

como se  sugere. Uma perspectiva mais pon-

derada exigiria que o  Professor Cahen, para 

tornar inteligível a sua tese, primeiro, devia ex-

planar o nexo de causalidade entre imposto e 

imparcialidade eleitoral. Segundo, afirmar que 

CNE funciona no Aparelho do Estado onde 

as pessoas não se despem da filiação partidária 

não constitui nenhuma revelação académica. 

Já sabemos disso. Mas sugerir que tais pessoas 

fossem puros administradores de processos 

eleitorais, com profissionalismo e não escamo-

teamento da função vis-à-vis os interesses po-

lítios (acesso e manutenção de poder) equivale 

a dizer que os homens e mulheres que servem 

o Estado no STAE e na CNE sejam sujeitos 

neutros. É problemático argumentar que as 

pessoas sejam puramente neutras nas activi-

dades que desempenham. Não existe tal tipo 

de homens e mulheres, sejam académicos ou 

profissionais de outras áreas de actividades. 

Embora a formação de uma CNE completa-

mente independente seja ideal, Cahen cai na 

ilusão ao pretender dizer que há alguma de-

mocracia no mundo de figurino puramente 

independente quando as pessoas não deixam 

de apoiar seus partidos políticos na busca e 

manutenção do poder político. 

Quanto ao conselho à Renamo, segundo a qual 

“precisa de mudar de estratégia” para não per-

der nas eleições de 2024, achamos que devia 

ser feita uma destrinça entre  análise académi-

ca com consultoria política. Por exemplo,  se 

a Frelimo vem usando suas estratégias para 

manutenção do poder, não nos parece errado 

pensarmos e esperar que a Renamo apareces-

se com uma contra-estratégia após avaliar as 

tácticas  do adversário político. Mas não cabe 

a nós aconselhar os partidos políticos o que 

devem fazer para ganhar as eleições. Se esco-

lhemos posicionamento académico devemos 

ser imparciais. Mas se optamos pela consulto-

ria política não há problema nenhum porque 

não haveria conflitualidade entre academia ve-

rus consultoria política. Concluindo, o nosso 

entender  sobre o posicionamento  de Cahen, 

apontamos que existe aqui o perigo de se aban-

donar a imparcialidade académica e manifestar 

sinais de frustração política do analista. Nos 

pronunciamentos acima mencionados, a res-

ponsabilidade intelectual é abandonada, recor-

rendo-se à assessoria política para a Renamo 

pós-Dhlakama. Na verdade, não estamos con-

tra a consultoria  política de quem quer que 

seja, porém, tal consultoria não deve confundir 

a história política dos partidos da Oposição em 

Moçambique.

Por Ilídio Nhantumbo e Raúl Chambote
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No dia 31 de Outubro de 2018, o Standard Bank, 
S.A e a Eni Rovuma Basin B.V. no âmbito da im-
plementação do Plano de Conteúdo Local do 
Projecto Coral Sul, assinaram um Memorando de 
Entendimento para a implementação conjunta de 
um Programa de Desenvolvimento Empresarial 
com o objetivo de promover ligações comerciais 
e oportunidades para as Pequenas e Médias Em-
presas (PMEs) Moçambicanas.
Como parte deste Memorandum, o Standard 
Bank e a Eni Rovuma Basin, estão a receber can-
didaturas para o primeiro bootcamp digital, des-
tinado à PMEs Moçambicanas, com o objectivo de 
as apoiar a validar os seus modelos de negócio, 
de maneira a garantir sustentabilidade e escalabi-
lidade. O bootcamp, será dado pela ideiaLab, e é 
uma imersão de 5 dias que vai decorrer de 10 a 14 
de Agosto do corrente ano.
Durante o bootcamp, os participantes terão a 
oportunidade de utilizar metodologias que irão 
permitir avaliar, melhorar, desenhar e comunicar 
os seus Modelos de Negócio. 
O programa será gratuito e realizado virtualmen-
te.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA 
O PROGRAMA:

1- Um negócio formalmente registado em Mo-
çambique com toda a documentação da empresa 
em ordem e válida, ou seja, 
a. Um Alvará válido;
b. Cópia do Boletim de República;
c. Registo comercial;
d. Prova do endereço comercial.
e. NUIT da empresa;

2- Pelo menos 2 anos de actividade, com receita 
anual comprovada;
3- Exclusões em termos de tipos de entidades: 
não serão aceites candidaturas de ONGs, Asso-
ciações, Embaixadas, Fundações, Instituições Go-
vernamentais e religiosas;
4- Os candidatos devem ter uma empresa que se 

Candidaturas para Participação do Programa Digital de 
Desenvolvimento de Empreendedorismo em 5 dias 

patrocinado pelo Standard Bank e pela Eni Rovuma Basin B.V.

enquadre em uma das seguintes áreas de actividade:
a. Agricultura;
b. Energia renovável;
c. Serviços de lavandaria;
d. Fabrico de móveis 
e. Transporte de mercadorias;
f. Serviços logísticos;
g. Armazenagem;
h. Transporte de pessoas;
i. Mecânica;
j. Construção civil;
k. Construção de estradas;
l. Fabrico de móveis;
m. Serviços de alimentação;
n. Gestão de instalações;
o. Agências de recrutamento;
p. Gestão de resíduos;
q. Saúde e segurança no trabalho;

5- Será considerada uma vantagem, as candidaturas de 
empresas:

de 35 anos)
-

cular;

6- Para conclusão do curso, a participação nos 5 dias, 
das 8h às 17h, é obrigatória.

7- Será selecionado apenas um participante por empre-
sa.
Caso esteja interessado em se candidatar para este pro-
grama, preencha o formulário de candidatura no se-
guinte link: https://forms.gle/PTyFuWFPa6e2Q4Sw7 
até ao dia 21 de Julho de 2020 ás 23:59h. Os candidatos 
pré-seleccionados terão que apresentar a documenta-
ção indicada acima.
Qualquer dúvida pode ser direcionada para o seguin-
te endereço electrónico: incubadora@standardbank.
co.mz -
dos por e-mail até o dia 3 de Agosto de 2020. A seleção 

-
tação solicitada.
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As remodelações recente-
mente anunciadas pelo 
Secretário de Estado 
de Desporto, Gilber-

to Mendes, são vistas por alguns 

segmentos ligados ao desporto e 

outros inside como bem pensadas, 

uma vez que a despeito de não se 

tratar exactamente de injecção de  

sangue novo, elas procuram impri-

mir nova dinâmica no funciona-

mento daquela instituição.

 Até porque num passado não mui-

to distante, raramente se assistia a 

rotatividade de quadros, daí que al-

guns ficavam muitos anos à frente 

dos destinos de alguns sectores ne-

vrálgicos daquela instituição, sendo 

que esta realidade só foi alterada 

pelo antigo Ministro da Juventude e 

Desporto, Alberto Nkutumula, na-

quilo que foi considerado um acto 

de grande ousadia.

O caso mais paradigmático foi de 

António Munguambe, que tinha 

ocupado vários cargos a nível de 

desporto, desde os tempos de José 

Júlio de Andrade, então Secretário 

de Estado de Desporto.

 Alberto Nkutumula fez uma mes-

cla de figuras conhecedoras de des-

porto e jovens proactivos , a exem-

plo de Arsénio Sarmento, o antigo 

director do Fundo de Promoção 

Desportiva, o qual, entre outras coi-

sas extraordinárias, procurou apro-

ximar o empresariado às selecções 

nacionais, na perspectiva de evitar 

que cada uma procurasse apoio de 

forma individual.

