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O dia “D” de Chang
Aposte em qualquer lugar. É só
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6º. Congresso da Renamo na Gorongosa

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

Q

uer fosse Ossufo ou
Elias o novo presidente da Renamo, o
futuro da perdiz, como
a principal força da oposição,
jogou-se na serra da Gorongosa, a zona talismã para um movimento 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 congressistas chegarem ao “ninho da
águia”. A estrada para Vunduzi, a partir da N1, já conheceu

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

A imagem de Afonso Dhlakama esteve sempre presente no Congresso

melhores dias e a picada entre
a base inicial de Satungira e
o pequeno vale que abrigou a
plenária da Renamo foi um sério desaﬁo à potência dos 4x4
que transportaram grande parte 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

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 policiais estão relaxados. Não há
blindados nem armas pesadas.
Só bandeiras da Frelimo bordejando a estrada. Para o deputado Manteigas, “é provocação
… eles sabem muito bem com
quem está a população aqui”.
Antes de se atingir o local do

Deputado Manteiga fala aos jornalistas sobre o decurso do Congresso

congresso, foram improvisados
enormes “parques de estacionamento” com centenas de viaturas. Matrículas vermelhas só
dos deputados, mas havia pelo
menos quatro carrinhas com a
placa do “conselho municipal
de Nampula”. A Etrago, a camionagem acusada durante o
conﬂito de transportar militares, trouxe os congressistas de
Maputo. A empresa “Sombra
Matsinhe”, também da capital,
tratou de grande parte da logística: tendas e lonas, latrinas
portáteis, energia. Até uma estação 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” debaixo de uma tenda gigante, daquelas próprias para “casamentos 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 deputada, 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 atravessar 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

grandes quantidades, não fosse
a Gorongosa o celeiro de Sofala. 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 altura 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 coberta por um trapo de capulana.
Os da zona dizem que, antes,
a região tinha a designação de
Inhamassitche (montanha pequena), mesmo junto aos rios
Namuwache e Nhalugué, ambos tributários do Vanduzi, que
depois desagua no Pungué, bem
mais para sul.
Até à tenda do congresso, o
percurso é íngreme e pedregoso. 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 imprensa, uma tenda branca com uma
alcatifa vermelha, mesas, cadeiras e ﬁchas de electricidade.
Não há internet, o que diﬁculta 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”, sugerindo uma interrupção provocada pela operadora.
Com ou sem comunicações
ﬁcaram vazias as cadeiras re-

Cada província trouxe os seus mantimentos e organizou as cozinhas para os
participantes

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 liderada pelo bispo Dinis Matsolo.
Também veio Raúl Domingos,
agora líder do PDD e de quem
se aventa a possibilidade de regressar às hostes da Renamo.
Enquanto Angelina Enoque
“briefava” os jornalistas, os delegados com camisetas azuis e
verdes cantam e agitam bandeirinhas com a foto de Dhlakama. Por detrás da mesa “presidium” está a direcção política
da Renamo. Ivone Soares está
sentada à esquerda de Ossufo
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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

Momade, o coordenador interino do movimento e um sério

Foi aberto um enorme campo para o estacionamento de viaturas

Macorere e Américo Basquete. Rituais acompanhados por
“gwada” , uma bebida fermentada 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 Momade, Manuel Bissopo, Hermínio Morais e Juliano Picardo.
Depois foram as eleições para
os órgãos políticos da Renamo
e um novo Secretário-Geral.

contendor à liderança da Renamo, e, por inerência, candidato
à Presidência da República nas
“gerais” de Outubro deste ano.

Grupos culturais
Ossufo é da Ilha de Moçambique de onde veio também o
grupo de tufo “Assurati Nova
Sistema”. De Nampula vieram
as mulheres do “Terekwa Malako Mpure” com as camisetes
oferecidas pela “Villa Sands”.
Mesmo da Gorongosa estão os
bailarinos de “mapaza” e “injole”, danças que em época de seca
e carestia servem para trazer
as chuvas, como explicam Rui

A empresa “Sombra Matsinhe”, da capital, tratou de grande parte da logística:
tendas e lonas, latrinas portáteis e energia
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Ossufo ou Elias?

A

pesar das voltas trocadas
aos jornalistas, à hora de
fecho da edição, Ossufo
Momade era dado como
vencedor das eleições para a presidência 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, contra 238 de Elias Dhlakama, Manuel Bissopo (07), Juliano Picardo
(05) e Hermínio Morais, zero votos. O congresso votou pela linha
moderada e perdeu a corrente que
gostava que o partido fosse mais
agressivo no confronto com o Governo/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, impossibilitou os jornalistas de estarem em cima do acontecimento,
uma vez que a comunicação social
está baseada na vila sede da Gorongosa e o Congresso decorre na
serra.
Apesar da vantagem e do favoritismo que era atribuído a Elias
Dhlakama, Ossufo Momade, tinha enormes trunfos a jogar, pois
é quem até agora soube liderar a
difícil transição do movimento, depois da morte repentina de Afonso

