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Quer fosse Ossufo ou 
Elias o novo presi-
dente da Renamo, o 
futuro da perdiz, como 

a principal força da oposição, 
jogou-se na serra da Gorongo-
sa, a zona talismã para um mo-
vimento que, apesar do Acordo 
de Paz assinado em Outubro 
de 1992, continua a combinar 
as suas estratégias políticas 
com uma ala militar que é sua 
forma mais eficaz de pressão 
sobre o governo liderado pela 
Frelimo. “Foi o local sonhado 
por Dhlakama”.   

Mas não foi fácil aos congres-

sistas chegarem ao “ninho da 

águia”. A estrada para Vundu-

zi, a partir da N1, já conheceu 

6º. Congresso da Renamo na Gorongosa

De volta ao ninho da águia
Por Fernando Lima (texto e fotos)

população voltou às terras de 

origem. Em plena época das 

chuvas, o verde é exuberante, 

muito por culpa do milho que 

em breve estará pronto para 

ser colhido. Os controlos po-

liciais estão relaxados. Não há 

blindados nem armas pesadas. 

Só bandeiras da Frelimo bor-

dejando a estrada. Para o depu-

tado Manteigas, “é provocação 

… eles sabem muito bem com 

quem está a população aqui”.

Antes de se atingir o local do 

grandes quantidades, não fosse 

a Gorongosa o celeiro de Sofa-

la. O local é agora chamado de 

“dhlakamanyusi”, por ser a zona 

onde se reuniram pela primeira 

vez, a 6 de Agosto de 2017,  o 

presidente Nyusi e o presidente 

Dhlakama, que ocupava na al-

tura uma base militar mais para 

cima na serra. “o helicóptero 

dele aterrou mesmo ali” , aponta 

para o milheiral próximo , um 

velho guerrilheiro empunhando 

um morteiro 60 com a boca co-

berta por um trapo de capulana. 

Os da zona dizem que, antes, 

a região tinha a designação de 

Inhamassitche (montanha pe-

quena), mesmo junto aos rios 

Namuwache e Nhalugué, am-

bos tributários do Vanduzi, que 

depois desagua no Pungué, bem 

mais para sul.

Até à tenda do congresso, o 

percurso é íngreme e pedrego-

so. Ali é o “madembe”, “o lugar 

que antes já foi ocupado por 

alguém”, como o atestam as 

mangueiras, as tangerineiras e 

as ruínas de uma moageira.  Os 

velhos combatentes, com AK-

47 quase tão velhas como eles, 

controlam com rigor as listas de 

jornalistas. No último controle, 

há revista individual, incluindo 

“as partes íntimas”. “Nunca se 

sabe onde se pode meter uma 

Makarov (pistola russa)”, diz o 

oficial de segurança como que 

a justificar algum excesso de 

zelo. Geraldo de Carvalho, um 

dos convidados, faz “cara-feia” 

porque teve a sua cabine-dupla 

passada a pente fino, ele que 

apenas trazia materiais de apoio 

ao congresso. 

José Manteigas, o porta-voz do 

evento, mostra a sala de impren-

sa, uma tenda branca com uma 

alcatifa vermelha, mesas, ca-

deiras e fichas de electricidade. 

Não há internet, o que dificul-

ta as comunicações para todos. 

Um combatente que pede uma 

recarga Movitel, explica que as 

comunicações sempre foram 

más, “mas desde que começou o 

congresso, não há mesmo”, su-

gerindo uma interrupção pro-

vocada pela operadora.

Com ou sem comunicações 

ficaram vazias as cadeiras re-

melhores dias e a picada entre 

a base inicial de Satungira e 

o pequeno vale que abrigou a 

plenária da Renamo foi um sé-

rio desafio à potência dos 4x4 

que transportaram grande par-

te dos delegados. Os grandes 

autocarros, vindos de todas as 

províncias, ficaram na vila. Os 

40 km em terra batida foram 

repartidos entre os mini-bus e 

as cabines duplas. 

A paisagem da Gorongosa é 

magnífica. Grande parte da 

congresso, foram improvisados 

enormes “parques de estacio-

namento” com centenas de via-

turas. Matrículas vermelhas só 

dos deputados, mas havia pelo 

menos quatro carrinhas com a 

placa do “conselho municipal 

de Nampula”. A Etrago, a ca-

mionagem acusada durante o 

conflito de transportar milita-

res, trouxe os congressistas de 

Maputo. A empresa “Sombra 

Matsinhe”, também da capital, 

tratou de grande parte da lo-

gística: tendas e lonas, latrinas 

portáteis, energia. Até uma es-

tação de bombagem móvel para 

tratamento das “águas sujas” 

dos sanitários.

Angelina Enoque, deputada 

e presidente eleita da mesa do 

congresso, deu os números dos 

participantes: 700 delegados, 

500 convidados, 1200 pessoas 

literalmente  “acotoveladas” de-

baixo de uma tenda gigante, da-

quelas próprias para “casamen-

tos de baptizados”. Para dormir, 

cada um trouxe a sua tenda, 

mas havia tendas maiores para 

grupos e locais de trabalho. 

“Cada província trouxe os seus 

mantimentos e organizou as 

cozinhas para os participantes”, 

explica Enoque. Segundo a de-

putada, este foi o local sonhado 

por Dhlakama para a realização 

do congresso, o sexto como está 

escrito nas camisetes. 

“Dhlakamanyusi”
Na zona do congresso, antes 

de se começarem a atraves-

sar as cancelas da Renamo, foi 

montada uma enorme feira, 

alimentada pelos populares da 

região. Mangas, ananás, batata-

-doce, inhame, milho fresco, 

torrado ou cozido. Tudo em 
Cada província trouxe os seus mantimentos e organizou as cozinhas para os 

participantes

A grande tenda que reuniu 1200 pessoas, entre delegados e convidados

A imagem de Afonso Dhlakama esteve sempre presente no Congresso

Deputado Manteiga fala aos jornalistas sobre o decurso do Congresso
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servadas ao corpo diplomático. 

Fora da “esfera da Renamo” 

esteve apenas Chiara Turrini, 

da Comunidade Sant’ Egideo 

e uma delegação do Conselho 

Cristão de Moçambique lide-

rada pelo bispo Dinis Matsolo. 

Também veio Raúl Domingos, 

agora líder do PDD e de quem 

se aventa a possibilidade de re-

gressar às hostes da Renamo.

Enquanto Angelina Enoque 

“briefava” os jornalistas, os de-

legados com camisetas azuis e 

verdes cantam e agitam bandei-

rinhas com a foto de Dhlaka-

ma. Por detrás da mesa “presi-

dium” está a direcção política 

da Renamo. Ivone Soares está 

sentada à esquerda de Ossufo 
Momade, o coordenador inte-

rino do movimento e um sério 

contendor à liderança da Rena-

mo, e, por inerência, candidato 

à Presidência da República nas 

“gerais” de Outubro deste ano.

Grupos culturais
Ossufo é da Ilha de Moçam-

bique de onde veio também o 

grupo de tufo “Assurati Nova 

Sistema”. De Nampula vieram 

as mulheres do “Terekwa Ma-

lako Mpure” com as camisetes 

oferecidas pela “Villa Sands”. 

Mesmo da Gorongosa estão os 

bailarinos de “mapaza” e “injo-

le”, danças que em época de seca 

e carestia servem para trazer 

as chuvas, como explicam Rui 

Macorere e Américo Basque-

te. Rituais acompanhados por 

“gwada” , uma bebida fermen-

tada a partir da mapira. Não 

se sabe bem, mas depois da sua 

actuação quarta-feira, a chuva 

caiu diluvianamente enquanto 

os 700 delegados registados , 

escolhiam “por voto secreto” um 

dos cinco candidatos inscritos: 

Elias Dhlakama, Ossufo Mo-

made, Manuel Bissopo, Hermí-

nio Morais e Juliano Picardo. 

Depois foram as eleições para 

os órgãos políticos da Renamo 

e um novo Secretário-Geral. 

Foi aberto um enorme campo para o estacionamento de viaturas
A empresa “Sombra Matsinhe”, da capital, tratou de grande parte da logística: 

tendas e lonas, latrinas portáteis e energia

Membros da Comissão Política da Renamo. Ossufo Momade, então líder interino e a sua esquerda está Ivone Soares, a chefe 
da bancada da Renamo, na Assembleia da República  
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No dia 22 de Novembro de 2018, Empresa Orizícola da Zambézia 

(EOZ), Cooperativa de 2º Grau organizou a sua Assembleia Geral 

Extraordinária a com a participação de 40 Delegados em representação 

de quatro cooperativas de 1º Grau., nomeadamente, Malissa Utcheren-

ga de Mopeia, Taguia de Nicoadala, Nivuneia de Namacurra e Mudhe  

Moné de Maganja da Costa – Nante; com 2 pontos fundamentais na 

agenda, nomeadamente:

1.Avaliação do funcionamento do Gapi SI na gestão da EOZ durante 

os anos 2012-2018.

2.Leitura da Moção e votação.

Os delegados constataram que, durante a gestão do Gapi as coopera-

tivas foram profundamente prejudicadas em termos de não cumpri-

mento de obrigações comerciais, destruição da democracia interna nas 

cooperativas através de manipulação do funcionamento das mesmas e, 

sobretudo, a falta de conhecimento sobre os princípios do cooperativis-

mo no seio do Gapi.

Os delegados decidiram:

Pôr término a relação de trabalho entre a cooperativa e o Gapi SI a 

partir da data de assinatura da acta da assembleia extraordinária do 

dia 22 de Novembro 2018.

Ordenar Gapi a fazer tudo para a transição pacífica da gestão do 

Gapi para a cooperativa, antes do dia 31 de Dezembro 2018 sem 

qualquer prejuízo para a cooperativa.

Criação de uma comissão composto pelos membros, AMPCM , 

APAC e EOZ a fim de facilitar a transição de gestão.

Nicoadala aos 22 de Novembro de 2018

António João Chabuca

/Presidente de Mesa da EOZ/

Comunicado de Imprensa

Apesar das voltas trocadas 
aos jornalistas, à hora de 
fecho da edição, Ossufo 
Momade era dado como 

vencedor das eleições para a pre-

sidência da Renamo, realizadas na 

madrugada desta quinta-feira. Os 

votos começaram a ser contados a 

uma de madrugada, com Ossufo 

Momade a reunir 410 votos, con-

tra 238 de Elias Dhlakama, Ma-

nuel Bissopo (07), Juliano Picardo 

(05) e Hermínio Morais, zero vo-

tos.  O congresso votou pela linha 

moderada e perdeu a corrente que 

gostava que o partido fosse mais 

agressivo no confronto com o Go-

verno/Frelimo. 

O programa eleitoral previsto para 

quinta-feira foi passado para o dia 

anterior, mas as chuvas intensas 

que caíram na região e a ausência 

de comunicações por telefone, im-

possibilitou os jornalistas de esta-

rem em cima do acontecimento, 

uma vez que a comunicação social 

está baseada na vila sede da Go-

rongosa e o Congresso decorre na 

serra.

Apesar da vantagem e do favo-

ritismo que era atribuído a Elias 

Dhlakama, Ossufo Momade, ti-

nha enormes trunfos a jogar, pois 

é quem até agora soube liderar a 

difícil transição do movimento, de-

pois da morte repentina de Afonso 

Ossufo ou Elias? 

Dhlakama, em Maio do ano pas-

sado.

Ossufo é visto como a voz da mo-

deração e da conciliação e assim se 

comportou no congresso, nomea-

damente, na sua única intervenção 

conhecida, feita na tarde de terça-

-feira. Defendeu que a Renamo 

não tem inimigos e os moçambi-

canos devem todos ser vistos como 

irmãos, argumentou a favor da 

unidade e perdão defendendo que 

a missão e o desafio da Renamo “é 

continuarmos a ser uma alternativa 

à governação”.

Ossufo vem da província mais po-

pulosa de Moçambique, Nampula 

e em Outubro a Renamo esteve 

muito bem nas eleições autárqui-

cas naquela província. Ossufo tor-

nou claro que após as eleições não 

podem persistir divisões, ódios ou 

vinganças.

Porém, os sectores “mais agitados” 

na Renamo sentem-se frustrados 

com as respostas pouco contun-

dentes que Ossufo tem dado ao 

Governo e à Frelimo perante as 

evidências de fraude nas eleições 

autárquicas e temem que mesmo 

nas questões militares o Governo 

possa vir a subalternizar a Renamo.

Elias Dhlakama é visto como quem 

pode dar “respostas mais muscula-

das” à Frelimo e com mais substân-

cia, daí que os seus apoiantes  deem 

ênfase  às suas qualificações acadé-

micas, nomeadamente, um mestra-

do em Ciência Política. Embora 

não se conheçam os seus dotes de 

oratória, por justaposição às capaci-

dades do seu irmão, os seus apoian-

tes acreditam que o seu nome seria 

suficientemente galvanizador junto 

do eleitorado nas eleições gerais de 

Outubro.
Um dos pontos que concentrou a 
atenção dos delegados ao Congres-
so foi exactamente o perfil do pró-
ximo presidente para enfrentar os 
desafios do país e da Renamo. Um 
dos delegados dizia que “o partido 
corre o risco de ser um grande ele-
fante, mas sem dentes”, uma forma 
de olhar criticamente a actual lide-
rança de Ossufo. 
Em termos de conjuntura nacional, 
a continuidade de Ossufo Momade 
“são boas notícias” para o Governo 
e a Frelimo enquanto que a subida 
de Elias Dhlakama à presidência  
poderia acarretar “adicionais dores 
de cabeça” num  contexto já de si 
difícil pois, para além das eleições, 
há dois outros dossiers em que é 
particularmente requisitada a cola-
boração da Renamo: o processo de 
descentralização e a integração das 
forças da Renamo no exército, na 
polícia e nos serviços de segurança. 

(F.L)
 

Ossufo Momade Elias Dhlakama
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O 
antigo ministro das Finan-
ças, Manuel Chang, volta 
ao Tribunal de Kempton 
Park, nesta sexta-feira, 

para saber se o Tribunal Superior 
de Recurso de Joanesburgo man-
tém ou anula as decisões tomadas, 
semana passada, pela juíza Sagra 
Subroyen, todas desfavoráveis ao 
antigo governante. 

Em alguns importantes sectores 

em Maputo olham para a detenção 

de Manuel Chang como um golpe 

para a ala de Armando Guebuza, 

exposta a possível revelação de mais 

dados de uso fraudulento dos fun-

dos das dívidas ilegais. 

Chang, tido como figura central na 

emissão de garantias soberanas para 

a contratação de USD 2.2 mil mi-

lhões de dívidas ilegais, está detido 

na África do Sul desde o passado 

dia 29 de Dezembro, a pedido dos 

Estados Unidos da América (EUA), 

indiciado de prática de crimes de 

fraude financeira, branqueamento 

de capitais e fraude electrónica. 

Segundo a acusação da justiça 

norte-americana, os crimes foram 

cometidos no âmbito da contracção 

das chamadas dívidas ocultas, con-

traídas pelo executivo de Armando 

Guebuza, violando a legislação vi-

gente.

As audições de Chang no Kemp-

ton Park foram interrompidas na 

passada quinta-feira, 10, para esta 

sexta-feira, a pedido dos advogados 

de defesa que pretendiam se intei-

rar do conteúdo da acusação e con-

testar as decisões da primeira ins-

tância nomeadamente a legalização 

da prisão, bem como os termos de 

pagamento de caução que foi fixada 

nos níveis mais altos, de acordo com 

a legislação daquele país, vizinho. 

Contudo, segundo o Centro de In-

tegridade Pública (CIP), a África 

do Sul pretende que Manuel Chang 

permaneça na África do Sul até ser 

decidida a matéria referente a sua 

extradição, independentemente de 

ser aceite ou não o pagamento da 

caução que os seus advogados pre-

tendem requerer.

O  CIP cita a procuradora do caso, 

Elivera Dreyer, a referir que Ma-

nuel Chang não pode ser permiti-

do regressar à Moçambique porque 

este país não tem acordo de extradi-

ção com os EUA.

Nestes termos, segundo a procura-

dora, mesmo que seja concedida a 

liberdade mediante caução à favor 

de Manuel Chang, este deverá per-

manecer em território sul-africano 

até se completar o processo de ex-

tradição. 

A discussão sobre o pedido de ex-

tradição ainda não iniciou, mas os 

EUA ficaram com 41 dias dos 60 

definidos nos acordos para enviar a 

referida solicitação, contados a par-

tir do dia da detenção. 

Nas primeiras três audições de 

Manuel Chang no Kempton Park 

Magistrate Court, todos pedidos 

formulados pela defesa do indicia-

do não tiveram respostas positivas 

Por Raul Senda

da parte dos magistrados. 