 Porém, apesar deste brilharete este 

viria a ser substituído, situação que 

criou mal estar junto de muitas fe-

derações que tinham, claramente, 

no Fundo de Promoção Desportiva, 

um parceiro estratégico, isto numa 

fase em que Nhelete Mondlane, 

que tinha substituído Alberto Nku-

tumula, ainda estava a estudar os 

cantos da casa.

Mas Mondlane tinha apoio, na 

componente desportiva, da então 

vice, Ana Flávia Azinheira, antiga 

atleta de basquetebol de referência, 

o que torna-se difícil saber as razões 

objectivas que estiveram na origem 

da cessação das funções de Arsénio 

Sarmento. 

Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades
 Se é um facto incontroverso que  

Gilberto Mendes não se trata de 

nenhum “paraquedista”, daí a sua 

nomeação não constituir surpresa 

para muitos (já foi  presidente da 

Federação Moçambicana de Nata-

ção, num período muito importan-

te na história  desportiva do país, a 

realização, em 2011, em Maputo, da 

XI edição dos jogos africanos, o que 

constitui, simplesmente, uma expe-

riência inolvidável), este tem mui-

tos desafios pela frente, que só com 

uma equipa coesa e trabalhadora é 

que os pode vencer.

Na sua primeira grande estreia no 

dirigismo ao outros níveis, Mendes 

começou, como se impunha, por es-

tudar a casa, antes de se precipitar a 

fazer remodelações .

Entre pesos-pesados e caloiros

As apostas de Gilberto Mendes....!
Por Paulo Mubalo

 Visitou clubes da cidade de Mapu-

to, instalações desportivas, reuniu 

com federações, tudo na perspectiva 

de conhecer os desafios de cada ins-

tituição.

Aos olhos do povo tais visitas pa-

reciam deslocações de rotina, ou de 

descontração, mas já há decisões 

de grande impacto que conseguiu, 

servindo de intermediário entre as 

partes, como foi no caso recente 

do acordo entre o Comité Olímpi-

co de Moçambique e a Federação 

Moçambicana de Futebol. Com 

efeito, à luz desse entendimento, a 

Academia da Namaacha passará a 

ser um centro de alto rendimento, 

a ser dirigido pela instituição diri-

gida por Aníbal Manave, enquanto 

que no Zimpeto, junto ao estádio 

nacional,  a federação vai construir 

um centro técnico nacional de fu-

tebol, um empreendimento que vai 

comportar campos, hotel e outras 

infra-estruturas.

Mendes teve alguns deslizes, pró-

prios de quem está a começar um 

projecto de grande vulto, como as 

suas declarações descabidas e qui-

çá, precipitadas, consubstanciadas 

no seu desejo de ver uma equipa 

de Cabo Delgado a militar no Mo-

çambola deste ano, o que seria uma 

clara intromissão do governo em 

assuntos internos da federação ou 

liga, atitude simplesmente bizarra e 

condenada pela FIFA.

Entretanto, entre as novas peças 

que Gilberto Mendes as colocou, 

destaque vai para Elias Wiliamo, 

que passa a dirigir o Instituto Na-

cional de Desporto.

Wiliamo já foi director provincial 

da juventude e  desporto de Sofala, 

assessor do ministro Joel Libombo, 

e muito recentemente esteve à fren-

te da direcção da juventude e des-

porto da cidade de Maputo, onde 

realizou um trabalho digno de real-

ce, mormente na área da juventude.

Figura pragmática, discreta e com 

alto sentido de responsabilidade, 

Wiliamo deixou um legado nes-

ta última instituição, a avaliar pelo 

leque de realizações feitas, a exem-

plo do programa Geração Biz, no 

fortalecimento da capacidade de 

intervenção do sector junto do 

movimento associativo e também 

na busca de novos parceiros para 

reforçar a capacidade de apoio aos 

programas desportivos. 
Claramente, é uma das apostas 
acertadas e que muito contributo 
continuará a dar ao Instituto Na-
cional de Desporto.
Outra mais- valia é Francisco da 
Conceição, um Phd, antigo trei-
nador da académica e que, fazendo 
dupla com Meque, levou aquela 
equipa a conquistar um africano de 
clubes em 2001.
 Conceição fez um trabalho me-
ritório no Instituto Nacional de 
Desporto, depois de uma curta 
passagem pela direcção nacional de 
desporto, onde foi director. Nas no-
vas funções de director nacional de 
desporto de rendimento, esperam-
-se grandes obras, sobretudo num 
momento em que, modalidades 
tidas como não prioritárias, conse-
guem melhores resultados em rela-
ção as que claramente são apostas 
do governo. 
Outrossim, reina muito optimis-
mo quanto à indicação de Sidónio 
Chavisse, para o cargo de inspec-
tor- geral, em substituição de José 
Dimitri, este que foi a reforma, de-
pois de ter realizado um trabalho 
imaculado. 
Chavisse foi presidente da Associa-
ção de Boxe da Cidade de Maputo, 
mas não chegou a brilhar, daí que 
tem a ímpar oportunidade de se re-
dimir. 
O novo inspector será coadjuva-
do por Cláudia Simbine, quadro 
considerada competente, antiga 
basquetebolista da selecção nacio-
nal e directora nacional adjunta de 
desporto no mandato de Nyelete  
Mondlane.
O beneficio de dúvida é dado a Te-
resa Manuel, directora nacional de 
desporto de desenvolvimento, um 
cargo novo, mas a experiência que 
ele adquiriu no INADE pode ser 
fundamental para o alcance dos ob-
jectivos preconizados. 
Já para acomodar, Gilberto Men-
des nomeou Rui Albazine , antigo 
director nacional de desporto, uma 
figura que foi muito apática, para 
o cargo de assessor. E é com essa 
equipa,  indubitavelmente desafia-
dora, que Gilberto Mendes se lan-
ça às feras. E o tempo será o maior 
termómetro.

Gilberto Mendes

A 
Organização Mundial de Saúde recomendou, esta semana, que 

só se reabram as escolas quando a transmissão comunitária do 

novo coronavírus esteja controlada, admitindo que falta saber 

muito sobre o papel das crianças na pandemia.

“Ainda nos falta compreender muita coisa sobre a transmissão por crian-
ças”, afirmou a principal responsável técnica no combate à pandemia, a 

epidemiologista norte-americana Maria Van Kerkhove, indicando que as 

crianças “tendem a ser afectadas” pela Covid-19, com sintomas mais ligei-

ros, mas que são capazes de transmitir a doença.

O diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias daquela 

agência das Nações Unidas, Michel Ryan, salientou que “quando a trans-
missão comunitária é intensa, as crianças são expostas e farão parte do 
ciclo de transmissão e podem infectar outras pessoas”.
Questionado sobre a reabertura das escolas, alvo de polémica em países 

como os Estados Unidos, Michael Ryan declarou que, enquanto o vírus 

circular e haja cadeias de transmissão, “qualquer ambiente onde as pessoas 
se misturam é, essencialmente, problemático”.
“A maneira melhor e mais segura de reabrir escolas é um contexto de bai-
xa transmissão comunitária, que tenha sido eficazmente suprimida com 
uma estratégia adequada”, indicou.