Ossufo Momade

Dhlakama, em Maio do ano passado.
Ossufo é visto como a voz da moderação e da conciliação e assim se
comportou no congresso, nomeadamente, na sua única intervenção
conhecida, feita na tarde de terça-feira. Defendeu que a Renamo
não tem inimigos e os moçambicanos devem todos ser vistos como
irmãos, argumentou a favor da

Elias Dhlakama

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 populosa de Moçambique, Nampula
e em Outubro a Renamo esteve
muito bem nas eleições autárquicas naquela província. Ossufo tornou 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 contundentes 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 musculadas” à Frelimo e com mais substância, daí que os seus apoiantes deem
ênfase às suas qualiﬁcações académicas, nomeadamente, um mestrado em Ciência Política. Embora
não se conheçam os seus dotes de
oratória, por justaposição às capacidades do seu irmão, os seus apoiantes 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 Congresso foi exactamente o perﬁl do próximo presidente para enfrentar os
desaﬁos do país e da Renamo. Um
dos delegados dizia que “o partido
corre o risco de ser um grande elefante, mas sem dentes”, uma forma
de olhar criticamente a actual liderança 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 colaboração da Renamo: o processo de
descentralização e a integração das
forças da Renamo no exército, na
polícia e nos serviços de segurança.
(F.L)

Comunicado de Imprensa
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 Utcherenga 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 cooperativas foram profundamente prejudicadas em termos de não cumprimento 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 cooperativismo no seio do Gapi.
Os delegados decidiram:
tPôr

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.
t   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.
t    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/
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Por Raul Senda

O

antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, volta
ao Tribunal de Kempton
Park, nesta sexta-feira,
para saber se o Tribunal Superior
de Recurso de Joanesburgo mantém 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 fundos das dívidas ilegais.
Chang, tido como ﬁgura central na
emissão de garantias soberanas para
a contratação de USD 2.2 mil milhões 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, contraídas pelo executivo de Armando
Guebuza, violando a legislação vigente.
As audições de Chang no Kempton Park foram interrompidas na
passada quinta-feira, 10, para esta
sexta-feira, a pedido dos advogados
de defesa que pretendiam se inteirar do conteúdo da acusação e contestar as decisões da primeira instância 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 Integridade 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 pretendem requerer.
O CIP cita a procuradora do caso,
Elivera Dreyer, a referir que Manuel Chang não pode ser permitido regressar à Moçambique porque
este país não tem acordo de extradição com os EUA.
Nestes termos, segundo a procuradora, mesmo que seja concedida a
liberdade mediante caução à favor
de Manuel Chang, este deverá permanecer em território sul-africano
até se completar o processo de extradição.
A discussão sobre o pedido de extradição ainda não iniciou, mas os
EUA ﬁcaram com 41 dias dos 60
deﬁnidos nos acordos para enviar a
referida solicitação, contados a partir do dia da detenção.
Nas primeiras três audições de
Manuel Chang no Kempton Park
Magistrate Court, todos pedidos
formulados pela defesa do indiciado não tiveram respostas positivas

Futuro de Chang poderá ser conhecido hoje

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 argumento 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 mesmos se furtassem a justiça e por último, a defesa de Chang viu a juíza
Subroyen a indeferir o pedido de
caução nos termos mais favoráveis.
Caso as instâncias superiores mantenham a legalidade da prisão e
Chang não conseguir pagar o valor 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 Administrativo a responsabilização ﬁnanceira 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 Presidente do Conselho de Administração
das três empresas que receberam os
empréstimos escondidos, António
Carlos do Rosário, o ex-director
dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) Gregório
Leão, e a ex-directora-nacional do
Tesouro Piedade Macamo também
sejam responsabilizados ﬁnanceiramente pelo Tribunal Administrativo (TA).
Os referidos nomes fazem parte de
uma lista de 17 pessoas que o Ministério 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 Proindicus, MAM e Ematum, supostamente criadas para a segurança
marítima e pesca.
Os empréstimos foram avalizados
pela administração Guebuza sem a
aprovação da Assembleia da República 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, capitalização 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 projectos que nortearam a criação das três
empresas é também uma das tropelias apontadas pela PGR.
Parcelas da referida dívida foram
pagas com recurso a fundos públicos, ou com recurso a novos empréstimos, incluindo do BNI, banco
detido pelo Estado moçambicano.
A PGR já tinha anunciado no ano
passado que pediu ao TA o julgamento de infracções ﬁnanceiras e
administrativas cometidas no processo das referidas dívidas, mas é a
primeira vez que são tornados públicos os nomes dos visados.
Logo a seguir à detenção de Manuel Chang, a PGR anunciou que
18 pessoas foram constituídas arguidas no processo, para responderem criminalmente pelo seu envolvimento no caso.
É importante lembrar que ao ser
ouvido em sede da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), uma

comissão ad hoc criada pela Assembleia da República para averiguar
os contornos do calote, Manuel
Chang referiu que não se recordava dos contratos, mas que esta era
obrigação do credor acautelar qualquer irregularidade, acusando, deste 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 público, uma vez que as empresas foram
registadas no cartório privativo do
ministério das Finanças. Prosseguiu
Gove que, atendendo à ﬁnalidade
que as empresas perseguiam, interesse público, a sua instituição não
tinha outra alternativa senão registar 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 directora nacional-adjunta de Tesouro,
Piedade Macamo; o ex - director
dos Serviços de Informação e segurança 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 Lichucha, Agi Anlaué, Felisberto Manuel,
Hermínio Lima Tembe, Henrique
Álvaro Capeda Gamito, Cristina