No primeiro contacto com a juíza 

Sagra Subroyen, a defesa de Chang 

procurou esgrimir o argumento de 

que a sua detenção era ilegal, mas 

foi chumbado. Depois pediu mais 

informação sobre a acusação, que 

também foi negado sob o argu-

mento de que a ser permitido, tal 

poderia concorrer para que fosse 

conhecida a identidade dos outros 

acusados ainda não detidos e, isso, 

poderia concorrer para que os mes-

mos se furtassem a justiça e por úl-

timo, a defesa de Chang viu a juíza 

Subroyen a indeferir o pedido de 

caução nos termos mais favoráveis. 

Caso as instâncias superiores man-

tenham a legalidade da prisão e 

Chang não conseguir pagar o va-

lor da caução que foi estipulado no 

grau mais elevado, irá aguardar pela 

extradição na cadeia de Modderbee, 

Benoni, arredores de Joanesburgo.

O regabofe dos camaradas 
No entanto, a Procuradoria-Geral 

da República de Moçambique 

(PGR) pediu ao Tribunal Adminis-

trativo a responsabilização financei-

ra do antigo ministro das Finanças 

Manuel Chang, da actual vice-

-ministra da Economia e Finanças, 

Isaltina Lucas, e do ex-governador 

do Banco de Moçambique Ernesto 

Gove, pelo seu papel na operação 

das dívidas ocultas.

A PGR também quer o Presiden-

te do Conselho de Administração 

das três empresas que receberam os 

empréstimos escondidos, António 

Carlos do Rosário, o ex-director 

dos Serviços de Informação e Segu-

rança do Estado (SISE) Gregório 

Leão, e a ex-directora-nacional do 

Tesouro Piedade Macamo também 

sejam responsabilizados financeira-

mente pelo Tribunal Administrati-

vo (TA). 

Os referidos nomes fazem parte de 

uma lista de 17 pessoas que o Mi-

nistério Público quer ver responsa-

bilizadas pelo seu papel no processo 

de contracção de empréstimos no 

valor de 2,2 biliões de dólares a 

favor das empresas públicas Proin-

dicus, MAM e Ematum, supos-

tamente criadas para a segurança 

marítima e pesca.

Os empréstimos foram avalizados 

pela administração Guebuza sem a 

aprovação da Assembleia da Repú-

blica e à margem da lei orçamental, 

precipitando uma crise de dívida no 

país e o corte do apoio directo dos 

doadores ao Orçamento do Estado.

O Ministério Público considera 

que a constituição das três empresas 

é nula, porque violou a legislação 

comercial do país.

O Ministério Público considera 

que a operação que culminou com 

a concessão dos empréstimos às 

três empresas foi caracterizada pelo 

abuso de fundos públicos, através 

de pagamento indevidos, capita-

lização das três empresas, falta de 

concursos públicos e assinatura de 

contractos sem autorização do TA.

A utilização de fundos para fins 

contrários aos previstos nos projec-

tos que nortearam a criação das três 

empresas é também uma das trope-

lias apontadas pela PGR.

Parcelas da referida dívida foram 

pagas com recurso a fundos públi-

cos, ou com recurso a novos em-

préstimos, incluindo do BNI, banco 

detido pelo Estado moçambicano. 

A PGR já tinha anunciado no ano 

passado que pediu ao TA o julga-

mento de infracções financeiras e 

administrativas cometidas no pro-

cesso das referidas dívidas, mas é a 

primeira vez que são tornados pú-

blicos os nomes dos visados.

Logo a seguir à detenção de Ma-

nuel Chang, a PGR anunciou que 

18 pessoas foram constituídas ar-

guidas no processo, para responde-

rem criminalmente pelo seu envol-

vimento no caso.

É importante lembrar que ao ser 

ouvido em sede da Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI), uma 

comissão ad hoc criada pela Assem-

bleia da República para averiguar 

os contornos do calote, Manuel 

Chang referiu que não se recorda-

va dos contratos, mas que esta era 

obrigação do credor acautelar qual-

quer irregularidade, acusando, des-

te modo, o Credit Suisse e o VTB 

Capital de violação dos próprios 

interesses. 

Por seu turno, Ernesto Gove disse 

a CPI que foi induzido a acreditar 

que os empréstimos e as garantias 

eram para fins de interesse públi-

co, uma vez que as empresas foram 

registadas no cartório privativo do 

ministério das Finanças. Prosseguiu 

Gove que, atendendo à finalidade 

que as  empresas perseguiam,  inte-

resse público, a sua instituição não 

tinha outra alternativa senão regis-

tar os empréstimos. 

No documento ora na posse do TA, 

a PGR também arrola a actual vice-

-ministra de Economia e Finanças, 

Maria Isaltina Lucas; a então direc-

tora nacional-adjunta de Tesouro, 

Piedade Macamo; o ex - director 

dos Serviços de Informação e segu-

rança de Estado (SISE), Gregório 

Leão e o ex – director nacional de 

inteligência Económica, António 

Carlos de Rosário.

Na mesma lista constam também 

os nomes dos gestores seniores da 

Proindicus, EMATUM e MAM 

nomeadamente: Eugénio Herinque 

Zitha Matlhaba, Raúfo Ismael Irá, 

José Manuel Gopo, Ivone Lichu-

cha, Agi Anlaué, Felisberto Manuel, 

Hermínio Lima Tembe, Henrique 

Álvaro Capeda Gamito, Cristina 

Alice Valente Matavel e Nazir Fe-

lizardo Passades Aboobacar.

Na lista submetida ao TA, a PGR 

excluiu o nome do então presidente 

da República, Armando Guebuza.

Em Março de 2017, a PGR soli-

citou às autoridades judiciárias, a 

quebra de sigilo quase duas dezenas 

de personalidades todas elas sus-

peitas de estarem envolvidads nas 

dívidas ilegais: 

-Armando Emílio Guebuza, ex-

-PR; 

- Mussumbuluko Guebuza e Ar-

mando Ndambi Guebuza (filhos de 

Guebuza); 

- Carlos Alberto Simango, Carlos 

Zacarias Pestana, Edson Macuácua, 

Renato Matusse, Neuza Cristina, 

Marlene Magaia (ex-conselheiros 

de Guebuza); 

- Francisco Elias Cigarro (embai-

xador de Moçambique no Abu 

Dhabi) e Riduane Ismael Adamo 

(conselheiro diplomático);

 - José Bernardo Maneia (cônsul-

-geral de Moçambique no Dubai); 

Lisete Isilda Chang (esposa de 

Manuel Chang, falecida); - Angela 

Diniz Buque, esposa de Gregório 

Leão, ex-director do SISE; 

- Guilhermina Ernesto Langa (só-

cia de Renato Matusse, conselheiro 

de Guebuza); 

- Isidora da Esperança Faztudo 

(ex-membro da Comité Central e 

PCA da cervejeira 2M, falecida); 

- Maria Eugénia Rosário Gamito 

(Esposa de Henrique Gamito, exe-

cutivo da EMATUM); 

- Salvador Armando Mula; 

- Teófilo Nhangumele.

Segundo informações processuais, as figuras cujas contas ban-

cárias foram vasculhadas pela PGR terão recebidos subornos 

a partir Privinvest para as suas contas nos Emiratos Árabes 

Unidos em valores que ascendem aos 50 milhões de dólares ameri-

canos. Parte do valor foi gasto na aquisição de imóveis de luxo em 

bairros nobres das cidades de Maputo e Matola, assim como para 

alimentar as grandes redes de agiotagem.

Em alguns círculos próximos de Armando Guebuza argumenta-se 

que o actual Chefe de Estado devia também ser arrastado para o 

processo por na altura ocupar a pasta da defesa no período da con-

cepção do Sistema Integrado de Monitoria e Protecção (SIMP), 

que deu origem às dívidas ilegais. Porém, os defensores do Presi-

dente argumentam que a detenção de Chang não terá implicações 

contra ele, por ter desempenhando um papel praticamente margi-

nal no processo, assinando alguns documentos de “cumprimento 

de formalidades técnicas”, enquanto ministro da defesa. 

Argumentam também que apesar de ter dirigido o ministério da 

defesa no último mandato de Guebuza, o actual PR nunca esteve 

no centro das decisões sobre as dívidas ocultas, dando como exem-

plo o facto de ter trabalhado durante alguns anos num gabinete 

degradado, por Manuel Chang, enquanto ministro das finanças, 

ter recusado verbas para as obras necessárias.

O processo das dívidas ilegais, que agora culminou com a detenção 

de Manuel Chang, está também a causar agitação no partido go-

vernamental, com o antigo chefe do Estado, Joaquim Chissano, a 

defender a purificação de fileiras. Tomás Salomão, antigo ministro 

das Finanças, na administração Chissano, e actualmente membro 

da Comissão Política da Frelimo, defende julgamento para que 

“sirva de lição”.  Estas duas últimas posições deixaram irritados 

sectores próximos do presidente Guebuza, que prometem retalia-

ções duras nas próximas semanas .

Futuro de Chang poderá ser conhecido hoje
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A continuar uma história de inovação que se estende há mais de 130 anos. Hoje, a ABB, escreve o 
futuro da digitalização industrial com duas proposições claras: ao trazer eletricidade de qualquer 
estação de energia para qualquer tomada e ao automatizar indústrias desde recursos naturais a 
produtos finalizados. A ABB tem o prazer de anunciar a nossa nova sede nas icónicas Torres Rani 
Towers, em Maputo, reafirmando o compromisso a Moçambique como um mercado de crescimento 
rápido e uma importante base de clientes. 
Clientes podem, agora, contactar-nos: Torres Rani Towers, Av. da Marginal, 141, 
8 piso, +258 20 300 244/5  |  abb.com/Africa 

— 
Nova sede da ABB abre em Maputo  
Vamos juntos escrever o futuro 
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Os ataques armados em 
Cabo Delgado, provín-
cia onde gravita parte 
importante das opera-

ções de gás no país, foi o princi-

pal ponto de agenda na reunião 

desta segunda-feira, entre o 

Presidente de Moçambique, Fi-

lipe Nyusi, e sul-africano, Cyril 

Ramaphosa, mas o caso da de-

tenção de Manuel Chang e do 

cidadão sul-africano, Hanekon 

foram incontornáveis.

Vários distritos de Cabo Del-

gado têm sido palco da onda 

de violência desde Outubro de 

2017, uma situação que já provo-

cou centenas de mortes e deslo-

cados. 

Observadores fazem notar que o 

recrudescimento da situação em 

Cabo Delgado está a colocar em 

evidência a falta de controlo das 

forças de segurança e a manifesta 

incapacidade de eliminação dos 

focos de violência.

A título ilustrativo, semana pas-

sada, sete pessoas foram mortas 

e igual número ficaram feridas. 

O ataque aconteceu no posto 

administrativo de Mpundanhar, 

quando um grupo armado inter-

ceptou uma carinha caixa aber-

ta que transportava passageiros 

numa estrada que liga Palma e 

Mpundanhar, inaugurando uma 

nova forma de ataque.

Fonte governamental indicou 

que o Ministério moçambicano 

dos Negócios Estrangeiros e da 

Cooperação tem recebido diver-

sas propostas de apoio contra o 

“terrorismo” em Cabo Delgado, 

mas até ao momento não se re-

gistou aceitação, alegadamente 

por receio de que qualquer com-

promisso com um deles possa 

desestabilizar relações com os 

restantes.

A mesma fonte faz notar que as 

chefias militares e de segurança 

argumentam que aceitar formal-

mente uma assistência externa 

igualaria a assumir o descontrolo 

da situação de forma aberta, com 

consequências para a imagem do 

Governo e para o país, enquanto 

destino de vários investimentos 

da área do gás.

Até ao momento, os ataques 

têm acontecido fora da zona de 

implantação da fábrica e outras 

infra-estruturas das empresas 

petrolíferas que vão explorar gás 

natural na península de Afung.

EUA, Rússia, África do Sul, Ar-

gélia e Marrocos estarão entre 

alguns dos parceiros de Moçam-

bique que se ofereceram para  

apoiar.

Encontro Nyusi-Ramaphosa

Dossier Cabo Delgado em cima da mesa
-Casos Chang e Hanekon foram incontornáveis 

Por Argunaldo Nhampossa

Ao que o SAVANA apurou, 

Ramaphosa, que veio a Maputo 

com uma delegação dominada 

por ministros da área de defesa 

e segurança, ofereceu um plano 

de apoio de combate aos insur-

gentes em Cabo Delgado, argu-

mentando que o combate ao ter-

rorismo é global. Aliás, 24 horas 

após Ramaphosa deixar Maputo, 

um grupo de quatro terroristas 

atacou um complexo hoteleiro 

de luxo em Dusit, em Nairobi, 

fazendo 14 mortos e os atacan-

tes foram abatidos pelas autori-

dades. O ataque foi reivindicado 

pelo grupo extremista somali al-

-Shabab.

O presidente sul-africano veio 

a Maputo acompanhado pelos 

ministros da Defesa e Veteranos 

Militares, Nosiviwe Noluthan-

do Mapisa-Nqakula, da Polícia, 

Bheki Cele, da Segurança do 

Estado, Dipuo Letsatsi-Duba e 

pela Ministra dos Negócios Es-

trangeiros, Lindiwe Sisulu. Do 

lado moçambicano, Filipe Nyu-

si estava também acompanhado 

pelos ministros da área de defe-

sa e segurança, nomeadamente, 

Atanásio Mtumuke (Defesa), 

Basílio Monteiro (Interior),  

Joaquim Veríssimo ( Justiça, 

Assuntos Constitucionais e Re-

ligiosos), director dos Serviços 

de Informação e Segurança do 

Estado (SISE), Júlio Jane e pelo 

ministro dos negócios estrangei-

ros e cooperação, José Pacheco.  

Detalhadas explicações foram 

também dadas pelo governo de 

Filipe Nyusi em relação a de-

tenção em Cabo Delgado do 

empresário sul-africano, Andrew 

Hannekon, por alegado envolvi-

mento nos ataques armados na 

província de Cabo Delgado.

O mesmo aconteceu com o caso 

da detenção do ministro mo-

çambicano das finanças, Manuel 

Chang, detido a 29 de Dezem-

bro, pela polícia sul-africana no 

Aeroporto Oliver Tambo, a pe-

dido da justiça norte-americana, 

para onde deverá ser extraditado 

para julgamento, estando neste 

momento a cumprir-se forma-

lidades legais exigíveis antes da 

extradição. 

O antigo ministro das finan-

ças da administração Guebuza, 

que deverá estar presente nesta 

sexta-feira no Kempton Park 

Magistrate Court, em Joanes-

burgo, é acusado de conspiração 

para fraude, fraude electrónica e 

branqueamento de capitais.

O Governo moçambicano ainda 

não se pronunciou publicamente 

sobre o caso do antigo ministro 

das finanças, Manuel Chang, e 

actual deputado pelo partido go-

vernamental na Assembleia da 

República. 

O SAVANA apurou que o Go-

verno tenciona não se pronunciar 

e/ou se posicionar a volta do as-

sunto, muito menos efectuar di-

ligências na África do Sul para 

evitar a extradição de Manuel 

Chang. 

No encontro com Ramaphosa, 

após explicações detalhadas do 

Governo sul-africano à volta do 

caso Chang, Filipe Nyusi terá re-

comendando para que “se deixe a 

justiça seguir o seu curso”.

Comunicado
No entanto, Maputo e Pretória 

esquivaram-se redondamen-

te de serem confrontados pelos 

jornalistas sobre o caso Manuel 

Chang e de Andrew Hannekon.

A comunicação social foi con-

vidada para a Presidência da 

República de Moçambique, por 

ocasião da visita, na segunda-

-feira, do chefe de Estado sul-

-africano, Cyril Ramaphosa a 

Maputo.

A presença de Ramaphosa foi 

comunicada em Maputo na tar-

de de domingo e durou apenas 

algumas horas.

Após o habitual registo de ima-

gens nos instantes iniciais das 

conversações entre as delegações 

dos dois governos, os jornalistas 

foram convidados a esperar fora 

da sala do encontro pela rotinei-

ra conferência de imprensa, que 

seria dada por representantes dos 

governos.

No mínimo, acreditavam os jor-

nalistas, estava garantido que os 

ministros dos Negócios Estran-

geiros de Moçambique, José Pa-

checo, e da África do Sul, Lin-

diwe Sisulo, iriam comparecer 

para uma conferência de impren-

sa ou declarações à imprensa.

Lindiwe Sisulo havia prometi-

do à imprensa local, no domin-

go, que os presidentes iriam dar 

mais detalhes sobre as detenções 

aos jornalistas.  Debalde. 

Cerca de quatro horas após as 

conversações, os jornalistas re-

ceberam ordens de dispersão da 

Presidência da República, com 

a informação de que seria dis-

tribuído um comunicado escrito 

com o resumo do conteúdo das 

conversações entre as delegações 

oficiais dos dois países.

Várias horas depois, por volta das 

20:00, uma nota de imprensa da 

Presidência moçambicana che-

gou às redacções.

O documento ressalta o enten-

dimento entre Filipe Nyusi e 

Cyril Ramaphosa de que o caso 

da detenção do deputado e ex-

-ministro das Finanças Manuel 

Chang e do empresário sul-

-africano Andrew Hannekon, 

por alegado envolvimento nos 

ataques armados na província de 

Cabo Delgado, deve seguir o seu 

curso normal nas instituições de 

justiça.