Michel Ryan destacou que não se pode pensar em reabrir sectores de acti-

vidade e da sociedade um de cada vez, porque o problema da transmissão 

do novo coronavírus não se resolve em parcelas, devendo-se olhar para o 

contexto total.

“Não podemos transformar as escolas numa bola de futebol. Isso não é 
justo para as crianças”.
“Se conseguirmos suprimir a transmissão nas nossas sociedades, as esco-
las podem abrir de forma segura”, declarou.

Nos Estados Unidos, onde há mais de 3,3 milhões de pessoas infectadas, 

o Presidente, Donald Trump, tem pressionado os responsáveis estaduais 

para reabrir as escolas depois do verão, ameaçando retirar verbas federais 

aos que não voltem ao ensino presencial.

Michel Ryan afirmou também que é irrealista esperar que o novo coro-

navírus acabe ou que haja uma vacina perfeita e acessível para a covid-19 

a breve prazo.

“Precisamos de aprender a viver com este vírus. Esperar que consigamos 
erradicar ou eliminar este vírus nos próximos meses não é realista, tal 
como acreditar que, por magia, teremos uma vacina perfeita a que toda a 
gente terá acesso”, admitiu.   

 Leia S.F.Favor: Tenho feito nos últimos 18 meses, uma enorme conten-

ção para evitar falar ou escrever sobre o A.T.C.M! Mas… Hoje e agora, 

vou só abordar alguns temas : * há dias, o actual presidente, mais uma vez, 

disse num projecto de jornal que se candidatou “depois de ser convencido 

por amigos e sócios do clube”, denotado assim alguma falta de hones-

tidade intelectual, pois os meios que ele e alguns da sua equipe usaram 

antes e durante as eleições foram de quem quereria ser a todo custo o 

próximo Presidente do A.T.C.M. ( Pagaram-se muitas dezenas de quotas 

e compraram-se maningue votos para votarem nele).

Quando deveria ter começado por reconhecer, que o signatário desta colu-

na resignou ao lugar, para dar espaço a ele, a outras e outros que quisessem 

fazê-lo.

*Mostrou ser um zero em associativismo, quando manobrou e o actual 

Presidente da Assembleia Geral deixou-se levar ao deixar criar-se a se-

guinte situação:

Não foi permitida à direcção cessante no seguimento da ordem de tra-

balhos, que se  lesse e apresentasse o relatório de actividades e contas! 

Contudo, forçaram a que os sócios presentes, mesmo sem terem lido nos 

escritórios ou deixassem que eu e o vice da área financeira, lessem os rela-

tórios de actividade e contas; mas que a Assembleia Geral fosse a votos e 

aí os dois relatórios fossem chumbados.

Vejam só: A Assembleia geral não deixou nem lerem, nem deixaram que 

que se lesse e depois… Não aprovaram!...

O próprio Presidente da Mesa da Assembleia Geral perguntou em plena 

assembleia várias vezes: Se os sócios não leram, nem deixaram ler, como é 

que se pode votar a favor ou contra?>> A maioria dos sócios os que vota-

ram nele, disseram: não é preciso, vamos a votos!!!...

Pois é! Mas foi isso que se fez e aconteceu! O pior é que a inspecção do 

Ministério da Juventude e Desportos ficou a ver esta democracia… Sem 

ouvir e indigna dos pergaminhos d’um clube como o A.T.C.M.

Nunca na história do desporto em geral e no motorizado pela mão do 

A.T.C.M, tal aconteceu, uma bacheza destas!…

No jornal Mozauto, diz que a direcção está unida a sua volta. Gostaria que 

assim fosse. Que se saiba, 1 elemento do seu elenco já pediu a demissão 

e outros não têm participado nas reuniões da direcção, talvez devido à 

covid….

Como já lhe disse pessoalmente, agradecia que o Rodrigo trabalhasse a 

bem e por bem do A.T.C.M e me deixasse em paz e à direcção cessante. 

Parasse d’uma vez por todas de fazer-se autoelogios e esperasse pela As-

sembleia Geral, para que os sócios apreciassem ou não…. O seu trabalho 

e discutirem os assuntos do clube que perdeu o estatuto de Federação!!!

Assim faz um líder!!!

O.  M .S

“ Oi mais saúde”
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A província de Cabo Delgado vem registando, nas últimas semanas, um 
aumento exponencial da violência. Este texto descreve as dinâmicas dos 
ataques, as relações existentes entre os grupos armados e sectores da população, 
assim como a estratégia de contra-insurgência utilizada pelas forças de 
defesa e segurança. Argumenta-se que o avanço da insurgência é alimentado 
por históricos sentimentos de exclusão do poder central, que estruturaram 

FDS relativamente às populações locais tendem a aumentar ressentimentos 
contra o Estado, a alargar a base de recrutamento de rebeldes e a prolongar e 

Nas últimas semanas, o aumento da violência em Cabo Delgado traduziu-
se em centenas de mortos, valas comuns, centenas de milhar de deslocados, 
problemas de acolhimento de populações, de assistência alimentar e sanitária. 
Em virtude da insegurança, a grande maioria dos funcionários abandonaram a 
zona Nordeste da província, estando a população privada do acesso a serviços 
públicos, em especial no campo da saúde.

modernização coerciva idealizados a partir do governo central, foram geradores 

movimentos que se insurgiram militarmente contra o Estado obtiveram 
importantes apoios externos, mas foram hábeis em capitalizar politicamente 
o descontentamento de sectores populares, onde construíram bases sociais de 

depararam-se, no terreno, com a falta de colaboração das populações locais, 

traduzindo-se na repressão a civis, alimentando sentimentos contra o Estado e 
alargando a  base social de recrutamento para grupos rebeldes.

Neste cenário propõe-se um conjunto de caminhos conducentes a uma 
maior inclusão económica e justiça social, invertendo o modelo económico 
extravista e as presentes formas de acumulação de capital; aprofundando 
investigações sobre contradições socio-económicas locais; valorizando 
económica, simbólica e culturalmente as populações da costa, repensando a 

de autoridade; multiplicando-se parceiros e aliados com vista a criar mais 
espaços de participação social. 

RESUMO

Resumo do Destaque Rural nº 93

DO IMPASSE MILITAR AO DRAMA HUMANITÁRIO:

APRENDER COM A HISTÓRIA E REPENSAR A INTERVENÇÃO EM CABO DELGADO

João Feijó

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-93/

Para proporcionar maior comodidade aos trabalhadores e ainda associar novas 
tecnologias que melhorem a eficácia dos serviços, a Sasol irá transferir a sua Sede, com 
efeitos à  partir do dia 27 de Julho de 2020, para o seguinte endereço:

Edifício Maputo Business Tower
Rua dos Desportistas, n° 480, 13°-15° andares
Maputo
Moçambique

Maputo, 06 de Julho de 2020

ANÚNCIO DE MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
SASOL PETROLEUM MOÇAMBIQUE LDA
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Eni Rovuma Basin B.V.- Mozambique Branch, convida empresas interessadas a sub-

meter a sua Manifestação de Interesse para prestação de serviços de fornecimento de 

Tubos e respectivas curvas com revestimento anticorrosivo, para os projectos de desen-

volvimento offshore em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O desenvolvimento do projecto estará localizado em águas profundas de 1.500/2000m, 

a uma distância de 60Km da costa - Cabo Afungi (Palma).