Alice Valente Matavel e Nazir Felizardo 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 solicitou às autoridades judiciárias, a
quebra de sigilo quase duas dezenas
de personalidades todas elas suspeitas de estarem envolvidads nas
dívidas ilegais:
-Armando Emílio Guebuza, ex-PR;
- Mussumbuluko Guebuza e Armando 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 (embaixador 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 (sócia 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, executivo da EMATUM);
- Salvador Armando Mula;
- Teóﬁlo Nhangumele.
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egundo informações processuais, as ﬁguras cujas contas bancárias 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 americanos. 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 concepção do Sistema Integrado de Monitoria e Protecção (SIMP),
que deu origem às dívidas ilegais. Porém, os defensores do Presidente argumentam que a detenção de Chang não terá implicações
contra ele, por ter desempenhando um papel praticamente marginal 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 exemplo 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 governamental, 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 retaliações duras nas próximas semanas .
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Nova sede da ABB abre em Maputo
Vamos juntos escrever o futuro
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
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Encontro Nyusi-Ramaphosa

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

O

s ataques armados em
Cabo Delgado, província onde gravita parte
importante das operações de gás no país, foi o principal ponto de agenda na reunião
desta segunda-feira, entre o
Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e sul-africano, Cyril
Ramaphosa, mas o caso da detenção de Manuel Chang e do
cidadão sul-africano, Hanekon
foram incontornáveis.
Vários distritos de Cabo Delgado têm sido palco da onda
de violência desde Outubro de
2017, uma situação que já provocou centenas de mortes e deslocados.
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 passada, sete pessoas foram mortas
e igual número ﬁcaram feridas.
O ataque aconteceu no posto
administrativo de Mpundanhar,
quando um grupo armado interceptou uma carinha caixa aberta 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 diversas propostas de apoio contra o
“terrorismo” em Cabo Delgado,
mas até ao momento não se registou aceitação, alegadamente
por receio de que qualquer compromisso com um deles possa
desestabilizar relações com os
restantes.
A mesma fonte faz notar que as
cheﬁas militares e de segurança
argumentam que aceitar formalmente 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, Argélia e Marrocos estarão entre
alguns dos parceiros de Moçambique que se ofereceram para
apoiar.

Dossier de segurança dominou o encontro entre os dois estadistas

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 insurgentes em Cabo Delgado, argumentando que o combate ao terrorismo 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 atacantes foram abatidos pelas autoridades. 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 Noluthando Mapisa-Nqakula, da Polícia,
Bheki Cele, da Segurança do
Estado, Dipuo Letsatsi-Duba e
pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Lindiwe Sisulu. Do
lado moçambicano, Filipe Nyusi estava também acompanhado
pelos ministros da área de defesa e segurança, nomeadamente,
Atanásio Mtumuke (Defesa),
Basílio Monteiro (Interior),
Joaquim Veríssimo ( Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos), director dos Serviços
de Informação e Segurança do
Estado (SISE), Júlio Jane e pelo
ministro dos negócios estrangeiros e cooperação, José Pacheco.
Detalhadas explicações foram
também dadas pelo governo de
Filipe Nyusi em relação a detenção em Cabo Delgado do
empresário sul-africano, Andrew
Hannekon, por alegado envolvimento nos ataques armados na
província de Cabo Delgado.
O mesmo aconteceu com o caso
da detenção do ministro moçambicano das ﬁnanças, Manuel

Chang, detido a 29 de Dezembro, pela polícia sul-africana no
Aeroporto Oliver Tambo, a pedido da justiça norte-americana,
para onde deverá ser extraditado
para julgamento, estando neste
momento a cumprir-se formalidades legais exigíveis antes da
extradição.
O antigo ministro das ﬁnanças da administração Guebuza,
que deverá estar presente nesta
sexta-feira no Kempton Park
Magistrate Court, em Joanesburgo, 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 governamental na Assembleia da
República.
O SAVANA apurou que o Governo tenciona não se pronunciar
e/ou se posicionar a volta do assunto, muito menos efectuar diligências 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 recomendando para que “se deixe a
justiça seguir o seu curso”.