Formalmente, não se sabe ao 

acerto até que ponto o assunto 

foi abordado, pois, apesar de o 

documento levar a denominação 

de comunicado conjunto, a Pre-

sidência sul-africana emitiu uma 

outra nota, a que o SAVANA 

teve acesso, redigido na língua 

inglesa, que não faz menção ao 

assunto das detenções de Manuel 

Chang e Andrew Hannekon. 

Apenas o comunicado da parte 

moçambicana é que diz que os 

estadistas trataram do tema, ten-

do concordado que vão aguardar 

pelo curso normal da justiça e 

deixar as instituições competen-

tes realizarem o seu trabalho no 

âmbito da separação de poderes.

Chang volta ao tribunal de 

Kempton Park, em Joanesburgo, 

depois de na semana passada ter 

perdido três batalhas com a jus-

tiça Sul-africana. 

A primeira tem a ver com o pe-

dido de libertação sob a alegação 

de que a sua detenção é ilegal. A 

segunda prende-se com o aces-

so a mais detalhes do processo, 

também negado com o argu-

mento de que seriam conhecidas 

as identidades dos outros acusa-

dos do processo. 
Por último, o pagamento de cau-
ção nos termos mais favoráveis.
Enquanto isso, o Ministério 
Público (MP) moçambicano 
constituiu Andrew Hannekon 
como o principal arguido dos 
ataques que vêm fustigando dis-
tritos nortenhos da província de 
Cabo Delgado, desde Outubro 
de 2017. 
Hannekon, um cidadão sul-afri-
cano que tem investimentos em 
Cabo Delgado, é acusado de ser 
o mentor dos grupos armados 
que têm protagonizado ataques 
naquele ponto do país. 
O MP  acusa-o de  pagar aos 
membros do grupo um valor 
mensal de 10 mil meticais, além 
de providenciar medicamentos, 
supostamente sob orientação de 
um antigo funcionário do Hos-
pital Rural de Mocímboa da 
Praia. 
Fala da apreensão de diversos 
instrumentos usados em acções 
criminosas na casa de Andrew 
Hannekon em Palma, tais como 
catanas, frascos de pólvora, arcos 
e flechas e 12 foguetes que, para 
o MP, constituem indícios bas-
tantes de participação em activi-
dade criminosa. 
Detido desde Agosto último, 
numa base militar em Cabo Del-
gado, Hannekon tem-se quei-
xado de falta de acesso ao seu 
advogado bem como de visitas 
incluindo da sua esposa.

Dossier de segurança dominou o encontro entre os dois estadistas
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A Escola Comunitária Luís Ca-
bral- ECLC, informa aos alunos, 
pais, encarregados de educação e 
ao público em geral, que ainda tem 
vagas para matricular novos in-
gressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 
12ª classe por apenas 600,00 meti-
cais. Informa – se ainda que os alu-
nos das 7ª, 10ª e 12ª classes, fazem 
exames na própria Escola Comuni-
tária Luís Cabral. Podendo obter 
mais informações na secretaria da-
quela escola, sita na sede do bairro 
Luís Cabral, entrando a partir da 
Junta ou Maquinague ou contactar 
através dos telemóveis: 847700298 
ou 826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2019

A 
detenção do deputado e 
antigo ministro das Fi-
nanças Manuel Chang 
e de mais quatro pessoas 

envolvidas nas chamadas dívi-

das ocultas é parte de uma nova 

estratégia do Departamento de 

Justiça dos EUA de combater os 

crimes financeiros internacionais 

comparticipados por executivos e 

dirigentes de estados emergentes, 

considera o Wall Street Journal 

(WSJ), o jornal norte-americano 

que esteve na vanguarda da denún-

cia das chamadas “dívidas ocultas”.

“As detenções foram planeadas se-

manas antes e previstas para acon-

tecerem nos países com os quais os 

EUA têm acordos de extradição, 

fazendo parte de um esforço alar-

gado das autoridades norte-ameri-

canas para combater o que os inves-

tidores de títulos de dívida dizem 

ser um crescente entrecruzamento 

entre a alta finança e a corrupção 

nos mercados emergentes”, lê-se na 

matéria.

O texto lembra que os EUA estão 

também a investigador uma mega-

-fraude financeira envolvido altos 

dirigentes da Malásia e o banco 

norte-americano Goldman Sachs.

No caso moçambicano, prossegue o 

texto, as autoridades norte-ameri-

canas pretendem apanhar os culpa-

Detenção de Manuel Chang

EUA querem travar corrupção internacional - WSJ
dos pelo esquema de corrupção de 

dois biliões de dólares secretamente 

avalizados pelo anterior Governo.

O WSJ assinala que Manuel 

Chang comprou bilhete de avião 

para passar um réveillon idílico em 

Dubai com a “namorada”, mas aca-

bou parando numa cela superlota-

da da África do Sul, depois de ser 

detido no Aeroporto Internacional 

OR.Tambo, no dia 29 de Dezem-

bro.

Dias depois, Jean Boustani foi deti-

do na República Dominicana, onde 

passava férias com a mulher, e ex-

pulso para os EUA, onde foi detido 

numa prisão em Brooklyn.

As autoridades inglesas detiveram, 

por sua vez, três antigos banqueiros 

do Credit Suisse Group AG, que 

supostamente ajudaram a planear e 

financiar a fraude.

Os antigos banqueiros Andrew 

Pearse, Surjan Singh e Detelina 

Subeva foram provisoriamente li-

bertados sob caução. Outros sus-

peitos deverão seguir para a cadeia. 

Nova estratégia
“Perseguir executivos e membros 

de governos estrangeiros é parte de 

uma nova estratégia do Departa-

mento de Justiça [dos EUA] para 

travar a corrupção, detendo indiví-

duos”, salienta o WSJ, citando ad-

vogados especialistas em corrupção 

internacional não ligados ao caso 

das dívidas ocultas.

Aquele órgão de comunicação so-

cial assinala que a acusação faz uma 

descrição de um suspeito cujas ca-

racterísticas coincidem com Iskan-

dar Safa, dono da Privinvest, onde 

trabalha Jean Boustani.

O WSJ diz que o Departamento de 

Justiça norte-americano começou a 

investigar o caso em 2016, depois 

da divulgação das irregularidades 

registadas na operação que culmi-

nou com as dívidas ocultas.
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 ÁREA DE INFRAESTRUTURAS

dentre outros que: 

-

-

-

-

 Estradas e Pontes

-
-

-

-

-

A conclusão das obras de asfaltagem da estrada Mandlakazi-Nwadja-
hane-Macuácua, impulsiona o desenvolvimento do turismo na região e 
reduz o tempo de viagem, como também facilita a ligação entre as pro-
víncias de Gaza e de Inhambane.

(9) e Ile-Cuamba (13)
 A conclusão das obras de construção de 9 pontes, na estrada Guro-Tam-
bara-Chemba, ligando as Províncias de Manica e Sofala, garante a circu-
lação de pessoas e bens, na estrada Guru-Tambara-Chemba-Caia, por um 
lado e, por outro, está aberto um corredor para as províncias de Manica e 
Tete ter mais um acesso à estrada Nacional Número-1, a partir de Guro.
A conclusão das obras de construção de 13 pontes, na estrada Ile-Cuam-
ba, ligando as províncias da Zambézia e Niassa, alivia a situação anterior, 

no tempo chuvoso. Com estas pontes, os Distritos do Ille, Guruè e Cuam-
ba têm acesso facilitado à Estrada Nacional Número-1, através da qual 
os produtos produzidos nestes distritos podem chegar a vários cantos do 
país e vice-versa.

para a ligação da Província do Niassa com a Província de Cabo Delgado, 

estão em curso. Com isso, Niassa passará a ter acesso facilitado ao Porto 
de Pemba e a Estrada Nacional Número-1, o que facilitará sobre maneira o 
escoamento e comercialização de bens de primeira necessidade, bem como 
a dinamização da produção agrícola.

aguardava pela construção desta infraestrutura importante para a circu-
lação de pessoas e bens, sobretudo para o escoamento e comercialização 
agrícola.

Ainda dentro dos 4 anos de Governação do Presidente Nyusi, estão em 

do Niassa, uma estrada importante para a dinamização do corredor do 
Norte; Beira-Machipanda, nas Províncias de Sofala e Manica, cujas obras 
estão prestes a terminar, uma via também importante para catapultar o 
corredor da Beira;  Tica-Buzi-Nova Sofala, na Província de Sofala, as quais 
visam facilitar o acesso às zonas agropecuárias e de produção pesquei-
ra, bem como reduzir o percurso de ligação à cidade da Beira, a partir 

Província de Cabo Delgado, cujas obras marcam uma das últimas etapas 
para a concretização efectiva da ligação de Moçambique, por uma estrada 

Outro dos feitos do Presidente Nyusi foi o lançamento do Projecto Inte-
-

directa, mais de dois milhões e duzentas mil pessoas, para além da reabili-
-

ganja da Costa, Pebane, Chinde, Eráti, Memba, Monapo, Mossuril e Mon-
gicual. A escolha destes locais teve em conta vários factores, tais como: 
elevado potencial agrícola e pesqueiro, produção agrícola considerável, 
índices preocupantes de pobreza e a vulnerabilidade perante os efeitos 
negativos do clima.

Ponte sobre rio Lunho, distrito de Lago, província de Niassa

Inauguração da ponte Maputo-Katembe e estradas de ligação
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As acções de abastecimento de água realizadas durante os 4 anos de 
Governação, permitiram o alargamento deste serviço para cerca de 4 
milhões de pessoas adicionais, criando deste modo, condições para 
o desenvolvimento de actividades económicas geradoras de rendi-
mentos para as famílias e empresas. Os esforços empreendidos vi-
sam reduzir, gradualmente, as distâncias percorridas pela população 
à busca da água, sobretudo nas zonas rurais.
As acções combinadas de abastecimento de água e saneamento, não 
só contribuem para a redução de ocorrências de várias enfermidades, 
como são as doenças de origem hídrica, mas também permitem um 
maior engajamento da população escolar nas actividades lectivas, 
pois a água começa a deixar de ser preocupação para as famílias. 
Assim:
De 2015 até ao presente momento, nas zonas rurais foram construí-
dos e reabilitados cerca de 10.155 fontes de água dispersas e 110 siste-

adicionalmente cerca de 3 milhões de pessoas.
Nas cidades e vilas, no igual período, foram expandidos 528 km de 
rede de distribuição e estabelecidas cerca de 99 mil novas ligações 
domiciliárias, recuperadas 64 mil ligações e foram construídos 150 

-
mente a mais de 900 mil pessoas.
Nestas acções, destaca-se:
A conclusão das sobras de reabilitação e expansão do sistema de 

mil pessoas, na Província de Cabo Delgado;

o A conclusão das obras de reabilitação e expansão do sistema de 

pessoas, na Província do Niassa;

dos campos de furos de Mpaco e Mutuzi para os Centros Dis-
tribuidores, em Nacala-Porto, visando o aumento da população 
com acesso a água, bem como, a conclusão das obras dos sistemas 

mil pessoas, na Província de Nampula;

O aumento da capacidade de produção, através da construção de 
furos adicionais e extensão de 25 km de rede de distribuição no 
sistema de Quelimane e a conclusão do sistema de abastecimen-

-
mente mais de 40 mil pessoas, na Província da Zambézia;

A conclusão do sistema de abastecimento de água de Espungabe-

O aumento da capacidade de produção do sistema de Tete e de 
Moatize, bem como como a conclusão dos sistemas de Nhamayá-

pessoas, na Província de Tete.

mais de 35 mil pessoas, na Província de Sofala;
A conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Inharri-
me, Jangamo, Morrumbene, Quewene e o aumento da capaci-
dade de produção do sistema de Maxixe que, cumulativamente, 

Inhambane;

A conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Man-

Mocambene e plantas de dessalinização nos distritos de Chigubo 
-

nais, na Província de Gaza;
A conclusão do sistema de Mahubo, a instalação de 95 km de 
conduta adutora, entre a Barragem de Corumana e o Centro Dis-
tribuidor da Machava, com capacidade para transportar 120,000 
m3/dia, o Centro Distribuidor de Intaka, que inclui a extensão 

pessoas, na Cidade e Província de Maputo; 

via auto-tanques e abertos 46 furos de água em Intaka, Mali, In-

mais de 250 mil pessoas, acções estas que se enquadram no âmbi-
to da implementação das medidas de emergência, face à crise de 

Inauguração dos canais de drenagem da Beira

Canais de drenagemInauguração de sistema de abastecimento água de Memba
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A reabilitação da barragem de Massingir, visou repor o funciona-
mento normal da mesma, permitindo desta forma uma melhor ope-
ração e segurança desta infraestrutura hidráulica, bem como melho-
rar a disponibilidade de água para irrigar 34 Mil ha do regadio de 

No âmbito da construção da Barragem de Moamba-Major, foi cons-
truida a ensecadeira provisória; foram realizadas escavações da 
fundação do descarregador de tomada de água e Central Hidroe-
léctrica, assim como o reassentamento provisório de 23 famílias, 

-
to programático, com vista a retomada das obras.

Com um investimento de mais de 50 milhões de USD, foram rea-
bilitados 11km de valas de drenagem; construídas 6 estações de 
controlo de cheias equipadas com 29 comportas automatizadas; foi 
construída a bacia de retenção temporária de água da Maraza com a 

não possa ser descarregada para o Mar, devido a maré-cheia; foram 
construídas infra-estruturas de lazer e recreação, tais como campos 
de jogos parques infantis para que as crianças e a população em 
geral melhor aproveite as excelentes condições ambientais criadas 
pela bacia da Maraza; foram construídas 18 passagens hidráulicas, 
construídos cerca de 12.5 quilómetros de acessos dos quais 5 de es-
tradas pavimentadas que melhoraram bastante a transitabilidade 

nos bairros desta cidade. Os acessos pavimentados possuem ilumi-
nação com recurso a painéis solares, o que constitui uma grande 
inovação no país, pois, não só asseguram uma iluminação públi-
ca ambientalmente sustentável como também poupa custos com o 
pagamento de eletricidade. Com efeito, cerca de 180.000 habitantes 

deste sistema.

O Governo, sob direcção do Presidente Nyusi, ciente dos impac-
-

ciadores do Orçamento do Estado, concebeu, estruturou e está a 
-

abrangência e impacto nacional, o qual preconiza:
i.A construção de sistemas de abastecimento de água e saneamen-
to em zonas críticas;
ii.A construção de infraestruturas hidráulicas, com impacto na 
provisão de água para o consumo humano e actividades agrope-
cuáriasl; 
iii.A retomada das obras paralisadas e;
iv.a construção de novas infraestruturas hidráulicas solicitadas 
pelas populações. 

-
mas de Abastecimento de Água; mais de 10 Mil ligações domi-
ciliárias; 80 fontes dispersas de água; construção de 50 represas 
e reservatórios escavados; 1 sistema de saneamento e 1 de dre-
nagem de águas pluviais. Espera-se que este programa venha a 

em todo País

Inauguração das obras de reabilitação da barragem de Massingir

Lançamento do programa água para vida -PRAVIDA
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O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 

(MINEDH)  realizou diversas actividades de acordo com o 

seu Plano Económico e Social de 2018.

 No campo de infraestruturas e equipamentos escolares, o 

MINEDH concluiu a  construção de 424 salas de aulas,  

beneficiando  mais de 54.000 alunos. Ainda neste campo, 

o MINEDH construiu 19 escolas secundárias para cerca 

de 18.000 alunos. Adquriu e distribuiu cerca  de 81.099 

carteiras escolares. Para continuar  a alargar a rede escolar, 

o sector da Educação abriu  221 novas escolas primárias e 

17 secundárias, o que permitiu o acesso de crianças a novos 

níveis de ensino e  a aproximação  da escola  ao local de 

residência do aluno.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi imple-

mentado em 718 escolas primárias localizadas em zonas 

propensas a insegurança alimentar e estiagem, beneficiando  

um total de  304.232 alunos.

Com vista a provindenciar recursos para fazer face as ne-

cessidades básicas de funcionamento  das escolas, o MI-

NEDH alocou em 2018, 766.558.800,00 MT do Fundo 

de Apoio Directo a todas as escolas primárias e secundárias 

públicas.

No âmbito do combate à corrupção, o MINEDH desen-

volveu várias actividades inspectivas que resultaram  na 

expulsão de 160 funcionários por cometimento de várias 

irregularidades.

Uma das medidas encontradas pelo MINEDH para ga-

rantir gratuitidade do ensino é através da distribuição do 

livro escolar. Neste contexto, o sector distribuiu  em 2018 

cerca de 15.000.000 de livros escolares do ensino primário, 

incluindo os de ensino bilingue. 

No âmbito da educação inclusiva, o MINEDH distribuiu  

20.000 livros em sistema braille para alunos cegos, capaci-

tou perto de 275 professores e formadores em língua de si-

nais e sistema braille e distribuiu  material didático para os 

alunos com necessidades educativas especiais beneficiando 

6.000.000 alunos.