O escopo do trabalho inclui o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas, 

instalações e serviços necessários para o fabrico, teste e entrega de tubos de aço ao 

carbono SAWL de 22 polegadas, e respectivas curvas com revestimento externo para 

efeitos anticorrosivos.

Em particular, o escopo essencial inclui:

-

cluindo, entre outros:

-

nacionais API 5LD/ISO3183 PSL2 ou DNV-OS-F101 L450 com os requisi-

tos adicionais das especificações do projecto;

de qualificação associados;

é um requisito mínimo);

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de interesse, fornecendo 

a seguinte informação e documentação:

I. Documentos Técnicos:

a) Evidencia de experiencia comprovada no fornecimento do tamanho equivalente (20 

a 28 polegadas de DE e 25 a 40mm de espessura) e tipo (ISO 3183 PSL2/DNV-

-SAWL-L450) de tubos para aplicação de transporte subaquático de gás;

b) Evidência de experiência comprovada no fornecimento de tubos, em contrato único 

de mais de 100Km dos referidos tubos.; 

c) Evidência de experiência comprovada no fornecimento de Buckle arrestor para tu-

bulações de grande diâmetro e espessura (20 a 28 polegadas de diâmetro externo e 

até 60mm de espessura);

d) Evidência de experiência comprovada no fornecimento de revestimentos anticor-

rosivos (3LPP e 3LPE) para aplicação offshore no tamanho e tipo de tubulação 

acima mencionados;

e) Evidencia de experiencia comprovada no fornecimento de curvas revestidas;

f ) Confirmar e apresentar evidencia da capacidade da fabrica de fornecer tubos reves-

tidos, em conformidade com os padrões DNV-OS-F101 com requisitos adicionais 

D;

g) Confirmar e providenciar evidência de que a fábrica está equipada com sistema de 

laser a 100% para a verificação dimensional em ambas as extremidades dos tubos, 

para assegurar que DI e a ovalização estão dentro dos parâmetros de tolerância 

exigidas.

h) Confirmar e fornecer evidencia de que a fabrica esta equipada por equipamento 

NDT certificado pela DNV e capaz de realizar todos os NDT especificados pelo 

DNV-OS-F101 na placa revestida inicial e no tubo final.

i) Adicionalmente, confirmar e apresentar evidencia de que a fabrica possui o equipa-

mento necessário para realizar AUT 100% da junta longitudinal (tanto para de-

feitos longitudinal e transversal, incluindo Chevron Crack) (com dados gravados 

digitalmente) como alternativa a radiografia 100%;

j) Carga de trabalho para os próximos 5 anos e disponibilidade por ano;

k) Capacidade de produção diária.

l) Providenciar certificação de sistemas de gestão de qualidade e/ou sistemas de gestão 

de qualidade em conformidade com os padrões internacionais de qualidade (ISO 

9001:2008)

m) Providenciar documentação de sistemas de gestão de qualidade (Exe Manual de 

qualidade, politica de QA e a lista de procedimentos/instruções em uso), para cada 

grupo na Joint Venture ou Consorcio;

n) Providenciar certificação do Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança e 

/ ou Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança em conformidade com os 

padrões internacionais (por exemplo, OHSAS 18001: 2007);

o) Providenciar Certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental e / ou Sistema 

de Gerenciamento Ambiental em conformidade com as normas internacionais (por 

exemplo, ISO 14001: 2004);

p) Os desempenhos de HST e ambiente dos últimos 5 anos devem ser fornecidas de 

acordo com os seguintes dados abaixo:  

q) Evidência de conformidade dos produtos / instalações / suprimentos dos candidatos 

às leis e normas nacionais / internacionais aplicáveis aos requisitos de segurança e am-

bientais (considere apenas o padrão aplicável a este projeto específico).

II Documentos Administrativos:
a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome da Pessoa Jurídica e 

pessoa de contato para recebimento do pacote de qualificação e outras informações 

relevantes da Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Últimos três anos de Demonstrações Financeiras e Relatório Anual, incluindo Ba-

lanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. Esses docu-

mentos devem ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) e também 

para a entidade registrada em Moçambique da Empresa que firmará o contrato em 

questão;

c) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e beneficiários 

finais (se não listados na bolsa de valores);

d) Caso pretende participar da Manifestação de Interesse como consórcio ou empreen-

dimento conjunto, informações sobre cada membro de consórcio ou empreendi-

mento conjunto e papel de cada participante no projeto em potencial. Essa intenção 

de formar um consórcio ou uma JV deve ser apoiada por um Contrato ou “Memo-

rando de Entendimento” devidamente assinado por cada entidade do grupo;

As empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse registrando a 

sua empresa através do nosso site (aplicativo Eni Rovuma bacia B.V.):

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

Para qualquer suporte, poderá entrar em contacto com a nossa equipe de serviços de 

suporte através do endereço abaixo:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Depois de enviar a Manifestação de Interesse no aplicativo do site, deverá partilhar o 

número de seu ID para o endereço abaixo:

e-mail: erb.procurement@eni.com

 IMPORTANTE:

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e também ao se-

guinte código de mercadoria:

BB01AA01– SAWL WELDED LINEPIPES IN CARBON STEEL
No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área “Origem do convite” 

deve ser preenchida da seguinte forma: “Fornecimento de tubos SAWL L450 de 22 
Polegadas”.

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas inte-

ressadas nesta Manifestação de Interesse poderão receber da Eni Rovuma Basin B.V o 

Pacote de Qualificação.

A presente consulta não deve ser considerada como um convite à apresentação de pro-

postas e, portanto, não representa nem constitui qualquer promessa, obrigação ou com-

promisso de qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer 

acordo ou memorando de entendimento com qualquer Empresa que participe desta 

Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido na preparação da Manifestação de Interesse será da total res-

ponsabilidade das Empresas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte 

da Eni Rovuma Basin B.V. 
Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse 

serão tratados como estritamente confidenciais e não serão divulgados ou comunicados 

a pessoas ou empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação de Interesse 

para o endereço do site acima indicado é 29 de Julho de 2020, 23:59 horário da África 
Central. A documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TUBOS 
SAWL L450 DE 22 POLEGADAS 

PUBLICIDADE
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Eni Rovuma Basin B.V. - Mozambique Branch invites interested companies 
to submit expression of interest for the supply of line pipe, associated pipe 

-
que. 

SCOPE OF WORK
The development will be located in water depths of 1,500÷2,000 m, at an ap-
proximate distance of 60 km from the shore - capo Afungi (Palma).    

-
ring structures, and a long tie-back from the subsea gathering structures to 
shore.
The Scope of Work includes the provision of all labor, materials, tools, faci-
lities and services required to manufacture, test and deliver the 22” SAWL 
Carbon Steel Line Pipe, associated pipe bends, and external coating for anti-
-corrosion purpose.

-
mited to: 

-

DOCUMENTS REQUIRED
-
-

tory information and documentation:

I. Technical Documents:

-

with laser method for 100% dimensional check at both pipe ends to ensu-

required equipment to perform 100% AUT of the longitudinal weld (for 
both longitudinal and transverse defects including chevron cracking) 

-

-

-

of this questionnaire, at least following data shall be provided:

-
nal/international laws and standards applicable for safety and environmen-

project).