Comunicado
No entanto, Maputo e Pretória
esquivaram-se
redondamente de serem confrontados pelos
jornalistas sobre o caso Manuel
Chang e de Andrew Hannekon.
A comunicação social foi convidada 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 tarde de domingo e durou apenas
algumas horas.
Após o habitual registo de imagens nos instantes iniciais das
conversações entre as delegações
dos dois governos, os jornalistas
foram convidados a esperar fora
da sala do encontro pela rotineira conferência de imprensa, que
seria dada por representantes dos
governos.
No mínimo, acreditavam os jornalistas, estava garantido que os
ministros dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, José Pacheco, e da África do Sul, Lindiwe Sisulo, iriam comparecer
para uma conferência de imprensa ou declarações à imprensa.
Lindiwe Sisulo havia prometido à imprensa local, no domingo, que os presidentes iriam dar
mais detalhes sobre as detenções
aos jornalistas. Debalde.
Cerca de quatro horas após as
conversações, os jornalistas receberam ordens de dispersão da
Presidência da República, com
a informação de que seria distribuído 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 chegou às redacções.
O documento ressalta o entendimento 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 Presidência 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, tendo concordado que vão aguardar
pelo curso normal da justiça e
deixar as instituições competentes 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 justiça Sul-africana.
A primeira tem a ver com o pedido de libertação sob a alegação
de que a sua detenção é ilegal. A
segunda prende-se com o acesso a mais detalhes do processo,
também negado com o argumento de que seriam conhecidas
as identidades dos outros acusados do processo.
Por último, o pagamento de caução nos termos mais favoráveis.
Enquanto isso, o Ministério
Público (MP) moçambicano
constituiu Andrew Hannekon
como o principal arguido dos
ataques que vêm fustigando distritos nortenhos da província de
Cabo Delgado, desde Outubro
de 2017.
Hannekon, um cidadão sul-africano 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 Hospital 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 bastantes de participação em actividade criminosa.
Detido desde Agosto último,
numa base militar em Cabo Delgado, Hannekon tem-se queixado de falta de acesso ao seu
advogado bem como de visitas
incluindo da sua esposa.
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Detenção de Manuel Chang

EUA querem travar corrupção internacional - WSJ

A

detenção do deputado e
antigo ministro das Finanças Manuel Chang
e de mais quatro pessoas
envolvidas nas chamadas dívidas 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 denúncia das chamadas “dívidas ocultas”.
“As detenções foram planeadas semanas antes e previstas para acontecerem nos países com os quais os
EUA têm acordos de extradição,
fazendo parte de um esforço alargado das autoridades norte-americanas para combater o que os investidores 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-americanas pretendem apanhar os culpa-

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 acabou parando numa cela superlotada da África do Sul, depois de ser
detido no Aeroporto Internacional
OR.Tambo, no dia 29 de Dezembro.
Dias depois, Jean Boustani foi detido na República Dominicana, onde
passava férias com a mulher, e expulso 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 libertados sob caução. Outros suspeitos deverão seguir para a cadeia.

Nova estratégia
“Perseguir executivos e membros
de governos estrangeiros é parte de
uma nova estratégia do Departamento de Justiça [dos EUA] para
travar a corrupção, detendo indivíduos”, salienta o WSJ, citando ad-

Matrículas para 2019

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos,
pais, encarregados de educação e
ao público em geral, que ainda tem
vagas para matricular novos ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e
12ª classe por apenas 600,00 meticais. Informa – se ainda que os alunos das 7ª, 10ª e 12ª classes, fazem
exames na própria Escola Comunitária Luís Cabral. Podendo obter
mais informações na secretaria daquela 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.

vogados especialistas em corrupção
internacional não ligados ao caso
das dívidas ocultas.
Aquele órgão de comunicação social assinala que a acusação faz uma

descrição de um suspeito cujas características coincidem com Iskandar 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 culminou com as dívidas ocultas.

Savana 18-01-2019

DIVULGAÇÃO

11

5HVXOWDGRVGRV$QRVGH*RYHUQDomRGR(QJ)LOLSH
-DFLQWR1\XVL3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGH0RoDPELTXH
ÁREA DE INFRAESTRUTURAS
1DVXDWRPDGDGH3RVVHDGH-DQHLURGH)LOLSH1\XVLDÀUPRX
dentre outros que:
´1mRGHVFDQVDUHLHQTXDQWRQmRWLYHUXPSDtVVXOFDGRGHYLDVGHDFHVVRWUDQVLWiYHLVTXHDVVHJXUHPHPWRGDVDVpSRFDVGRDQRDFLUFXODomR
GHSHVVRDVHEHQVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOµ
´9DPRVSURPRYHULQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVTXHFRQWULEXDPSDUDR
PHOKRUDPHQWRGRVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHURGRYLiULRIHUURSRUWXiULR
DpUHRPDUtWLPRHÁXYLDOSDUDJDUDQWLUTXHTXDOTXHUFLGDGmRYLDMHHP
FRQGLo}HVFRQGLJQDVHVHJXUDVQDVFLGDGHVHQDVOLJDo}HVLQWHUSURYLQFLDLVHLQWHUGLVWULWDLVµ
 ´4XHUR TXH RV PRoDPELFDQRV YLYDP QXP SDtV FDGD YH] PDLV LOXPLQDGR PXLWR SDUD DOpP GDV VHGHV GLVWULWDLV FRP IRQWHV GH HQHUJLD
GLYHUVLÀFDGDV FRP PDLV DFHVVR j iJXD SRWiYHO H D LQIUDHVWUXWXUDV GH
VDQHDPHQWRHTXHWHQKDPDFHVVRXQLYHUVDOjVWHFQRORJLDVGHLQIRUPDomRHFRPXQLFDomRµ
Estradas e Pontes
1RV~OWLPRVDQRVRSDtVWHPYLQGRDUHJLVWDUXPDPHOKRULDVLJQLÀFDWLYDGDWUDQVLWDELOLGDGHURGRYLiULDJUDoDVDYiULDVLQWHUYHQo}HVGHUHDELOLWDomRHPDQXWHQomRGHHVWUDGDVLQFOXLQGRDFRQVWUXomRGHSRQWHV
HPWRGRRSDtVVHQGRGHGHVWDFDU
$FRQVWUXomRGD3RQWH0DSXWR.D7HPEHHDV(VWUDGDVGHOLJDomR.D7HPEH3RQWDGH2XURH%HODYLVWD%RDQH
 &RP D FRQFOXVmR GHVWDV REUDV D HVSLQKD GRUVDO GH 0RoDPELTXH ÀFRXUHQRYDGDD(VWUDGD1DFLRQDO1~PHURFRPR5RYXPDDEUDoDGR
j3RQWDG2XURFXMRVLPSDFWRVLPHGLDWRVFRPSUHHQGHPRDXPHQWRGD
DFWLYLGDGHFRPHUFLDOPDLRUVHJXUDQoDHFRPRGLGDGH$VLQIUDHVWUXWXUDV HVWmR D SHUPLWLU D H[SORVmR GR HFRWXULVPR H GR WXULVPR GH SUDLD
HGHOD]HUFRPD5HVHUYD(VSHFLDOGH0DSXWRHDV3UDLDVGD3RQWDGH
2XUR3RQWD0DPROL3RQWD0DORQJDQLH0DFKDQJXORDFXPSULUHPR
VHXSDSHOGHSURGX]LUULTXH]DDWUDYpVGRWXULVPR