Em 2018 o MINEDH implementou o Programa de Ensi-

no Secundário à Distância (PESD),   em 310 escolas. Nesta 

modalidade de ensino, foram matriculados  31.896 alunos 

no PESD do 1º cicloe 1.871 no  2ºciclo.

Em todas as escolas secundárias do 2º ciclo o MINEDH 

criou, em  2018,  uma plataforma de gestão de informação 

académica  e concebeu  uma plataforma de supervisão e 

gestão escolar para a melhoria do controlo de assiduidade 

dos professores e gestores.

Neste ano o sector da Educação realizou 912 campanhas 

sobre a escolarização da rapariga em todo o país, que 

abrangeu 36.668 pessoas. Estas campanhas resultaram no 

Educação e Desenvolvimento Humano

aumento, significativo da presença e  desempenho da rapariga na escola,  comparativamente 

ao ano de 2017.

 No ensino primário, ingressaram, na 1ª classe, 1,503,876 crianças contra 1,348,523  em 2017. 

Comparando os dois ano, verifica-se um crescimento de 11.5% correspodentes a mais de 155 

mil crianças. No ensino Secundário  ingressaram, na 8ª classe, 225,916 alunos contra 21,320 

do ano de 2017, houve crescimento de 6% correspondentes a cerca de 14,600 alunos.

Ainda em 2018 o MINEDH contratou 4,862 professores para o Ensino Primário e 165 para 

o Ensino Secundário. Este número de professores do Ensino Primário  permitiu atender cerca 

de 311,170 alunos, o do Ensino Secundário beneficia  pouco mais de 9 mil alunos.

A Assembleia da República Moçambique aprovou em 2018 a nova Lei de Revisão do Sistema 

Nacional de Educação passando o ensino primário de 7 para 6 anos, alargando a educação 

obrigatória até a nona classe.
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O sector dos Transportes e Comunicações constitui a espinha dorsal de de-

senvolvimento do país e continua a ter um grande peso na estrutura do 

PIB do País com uma contribuição média anual de 4%. Esta contribuição, é 

sustentada pelas realizações constantes das prioridades do Programa Quin-

quenal do Governo 2015-2019.

Neste Sector, foram definidas, para o presente ciclo de governação, a neces-

sidade de: (i) tornar os nossos corredores de transporte mais competitivos, 

(ii) modernização e expansão dos portos e linhas férreas, (iii) revitalização da 

cabotagem marítima, (iv) implementação da migração de televisão analógica 

para digital, melhoramento do transporte público urbano, particularmente 

na área Metropolitana de Maputo, entre outros.

Prioridade-II-Desenvolvimento de Capital Humano e Social

Na segunda prioridade atinente ao Desenvolvimento de Capital Humano e 

Social, destacam-se como principais intervenções do Sector dos Transportes 

e Comunicações, as seguintes:

Transportes Públicos Urbanos

Com vista a melhorar a nossa capacidade de transporte disponibilizamos 

ao sector público e privado 380 novos autocarros para o transporte público 

urbanocom garantia de manutenção para 150.000Km. Para além da área 

metropolitana de Maputo, esses meios de transporte, também foram distri-

buidos para todas as capitais provinciais e algumas cidades Municipais.

O impacto destas medidas reflectiu-se no aumento das frequências de via-

gens; melhoramento do nível de segurança e comodidade dos passageiros; 

redução do tempo de viagens e de espera nas paragens; e  Incremento do 

número de passageiros transportados.

Em Janeiro 2015, as transportadoras municipais de Maputo e Matola trans-

portavam somente 10% da procura (60.000 passageiros), e em Maio 2018 

passamos a prover o transporte público para cerca de 442.000 passageiros, o 

equivalente a 75% da procura e em Dezembro de 2018 subimos para 92% 

da procura  ( 550.000 passageiros).

O reforço da frota dos autocaros é parte de um pacote de medidas que in-

clui a melhoria dos serviços de manutenção dos autocarros, melhoria da 

gestão que conta, desde 2017 com a Agência Metropolitana de Transporte 

de Maputo que, em parceria com os operadores, já aprovou a Rede Estru-

tural de Transporte para área Metropolitana de Maputo, o que vai permitir 

maior cobertura e expansão de rotas e optimização na operação dos meios 

de transporte.

Em Fevereiro de 2018, através da combinação de esforços do sector privado 

e do Governo, na Área Metropolitana de Maputo, introduzimos o projecto 

Metro-Bus que consiste na combinação integrada de comboios e autocarros, 

que consiste no transporte de passageiros ligando, Boane, Cidade da Matola, 

Matola Gare, Marracuene com a Cidade de Maputo. 

No quadro da mobilidade de pessoas e bens, e dinamização das trocas co-

merciais, adquirimos, na Grécia, uma embarcação com capacidade para 200 

passageiros, para o transporte de passageiros no troço Maputo/Kanhaca/

Maputo. A embarcação chegou ao País esta semana e deverá iniciar imedia-

tamente com as operações .

Fiscalização Rodoviária

12 viaturas para a fiscalização rodoviária, bem como intensificamos as cam-

panhas de educação e sensibibilização sobre factores de risco de acidentes de 

viação nos locais de aglomerados populacionais, terminais rodoviários, escolas 

primárias e secundárias, bem como com a associação de pessoas portadoras 

de deficiências;

Transporte Ferroviário de Passageiros

Consolidamos as operações ferroviárias de transporte de passageiros no siste-

ma ferroviário sul, nomeadamente, nos percursos de Maputo - Chicualacuala, 

Maputo - Goba e Maputo Ressano Garcia, no sistema ferroviário centro, nos 

troços Beira – Dondo, Beira - Marromeu e Beira- Tete e no sistema ferroviá-

rio norte, na linha férrea Nampula- Cuamba, Cuamba- Lichinga e Cuamba 

– Entre Lagos.

Grande parte dos passageiros deste modal de transporte sāo comerciantes 

pendulares pois encontram nesse sistema melhor comodidade, horários pré-

-determinados, segurança e capacidade de carga. 

Reabilitação do Material Circulante

reabilitamos 306 vagões dos quais 273 para o sistema ferroviário centro e 33 

para o sistema ferroviário sul; 

No Sistema ferroviário sul foram reabilitados 14 tanques para combustível e 

4 carruagens para passageiros.

O impacto deste projecto reflecte-se na dinamização da plataforma logística 

para a viabilização da comercialização agricola, aumento da competitividade 

dos portos e garantia de melhores receitas fiscais. 

Liberalização do Espaço Aéreo

doméstico,da operação da Fastject e da Etiopia Moçambique através de voos 

regulares, o que permitiu, a diversificação de rotas, mais frequência, ofertas de 

horários e tarifas mais competitivas aos passageiros,  incremento do volume 

de tráfego e desenvolvimento do turismo. 

Prioridade-IV - Desenvolvimento de Infrestruturas Económicas e Sociais 

No quadro do desenvolvimento de Infrestruturas Económicas e Sociais, na  

perspectiva de alavancarmos a actividade produtiva, destacamos as seguintes 

realizações:

Reabilitação do Porto de Nacala

do parque de armazenagem, aquisição de novo equipamento para manusea-

mento de contentores e combustíveis, equipamento de combate a incêndios, 

cujo impacto reflecte-se em serviços mais eficientes e competitivos do porto.

Reabilitação da Linha férrea Cuamba/Lichinga

Quilómetros, permitiu o reinicio da circulação dos comboios de passageiros 

com um impacto bastante significativo na mobilidade de pessoas e bens, a 

preços acessíveis à maioria dos cidadãos, bem como incrementar o desenvol-

vimento da economia da Província do Niassa;.

Lançamento do projecto de construção do aeroporto em Chongoene

Cerimonia de entrega de autocarros
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Reabilitação da Pista do Aeroporto Internacional de Maputo

-

viço prestado ao público, concluimos a Reabilitação da Pista do Aeroporto 

Internacional de Maputo queestá a permitir maior segurança nas operações 

das aeronaves; (ii) recepção de aeronaves de maior porte; e (iii) aumento da 

área de estacionamento no Terminal Doméstico e no Terminal de Carga.

Entrada em Funcionamento do novo Terminal de Carvão de Nacala – à 

– Velha

-

ta de nível internacional, para atender navios Trans-Atlânticos (cerca de 

200.000 Tons). Com capacidade de 22,0 milhões toneladas por ano. Esta 

infraestrutura, garante encaixes directos de elevadas receitas fiscais para o 

Estado e taxas para o CFM, INAHINA e INAMAR, para além de assegu-

rar 1.073 novos postos de trabalho para moçambicanos no terminal e 1.995 

na operação ferroviaria e outros benefícios indirectos.  

Construção da Ponte Ferroviária de Boane

Linha de Goba que para além de conferir maior segurança da infraestrutu-

ra, elevou a capacidade de 2.4MTPA para 5.4 MTPA e aumentar a com-

petitividade do corredor de desenvolvimento de Maputo.

Dragagem e Sinalização aos Canais de Acesso aos Portos da Beira e Ma-

puto

de acesso aos Porto da Beira e de Maputo, o que permite a entrada com 

segurança de navios tipo “panamax” com mais de 60.000 toneladas brutas 

de arqueação. Esta intervenção, permite ainda a navegaçāo nocturna, me-

lhorou a eficiência operacional e competitividade, bem como a oferta de 

melhores serviços para os utilizadores nacionais e regionais dos corredores 

da Beira e de Maputo.

Entrada em Funcionamento do Terminal Multi-Uso do Porto da Beira

da Beira que esta dimensionada para assegurar um volume de manusea-

mento até 700.000 TEUS, bem como a respectiva entrada que dispõe de 5 

faixas que permitem reduzir o tempo de trânsito dos operadores rodoviá-

rios, descongestionando o Porto e as vias urbanas que dão acesso ao Porto 

da Beira.

Reabilitação e Ampliação do Cais de Rebocadores, no Porto da Beira

Beira, com vista a antigir os seguintes objectivos: (i) melhorar as condições 

de proteção das embarcações e segurança da estrutura do cais; (ii) garantir 

a atracação segura das embarcações (rebocadores, balizador e dragas), bem 

como (iii) permitir a realização de manutenção preventivas das embarca-

ções.

Desenvolvimento do Porto de Pemba

parque de contentores do Porto de Pemba e alocado um rebocador e um 

barco pilotos. Reabilitado todo o sistema de iluminação em todo recinto 

portuário (para garantir segurança e Operações 24/24 hrs), e foi elevado o 

nível de Segurança ISPS Code no recinto portuário (instalada nova vedação 

e formação dos trabalhadores);

No próximo mês o CFM vai organizar uma reunião com os Actores Utili-

zadores do Porto (Port Users), em coordenação com o Governo Provincial 

e o Conselho Empresarial de Cabo Delgado, inclusive com as Linhas de 

Navegação;

Reabertura do Aeródromo de Mocímboa da Praia

com vista a facilitar o acesso à região norte da província de Cabo Delgado, 

a partir do exterior, respondendo, deste modo, à crescente demanda deste 

serviço, impulsionado pelo desenvolvimento da indústria de hidrocarbone-

tos que está a fluir na Bacia do Rovuma, bem como o turismo internacional.

Na componente da indústria de hidrocarbonetos, espera-se que Mocímboa 

da Praia passe a ser um nó logístico fundamental para o transporte aéreo 

dos equipamentos e prestação de serviços necessários para a construção e 

desenvolvimento das plataformas do Gás Natural Liquefeito (GNL) e seus 

derivados.

Migração  Digital

No âmbito da Migração da Radiodifusão analógica para digital, dos 60 

emissores digitais planificados, concluimos a montagem de 59, e estamos a 

concluir a instalação do último emissor ainda este mês de Janeiro.

Ainda neste âmbito concluimos a decoração de estúdios de televisão em 

Nampula, Beira e Matola; e estamos a finalizar a decoração de estúdios de 

televisão em Chimoio, Tete, Pemba e Quelimane;

Está em construção e reabilitação dos estúdios de televisão em Xai-Xai, 

Inhambane e Lichinga; 

Esperamos com a implementação deste projecto, aumentar a cobertura do 

sinal de televisão de 50% para mais de 70% da população; (ii) aumentar a 

qualidade do sinal de televisão (iii) Diversificação dos conteúdos de televisão 

dando espaço ao surgimento de canais educativos; melhorar o conhecimento 

da cultura e hábitos do povo moçambicano.

Implantação de Praças Digitais

foram instaladas 10 Praças Digitais em 10 Municipios do País, nomeada-

mente Maputo, Matola, Beira, Quelimane, Gúruè, Nampula, Ilha de Mo-

çambique, Pemba, Mueda e Lichinga.

Acesso a Televisão Por Satélite Para 500 Aldeias do País

do país cujo impacto se reflecte no aumento da cobertura do sinal de televi-

são para mais de 70% da população; (ii) aumento da qualidade do sinal de 

televisão; (iii) Diversificação dos conteúdos de televisão dando espaço ao 

surgimento de  canais educativos; (iv) melhorar o conhecimento da cultura 

e hábitos do povo moçambicano.

Expansão da Rede de Telecomunicações Para as Localidades

localidades do País com os serviços de telefonia móvel, o que vai permitir 

acesso ao serviço de telecomunicações a cerca de 700 mil habitantes das 

localidades contempladas.

Rede Postal e Prestação de Serviços Financeiros nas Zonas Rurais em Par-

ceria com Millenium BIM

-

çambique/Millenium BIM) na Cidade de Maputo, Bela vista (Maputo), 

Panda, (Inhambane), Beira (Sofala) Quelimane e Mocuba, (Zambézia),  

Moma e Muecate, (Nampula), em Mentagula, (Niassa), e Ancuabe (Cabo 

Delgado). Esta iniciativa, visa reduzir a distância percorrida pelas popula-

ções na busca de serviços financeiros e optimizar as infraestruturas dos cor-

reios nas zonas rurais.
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A Saúde é dos sectores que mais cresceram nos últimos quatro 
anos. A expansão da rede sanitária, construção e apetrechamento 
de laboratórios e armazéns de medicamentos e material médico, 
são parte mais visível dessa evolução.

Esta é, aliás, a prossecução do Plano Quinquenal do Govermo 
2015-2019 que prescreve, no pilar II  - “Desenvolvimento do Cap-
tal Humano e Social - a prestação de serviços sociais básicos de 
qualidade e acesso equitativo à educação, cuidados de saúde, 
água, saneamento e habitação”.

Nesta prioridade, o objectivo estratégico é “expandir o acesso e 
melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalida-
de materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malá-
ria, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis  e doenças pre-
veníveis”.

Todos os investimentos neste sector estão a ser realizados tendo 

cuidados de saúde em Moçambique.

unidades sanitárias

No seu discurso de tomada de posse, em 15 de Janeiro de 2015, 

Moçambique disse que “prosseguiremos com a construção de 
mais unidades sanitárias dotadas de meios técnicos adequados 
de diagnóstico e tratamento”.

Com efeito, neste quinquénio, Moçambique expandiu a rede sa-
nitária em 156 novas unidades para oferta de cuidados de saúde 
mais diferenciados à população moçambicana.
No conjunto das unidades que entraram em funcionamento de 
2015 a 2018 destacam-se o Hospital Central de Quelimane, o pri-
meiro construído de raiz no período pós-independência; a im-

em Moçambique (Maputo); e inauguração dos hospitais distritais 
Mapai, Manhiça, Monapo e Memba.

Uma avaliação preliminar dos quatro anos da implementação do 
Plano Quinquenal mostra que foram construídos 152 centros de 
saúde, tornando o serviço de saúde mais acessível e mais próximo 
de mais de dois milhões de moçambicanos. 

Estes investimentos do Governo moçambicano e parceiros de coo-
peração reduzem a distância a percorrer para uma unidade sani-
tária para menos de 12 quilómetros contra os anteriores 13. 
A inauguração do Hospital Central de Quelimane, por exemplo, 
permitiu que toda a zona norte tivesse mais um hospital de refe-
rência e de valências especializadas, o que está a traduzir-se na 
redução da pressão sobre os hospitais centrais de Nampula, Beira 
e Maputo.

Apenas a título ilustrativo, o Hospital Central de Quelimane di-
minui a sobrecarga sobre os outros hospitais centrais em cerca de 
1200 cirurgias de grande vulto por ano, o que, acima de tudo con-
corre para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da popu-
lação.
Esta unidade hospital tem também o mérito de reduzir o impacto 
familiar e económico das transferências e baixar a morbimortali-
dade pelo acesso imediato aos cuidados especializados.
Porque reconhecemos que a distância para se alcançar uma unida-

em todo o país, 198 ambulâncias e 180 motorizadas-ambulâncias 
para assegurar a evacuação de doentes que carecem de atendi-
mento urgente e especializado.

 

“Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, 
reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutri-
ção crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis 
e doenças preveníveis”, Plano Quinquenal do Governo 2015-2019.