II. Administrative Documents:

-

c) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and 

d) In case, you wish to participate in the Expression of Interest as a consortium 
or as a joint venture, information about each member of consortium or 
joint venture and role of each participant in the potential project. Such 

entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
-

cation):

e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once the Expression of Interest has been submitted within the website appli-

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to the following 
commodity code:
BB01AA01– SAWL WELDED LINEPIPES IN CARBON STEEL

Within the website application, under the section “Object of the Applica-
tion”, the area “Origin of invitation” shall be completed as follows: “Sup-
ply of 22” SAWL L450 Line Pipe”.

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Com-
panies interested in this Expression of Interest

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore 
it does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of 

or arrangement with you or with any Company participating in this Expres-
sion of Interest.

Interest shall be fully born by such Companies who shall have no recourse in 

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will 

to non-authorized persons or companies.
The deadline for receipt of the Expression of Interest by the website address 
indicated above is set at 29 de July 2020, 23:59 pm Central Africa Time

deadline.

EXPRESSION OF INTEREST
FOR SUPPLY OF 22” SAWL L450 LINE PIPE
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Urgindo da necessidade de melhorar cada vez mais a imagem da Vila Sede do 

Distrito, convista a promover o desenvolvimento sócio económico em geral,  cum-

prindo com o estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 39 do Decreto 11/2005 

de 10 de junho, o Governo do Distrito de Magude avisa a todos os proprietários 

dos imóveis abandonados(ruinas) existentes na vila, para que no prazo de 15 dias 

a contar da data da publicação do presente, se apresentem na Sede do Governo 

Distrital levando consigo os seguintes documentos:

-

var-se-á o direito de ancionar outros mecanismos legais aplicáveis nestas circuns-

 

Magude aos 07 de Julho de 2020

Lázaro Manuel Bambamba

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE

AVISO Nº 01/2020

Poderão pertencer a duas 
pessoas do círculo pró-
ximo da célebre rainha 
do Egipto, dizem os 

egiptólogos. Foram identificadas 

no templo de Taposiris Magna, a 

45 quilómetros de Alexandria.

Morreram há mais de dois mil 

anos e os seus corpos mumifica-

dos foram depositados numa câ-

mara funerária que só foi invadi-

da pelas águas ou não tivesse sido 

o templo em que se encontram, 

arqueólogos que trabalham há 

14 anos neste sítio a 45 quiló-

que as duas múmias pertenceram 

a membros da elite contemporâ-

-

nha do Egipto que o cinema aju-

dou a imortalizar e cujo túmulo 

documentário The Hunt for 

-

treia marcada no Channel 5 

britânico para a próxima quinta-

-feira e que o diário britânico 

The Guardian está a antecipar na 

sua edição online desta segunda-

 “Estas múmias terão sido espec-

folhas de ouro mostra que terão 

sido membros importantes da 

sociedade”, diz Glenn Godenho, 

professor de Egiptologia da Uni-

versidade de Liverpool e o guia 

desta produção televisiva que se 

centra nos avanços feitos pela 

equipa coordenada por Kathleen 

Martínez, arqueóloga que dirige 

-

ris Magna e que está agora mais 

convencida do que nunca de que 

o túmulo de Cleópatra se encon-

Segundo Godenho, o tratamento 

final das múmias a folha de ouro 

estava reservado a um número 

muito restrito de pessoas, o que 

sugere, simultaneamente, que 

este templo pode ter sido uma 

Egipto

Descobertas duas múmias que podem deixar os 
arqueólogos mais perto do túmulo de Cleópatra

importante necrópole e que es-

tes dois indivíduos – trata-se de 

um homem e de uma mulher, de 

acordo com as imagens de raio-X 

– podem ter chegado a interagir 

pertencido ao seu círculo próxi-

que para já não passa disso e que 

Já no início do ano passado, Ka-

thleen Martínez tinha vindo a 

público corroborar as afirma-

ções de um outro colega, Zahi 

Hawass, o antigo responsável 

máximo pelo Conselho Supre-

que assegurou num colóquio em 

Itália saber onde se encontrava o 

túmulo de Cleópatra e de Marco 

terá sido o grande amor da vida 

-

las suas afirmações bombásticas 

a que falta muitas vezes rigor, de 

acordo com outros egiptólogos e 

não convence, Hawass tem feito 

da localização do túmulo da úl-

tima rainha do Egipto um dos 

agora, os que contestam as suas 

afirmações e as da arqueóloga 

dominicana garantem que ne-

nhuma prova foi apresentada e 

que a teoria de que Cleópatra se 

Magna carece de fundamenta-

Cleópatra foi a última represen-

tante da dinastia ptolemaica, que 

governou o Egipto durante cer-

uma das mais destacadas figuras 

da última fase da república roma-

na, lutando para que o seu reino 

não se transformasse numa pro-

-

tes suicidaram-se depois de as 

suas forças militares terem sido 

derrotadas na Batalha de Áccio 

-

lho adoptivo e herdeiro de Júlio 

imperador romano, com o nome 

Martínez e a sua equipa já puse-

ram a descoberto uma escultura 

sem cabeça representando o fa-

Cleópatra, dezenas de moedas 

com o rosto da rainha, uma es-

cultura que, muito provavelmen-

te, representará Cleópatra e Mar-

de uma estátua de alabastro da 

(Publico.pt)

 
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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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Hoje acordei para a vida com os meus pulmões cheios de ar, com uma 

forte vontade de contar um segredo a quem passa na rua, de cantar, 

assobiar ou então mesmo e só por preguiça apenas sorrir. Isto já não 

me acontecia há um bom somatório de meses, desde que um grupo, 

uma seita de qualificadíssimos PHD`s – este alto grau de sofisticação intelec-

tual que, segundo uma publicação recente do nosso emérito dicionarista, Prof. 

Doutor Pescoço, o significado desta distinção consta na página reservada aos 

títulos académicos em Moçambique e só fica bem dito em língua inglesa: put 
him down. Lamento, caros leitores, ter adormecido antes de ler a tradução para 

a língua portuguesa, acreditando no vosso admirável senso poliglota.

As minhas comadres Teresa e Felismina foram passar uns dias de férias reser-

vando esta nobre missão em mãos não muito alheias. Isto não significa que 

estamos distraídos. Liberdade sim e já, na justa medida! Libertinagem, não! 

Sou contra os que estão contra a liberdade. Quem não gosta de ver os nossos 

companheiros desta longa marcha por este solo pátrio, o economista Carlos 

Nuno Castel-Branco e o jornalista e editor do mediaFAX Fernando Mban-

ze, que levante a mão para ser contado! Não é preciso chamar um caranguejo 

para fazer manicure às mãos erguidas. Um brinde à liberdade de expressão e de 

imprensa. É o que a Redacção do SAVANA/mediaFAX fez esta quarta-feira, 

para celebrar o facto do Tribunal Superior de Recurso ter mantido a decisão de 

primeira instância que ilibou Carlos Nuno Castel-Branco e Fernando Mbanze, 

num absurdo processo, em que o economista era acusado de crime contra a 

segurança do Estado e o jornalista responde pelo crime de abuso de liberdade 

de imprensa, por ter publicado a carta, em que o economista acusava Armando 

Guebuza de estar “fora do controlo”.

Uma salva de palmas para o menino de tão pouca idade que deu um digno 

exemplo, a tanta gente imprudente, desleixada. Meus deus, como é que um 

soldador pode esquecer-se do uso elementar de uma máscara na sua actividade? 

Isto para não falar da proteção contra o coronavírus, como, filhos de Adão e 

Eva? A não ser que sejamos todos voluntários de uma nova agência funerária 

ou vizinhos, coisa assim.  