Inauguração da ponte Maputo-Katembe e estradas de ligação

$$VIDOWDJHPGD(VWUDGD/LFKLQJD/LWXQGHFRQVWUXomRGH3RQWHVHQWUH
/LWXQGHH0DUUXSDHDFRQVWUXomRGD3RQWHVREUHR5LR/XQKR
&RPDFRQFOXVmRGDVREUDVGHDVIDOWDJHPGD(VWUDGD/LFKLQJD/LWXQGHHD
FRQVWUXomRGH3RQWHVHQWUH/LWXQGHH0DUUXSDHVWiDEHUWRXPFRUUHGRU
para a ligação da Província do Niassa com a Província de Cabo Delgado,
FRQVLGHUDQGRTXHDVREUDVGHDVIDOWDJHPGD(VWUDGD0RQWHSXH]5XDVVD
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.
$FRQVWUXomRGD3RQWHVREUHR5LR/XQKROLQJDQGR&KXDQJDD0HVVXPED
YHPFRQFUHWL]DURVRQKRGDSRSXODomRGR'LVWULWRGR/DJRTXHKiPXLWR
aguardava pela construção desta infraestrutura importante para a circulação de pessoas e bens, sobretudo para o escoamento e comercialização
agrícola.

$$VIDOWDJHPGD(VWUDGD0DQGODNDFD]L0DFXiFXD
A conclusão das obras de asfaltagem da estrada Mandlakazi-Nwadjahane-Macuácua, impulsiona o desenvolvimento do turismo na região e
reduz o tempo de viagem, como também facilita a ligação entre as províncias de Gaza e de Inhambane.
$&RQVWUXomRGH3RQWHVQDV(VWUDGDV*XUX7DPEDUD&KHPED&DLD
(9) e Ile-Cuamba (13)
A conclusão das obras de construção de 9 pontes, na estrada Guro-Tambara-Chemba, ligando as Províncias de Manica e Sofala, garante a circulação 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-Cuamba, ligando as províncias da Zambézia e Niassa, alivia a situação anterior,
FDUDFWHUL]DGDSRUGLÀFXOGDGHVGHFLUFXODomRGHSHVVRDVHEHQVVREUHWXGR
no tempo chuvoso. Com estas pontes, os Distritos do Ille, Guruè e Cuamba 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.