Fora às infra-estruturas, a Saúde regozija-se também por ter con-
-

ferimo-nos, por exemplo, ao funcionamento de dois serviços de 
hemodiálise, nomeadamente em Nampula e Beira.

Estes equipamentos elevaram em 30 pacientes por turno a capa-
cidade instalada de tratamento, reduzindo a transferência de pa-
cientes para a cidade de Maputo, a única cidade até então com 
condições para a hemodiálise.
Os novos equipamentos instalados na Beira e em Nampula per-
mitem também que os doentes que haviam mudado de residência 

meio familiar. 

como malária, o HIV/SIDA e outras que constituem principais 
causas da mortalidade em particular a materno-infantil”, Sua Ex-
celência Filipe Jacinto Nyusi, no discurso de tomada de posse.

Seguindo esta linha de orientação, o Ministério da Saúde instalou 
64 novos laboratórios em todo o país, investimento que reduziu a 
sobrecarga dos laboratórios em cerca de 20% e baixou o tempo de 
espera.
É também de realçar a instalação de equipamento de Biologia 
Molecular no Hospital Militar de Maputo e no Centro de Saúde 
Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba. Este investimento con-
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tribuiu para o aumento da capacidade de testagem e redução do 
tempo de resposta laboratorial de 30 dias para 15 dias.
Nos últimos quatro anos o MISAU apetrechou os laboratórios do 

alta sensibilidade para diagnóstico precoce da tuberculose
No mesmo período MISAU introduziu e expandiu tecnologias 

-
postas.
No âmbito do combate ao cancro da mama, foram colocados 3 
mamógrafos no Hospital Central de Maputo, Hospital Geral de 
Mavalane e Hospital Provincial de Tete.

“Introduzir novas vacinas, nomeadamente de PCV (Vacina Pneu-

objectivo estratégico II do Plano Quinquenal do Governo 2015-
2019.

-
mários como prioridade para o alcance de melhores resultados 
em saúde para a população.

-
cional sobre os Cuidados de Saúde Primários e que serviu para 

prioridades, designadamente a liderança, nas políticas públicas, 
prestação de serviços e cobertura universal.
O Governo reconhece que a vacinação é um investimento seguro 
para a saúde de uma nação, pois antes do tratamento de qual-
quer que seja a doença, primeiro vem a prevenção. Na verdade, 
as vacinas previnem doenças e oferecem uma boa saúde, contri-
buem para um desenvolvimento cada vez mais sustentável e para 
o bem-estar da população.
Por isso estamos cientes que com a administração de cada vez 
mais vacinas às nossas crianças, o Governo está a contribuir para 
uma considerável melhoria dos indicadores da saúde infantil.

No seu discurso de tomada de posse, Sua Excelência, Filipe Jacin-
to Nyusi, prometeu formar um governo que investirá ainda mais 

-
tentes e motivados para atender com humanismo o nosso povo”.

-
no Quinquenal do Governo 2015-2019 prescreve a “redução das 

-
so e utilização dos serviços de saúde, desenvolvendo e assegu-
rando mecanismos de alocação/afectação de recursos humanos”.
É assim que nos últimos o Ministério da Saúde registou um au-

a prestação de assistência aos pacientes com a colocação de um 
total de 4019 técnicos de saúde, com destaque para o aumento em 
9% dos médicos nacionais.
Dos 4019 técnicos alocados até ao ano passado destacam-se 136 
médicos especialistas nacionais das diferentes áreas e 620 médi-

cos de clínica geral, também de nacionalidade moçambicana.
Ainda no contexto da potenciação dos recursos humanos o Minis-
tério da Saúde orgulha-se por ter conseguido atribuir, de 2015 a 
2018, um total de 123 bolsas para estágios complementares aos re-
sidentes médicos em formação, em várias especialidades fora do 
país. Também atribuímos 129 bolsas de estudo para Mestrado fora 
do país.
Estas acções tiveram impacto importante na melhoria dos rácios 
Técnicos de Saúde por 100.000habitante de 100.2 em 2015 para 

em 2015 para 8.9 até Novembro de 2018; e Habitante por Técnico de 
Saúde de 1013 em 2015 para 905 até Novembro de 2018.
Igualmente foram criados 2 novos Institutos de Formação de Pro-

-
pula e Maputo, respectivamente, com a capacidade global de 500 
estudantes por ano.

-
sionais de Saúde dos níveis Superior e Médio nas províncias.

A melhoria de acesso aos cuidados de saúde de qualidade passa 
também pela provisão de infra-estruturas de armazenamento de 
medicamentos e artigos médicos em todo o país.

-
tos e Artigos Médicos, na província de Nampula, terá grande im-

redução de distâncias e tempo de abastecimento às unidades sani-
tárias da rede pública.

Esta infra-estrutura está inserida na estratégia do MISAU de di-
minuir os níveis de armazenamento de 161 para 34 locais assim 

-
cipal conceito é a cadeia de Comando Único onde se quebram todas 
as barreiras administrativas com a distribuição directa dos Arma-
zéns Intermediários para as Unidades Sanitárias.

-
gional de Nampula, construído de raiz dispõe de tecnologia mo-
derna para operacionalização das actividades. O seu funcionamen-

stock, garantindo o abastecimento para todas as províncias da zona 
Norte e no Centro, a Província de Zambézia.
Outro impacto imediato é a redução dos custos de transporte e de 
arrendamento de espaços de armazenagem.

-
mentação e operacionalização dos Armazéns Intermediários, que 
culminam com a quebra de barreiras administrativas entre Provín-
cias e Distritos no processo de distribuição permitindo uma rápida 
e atempada reposição de stock.
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Cartoon
EDITORIAL

Os sismos da era Bolsonaro 

chegaram à educação. Publi-

cou-se um edital com regras 

para observar-se nos livros 

didáticos e eis abandonado o que era 

irrenunciável, a saber: a obrigatorieda-

de de referências bibliográficas (fora 

com a caução científica!) e/ou de cor-

reção ortográfica; são retiradas como 

improcedentes as menções à violência 

doméstica ou à discriminação contra 

a mulher; anula-se a valorização das 

culturas quilombola e “indígenas”… 

Acresça-se a isto a nova legislação 

para a educação, envolvendo o ensino 

médio, com mudanças lamentáveis: 

deixam de ser obrigatórias a Sociolo-

gia, a Filosofia, as Artes, a Educação 

Física, a Música; fica facultativo o 

ensino da cultura afro-brasileira, des-

valorização secundada pela restrição 

de apoios às investigações académicas 

que trabalhem estes temas. Adianta-se 

o obscurantismo a vir.

Dizia o pedagogo brasileiro Rubem 

Alves: «O Leonardo da Vinci tem 

uma frase da qual eu discordo: “Só po-

demos amar aquilo que podemos co-

nhecer”. Acho que a verdade é o opos-

to: só podemos conhecer aquilo que 

podemos amar». Tem toda a razão. E 

contudo, há culturas ou momentos de 

recessão nas culturas em que se quer 

fazer um apagão da inteligência.

É da escritora/cineasta Marguerite 

Duras um pequeno filme em torno do 

Ernesto que um dia fugiu de casa, da 

sua pequena localidade, que ficava à 

beira de uma floresta. A comunidade 

procura-o durante três dias. Até que 

o acharam nos confins da floresta, 

numa casa na árvore. E dali não sai. 

A família pergunta se é algum agravo 

com eles e ele nada diz. Pergunta-lhe 

então o professor se é algo que ele fez 

e possa ser remediado. E o Ernesto diz 

que sim. Podes-me elucidar, pede-lhe. 

E conta o Ernesto, pesaroso: «O pro-

fessor só me quer ensinar coisas que 

O complexo de Ernesto
eu não sei!».

É este o triste momento em que 

atravessamos. A suposta Globaliza-

ção serve de alibi para o retorno dos 

integrismos da identidade. No caso 

do Brasil porque, dizem, a maioria é 

branca. No caso de Moçambique será 

porque a maioria é bantu. No caso de 

Portugal, sei lá eu qual é a maioria… a 

maioria que se identifica com os tele-

fonemas do presidente Marcelo para a 

Cristina Ferreira, e enquanto isso um 

cientista que investiga a cura contra o 

cancro ganha 2000 euros e uma apre-

sentadora de televisão ganha 80 000. 

Estão a ver como as discussões inúteis 

afinal escondem as perguntas impor-

tantes? 

E então dizem-me: uma pera é uma 

pera e não é uma maçã. Pois é verdade. 

E continuam, a pera não tem a pos-

sibilidade de apodrecer na pereira, cai 

no terreno e pronto. É verdade. E cha-

mam à simpatia da pera de não sujar o 

ramo em que cresceu a identidade da 

pera. Ora, a falácia deste argumento é 

que nós não somos peras e podemos 

escolher apodrecer no ramo. É a sina 

da liberdade humana. E as escolhas 

vão-se tornando complexas, menos 

óbvias, implicam um certo sofrimen-

to. Entretanto, a sociedade patrocina 

os elementos identitários e condiciona 

o uso que fazemos deles. O que nos 

obriga a uma negociação permanen-

te, mas é isso e gozamos de alguma 

liberdade ou ficamo-nos pelo plano 

das necessidades e aí somos a pera que 

não consegue mudar e a quem ape-

quenam a potencia de agir. Por isso 

houve filósofos, como Foucault, De-

leuze, ou Derrida, que fugindo a uma 

ordem prévia preferiram a ideia de 

um homem culturalmente livre para 

produzir sentidos e valores. Para eles 

nascemos a meio de um processo mas 

o que nos define não está atrás mas à 

frente. 

Claro que existem os à priori. Nin-

guém lê nenhum texto de forma ino-

cente sem querer à partida ver nele 

algo que confirme uma afinidade ou 

uma discórdia. É a mente que faz ver 

os olhos. Os à priori afectam o modo 

como nos dispomos a ler. Daí que seja 

tão importante afastarmo-nos, através 

do que não sabíamos, do que nos é 

familiar. Alberto Caeiro elucida: não 

basta ter olhos para ver as árvores e as 

montanhas. É preciso ter outra coisa: é 

preciso ter um olhar, um modo de ver 

com distancia e discernimento. Só esta 

leitura mais fenomelógica dilui o meu 

preconceito de base, devolve o texto ao 

seu dizer, ao seu sentido. Por isso eu 

tenho de romper com o complexo de 

Ernesto.
Por isso, é um erro o afunilamento 
rácico no Brasil como em todos os 
lugares: quando só queremos como o 
Ernesto aprender o que já sabemos 
a lucidez capota e as culturas ficam 
como o ginecologista: enfadados.  Su-
san Sontag termina assim o seu ensaio 
Contra a Interpretaçao:
«A nossa cultura baseia-se no excesso, 
na sobreprodução; o resultado é uma 
gradual perda de agudeza da nossa 
experiência sensorial. Todas as condi-
ções da vida moderna – a sua abun-
dância material, a sua franca aglome-
ração -conjugam-se para amortecer as 
nossas faculdades sensoriais. (…) O 
que é importante hoje é recuperar os 
nossos sentidos. Temos de aprender a 
ver mais, a ouvir mais, a sentir mais.»
Ela escreveu isto em 1964, e é absolu-
tamente actual. E isto exige uma des-
cida ao concreto: descer da abstração 
dos universais ao mesmo tempo que, 
alternadamente, aprendemos a obser-
var as mutações dos particulares num 
conceito universal. O local/ a cultura 
local é tanto mais rico quanto nele se 
irise o desejo do universal e vice-versa. 
Educar os sentidos não pressupõe só 
uma fonte para a percepção: é preci-
so ver mais, ouvir mais, sentir mais o 

outro.  

Foi um antigo deputado da Frelimo que disse, durante um debate na 

magna casa do povo, que uma sociedade que não controla os seus cri-

minosos corre o risco de um dia vir a ser controlada por eles. 

Isto foi nos tempos em que na Assembleia da República, mesmo na 

circunstância das restrições impostas pela disciplina partidária, os deputados 

gozavam de uma verdadeira liberdade parlamentar, e o parlamento uma casa 

de robustos debates sobre a vida do país, com uma irrestrita capacidade de 

confrontar e questionar o executivo.

A sessão em que estas palavras foram pronunciadas debatia sobre mais uma 

fuga de um dos mais notáveis criminosos da praça, conhecido por Anibalzi-

nho, envolvido na morte do jornalista Carlos Cardoso.

O Ministro do Interior de então, Almerino Manhenje, pretendendo encon-

trar alguma explicação para a referida fuga, teria sugerido que em todos os 

países há criminosos que fogem das cadeias. 

Hoje, o parlamento, subvertido e transformado numa espécie de notário e 

caixa de ressonância do executivo, dificilmente faria um debate com a mes-

ma robustez. Mudaram-se os tempos, e, como é óbvio, as vontades também.

Pode ter levado algum tempo para convencer, mas com a prisão de Manuel 

Chang, no dia 29 de Dezembro de 2018, na África do Sul, e as subsequentes 

revelações sobre o seu envolvimento no escândalo das dívidas ocultas, será 

difícil acreditar que a profecia de Teodato Hunguana não se tenha ainda 

materializado.

Já se torna difícil ignorar o nível de sequestro a que o Estado moçambicano 

e uma grande parte das suas instituições foram submetidos.

Não só pelos factos materiais que se alegam, mas também por todos os es-

forços empreendidos para proteger os criminosos, garantir a sua impuni-

dade e ocultar a verdade ao povo.  Desde o parlamento que legalizou o que 

era ilegal, passando pelo Conselho Constitucional que arrastou o pé sobre 

um pedido de declaração de inconstitucionalidade, até à Procuradoria Geral 

da República que se mostrou indisponível para ir em busca da verdade, os 

moçambicanos foram obrigados a viver debaixo de uma mentira que uns, 

ingenuamente engoliram a seco, enquanto outros, apropriando-se de mais 

patriotismo que ninguém, defendiam fanaticamente.

A verdade é que não houve projecto nenhum destinado a reforçar a segu-

rança do Estado, como muitas vezes foi dito. Tudo foi um plano diabólico 

visando ludibriar povo e enriquecer à sua custa e em seu nome. 

Se ontem era possível dar-se o benefício da dúvida, considerando que tivesse 

havido um legítimo projecto integrado de segurança do Estado em que al-

guns dos intervenientes pretenderam tirar benefícios pessoais, na forma das 

famosas comissões que se tornaram parte da nossa cultura de serviço públi-

co, hoje está mais do que evidente que tudo o que foi feito a favor do Estado 

foi acidental. O objectivo fundamental de toda esta engrenagem era mesmo 

para o enriquecimento ilícito.  De tal forma que mesmo quando se tornou 

claro que não havia projecto nenhum em andamento, o dinheiro continuou 

a fluir livremente entre a Europa,  Abu Dhabi e Maputo.  

Foi assim que quando se aproximava a data de maturação  da primeira pres-

tação do crédito da Proíndicus, e depois de se terem distribuído todo o di-

nheiro sem terem feito nada, a solução que encontraram foi pedir mais uma 

garantia soberana de 850 milhões de dólares para criar a EMATUM. Ou 

seja, a EMATUM nunca foi concebida para a pesca de atum, ou qualquer 

outra actividade útil para o país. É por isso que nunca foi solicitado o apoio 

das instituições ligadas ao sector das pescas para a indicação das especifici-

dades técnicas apropriadas para a obtenção da respectiva licença. É por isso 

que foram adquiridos, a preços altamente inflacionados, barcos inapropria-

dos, hoje em avançado estado de deterioração no porto de Maputo. É por 

isso que nunca houve um plano de negócios credível para fazer funcionar a 

empresa, incluindo uma provisão para a aquisição da lula, a principal isca 

do atum.

Na verdade, hoje ficamos a saber, a EMATUM foi concebida apenas com o 

intuito de acobertar o escândalo que já estava em marcha. Acto contínuo, a 

MAM (que pode ser abreviatura de mamar).

A MAM foi supostamente criada para adquirir e reabilitar estaleiros navais 

para prestar serviços à Proíndicus e à EMATUM. Depois de se distribuí-

rem entre eles os 540 milhões dólares, nenhum estaleiro ficou para contar 

a história. 

Quando se aperceberam que o esquema já era do domínio publico, criaram 

os esquadrões da morte para intimidar todos os que ousassem falar sobre 

o assunto, ao mesmo tempo que desactivavam e subvertiam todas as insti-

tuições de administração da justiça, para impedir que fossem chamados à 

responsabilidade. 

Esta mega fraude não aconteceu porque os sistemas de controlo falharam. 

Ela foi mesmo desenhada para impedir que eles funcionassem. É assim 

como actua o colarinho branco. O aviso já tinha sido dado há anos.

Mas podemos dizer que temos toda a verdade? Parece que não.  É essa outra 

parte da verdade que precisa de ser esclarecida. A verdade dói, mas liberta.     