E isto reacende a minha vontade de contar-vos segredos, caros leitores. Tudo o 

que partilho hoje são notícias do futuro. Eu tenho-as, frescas, em primeiríssima 

água. As novidades chegaram até mim das mãos de um pastor reformado que 

está contra a reabertura das igrejas e contra a reabertura das escolas. Dito em 

palavras simples, ele é contra o fanatismo dos zeros à direita nas contas bancá-

rias dos donos das escolas privadas e outros pontos de cobrança. Ele é a favor do 

uso contínuo da máscara até a libertação total e completa. Eu não sei dizer em 

palavras comuns como foi possível a lente do Naíta Ussene desmascarar tanta 

gente num só dia. Não mereço tanto trabalho, andar a insistir no labor inútil de 

perguntar ao meu amigo fotojornalista Naíta como foi possível este milagre dos 

deuses. Bem sei que ele vai encolher os ombros, naquela modéstia característica, 

sempre saudável e dizer-me – não sei! Sobre a vontade de cantar, por enquanto 

adianto a melodia solta na brisa do índico para desconfinar o ar por mais uma 

semana. Até já!

Desmascarados!



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1384

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto: Naita Ussene

Alguns dias depois de rece-
ber uma carta da Confe-
deração das Associações 
Económicas de Moçam-

bique (CTA), solicitando-lhe que 

usasse dos seus “bons ofícios” no 

sentido de suspender a publica-

ção do Diploma Ministerial so-

bre selagem de bebidas alcoólicas 

e tabaco manufacturado, Adriano 

Maleiane, ministro da Economia 

e Finanças, agiu conforme solici-

tado pela mais influente agremia-

ção empresarial do país, soube o 
SAVANA de fontes internas.

-

-

-

Em reacção à interpelação feita pela CTA

Maleiane trava publicação 
do diploma sobre selagem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bangs bangs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa
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A 
Central Térmica 
de Ressano Garcia 
(CTRG) ofereceu, 
nesta terça-feira, kits 

de higienização à comunidade do 
posto administrativo de Ressano 
Garcia, no distrito de Moamba, 
num acto que surge como contri-
buto na luta e prevenção contra o 
novo coronavírus. 

A CTRG ofereceu igualmen-

te 2.500 máscaras de prevenção, 

dois tanques de água de 2,500Lt 

cada, com três lavatórios equi-

padas com torneiras automáti-

cas. Houve igualmente a doação 

de 10 bombas de pulverização e 

desinfecção e mais 200 litros de 

álcool e 1000 luvas. 

Os dois tanques serão colocados 

em locais com maior aglomera-

ção, nomeadamente, o terminal 

de transporte de Ressano Garcia 

e o mercado Matendene.

As máscaras foram confecciona-

das por um grupo de alfaiates de 

Ressano Garcia, mobilizados pelo 

posto administrativo em resposta 

ao pedido da CTRG, no âmbito 

da sua responsabilidade social. A 

CTRG reforça combate contra 
covid-19 em Ressano Garcia

CTRG baseada em Ressano gra-

dualmente apoia e desenvolve as 

empresas locais. Os alfaiates rece-

beram formação sobre costura de 

máscaras seguras face ao risco de 

infecção pela covid-19. Confec-

cionadas na base de tecido, a cos-

tura das peças obedeceu aos mais 

elevados padrões de qualidade, 

visando conferir-lhes a necessária 

segurança.

De acordo com a representan-

te da CTRG, Marília Manhiça, 

quinhentas máscaras foram ofer-

tadas aos trabalhadores daque-

riço terrestre  do país. 

De igual modo, o representan-

te dos transportadores, Jacinto 

Mucavel, louvou o acto que vai 

beneficiar 165 motoristas e in-

dicou que o mesmo mostra que 

“estamos juntos na luta contra 

a covid-19, principalmente, por 

Ressano ser um local delicado e 

sensível tendo em conta a mo-

bilidade que caracteriza o local, 

devido a fronteira que liga Mo-

çambique e África do Sul”. 

A CTRG tem capacidade para a 

produção de 175 MW de energia 

a partir de gás natural. É a maior 

central no país construída de raiz 

e destina-se ao abastecimento de 

energia eléctrica à zona sul do 

País. 

A Planta está localizada em Res-

sano Garcia, dista a 4,5 km da 

fronteira, entre  Moçambique 

e África do Sul. O projecto da 

construção da CTRG é resultado 

de uma pareceria entre a Electri-

cidade de Moçambique, e a sul-

-africana SASOL e está orçado 

em cerca de 250 milhões de dó-

lares americanos. 

(Elias Nhaca)

la que é a maior central térmica 

do país, maioritariamente detida 

pela Electricidade de Moçambi-

que (51%) e pela Sasol (49%). As 

restantes duas mil máscaras são, 

exclusivamente, para a popula-

ção local, em todos os bairros do 

Posto. 

Manhiça indicou que este acto 

surge para potencializar e refor-

çar a higienização das pessoas re-

sidentes neste local, de tal modo 

que todos estejam engajados com 

material na luta contra esse mal 

que já infectou mais de  mil pes-

soas no país. 

O secretário permanente do 

distrito da Moamba, Lourenço 

Tuaía Mapira, louvou o acto e ga-

rantiu que já foram definidos os 

locais mais carenciados a receber 

esse material. 

“Evidentemente que esses quites 

não serão suficientes para todos 

habitantes, uma vez que, temos 

duas mil máscaras para mais de 

14 mil habitantes, mas, com cer-

teza, serão úteis para reduzirmos 

o número dos que não tem más-

caras, ou algo para a desinfecção, 

principalmente, em locais públi-

cos como o terminal de trans-

porte e mercado Matendene”, 

enfatizou Mónica da Felicidade 

Macheque, chefe do posto de 

Ressano Garcia. 

Por sua vez, o representante dos 

beneficiados, Samuel Nhatave, e 

chefe da localidade sede de Res-

sano Garcia, disse acreditar que 

a partir desse acto, será possível 

educar a população, fazer o con-

trolo e melhorar a situação da se-

gurança higiénica tendo em conta 

a mobilidade existente no local, 

que é o maior posto transfrontei-

No âmbito da pro-

moção de ligações 

comerciais e opor-

tunidades para este 

segmento de empreendimen-

tos, as pequenas e médias 

empresas (PME) vão benefi-

ciar, entre os dias 10 e 14 de 

Agosto, de um programa de 

imersão empresarial, denomi-

nado #Ideate Bootcamp, pro-

movido pelo Standard Bank, 

através da sua Incubadora de 

Negócios, em parceria com a 

PME beneficiam de imersão empresarial
Eni Rovuma Basin.

A formação, que será ministrada 

de forma virtual, tem como objec-

tivo apoiar as PME na validação 

dos seus modelos de negócio, de 

forma a garantir a sua sustentabili-

dade e escalabilidade. Ela surge no 

âmbito da implementação do Pla-

no de Conteúdo Local do Projecto 

Coral Sul.

Durante os cinco dias, os parti-

cipantes vão obter ferramentas e 

utilizar metodologias que irão per-

mitir desenhar, avaliar, melhorar 

e comunicar os seus modelos de 

negócio.

São elegíveis a este programa 

empreendimentos formalmente 

registados em Moçambique, com 

pelo menos dois anos de activi-

dade e com receita anual compro-

vada, devendo, para o efeito, apre-

sentar um alvará válido, uma cópia 

do Boletim da República, o registo 

comercial, a prova do endereço 

comercial e o Número Único de 

Identificação Tributária (NUIT) 

da empresa.