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

Ainda dentro dos 4 anos de Governação do Presidente Nyusi, estão em
FXUVRDVREUDVGHDVIDOWDJHPGDV(VWUDGDV&XDPED/LFKLQJDQD3URYtQFLD
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 pesqueira, bem como reduzir o percurso de ligação à cidade da Beira, a partir
GH(VWDTXLQKDQR'LVWULWRGH&KLEDEDYDH0XHGD5RPD1HJRPDQRQD
Província de Cabo Delgado, cujas obras marcam uma das últimas etapas
para a concretização efectiva da ligação de Moçambique, por uma estrada
DVIDOWDGDGR5RYXPDDR0DSXWR
Outro dos feitos do Presidente Nyusi foi o lançamento do Projecto InteJUDGRGH'HVHQYROYLPHQWRGH(VWUDGDV5XUDLVSDUDDVSURYtQFLDVGD=DPEp]LDH1DPSXOD2SURMHFWRWHPDVLQJXODULGDGHGHEHQHÀFLDUGHIRUPD
directa, mais de dois milhões e duzentas mil pessoas, para além da reabiliWDomRGH.PGHHVWUDGDVQRVGLVWULWRVGH/XJHOD0RUUXPEDOD0Dganja da Costa, Pebane, Chinde, Eráti, Memba, Monapo, Mossuril e Mongicual. 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.
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$EDVWHFLPHQWRGHÉJXD6DQHDPHQWRH*HVWmRGH
5HFXUVRV+tGULFRV
o A conclusão das obras de reabilitação e expansão do sistema de
DEDVWHFLPHQWRGHiJXDGH&XDPEDTXHEHQHÀFLDPDLVGHPLO
pessoas, na Província do Niassa;
$FRQVWUXomRGHNPGHFRQGXWDDGXWRUDSDUDWUDQVSRUWDUiJXD
dos campos de furos de Mpaco e Mutuzi para os Centros Distribuidores, em Nacala-Porto, visando o aumento da população
com acesso a água, bem como, a conclusão das obras dos sistemas
GHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDGH1DPLWyULD$OXD0HFRQWD5DWDQH
$QFKLOR&DOLSR1DPLJHH0HPEDTXHEHQHÀFLDPPDLVGH
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 abastecimenWRGHiJXDGH=DODOD0ROXPERH/LRPDEHQHÀFLDQGRDGLFLRQDOmente mais de 40 mil pessoas, na Província da Zambézia;

Inauguração dos canais de drenagem da Beira

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 rendimentos para as famílias e empresas. Os esforços empreendidos visam 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 construídos e reabilitados cerca de 10.155 fontes de água dispersas e 110 sistePDVGHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDUXUDOHPWRGRRSDtVTXHEHQHÀFLDP
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
IRQWDQiULRV S~EOLFRV TXH FXPXODWLYDPHQWH EHQHÀFLDP DGLFLRQDOmente a mais de 900 mil pessoas.
Nestas acções, destaca-se:
A conclusão das sobras de reabilitação e expansão do sistema de
DEDVWHFLPHQWRGHiJXDGH1DQJDGH6HGHTXHEHQHÀFLDFHUFDGH
mil pessoas, na Província de Cabo Delgado;

Inauguração de sistema de abastecimento água de Memba

A conclusão do sistema de abastecimento de água de EspungabeUDTXHEHQHÀFLDPDLVGHPLOSHVVRDVQD3URYtQFLDGH0DQLFD
O aumento da capacidade de produção do sistema de Tete e de
Moatize, bem como como a conclusão dos sistemas de NhamayáEXH H 8OyQJXq TXH EHQHÀFLDP DGLFLRQDOPHQWH PDLV GH  PLO
pessoas, na Província de Tete.
$FRQVWUXomRGR&HQWUR'LVWULEXLGRUGH,QKDPt]XDTXHEHQHÀFLD
mais de 35 mil pessoas, na Província de Sofala;
A conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Inharrime, Jangamo, Morrumbene, Quewene e o aumento da capacidade de produção do sistema de Maxixe que, cumulativamente,
EHQHÀFLDP PDLV GH  PLO SHVVRDV DGLFLRQDLV QD 3URYtQFLD GH
Inhambane;
A conclusão dos sistemas de abastecimento de água de ManGODNi]L 0DVVLQJLU 7RPDQLQH 0DYXLH /KDQJXOHQH &KLVVXHQH
Mocambene e plantas de dessalinização nos distritos de Chigubo
H&KLFXDODFXDODTXHEHQHÀFLDPPDLVGHPLOSHVVRDVDGLFLRnais, 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 Distribuidor da Machava, com capacidade para transportar 120,000
m3/dia, o Centro Distribuidor de Intaka, que inclui a extensão
GHNPGHUHGHGHGLVWULEXLomRSDUDEHQHÀFLDUPDLVGHPLO
pessoas, na Cidade e Província de Maputo;
$5HDELOLWDomRHRSHUDFLRQDOL]DomRGH3HTXHQRV6LVWHPDVGH
$EDVWHFLPHQWRGHÉJXDWRPDVGHiJXDSDUDRDEDVWHFLPHQWR
via auto-tanques e abertos 46 furos de água em Intaka, Mali, InIXOHQHH/DXODQHTXHSHUPLWHPUHSRURDEDVWHFLPHQWRGHiJXDD
mais de 250 mil pessoas, acções estas que se enquadram no âmbito da implementação das medidas de emergência, face à crise de
DEDVWHFLPHQWRGHiJXDQD5HJLmRGR*UDQGH0DSXWR

Canais de drenagem
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,QIUDHVWUXWXUDVKLGUiXOLFDV
nos bairros desta cidade. Os acessos pavimentados possuem iluminação com recurso a painéis solares, o que constitui uma grande
inovação no país, pois, não só asseguram uma iluminação pública ambientalmente sustentável como também poupa custos com o
pagamento de eletricidade. Com efeito, cerca de 180.000 habitantes
GDFLGDGHGD%HLUDYmREHQHÀFLDUGLUHFWDPHQWHGRIXQFLRQDPHQWR
deste sistema.