A verdade dói, mas liberta
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Um dia ele foi nomado estrutura. Antes dessa majestosa 

odisseia e tal como  o geral dos seres humanos comuns, ti-

nha uma alma horizontal. Com a grande odisseia e de for-

ma vigorosa após ela, a alma tornou-se vertical. Nas mais 

insignificantes coisas, pelos mais variados pretextos, não importa 

em que condição e tempo, ele  só podia ser sendo, estando em cima, 

olhando e falando de cima, bem de cima. E tal como para discursar  

- no que ganhou gesticulado gosto - era fundamental que o fizesse 

em sítio absolutamente alto, com as palavras jorrando bem do alto, 

também não mais pôde dormir senão numa cama de base alta, bem 

acima do soalho, como as crianças em seus beliches. Desta forma,  

matinal, solene, renovava o prazer de ver a sua augusta e gloriosa 

alma vertical vencer o pobre corpo horizontal.

Nomeado estrutura

Decorridos quatro anos do 

mandato do Presidente Fi-

lipe Nyusi, duas questões 

fundamentais merecem a 

maior atenção, em qualquer avalia-

ção e balanço da sua governação: 1) 

Contribuiu para melhorar ou piorar 

os direitos e as liberdades funda-

mentais do cidadão? 2) Melhorou 

ou piorou a liberdade económica e 

o desenvolvimento de um mercado 

saudável, dinâmico e progressivo? 

Procurarei responder a estas duas 

questões, de forma simples e directa, 

deixando para outros a sistematiza-

ção cronológica dos acontecimentos 

que poderão ilustrar e fundamentar 

os aspectos aqui destacados.

Como forma de contextualizar o 

meu comentário, recordo a respos-

ta que dei a um jornalista em De-

zembro de 2014, após a confirmação 

do Sr. Filipe Nyusi como futuro 

Presidente da República (PR) de 

Moçambique. Tratando-se de uma 

personalidade política relativamente 

anónima, sem carreira política, nem 

experiência de liderança em nenhum 

órgão do seu partido, a Frelimo, e 

principalmente na Administração 

Pública, limitei-me a sublinhar dois 

pontos: Admiti que o novo PR me-

recia o benefício da dúvida; e mani-

festei a esperança que fizesse algo de 

positivo e substantivo, no sentido de 

reduzir a elevada apetência e orien-

tação predadora prevalecentes na 

governação precedente. 

Volvidos quatro anos,  a  aprecia-

ção que faço sobre a governação do 

Presidente Nyusi é que tem sido 

uma experiência fastidiante e extre-

mamente onerosa, para a sociedade 

moçambicana em geral, e muito em 

particular para a sociedade civil e a 

economia privada.

1) Sobre os direitos e as liberdades 

fundamentais do cidadão

Do ponto de vista político, tanto os 

esforços de democratização como de 

afirmação da sociedade civil enfren-

taram elevados obstáculos e pagaram 

um custo que dificilmente poderá 

ser avaliado em termos financeiros e 

económicos. A lista de assassinatos 

selectivos, consumados ou não, com 

fortes indícios de motivação políti-

ca inescrupulosa e em muitos casos 

perpetrados em pleno dia, é extensa 

e chocante. 

No mínimo, recordar algumas das 

inúmeras vítimas, em várias partes 

do país, poderá servir para não dei-

xar margem para dúvidas, aos que 

porventura não tenham consciên-

cia da dimensão desta saga e ficam 

surpreendidos com a generalizada 

associação de tais crimes à acção 

hedionda e impune dos chamados 

“esquadrões da morte”; uma acção 

que para muitos cidadãos beneficia 

da conivência de várias entidades 

do Estado. Por outro lado, apesar 

de não estar em condições de arro-

lar a maioria das vítimas, quer de 

assassinatos consumados quer es-

pancamentos e outros, pelo menos é 

possível recordar as que mereceram 

de algum mediatismo público: Gi-

lles Cistac (Março 2015), Jeremias 

Pondeca (Outubro 2015), Inlamo 

Ali Mussa (Agosto 2015), Manuel 

Bissopo ( Janeiro 2016), Filipe Jo-

nasse Machatine (Fevereiro 2016), 

Aly Jane (Março 2016), José Manuel 

Os quatro anos da administração Nyusi
Por António Francisco*

(Abril 2016), Marcelino Vilankulos 

(Abril 2016), Jaime Macuane (Maio 

2016),  José Fernando Nguiraze ( Ju-

nho 2016), Jorge Abílio (Setembro 

2016), Armindo Nkutche (Setem-

bro 2016), Mahamudo Amurane 

(Outubro 2017), Ericino Salema 

(Março 2018).

Quantos assassinatos, agressões e 

violações (físicas e psicológicas) se-

rão precisos, para se poder concluir 

sem receio de exagero que os direitos 

e liberdades fundamentais dos mo-

çambicanos foram “capturados” pelo 

crime, nos últimos quatro anos? Não 

existe uma resposta precisa, nem 

mesmo indicativa; mas se adicionar-

mos a este balanço outros aconteci-

mentos preocupantes que também 

marcaram os últimos quatro anos 

de governação, o resultado é devas-

tador. Basta referir, por exemplo: A 

vaga de instabilidade político-mili-

tar entre as forças governamentais 

e o partido Renamo, decorrente das 

irregularidades no apuramento das 

eleições gerais de Outubro de 2014; 

a prolongada onda de raptos de em-

presários e assaltos indiscriminados 

à mão armada a cidadãos, nacionais 

e estrangeiros; a desastrosa gestão e 

violência exercida pelas autoridades 

nas recentes eleições autárquicas de 

Outubro 2018, com expoente mais 

escandaloso observado na eleição re-

petida no Município de Marromeu; 

e a mais recente vaga de distúrbios, 

assassinatos e destruição, atribuída 

aos chamados “insurgentes” na Pro-

víncia de Cabo Delgado. 

Perante o role de acontecimentos e 

incidentes acima referidos, é preciso 

uma enorme capacidade imaginativa 

e coragem emocional, revestidas de 

elevado cinismo e despudor, para se 

fazer vista grossa às suas consequên-

cias e implicações, e ainda concluir 

existirem motivos suficientes para 

acreditar que o futuro político de 

Moçambique, a curto prazo, inspi-

ra confiança. Isto é sustentado pela 

deterioração de avaliações interna-

cionais, como por exemplo: no de-

curso da presente década o índice de 

corrupção da Transparência Interna-

cional deteriorou-se paulatinamente, 

tendo caído seis lugares nos últimos 

dois anos. O Índice de Estados Frá-

geis (Fragile States Index – FSI) 

retrata uma progressiva fragiliza-

ção do Estado Moçambicano do 

nível de “Alto Risco” (74,8 pontos 

em 2006) para “Risco Muito Alto” 

(88,7 pontos em 2018). O Índice 

de Democracia 2018 da revista The 

Economist, recentemente publicado, 

pela primeira vez avalia Moçambi-

que como um “regime autoritário” 

em vez de “regime híbrido”.

Quem realmente defende a liberda-

de, partilhada de forma equitativa e 

inclusiva, terá que reconhecer que só 

a justiça e não os discursos débeis 

proferidos por mera conveniência, 

poderá converter-se em força mo-

triz das acções políticas, assentes em 

princípios morais e de justiça consis-

tentes com a natureza humana que 

rejeita a violência nos afazeres dos 

moçambicanos.

2) A liberdade económica fortaleceu 

ou fragilizou-se?

Qualquer melhoria na liberdade 

económica e no mercado, nos últi-

mos quatro anos, aos próprios cida-

dãos e às empresas privadas e não ao 

Estado se deve. Isto acontece devido 

à persistente ênfase do Governo na 

sobreposição do intervencionismo 

estatal e manipulação impostas à re-

gulação das actividades produtivas e 

progresso dos cidadãos. 

Desde o início do presente Milénio, 

a economia moçambicana registou 

quinze anos de crescimento relati-

vamente elevado, mas fortemente 

comandado ou intervencionado pelo 

Estado. Recorde-se que os principais 

recursos naturais, a começar pela 

propriedade da terra, independen-

temente do tipo de uso, continuam 

propriedade exclusiva do Estado. Na 

prática, o monopólio estatal sobre a 

propriedade fundiária tem agrava-

do a informalidade e convertido o 

crescimento económico em abastar-

damento; ou seja, num crescimento 

manipulado e pervertido, por via 

política e burocrática, na alocação 

dos recursos naturais é realizada; na 

progressiva degenerescência e adul-

teração das regras de mercado e da 

estratégia de crescimento económico 

do Estado.

Em meados desta década, o abastar-

damento caracterizava-se por dois 

processos negativos para a economia 

nacional: 1) Persistente aumento das 

despesas públicas, significativamente 

acima das receitas, numa perspectiva 

perversa do que alguns consideram 

tratar-se de um Keynesianismo pró-

-activo; 2) Fortalecimento de meca-

nismos corrompidos e corruptores 

do sistema financeiro e económico, 

que teve como expoente máximo 

o escândalo das chamadas dívidas 

ocultas e ilegais que envolveu cer-

ca de dois mil milhões de dólares 

americanos e continua sem solução 

à vista.

À primeira vista, a quebra obser-

vada no crescimento económico, 

na segunda metade desta década, 

deveu-se à revelação internacional 

das dívidas ilegais e ex-ocultas, em 

Março de 2016. Mas uma análise 

mais atenta pode mostrar que tal 

interpretação reflecte uma associa-

ção simplista entre o crescimento 

económico e o endividamento exter-

no. Somente parte do investimento 

directo estrangeiro e da ajuda exter-

na terão reduzido devido à suspen-

são do apoio do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e de outros 

parceiros internacionais que contri-

buíam para Orçamento do Estado 

(OE). Outras razões de carácter 

conjuntural, a nível nacional e so-

bretudo internacional, justificaram 

o desinvestimento ou adiamento de 

certos investimentos estrangeiros. 

Por outro lado, como testemunham 

os dados da Conta Geral do Estado, 

tanto as receitas como as despesas 

públicas não pararam de crescer, nos 

últimos quatro anos. E mais uma 

vez, o OE para 2019, aprovado em 

Dezembro passado, prevê aumentar 

as despesas públicas e a arrecadação 

de receitas, em mais de 10%, alcan-

çando um défice recorde na ordem 

dos 91 mil milhões de Meticais.

Apesar do empenho do Estado em 

garantir uma persistente expansão 

das receitas e das despesas públicas, 

nenhuma entidade de investigação 

económica, minimamente credível 

e realista, prevê que um novo ciclo 

de crescimento económico substan-

tivo, possa ser retomado na presente 

década. Algumas arriscam a previsão 

de ligeiras melhorias, decorrentes 

dos investimentos externos na pre-

parar a exploração do gás natural, 

prevista para que inicie em meados 

da próxima década. Porém, a questão 

mais importante que persiste sobre 

a natureza e substância da estratégia 

de crescimento económico, imple-

mentada na presente governação, é 

que em nada mudou, muito menos 

melhorou, relativamente à estraté-

gia de crescimento nas legislaturas 

anteriores. Persiste uma estratégia 

de crescimento ancorada na subs-

tituição da poupança interna pela 

poupança externa, expectante que 

avultados investimentos estrangei-

ros previstos para a exploração do 

gás natural, venham quanto antes 

revigorar e tonificar a crónica toxi-

dependência pela ajuda e os finan-

ciamentos externos.

Quanto à expectativa que algo seja 

feito para refrear e contrariar a natu-

reza predadora, garimpeira e rentista 

da estratégia de crescimento econó-

mico implementada nas governações 

anteriores, pouco ou nada se avan-

çou. Na verdade, se a governação 

do Presidente Nyusi não conseguiu 

mobilizar tantos financiamentos ex-

ternos, legais e ilegais, como os que 

mobilizados na governação Gue-

buza, não foi por falta de vontade e 

empenho - apenas se deveu ao des-

crédito gerado pela trapalhada pro-

vocada pelo avultado endividamento 

fraudulento para as três empresas 

(EMATUM, Proíndicus e MAM) 

criadas pelo Serviço de Informação 

e Segurança do Estado (SISE).

Infelizmente, a vontade de aprender 

e algo de concreto fazer para que o 

escândalo das dívidas ilegais não se 

repita, escasseiam ao nível do Exe-

cutivo e das principais entidades 

responsáveis por garantir o cumpri-

mento da legislação em vigor.  As 

medidas anunciadas pelo Governo, 

alegadamente destinadas a corrigir 

e disciplinar a execução financeira e 

orçamental, apenas visam recuperar 

a confiança do FMI, sem nunca pre-

judicar o controlo partidário da má-

quina administrativa. Paralelamente 

às alegadas medidas de consolidação 

fiscal, o Governo intensificou a ar-

recadação de receitas que garantam 

a expansão das despesas públicas; 

apostou na expansão rápida do en-

dividamento interno, como forma 

de compensar a quebra no endivida-

mento externo; beneficiou das me-

didas restritivas do Banco de Mo-

çambique, centradas na desidratação 

dos recursos financeiros das famílias 

e das empresas privadas, para asse-

gurar o financiamento das empresas 

públicas em falência técnica e os 

sectores públicos socialmente menos 

prioritários.

Num contexto como este, por mais 

que a economia privada se empenhe 

em livrar o país do buraco em que 

o Estado o mergulhou, dificilmente 

irá consegui-lo, enquanto o sector 

público teimar em escavá-lo, man-

tiver empresas públicas deficitárias, 

protegendo negócios de legalidade e 

viabilidade questionáveis e pouco for 

feito para contrariar a fragilização da 

liberdade económica dos moçambi-

canos. Não é por acaso que o Índice 

de Liberdade Económica da Herita-

ge Foundation e do Wall Steet Jour-

nal, um indicador muito irritante 

para os intervencionistas ideológicos 

ou por conveniência, avalie a actual 

economia moçambicana como “re-

primida” – reflectindo a deterioração 

do Estado de direito, a inoperância 

da legislação em mitigar e contrariar 

o contrabando e tráfico de pessoas e 

de drogas, bem como a perversão da 

abertura do mercado.  

O Executivo não poupou esfor-

ços, nem descansou, enquanto não 

conseguiu que a Assembleia da 

República legalizasse e aprovasse 

a orçamentação das dívidas ilegais. 

Mas à medida que a investigação 

internacional revela e fundamenta 

a dimensão fraudulenta das dívidas 

ex-ocultas (inicialmente, através da 

auditoria internacional da Kroll e 

mais recentemente por via acu-

sação das autoridades judiciais 

dos Estados Unidos), melhor se 

compreende como a estratégia 
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Uma Renamo unida em torno de 

um modelo militar e/ou modelo 

político continua a ser a grande 

questão, independentemente da 

figura que agora entra na presidência des-

te partido. Tomando em conta a actual si-

tuação político-militar, na interface entre 

o partido Frelimo e Renamo com as suas 

respectivas democracias internas, arma-

das ou não, contestadas ou não, e inseri-

das num percurso histórico de construção 

de paz e guerra, ou de paz e negociações, 

o uso das armas constitui ainda caminho 

válido de colocação e viabilização, à mesa 

de negociações, dos argumentos preten-

didos à base de cientificizações de índole 

política. 

Nos dias que correm continua o debate 

sobre se a Renamo deve, ou não, ser ex-

clusivamente um partido político despi-

do da componente militar. Com o tempo, 

quando assentar toda trama das “dívidas 

escondidas”, toda a poeira que não deixa 

perceber a dimensão da vergonhosa ima-

gem criada pelo rombo financeiro, prova-

velmente, já não fará sentido termos uma 

Renamo de base militar. Isto significará, 

Renamo: desafios da nova liderança
nessa altura, a existência de um exército repu-

blicano preparado para não sofrer ou aceitar 

o “incesto” de quem quer que seja. 

A questão de uma liderança partidária com 

forte sentido carismático e visionário, é, não 

só um processo, como também, uma conju-

gação de esforços intrapartidários no sentido 

de se viabilizar esse mesmo processo. Uma 

nova Renamo em termos de composição po-

lítica, do topo às estruturas de base, constitui 

um desafio previsível para os tempos que se 

avizinham. Harmonizar, internamente, os 

modelos “militar” e “político” não vai depen-

der do cavalheirismo político do partido no 

poder, através das acomodações previamente 

negociadas, mas da profunda compreensão da 

importância da conjugação entre a disciplina 

partidária, a democracia interna e o respeito 

pela autonomia individual. Este equilíbrio 

poderá ser útil não só para a Renamo como 

para qualquer outro partido político que se 

preze. Para garantir que este processo se torne 

algo natural alguma ou mesmo muita pressão 

terá que ser feita para que a separação entre o 

Estado e o partido político se torne realidade 

inquestionável, acontecendo o mesmo com a 

separação de poderes.