Os candidatos devem ter uma 

empresa nas áreas de agricultura, 

energias renováveis, lavandaria, 

fabrico de móveis, transporte de 

mercadorias, logística, armazena-

gem, transporte de pessoas, mecâ-

nica, construção civil, construção 

de estradas, alimentação, recruta-

mento, gestão de resíduos sólidos 

ou saúde e segurança no trabalho.

Empresas baseadas na provín-

cia de Cabo Delgado, criadas por 

mulheres ou por jovens empreen-

dedores, bem como as que adop-

tam princípios de economia 

circular são estimuladas a 

candidatarem-se.

O formulário de candida-

tura deverá ser preenchi-

do através do link https://

forms.gle/p4LhYMEy1n-

f8nnC27, até ao dia 21 de 

Julho corrente, devendo as 

dúvidas serem direcionadas 

ao endereço electrónico in-

cubadora@standardbank.

co.mz.  
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Eni Rovuma Basin B.V.- Sucursal de Moçambique, convida as empresas interes-
sadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para a Prestação de Serviços de 

. 

ÂMBITO DO TRABALHO
Os serviços de Helicópteros a serem prestados cobrem o transporte padrão 

-

-

-
cas.

-
dades dependendo da necessidade das operações.

-
ba.

despesas resultantes da alteração nomeadamente, serão reembolsadas.
 

-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

-

I. Documentos técnicos:

-

II Documentos administrativos:

-

-

-

-

-
-

Manifestação de Interesse -

 

 ebusiness.support@eni.com

Manifestação de Interesse

erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANTE:

SS05BC07 - AIRCRAFT LOGISTIC SERV FOR DRILLING/PRODUCTION-
-ROTARY WINGS

“Objecto do aplicativo” -
“SERVIÇOS DE HELICÓPTERO 

.

-

-
Eni Rovuma Basin B.V, de 

-

Manifestação de Interesse

por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 

Manifestação de Interesse 
-

nicados a pessoas ou empresas não autorizadas.

-
resse para o endereço do site acima indicado é 
da África Central.
aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HELICÓPTEROS EM APOIO 
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 invites interested com-
Provision of Helicopter 

SCOPE OF WORK
-

-

-

-

-

under maintenance

-
port 

-

-
-

tics

-

-
-

II. Administrative documents:

-

-

-
-

-

ebusiness.support@eni.com
-

erb.procurement@eni.com

 IMPORTANT: 

SS05BC07 - AIRCRAFT LOGISTIC SERV FOR DRILLING/PRO-
DUCTION-ROTARY WINGS

-

“PROVISION OF HELICOPTER SERVICES IN SUPPORT OF 

-
-

-

-

-

-

EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE PROVISION OF HELICOPTER SERVICES IN SUPPORT OF 
OFFSHORE OPERATIONS, MOZAMBIQUE
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No âmbito do seu apoio à 
resposta nacional contra 
a Covid-19, o Projecto 
Mozambique LNG, li-

derado pela Total, procedeu, nesta 

quarta-feira, à entrega ao Ministé-

rio de Saúde (MISAU), de 12 mil 

kits de colheita de amostras, rea-

gentes e consumíveis para seis mil 

testes de PCR e vinte e quatro  kits 

de extracção equivalentes a seis mil 

amostras. 

A oferta é destinada ao Instituto 

Nacional de Saúde (INS) que, re-

centemente, beneficiou ainda de 

12.500 máscaras cirúrgicas, que fa-

zem parte de um lote inicial de 50 

mil máscaras direccionadas às auto-

ridades de saúde no país.

O apoio da Total e dos seus par-

ceiros no projecto Mozambique 

LNG à resposta nacional contra a 

Covid-19 já incluiu, entre outros, 

a entrega às autoridades de Cabo 

Delgado de 12 mil máscaras e di-

verso outro material de protecção 

individual, 15 termómetros infra-

Covid19: Total oferece kits de colheita de amostras e reagentes

vermelhos e 30 bombas de pulveri-

zação de 10 litros cada.

Está igualmente em curso a rea-

bilitação de uma enfermaria de 50 

camas do Hospital Provincial de 

Pemba destinada ao isolamento de 

doentes da Covid-19, a instalação, 

ainda em Pemba, de um novo la-

boratório de PCR - contentor de 

45m2 com cinco divisões - para 

testagem da Covid-19, apetrechado 

de equipamentos laboratoriais com-

pletos e de escritório, bem como o 

processo de aquisição de cinco ven-

tiladores e de uma  tenda a ser usa-

da como enfermaria de isolamento 

para pacientes com Covid-19 no 

Hospital Distrital de Palma.

Na ocasião, o Ministro da Saúde, 

Armindo Tiago, reconheceu que o 

apoio ocorre numa altura em que 

existem dificuldades enormes de 

disponibilidade de testes a nível do 

mercado internacional. 

“Achamos, por isso, que a Total é um 

campeão no processo de contribuir 

para que nós tenhamos melhor de-

sempenho. Este apoio constitui uma 

importante contribuição para o for-

talecimento da nossa capacidade de 

diagnóstico e, obviamente, vai con-

tribuir para os esforços de melhor 

controlo da pandemia”.

Armindo Tiago acrescentou igual-

mente que a testagem combinada 

com outras acções é que vai garantir 

que o controlo da doença em Mo-

çambique tenha sucesso. 

“Foi nesta perspectiva que, com vista 

a alargar territorialmente a capaci-

dade de diagnóstico da Covid-19 

em Moçambique, iniciámos o pro-

cesso da descentralização da testa-

gem. Começámos por fazê-lo na 

província de Sofala e depois fomos 

à província de Nampula. Estamos 

também em Tete e Zambézia. Para 

breve, como foi anunciado, vamos 

fazer a expansão da testagem para 

a cidade de Pemba com o apoio da 

Total”, frisou.

Por sua vez, o Director Geral da 

Total em Moçambique e Vice-Pre-

sidente do projecto Mozambique 

LNG no país, Ronan Bescond, fez 

notar que a saúde e bem-estar dos 

nossos colaboradores e das comu-

nidades onde estamos inseridos são 

um imperativo. “Por isso, em todo o 

mundo, nos países onde operamos, 

estamos mobilizados para fazer face 

a esta pandemia global. Moçambi-

que não é uma excepção: estamos 

mobilizados no seio da nossa em-

presa para continuar a implementar 

as medidas que se impõem e para 

continuar a trabalhar com o Gover-

no de Moçambique e outras partes 

interessadas para fazer face a esta 

pandemia”.

Ronan Bescond afirmou ainda que 

“com o apoio entregue, queremos 

dar o nosso contributo para reforçar 

a capacidade de colheita de amos-

tras dos pacientes suspeitos de

infecção pelo vírus a nível das uni-

dades sanitárias e dos postos senti-

nelas, e de processamento laborato-

rial das amostras para a confirmação 

do diagnóstico de Covid-19”.

Bescond expressou ainda os agrade-

cimentos da Total e seus parceiros 

pelo inestimável apoio prestado pe-

las autoridades de saúde no controlo 

da Covid-19 no acampamento de 

Afungi.

O 
Instituto para a Pro-
moção das Pequenas 
e Médias Empresas 
(IPEME), em parce-

ria com o Absa Bank Moçambi-

que e a Vodacom Business, rea-

lizou, na passada quarta-feira, a 

4ª edição do Networking PME 

Especial, a primeira de várias 

em formato virtual.