3URJUDPDÉJXDSDUD9LGD 35$9,'$

Inauguração das obras de reabilitação da barragem de Massingir

A reabilitação da barragem de Massingir, visou repor o funcionamento normal da mesma, permitindo desta forma uma melhor operação e segurança desta infraestrutura hidráulica, bem como melhorar a disponibilidade de água para irrigar 34 Mil ha do regadio de
&KRNZpH0LOKDGRUHJDGLRGREDL[R/LPSRSR
&RQVWUXomRGD%DUUDJHPGH0RDPED0DMRU
No âmbito da construção da Barragem de Moamba-Major, foi construida a ensecadeira provisória; foram realizadas escavações da
fundação do descarregador de tomada de água e Central Hidroeléctrica, assim como o reassentamento provisório de 23 famílias,
HQWUHWDQWRDVREUDVÀFDUDPSDUDOLVDGDV1HVWHPRPHQWRHVWiHP
FXUVRFRPHPSHQKRGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDPRELOL]DomRGH
ÀQDQFLDPHQWRMXQWRDSDUFHLURVGHFRRSHUDomRHGHGHVHQYROYLPHQto programático, com vista a retomada das obras.
5HDELOLWDomRGRV&DQDLVGD&LGDGHGD%HLUD
Com um investimento de mais de 50 milhões de USD, foram reabilitados 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
FDSDFLGDGHGHPHWURVF~ELFRVQRVFDVRVHPTXHHVWDEDFLD
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 estradas pavimentadas que melhoraram bastante a transitabilidade

O Governo, sob direcção do Presidente Nyusi, ciente dos impacWRVHHIHLWRVGDVUHVWULo}HVÀQDQFHLUDVLPSRVWDVSRUDOJXQVÀQDQciadores do Orçamento do Estado, concebeu, estruturou e está a
LPSOHPHQWDUR3URJUDPDÉJXDSDUD9LGDGHQRPLQDGR35$9,'$WRWDOPHQWHÀQDQFLDGRSHOR*RYHUQRPRoDPELFDQRTXHpGH
abrangência e impacto nacional, o qual preconiza:
i.A construção de sistemas de abastecimento de água e saneamento em zonas críticas;
ii.A construção de infraestruturas hidráulicas, com impacto na
provisão de água para o consumo humano e actividades agropecuáriasl;
iii.A retomada das obras paralisadas e;
iv.a construção de novas infraestruturas hidráulicas solicitadas
pelas populações.
(P WHUPRV TXDQWLWDWLYRV R 35$9,'$ HVWi LQWHUYLU HP  6LVWHmas de Abastecimento de Água; mais de 10 Mil ligações domiciliárias; 80 fontes dispersas de água; construção de 50 represas
e reservatórios escavados; 1 sistema de saneamento e 1 de drenagem de águas pluviais. Espera-se que este programa venha a
EHQHÀFLDUFHUFDGHXPPLOKmRHVHWHFHQWDVPLOSHVVRDVDGLFLRQDLV
em todo País

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

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 implementado 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 necessidades básicas de funcionamento das escolas, o MINEDH 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 desenvolveu várias actividades inspectivas que resultaram na
expulsão de 160 funcionários por cometimento de várias
irregularidades.
Uma das medidas encontradas pelo MINEDH para garantir 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, capacitou perto de 275 professores e formadores em língua de sinais 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 Ensino 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

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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7UDQVSRUWHVH&RPXQLFDo}HV
t/PRVBESPEBQSFWFOÎÍPFSFEVÎÍPEBTJOJTUSBMJEBEFSPEPWJÈSJB BERVJSJNPT
12 viaturas para a ﬁscalização rodoviária, bem como intensiﬁcamos as campanhas 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

Lançamento do projecto de construção do aeroporto em Chongoene

O sector dos Transportes e Comunicações constitui a espinha dorsal de desenvolvimento 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 Quinquenal do Governo 2015-2019.
Neste Sector, foram deﬁnidas, para o presente ciclo de governação, a necessidade 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 distribuidos para todas as capitais provinciais e algumas cidades Municipais.
O impacto destas medidas reﬂectiu-se no aumento das frequências de viagens; 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 transportavam 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 inclui 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 Estrutural 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 comerciais, 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 imediatamente com as operações .
Fiscalização Rodoviária

Consolidamos as operações ferroviárias de transporte de passageiros no sistema 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 ferroviário 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
t$PNWJTUBBNFMIPSBSBPQFSBDJPOBMJEBEFOPUSBOTQPSUFEFDBSHBGFSSPWJÈSJB 
reabilitamos 306 vagões dos quais 273 para o sistema ferroviário centro e 33
para o sistema ferroviário sul;
No Sistema ferroviário sul foram reabilitados 14 tanques para combustível e
4 carruagens para passageiros.
O impacto deste projecto reﬂecte-se na dinamização da plataforma logística
para a viabilização da comercialização agricola, aumento da competitividade
dos portos e garantia de melhores receitas ﬁscais.
Liberalização do Espaço Aéreo
t1BSBBMÏNEBDPNQBOIJBBÏSFBEF#BOEFJSB SFHJTUBNPTBFOUSBEBOPNFSDBEP
doméstico,da operação da Fastject e da Etiopia Moçambique através de voos
regulares, o que permitiu, a diversiﬁcação de rotas, mais frequência, ofertas de
horários e tarifas mais competitivas aos passageiros, incremento do volume
de tráfego e desenvolvimento do turismo.
Prioridade-IV - Desenvolvimento de Infrestruturas Económicas e Sociais
No quadro do desenvolvimento de Infrestruturas Económicas e Sociais, na
perspectiva de alavancarmos a actividade produtiva, destacamos as seguintes
realizações:
Reabilitação do Porto de Nacala
t$PODMVÓEBBSFBCJMJUBÎÍPEFFNFSHÐODJB'BTF*RVFDPOTJTUJVOBSFOPWBÎÍP
do parque de armazenagem, aquisição de novo equipamento para manuseamento 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
t " SFBCFSUVSB EB -JOIB GÏSSFB $VBNCB-JDIJOHB  OVNB FYUFOTÍP EF 
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 desenvolvimento da economia da Província do Niassa;.