A nova liderança da Renamo tem à sua frente 

alguns desafios (entre tantos outros) que jul-

gamos imediatos: o de capitalizar ao máximo 

o momento presente das “dívidas escondidas” 

para obter ganhos políticos de forte impacto 

no eleitorado; o de preparar com antecedên-

cia candidatos de consenso para que concor-

ram aos vários níveis das eleições de Outu-

bro; o desafio de participar “com olhos de ver” 

em toda a extensão do processo eleitoral no 

sentido de evitar a eclosão de conflitos pós-

-eleitorais. Este último desafio parece-nos 

ser de extrema importância. O partido no 

poder vai fazer de tudo para coincidir com 

as “premonições” de alguma agência interna-

cional que até ao ano transacto olhava para o 

mesmo não só como favorito mas mais como 

um vencedor antecipado das eleições de Ou-

tubro. Em cerca de nove meses é provável 

que a balança favoreça a Frelimo. Entretanto, 

a maneira como vai ser tratado o caso “dívi-

das escondidas” poderá pesar na qualidade de 

resgate da imagem visivelmente desgastada 

ou no nível de intensidade da trucidação que 

poderá sofrer. Esta situação de desespero, 

em momento eleitoral, é fértil para o forta-

lecimento do maquiavelismo eleitoral, para 

a fraude descarada e, por essa via, para 

adubar o conflito pós-eleitoral.

A oferta do voto, no mercado democrá-

tico, está agora a favor do partido que 

melhor conseguir acrescentar potencial 

ao seu acto de agregar vento confiável 

que patrocine a chegada do seu barco 

a bom porto. É um desafio cujo movi-

mento já está em processo. A conjuga-

ção do modelo político com o modelo 

militar, aquilo que marca a Renamo e 

que se insere num percurso histórico 

próprio, pode, de certa forma, enervar 

aos que defendem, ainda que com-

preensivelmente, o desarmamento do 

maior partido da oposição. Entretanto, 

pode ser que haja alguma razão, algu-

ma acertada premonição resultante das 

evidências produzidas pelos moçambi-

canos que temem esse processo. Largar 

o “operativo” e ficar só com o “político” 

pode ser, de facto, uma nova experiência. 

Um “empreendedorismo de dúvida”; um 

teste geral ao actual estágio de democra-

cia que tanto pode avançar muito rapi-

damente como pode regredir de forma 

estonteante.

de crescimento do Governo Moçambicano 

se converteu numa estratégia de abastar-

damento. Percebe-se, cada vez melhor, que 

as dívidas ilegais só foram possíveis devido à  

conjugação de ardilosas acções de piratas pri-

vados (internacionais e nacionais), burocratas 

corruptos e políticos inescrupulosos. E se isto 

fosse um caso isolado e excepcional, podería-

mos darmo-nos por felizes. Como tem mos-

trado a investigação que o IESE tem realizado 

à execução do Orçamento do Estado, as dívi-

das ex-ocultas são apenas um caso, entre outras 

práticas de legitimidade questionável (e.g. de-

sorçamentação), igualmente capazes de deses-

tabilizar as contas públicas.

Será que no último ano desta legislatura e 

eventualmente na próxima se o Presidente 

Nyusi renovar o seu mandato, algum esforço 

irá ser realizado, com vista a que Moçambique 

deixe de ser um paraíso para rentistas, garim-

peiros, predadores e ladrões, ao mesmo tempo 

que tem sido um inferno para os empreende-

dores, produtores e trabalhadores? Promessas à 

parte, ninguém melhor do que o tempo poderá 

responder, mas de uma coisa podemos estar 

certos. 

Se nada de substantivo e positivo for feito, 

nos próximos anos, dificilmente a derrapagem 

testemunhada pelas agências internacionais 

de rating, será revertida da “falência selectiva” 

em que Moçambique mergulhou, para o pa-

tamar de “altamente especulativo” em que se 

encontrava anteriormente. Neste cenário, que 

motivos sobram, para acreditar num estado da 

nação estável e que inspire confiança? Motivo, 

sério e honesto, nenhum.

*Professor Catedrático da Faculdade de Economia 
da UEM e Director de Investigação no Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos (IESE). O título 
é da responsabilidade do SAVANA

O 
vergonhoso escândalo da dívida oculta 

agora exacerbado pelas revelações do 

despacho de acusação norte-ameri-

cano tem estado a suscitar algumas 

reações de relevo dentro do próprio partido 

Frelimo. Ainda bem. Desta vez, não há como 

continuar a fingir que está tudo bem. Os con-

tornos desta malandragem são profundamen-

te vergonhosos que mesmo o mais teimoso 

arrogante não teria como fingir que o castelo 

segue intacto. Se o que já se sabe é já bastante 

aterrorizante, aquilo que ainda resta e iremos, 

certamente, um dia vir a tomar conhecimen-

to, poderá ser ainda mais abismal. Não apenas 

pelo seu conteúdo, mas também pela natureza 

e relevância dos indivíduos envolvidos e da-

queles que se beneficiaram desta monstruosa 

ladroagem. 

Mas, permitam-me regressar às reações. Não a 

todas, obviamente, devido aos limites impos-

tos aos textos desta natureza. Das reações co-

nhecidas que me vieram ao conhecimento até 

hoje, parece-me que a mais relevante é a que 

sugere a já antiga estratégia de purificação das 

fileiras. Implicitamente, e disso todos sabem, 

esta opinião sugere que como colégio o partido 

Frelimo está bem. Assim sendo, cabe apenas 

expurgar alguns membros que sujam o nome 

do partido ao se envolverem em actos vandá-

licos como este. Implícita, fica também a ideia 

Purificar ou reinventar?
Por: Fredson Guilengue

de que não se está diante de uma organização 

que padece de enfermidade generalizada. Já se 

sabe exatamente qual é a doença e basta apenas 

administrar o respectivo expurgante.  

Mas este argumento levanta uma série de ques-

tionamentos, entre eles: a quem deve a Frelimo 

expurgar de facto? Quem sai e quem fica? De 

que males deve a Frelimo se expurgar? Qual 

deverá ser a dimensão dessa expurga? Que tipo 

de Frelimo se espera que venha resultar dessa 

tal purificação ou expurga? E o mais importan-

te ainda, quem é ou quem são esses que dentro 

da actual Frelimo tem idoneidade suficiente 

para purificar ou expurgar os restantes?    

Antes de mais, creio que seja imperioso que 

eu reitere aqui que entre as minhas pretensões 

com estas linhas não está nem explícita muito 

menos implícita a defesa de um tal argumento 

de que no conjunto dos membros activos e não 

activos da Frelimo não haja indivíduos hones-

tos. Pelo contrário, há sim e é preciso que se 

diga, mesmo que diante de uma vergonha des-

ta amplitude estes aparentem estar em quanti-

dade bastante ínfima. 

Todavia, o principal problema é como é que, 

ao longo dos anos, atitudes e comportamentos 

desviantes foram nascendo, se desenvolvendo, 

se reproduzindo e institucionalizados a ponto 

de hoje constituírem e determinarem a nature-

za do partido Frelimo. Se prestarmos atenção, 

o espanto geral não reside na filiação partidá-

ria de todos os indivíduos que à este assalto ao 

bem público estão associados, pois isso já era 

dado bastante adquirido. Espanta-nos, porém, 

a magnitude e a ausência de um mínimo de 

recato, de castidade e de vergonha nesses in-

divíduos e a proteção cúmplice do seu grupo. 

Creio ser esta a questão principal que cabe 

aos adeptos da purificação sobre ela reflectir e 

responder. Afinal o que aconteceu com a Fre-

limo em tanto que projecto? Expurgar alguns 

não basta, é preciso refazer projecto inteiro. 

A Frelimo precisa de se reconstruir com base 

em outros valores que pela natureza da sua 

nobreza são incapazes de coabitar com os va-

lores satânicos que governam, actualmente, as 

relações internas do partido e deste com o es-

tado e a sociedade em geral. No conjunto des-

ses valores, a grande corrupção é apenas um. 

É que não é apenas de Changismo de que a 

Frelimo padece hoje. Entre outras enfermida-

des destacam-se também a ilegitimidade go-

vernativa derivada da necessidade contínua do 

exercício da fraude eleitoral, incapacidade total 

e permanente de convivência com a diferença 

de filiação partidária, opinião, pensamento e de 

expressão, arrogância política, social e econó-

mica, incapacidade permanente e declarada de 

resolução efectiva dos desafios do desenvolvi-

mento socio-económico do país, a comprovada 

ausência de frontalidade política e disciplinar 

em relação aos membros corruptos e infracto-

res, a premiação de atitudes e comportamentos 

gangsteristas e mafiosos, e outros males, tal-

vez ainda mais graves, que acabam tornando 

o partido um mau exemplo para a sociedade 

moçambicana.             
Infelizmente, não creio que haja qualquer pu-
rificador com força bastante para tão graves 
padecimentos. Qualquer solução para ser du-
radoura e eficaz deve passar pela reformulação 
total dos ideais, princípios e das estratégias 
do partido. Uma espécie de ressureição total e 
completa da Frelimo. Dada a sua premência, e 
para que este processo não seja negativamente 
afectado pelas suas responsabilidades gover-
nativas, tornando o objetivo do renascimento 
ainda mais árduo, enquanto isso, urge ceder 
as tarefas governativas aos outros. O partido 
precisa de tempo para si, não só próprio, como 
também apenas. E para isso, não haverá me-
lhor lugar (e tempo) para essa tão necessária 
reconstrução que não seja experimentar a opo-
sição. E, é necessário que se diga, que a Fre-
limo precisa da nossa ajuda para empurrá-la 
para esse recanto de reflexão. Por mais irônico 
que isto possa parecer. Aliás, um tempinho na 
oposição irá levar, imediata e em debandada, à 
fuga desses ditos impuros para fora do parti-
do, facilitando assim a tão almejada tarefa de 

purificação. 
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Mohamed Ismail ( 27 vo-

tos a favor e dois nulos) 

é o novo presidente da 

Associação Provincial 

de Futebol de Sofala, depois que, 

Fernando Dias, declinou concor-

rer para a sua própria sucessão, 

logo que vieram à lume, várias 

irregularidades as quais  fizeram 

com que a FMF recomendasse, às 

partes, o adiamento das eleições. 

 Mas debalde, porque numa ati-

tude de manifesta insubordinação 

e desrespeito àquele organismo, 

alguns membros de clubes, não se 

sabe movidos porquê, ignoram a 

recomendação da federação e par-

tiram para as eleições, considera-

das, à priori como de fantochada. 

Claramente é um assunto que vai 

fazer correr muita tinta, até por-

que há indicações de que a FMF 

poderá não homologar esse pleito 

eleitoral. No rescaldo da assem-

bleia,  os presentes reprovaram o 

relatório de contas  mas o de acti-

vidades foi aprovado.

Contextualização
 Na verdade, muitas zonas de pe-

numbra por se esclarecer antece-

deram a realização da assembleia 

geral na Associação Provincial de 

Futebol de Sofala, de tal forma 

que nos últimos dias chegou-se a 

aventar a possibilidade de o plei-

to não acontecer, tal como  havia 

recomendado a FMF devido à 

alegadas irregularidades na orga-

nização da assembleia geral. 

Porém, seria Eliseu Bento, presi-

dente da mesa da assembleia geral 

que viria a clarificar o assunto: o 

sim à realização da AG.

Mas de permeio havia o que foi 

catalogado como interferências 

políticas do Partido Frelimo no 

futebol de Sofala, o qual alega-

Mohamed Ismail substitui Fernando Dias

Interferências e irregularidades minam 
eleições na APFS

damente orientava os clubes a 

não votarem na lista de Fernan-

do Dias, por este ser um membro 

activo do partido Democrático de 

Moçambique. 

Esta alegada inviabilização foi 

descrita como um atentado às re-

gras da FIFA e aos estatutos da 

Federação Moçambicana de Fu-

tebol, bem como à própria consti-

tuição da República.

Podridão
“ Vamos colocar stop a esta po-

dridão promovida em nome do 

Partido Frelimo, monitorada por 

dirigentes do Ministério da Justi-

ça”,  lê-se na carta posta a circular.

Enquanto isto, outras fontes fa-

ziam um esforço titânico para 

desmentir essa versão de interfe-

rências políticas e avançavam que 

Fernando Dias não conseguiu 

entregar atempadamente a sua 

candidatura por manifesta falta 

de documentação, sendo que fê-lo 

depois do fecho das inscrições e 

da saída dos membros da mesa. O 

que também é desmentido.

Para já, e tendo em conta que ain-

da este ano serão realizadas elei-

ções na FMF, não é de estranhar 

que as eleições nas associações 

provinciais sejam  mediatizadas, 

uma vez que são elas que elegem 

a direcção do  organismo máxi-

mo que superintende o futebol no 

país.

 E a eleição de Mohamed Ismail 

é apontada como uma retumbante 

vitória para Feizal Sidat, pois, ao 

que tudo indica, é candidato à su-

cessão de Alberto Simango Júnior, 

ainda que não o tenha assumido 

publicamente.

 Aliás, as acções  humanitárias 

corporizadas pela sua fundação, 

essencialmente de apoio às famí-

lias  necessidades, um pouco por 

todo o país, incluindo a distribui-

ção de material desportivo, entre 

bolas  e equipamentos, são vistas 

como uma estratégia para  dar 

mais visibilidade à sua figura, de 

modo a que o seu regresso à casa 

por onde passou se processa com 

toda a naturalidade.

Mohamed Ismail
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Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico 

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

 22 de Janeiro de 2019.

Os candidatos serão avaliados apenas nas 

disciplinas nucleares dos cursos da sua preferência.

    

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

r

n

F  ontr ntos

210

50

50

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS

s

on  Auditoria

stão Financeir ros 

s eting

stão de Recur  

100

120

100

50

80

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

a Português

a Português

a Português

a Português

a Português

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIA  

ngenharia Inf a 50%100

100

50%

50% 50%

Física

a Física

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ARTES 

Arquitectur

Direito

45

150

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

A

50% 50%

50% 50%

Desenho a

Português História

80

80

80

50

60

-

-

-

-

-

-

50

50% 50%

50% 50%

50% 50%

 to das con es gerais de ingresso no nsino uperi  previstos na  n° /  de e ro 
Lei do nsino  artigo  n° 5 ínea a  o  torna co que irão decorrer no dia 23 de Janeiro de 2019, 

Testes de Diagnóstico e Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir se indicam:   

Para mais informações contacte:
e Univer

R Zona da F ut

e

www.isctem.ac.mz

EDITAL 
2019
Testes de Diagnóstico e
Entrevistas Vocacionais Construa a

Ponte do Seu
Futuro Promissor

aConstrua 
uPonte do Se

orFuturo Promisso

Construa a
Ponte do Seu

Futuro Promissor

isctem_oficial isctem
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Barclays Bank Moçambique, S.A. - Capital Social: MTn 5.538.000.000 - NUIT:400017484 - Número de Matrícula da CRC de Maputo: 8321 - Endereço: Av. 25 de Setembro, 1184 - 15º Andar - Maputo Caixa Postal 757 - Moçambique. O Barclays não será responsável 

por quaisquer incidentes que possam ocorrer com o seu provedor de serviços de internet. Por favor consulte a tabela de preços em vigor no Banco. Aplicam-se os Termos e Condições actualmente em vigor. Queira dirigir-se à Agência mais próxima do Barclays 

ou contacte-nos através do serviço de Banca Telefónica 1223.

“O banco foi nosso  
co-piloto e hoje arranjamos 
3 vezes mais carros”
Victor, administrador da Propeças.

O caminho para o sucesso nem sempre é fácil.  

Quando os nossos clientes se deparam com obstáculos,  

gostamos de fazer parte da equipa e ajudá-los a chegar  

à meta o mais rapidamente possível.  

Há 40 anos que nos orgulhamos de contar histórias   

de sucesso em Moçambique. Construa a sua connosco.



Do
br

a 
po

r a
qu

i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1306 18 DE JANEIRO DE 2019



27Savana 18-01-2019 OPINIÃO

Abílio Maolela (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Depois de duas semanas de “vuko-vuko”, devido a detenção, na África 

do Sul, do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, por causa do 

famoso caso das dívidas ocultas, o país respirou, momentaneamente, 

do complicado “tráfego noticioso” para a vizinha terra do rand à busca 

de novidades sobre a possível extradição ou não daquele dirigente  à terra dos 

“gringos”.

Neste mini-descanso, os moçambicanos testemunharam a intensificação da 

propaganda política alusiva a passagem do quarto ano da presidência de Filipe 

Nyusi.

São quatro anos que, ao olhar das fontes da media propagandística do regime, 

foram marcados por realizações marcantes, em todos os sectores, destacando 

a agricultura, com o lançamento do Sustenta; educação, com a distribuição de 

carteiras; saúde, com a inauguração de alguns centros de saúde; energia, com 

a inauguração de Central Termoeléctrica de Maputo e algumas subestações; e 

transportes, com a distribuição de auto-carros, em quase todo o país. Entende 

ainda que neste período houve decisões arrojadas como a deslocação à Serra 

da Gorongosa, ao encontro do falecido Líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

Entretanto, na visão dos ditos “detratores” do filho mais querido do povo, os 

quatro anos foram marcados pelo agravamento das condições de vida dos 

moçambicanos, aliado a falta de esclarecimento do maior escândalo financeiro 

de todos os tempos, no país. Foram marcados pela intensificação do “my love” 

nos maiores centros urbanos do país; pela perca da produção devido a falta de 

escoamento; pelo aumento de número de crianças a estudar ao relento; assim 

como pela ausência da paz efectiva.