Esta edição, denominada “Ne-

tworking PME Especial We-

binar” foi realizada com o ob-

jectivo de analisar o impacto 

da Covid-19 no negócio das 

PME e apresentar as principais 

soluções digitais e medidas al-

ternativas tanto da Vodacom 

Business, como do Absa Bank, 

como forma de mitigar as preo-

cupações sobre a sobrevivência 

dos negócios, em particular para 

este segmento, numa altura em 

que muitas foram obrigadas a 

suspender as actividades para 

frear o avanço da Covid-19.

Na ocasião, o Director Geral-

-Adjunto do IPEME, José Li-

bombo Júnior, reiterou a impor-

tância das sessões Networking 

PME, na assistência às empresas 

em fase de confinamento, atra-

vés da partilha de informação 

financeira e tecnológica para o 

desenvolvimento das micro, pe-

quenas e médias empresas.

“Adaptarmos a nossa interac-

ção com as PME para as vias 

digitais é um grande desafio, 

porém o desejo de continuar a 

apoiá-las e a buscar as melhores 

soluções para que os negócios 

não parem, supera qualquer di-

ficuldade. O nosso negócio tem 

que andar, então, vamos gerir o 

estado de emergência usando as 

Networking PME Especial 
apresenta soluções

plataformas online que se nos 

oferecem”, disse, acrescentando 

que o IPEME continua firme 

no cumprimento da sua missão 

de promover as PME através da 

disponibilização de informação 

empresarial relevante, portanto 

serão realizadas mais sessões em 

parceria com o Absa Moçambi-

que e a Vodacom Business

O Director da Banca de Reta-

lho e de Negócios do Absa Bank 

Moçambique, Pedro Carvalho, 

referiu que o mundo terá de 

conviver com o vírus por mais 

um longo período, sendo por 

isso necessário que as empresas 

definam estratégias que visem 

garantir a sua sobrevivência, 

adaptação e recuperação.

Por seu turno, José Correia 

Mendes, Director Executivo 

da Vodacom Business, disse 

que, neste momento adverso, 

a operadora, em conjunto com 

outras PME ligadas à tecnolo-

gia, vai apoiar as empresas, no 

geral, a contornar o impacto da 

pandemia, através da criação de 

websites, marketing digital, te-

letrabalho ou trabalho remoto e 

segurança cibernética.

Refira-se que as Sessões Ne-

tworking PME Especial são 

uma iniciativa que pretende 

consolidar o apoio institucional 

disponibilizado pelos parceiros 

envolvidos e apresentar soluções 

financeiras e digitais adequadas 

às PME, estimulando a criação 

de parcerias entre os empresá-

rios, bem como providenciando 

informação empresarial, atra-

vés da exposição de produtos e 

serviços, e o estabelecimento de 

contactos.

O mercado nacional deverá benefi-

ciar, a partir de Novembro próximo,  

de mais 1.800 toneladas de cimento, 

por ano, com a entrada em funcio-

namento da Dugongo Mozambique 

Cement, uma fábrica deste produto 

em construção no distrito de Matu-

tuine, na província de Maputo.

Orçado em 330 milhões de dólares, 

o empreendimento, cuja fase de exe-

cução das obras se encontra a 90 por 

cento, deverá contribuir para a esta-

bilização do preço do cimento em 

Moçambique. Actualmente um saco 

de cimento ronda entre 450 a 500 

meticais.

O ministro de Indústria e comércio, 

Carlos Mesquita, visitou, semana 

passada, aquele projecto, no quadro 

do acompanhamento ao estágio de 

desenvolvimento do sector. 

 “Neste momento, a execução da obra 

está a noventa por cento, o que nos 

encoraja bastante. Reconhecemos 

que esta fábrica, quando iniciar a 

produção, vai sem margem de dúvida, 

imprimir maior dinâmica e fazer a 

diferença na produção de cimento no 

País”, disse Carlos Mesquita.

Além de possuir uma capacidade de 

produção de cerca de 1.800 tone-

ladas, por ano, segundo garantiu o 

governante, tem ainda uma enorme 

vantagem, porque todas as matérias-

Nova fábrica de cimento em construção

-primas necessárias para a produção 

do cimento encontram-se nesta re-

gião de Matutuine, onde a obra se 

encontra localizada.

“É uma fábrica amiga do ambiente, 

com níveis de poluição praticamente 

zero. Está dotada de um sistema de 

recolha e tratamento de poeira, que 

permite a sua reutilização no processo 

de produção, o que é muito bom para 

o meio ambiente”, frisou.

O projecto contempla a utilização 

do carvão mineral, para alimentar 

a central eléctrica, que vai fornecer 

energia à fábrica: “É um produto que 

Moçambique tem. Agora estão a im-

portar da África do Sul para a fase 

experimental. Entretanto, decorrem 

démarches, com vista à aquisição do 

carvão produzido em Moatize, na 

província de Tete”, indicou.

Em termos logísticos, acrescentou, 

pode-se utilizar a cabotagem marí-

tima para fazer chegar o carvão de 

Moatize a Matutuine, o que contri-

buirá, certamente, para a produção 

de energia a preços competitivos, 

tornando, consequentemente, a co-

mercialização do cimento a preços 

também competitivos.

Segundo consta, o “clinker” a ser pro-

duzido pela Dugongo Mozambique 

Cement, para além de ser localmente 

usado para a produção do cimento, 

vai também ser vendido a outras uni-

dades fabris que operam no País, cuja 

maioria tem estado a importá-lo de 

outros mercados externos.

A 
Montepuez Ruby Mining 
(MRM) está a intensifi-
car a implementação das 
medidas necessárias, em 

alinhamento com as directrizes do 
Governo, para minimizar o risco de 
disseminação da Covid-19 nas ins-
talações do projecto, no distrito de 
Montepuez, província de Cabo Del-
gado.
Em resposta à pandemia causada 

pelo vírus da Covid-19, a MRM 

suspendeu as suas principais opera-

ções e reforçou os procedimentos de 

higiene, saúde e segurança no local, 

implementando um conjunto de me-

MRM intensifica medidas de prevenção da Covid-19
didas para mitigar o contágio, tanto 

em locais operacionais como na co-

munidade.

Uma das medidas implementadas 

pela MRM para combater à Co-

vid-19 é a testagem proactiva dos tra-

balhadores. No passado domingo, 12 

do mês em curso, onze funcionários 

afectos às operações críticas da mina 

testaram positivo para a Covid-19, 

o que colocou a empresa em alerta 

máximo. A maioria dos casos não são 

sintomáticos e todos estão em isola-

mento, nas suas unidades de acomo-

dação, sob acompanhamento médico.

De acordo com a mineradora, todos 

os contactos directos, funcionários na 

faixa etária acima dos 60 anos e co-

laboradores com condições médicas 

conhecidas estão a ser isolados.

“As autoridades governamentais 

competentes foram notificadas des-

tes casos e estamos a trabalhar de 

forma transparente, para coordenar 

a nossa resposta. Para tal, estamos a 

implementar as medidas necessárias, 

em alinhamento com as directrizes 

governamentais, para minimizar o 

risco de uma maior disseminação da 

Covid-19 dentro das instalações do 

projecto”, anunciou Harald Hälbich, 

Director Geral da MRM.