São estas e outras situações que fazem parte do dia-a-dia dos moçambicanos 

que, passados quatro anos, ainda não perceberam de que jeito foram chama-

dos patrões.

A resposta deve estar mais à frente, tal como aponta o “aniversariante”, até 

porque disse, a partir da Assembleia da República, no seu informe de 2018, 

que o país inspirava confiança. Só não sabemos até que ponto. 

Entretanto, enquanto, na terça-feira, Filipe Nyusi comemorava o seu quarto 

aniversário na condução dos destinos do país, neste domingo, 20 de Janeiro, o 

seu antecessor, Armando Guebuza, comemora o seu 76º aniversário natalício, 

uma comemoração assombrada pela investigação norte-americana sobre as 

dívidas ocultas, contraídas no seu reinado.

Quem também colhe mais uma rosa, no jardim da vida, é o homem de mil es-

tórias, de mil e um risos, co-fundador deste semanário, dono do famoso Tan-

gloManglo e autor da “Missa Pagã” e do “Homem Sugerido”. Referimo-nos 

a Fernando Manuel, carinhosamente tratado por “mano Nandinho” pelos co-

legas da Redacção, que também, neste domingo, completa 66 anos de vida.

Portanto, ao Chefe de Estado, ao presidente Guebuza e ao mano Nandinho 

desejamos boas festas, embora o sabor não possa ser o mesmo.

Os nossos parabéns 
aos “aniversariantes”



À HORA DO FECHO
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Foto: Fernando Lima

Naquilo que é claramente 
uma estratégia de fuga para 
a frente, a Procuradoria 
Provincial de Cabo Delgado 

anunciou, nesta quarta-feira, que o 

jornalista Amade Abubacar havia 

sido transferido para o comando 

distrital da polícia em Macomia, 

acusado de “agitação popular com 

recurso a meios informáticos”.

Depois de 11 dias no quartel de Mueda

Procuradoria acusa jornalista 
Amade Abubacar

Bastidores do VI Congresso da Renamo em Gorongosa

cowboy

lobby

lobby

Em voz baixa
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A 
União Internacional 
para a Conservação da 
Natureza (IUCN), em 
Moçambique, realizou 

recentemente, em Maxixe, provín-

cia de Inhambane, um seminário 

provincial de diálogo sobre Gover-

nação florestal no país, parte dos 

esforços da instituição em respon-

der os esforços governamentais na 

gestão sustentável e transparente 

dos recursos naturais e do ambien-

te, uma das prioridades do Plano 

Quinquenal do Governo 2015 – 

2019.

Segundo uma nota da organização, 

este seminário é o último de uma 

série de seis provinciais que fazem 

parte do “Projecto de Promoção de 

Diálogo sobre a Gestão Sustentá-

vel das Florestas”, uma contribui-

ção para o projecto “Governação 

Florestal a Urgência do Momen-

to”, este último implementado pela 

WWF (fundo Mundial para a Na-

tureza). 

“A escolha da IUCN para facili-

tar este processo de diálogo surge 

pelo facto de a União providenciar 

um espaço neutro onde diferentes 

actores incluindo agências gover-

namentais e não-governamentais, 

sector privado, especialistas indi-

viduais, comunidades locais e po-

IUCN debate recursos florestais
pulações indígenas podem juntos 

trabalhar para criar e implementar 

soluções com vista a conservação da 

Natureza”, sublinha. 

Os seminários provinciais foram 

organizados em coordenacao com 

o Governos e com o apoio e en-

volvimento das organizações da 

Sociedade Civil nas respectivas 

províncias: Kwaedza Simukai em 

Manica, ADEL em Sofala, AAA-

JC em Tete, AMA em Cabo De-

legado, RADEZA na Zambézia e 

Mahlahle em Inhambane

De acordo com a organização, as 

florestas em Moçambique tem 

um alto potencial para contribuir 

para o PIB e para economia na-

cional. No entanto, práticas ilegais 

na exploração e comercialização da 

madeira não permitem que estas 

contribuam no seu máximo poten-

cial para economia do país. Daí, a 

necessidade de os actores dialoga-

rem de forma a criar soluções que 

contribuam para a redução das ile-

galidades na exploração e comércio 

da madeira. 

Os seminários, acrescentam, foram 

desenhados com vista a responder 

a necessidade de partilha de in-

formação sobre o papel dos prin-

cipais actores, nomeadamente, os 

Serviços Provinciais de Florestas e 

Fauna Bravia (SPFFB), as Comu-

nidades locais, através do Comités 

de Gestão dos Recursos Naturais 

(CGRN), as Procuradorias pro-

vinciais e distritais e a Agência 

Nacional de Controle de Qualida-

de Ambiental (AQUA), na imple-

mentação da lei de florestas e, por 

fim, o tratamento dos processos-

-crimes ligados as florestas. Con-

taram ainda com a participação de 

uma variedade de actores como os 

operadores florestais, as organiza-

ções da sociedade civil, a academia, 

a Polícia de Gestão de Recursos 

Naturais (PGRN), a imprensa, os 

juízes e membros das assembleias 

provinciais.

Os seis eventos trouxeram ao de 

cima a necessidade de manter 

um processo de diálogo contínuo 

com encontros regulares onde as 

questões de coordenação interins-

titucional possam ser discutidas; 

realizar encontros específicos onde 

as questões de alinhamento da le-

gislação de florestas e o código pe-

nal possam ser discutidas; rever as 

penas para que estas sejam maiores, 

dissuasivas com efeito preventivo 

e não menores e correcionais; en-

corajar a participação activa dos 
juízes, alfândegas autoridades por-
tuárias nestes diálogos; melhorar 
a capacidade de auto governação 
das comunidades locais e melhorar 
a colecta, verificação e partilha de 
informação, entre outros aspectos.
A organização afirma que estas 
discussões e recomendações serão 
levadas aos tomadores de decisão 
em um seminário de nível nacional 
a ter lugar em Fevereiro de 2019, 
onde também serão apresentadas as 
boas práticas de uso da tecnologia 
para garantir a transparência na 

implementação de lei de florestas.

Um total de 75.268 pen-
sionistas do Sistema 
de Segurança Social 
Obrigatória será sub-

metido à Prova Anual de Vida 

(PAV) 2019, cuja cerimónia 

de lançamento teve lugar na 

semana passada, na cidade da 

Matola, província de Maputo. 

A decorrer até ao dia 10 de 

Abril de 2019, a Prova Anual 

de Vida, prevista no nº 1 do 

artigo 83 do Regulamento da 

Segurança Social Obrigató-

ria, aprovado pelo Decreto nº 

51/2017, de 9 de Outubro, é 

um acto através do qual o Ins-

tituto Nacional de Segurança 

Cerca 75 mil pensionistas submetidos à Prova Anual de Vida
Social (INSS) comprova a existência 

física do titular da pensão de modo a 

manter o direito ao recebimento da 

respectiva prestação mensal. 

Para o efeito, o INSS criou briga-

das técnicas, que estarão instaladas 

durante este período em locais pre-

viamente indicados, nomeadamente 

nas cidades e nos distritos para o 

atendimento dos pensionistas.

Para a realização da PAV, os titula-

res das pensões, designadamente os 

pensionistas de velhice, de invalidez 

e de sobrevivência, devem ser porta-

dores do bilhete de identidade e do 

cartão de pensionista. 

A cerimónia de lançamento foi di-

rigida pelo presidente do Conselho 

de Administração (PCA) do INSS, 

Francisco Mazoio, que, na ocasião 

referiu que, mais do que compro-

var a existência física do titular da 

pensão, este exercício evita eventuais 

pagamentos indevidos dos benefí-

cios relativos aos pensionistas.

Segundo o PCA do INSS, dos 

75.268 pensionistas registados a 

nível nacional, 29.300 são de ve-

lhice, 1.391 de invalidez e 44.577 

de sobrevivência, aos quais o INSS 

garante continuar a introduzir polí-

ticas e programas que assegurem o 

seu conforto e bem-estar.

“A Prova Anual de Vida é um acto 

de aproximação constante entre 

o INSS e os seus utentes, que, ao 

longo das suas vidas, deram muito 

para que hoje, tanto eles assim como 

os seus familiares, não estejam em 

situação de desprotecção porque 

souberam fazer as suas poupanças”, 

referiu Francisco Mazoio.  

Já os pensionistas, representados por 

Francisco Mate, louvaram os avan-

ços que estão a registar-se ao nível 

do INSS, tais como a modernização 

e a informatização, que, no seu en-

tender, conferem maior celeridade e 

eficiência ao trabalho prestado pela 

instituição. 

“O INSS está a crescer. Pensáva-

mos, aquando da sua fundação, que 

se tratava de algo passageiro e que 

não teria pernas para andar, mas o 

tempo provou-nos o contrário”, dis-

se Francisco Mate.

O representante dos pensionistas 

aproveitou a ocasião para convidar 

aos Trabalhadores por Conta Pró-

pria (TCP) a inscreverem-se no 

sistema. “Nós estamos aqui a 

receber salário (pensão) men-

salmente porque contribuí-

mos”. 

Importa realçar que os pen-

sionistas que, em razão do seu 

estado de saúde não estiverem 

em condições de se deslocar 

aos locais indicados, o INSS 

irá prestar atendimento do-

miciliário, devendo, para o 

efeito, informar o serviço do 

INSS mais próximo.

A não realização da Pro-

va Anual de Vida dentro do 

período indicado implicará a 

suspensão do pagamento das 

pensões, pelo que o INSS 

exorta aos pensionistas a ade-

rirem ao processo.
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LANÇAMENTO DO CONCURSO DE PRÉMIOS DE JORNALISMO DA SADC 2019

A Comunidade de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) foi fundada em 1980, tendo sido desig-
nada Conferência de Coordenação do Desenvolvi-
mento da África Austral (SADCC).

Transformou-se em Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) a 17 de Agosto 
de 1992, e integra 15 Estados-Membros, nomeada-
mente Angola, Botswana, Republica Democrática 
do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Áfri-
ca do Sul, Republica Unida da Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbabwe.

A visão da SADC é de um futuro comum, um futu-
ro inserido numa comunidade regional que assegu-
rará o bem-estar económico, a melhoria do nível e 
da qualidade de vida, a liberdade e a justiça social, 
bem como a paz e a segurança para a população da 
África Austral. Esta visão compartilhada está enrai-

-
des históricas e culturais existentes entre os povos 
da África Austral.

Em  1995,  o  Conselho  de  Ministros  da  SADC  
aprovou  o  estabelecimento  dos Prémios   de   Jor-
nalismo   da   SADC   para   reconhecer   os   melho-
res   trabalhos jornalísticos da Região. Desde 1996 o 
Secretariado da SADC tem coordenado os Prémios 
de Jornalismo para encorajar os media na Região 
para desempenharem um papel de liderança na dis-
seminação de informação sobre a SADC para apoiar 
o processo de cooperação e integração regional.

O Secretariado da SADC tem o prazer de anunciar 
o lançamento da edição 2019 dos Prémios de Jor-
nalismo da SADC. Os Prémios inscrevem-se nas 
categorias de Jornalismo Escrito, Jornalismo Radio-
fónico, Jornalismo Televisivo e Fotojornalismo. Os 
potenciais concorrentes são convidados a apresen-
tar os seus trabalhos a concurso,  acompanhados  do  
comprovativo  da  sua  nacionalidade,  ao  Comité 
Nacional de Adjudicação (NAC) nos respectivos Es-
tados-Membros.

Regulamento do Concurso

a)Os trabalhos a concurso devem ter sido publica-
dos / radiodifundidos entre Janeiro e Dezembro 

do ano anterior à outorga dos prémios, ou seja, 
2018, por uma instituição ou agência de comu-
nicação social devidamente registada e /ou au-
torizada para o efeito ou contidos num portal 
Internet de uma instituição ou agência de co-
municação social devidamente registada e / ou 
autorizada para o efeito em qualquer um dos 
Estados-Membros da SADC;

b) Os  temas  dos  trabalhos  a  serem  apresenta-
dos  para  o  concurso  devem debruçar-se sobre 
as questões e actividades que promovem a inte-
gração regional da SADC, ou seja, entre outros, 
os sectores de infra-estruturas, de economia, de 
águas, da cultura, dos desportos e da agricul-
tura;

que sejam cidadãos da SADC podem partici-
par no concurso à excepção dos que integrem o 
quadro de instituições contratadas pela SADC 
e os funcionários do Secretariado da SADC;

d)Todos os trabalhos a concurso devem ser apre-
sentados numa das línguas de trabalho  da  
SADC,  isto  é,  Inglês,  Português  e  Francês,  
bem  como  em qualquer língua indígena na-
cional da Região da SADC e devem ser remeti-
dos conjuntamente com a transcrição em uma 
das línguas de trabalho da SADC, isto é Inglês, 
Francês e Português. Devem ser trabalhos pu-
blicados / radiodifundidos (recortes de jornal, 
websites, revistas CD de áudio e boletins infor-
mativos);

e) São convidados a concurso trabalhos inseridos 
nas seguintes categorias:

i) Jornalismo  de  imprensa  escrita:      que  abarca  
notícias  /  artigos publicados em jornais, bole-
tins informativos, portais da Internet, revistas;

-
prensa escrita devem ter no mínimo 100 (cem) pa-
lavras e no máximo 2000 (duas mil) palavras.

ii) Jornalismo Radiofónico:  que compreende o 
material de radiodifusão;
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mínima de 1 (um) minuto e máxima de 30 (trinta) 
minutos. Todo o material radiodifundido deve ser 
submetido em CD ou USB. Os trabalhos devem ser 
acompanhados de transcrição electrónica em word 
para efeitos de tradução.

iii) Jornalismo Televisivo:  que compreende mate-
rial televisivo;

-
nima de um (1) minuto e uma duração máxi-
ma de quarenta e cinco (45) minutos. Todo o 
material televisivo deve ser submetido em CD 
ou USB. Os trabalhos devem ser acompanha-
dos de transcrição electrónica em word para 
efeitos de tradução.

publicadas com legenda;

-

Cada trabalho  submetido  a  concurso  deve  
ser  acompanhado  de  um  jornal original em 
que a(s) foto(s) tenha(m) sido publicado(s).

f) Todos os trabalhos a  concurso devem ser remeti-
dos ao  Comité  Nacional de Adjudicação o mais 
tardar, até ao dia 28 de Fevereiro de 2019.

g) A apresentação de todos os trabalhos a concurso 
deve ser feita com base no Formulário de Con-
curso de Prémios de Jornalismo da SADC que 
deve conter os dados completos de contacto do 

-
se, o endereço postal, o número de telefone e, no 
caso vertente, o número de fax e o endereço elec-
trónico;

h) Os trabalhos a concurso deverão ser inicialmen-
te seleccionados e avaliados pelo Comité  Nacio-
nal  de  Adjudicação  em  cada  Estado-Membro  
que  seleccionará  o melhor trabalho de cada 
uma das quatro categorias para serem remetidos 
ao Comité Regional de Adjudicação (RAC), por 
intermédio do Secretariado da SADC.

i) A selecção dos melhores trabalhos a concurso ao 
nível regional será feita pelo RAC;

k) Os vencedores serão anunciados e receberão 
os seus prémios, durante a 38ª Cimeira dos 
Chefes de Estado e de Governo da SADC.

l) O Concurso contemplará o Jornalismo Escri-
to, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo

Televisivo e Fotojornalismo. Cada categoria 
habilitar-se a um prémio no valor de

2.500,00 USD;

-
tegoria receberá o valor monetário de 1.000,00  

pelo  Ponto  de  Contacto Nacional da SADC, 
nos respectivos Estados-Membros;

n) Os prémios monetários far-se-ão acompa-
-

dente da SADC;
 
o) Os prémios serão pagos directamente ao 

vencedor. Caso o vencedor esteja impossi-
bilitado de participar na cerimónia, a SADC 
efectuará diligências no sentido de atribuir o 
prémio no seu país de origem;

p) O RAC reserva-se o direito de não atribuir 
nenhum prémio em nenhuma das catego-
rias caso os trabalhos concorrentes não satis-

presente regulamento.

concurso estão disponíveis junto dos Comités 
Nacionais de Adjudicação e dos Coordenado-
res dos Órgãos de Comunicação Social Nacio-
nais da SADC de cada Estado Membro. 
(www.sadc.int) .

A lista dos NMC pode ser obtida no  
https://www.sadc.int/member-states/

Nota: Os trabalhos poderão ser enviados para 
o endereço do Gabinete de Informação sito, 
Francisco O. Magumbwe, 780, Direcção de In-
formação e Comunicação, 5° andar, até dia 29 
DE FEVEREIRO  de 2019

Member States:     Angola    Lesotho       Malawi      Namibia       Swaziland       Botswana     Madagascar      
                                 Mauritius      Seychelles         United Republic of Tanzania    Democratic Republic of Congo 
                                  Mozambique       South Africa     Zambia     Zimbabwe 

All correspondence should be addressed to the Executive Secretary
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