Cerimonia de entrega de autocarros
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Desenvolvimento do Porto de Pemba
t"ERVJSJEPFRVJQBNFOUPQFTBEPEFNBOVTFBNFOUPEFDBSHBOPDBJTFOP
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 Utilizadores 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

Reabilitação da Pista do Aeroporto Internacional de Maputo
t$PNWJTUBBDPOUÓOVBNFMIPSJBEBTFHVSBOÎBBÏSFBFBRVBMJEBEFEPTFSviço prestado ao público, concluimos a Reabilitação da Pista do Aeroporto
Internacional de Maputo queestá a permitir maior segurança nas operações
das aeronaves; (ii) recepção de aeronaves de maior porte; e (iii) aumento da
área de estacionamento no Terminal Doméstico e no Terminal de Carga.
Entrada em Funcionamento do novo Terminal de Carvão de Nacala – à
– Velha
t*OTUBMBEBHSBOEFDBQBDJEBEFEFNBOVTFBNFOUPDPNUFDOPMPHJBEFQPOta de nível internacional, para atender navios Trans-Atlânticos (cerca de
200.000 Tons). Com capacidade de 22,0 milhões toneladas por ano. Esta
infraestrutura, garante encaixes directos de elevadas receitas ﬁscais para o
Estado e taxas para o CFM, INAHINA e INAMAR, para além de assegurar 1.073 novos postos de trabalho para moçambicanos no terminal e 1.995
na operação ferroviaria e outros benefícios indirectos.
Construção da Ponte Ferroviária de Boane
t$PODMVJNPT FN B$POTUSVÎÍPEB1POUF'FSSPWJÈSJBEF#PBOF OB
Linha de Goba que para além de conferir maior segurança da infraestrutura, elevou a capacidade de 2.4MTPA para 5.4 MTPA e aumentar a competitividade do corredor de desenvolvimento de Maputo.
Dragagem e Sinalização aos Canais de Acesso aos Portos da Beira e Maputo

t3FBCSJNPTBPUSÈGFHPJOUFSOBDJPOBMP"FSØESPNPEF.PDÓNCPBEB1SBJB
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 hidrocarbonetos 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
t$PNWJTUBBQSPWFSPBDFTTPBPTTFSWJÎPTEFJOUFSOFUHSBUVJUBËQPQVMBÎÍP 
foram instaladas 10 Praças Digitais em 10 Municipios do País, nomeadamente Maputo, Matola, Beira, Quelimane, Gúruè, Nampula, Ilha de Moçambique, Pemba, Mueda e Lichinga.
Acesso a Televisão Por Satélite Para 500 Aldeias do País

t$PODMVJNPT B TJOBMJ[BÎÍP F B ESBHBHFN EF BQSPGVOEBNFOUP BPT DBOBJT
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, melhorou 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

t'PJDPODMVJEPPQSPKFDUPEFJOTUBMBÎÍPEFUFMFWJTÍPTBUÏMJUFQBSBBMEFJBT
do país cujo impacto se reﬂecte no aumento da cobertura do sinal de televisão 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.

t$PODMVJNPTBDPOTUSVÎÍPFNPEFSOJ[BDBPEPUFNJOBMNVMUJVTPEP1PSUP
da Beira que esta dimensionada para assegurar um volume de manuseamento até 700.000 TEUS, bem como a respectiva entrada que dispõe de 5
faixas que permitem reduzir o tempo de trânsito dos operadores rodoviários, descongestionando o Porto e as vias urbanas que dão acesso ao Porto
da Beira.

t"USBWÏTEP'VOEPEP4FSWJÎPEF"DFTTP6OJWFSTBM '4"6 DPCSJNPT
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.

Expansão da Rede de Telecomunicações Para as Localidades

Rede Postal e Prestação de Serviços Financeiros nas Zonas Rurais em Parceria com Millenium BIM

Reabilitação e Ampliação do Cais de Rebocadores, no Porto da Beira
t$PODMVJNPTBSFBCJMJUBÎÍPFBNQMJBÎÍPEPDBJTEFSFCPDBEPSFTOP1PSUPEB
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 embarcações.

t"CFSUPTFFNGVODJPOBNFOUPCBMDÜFT QBSDFSJBFOUSF$PSSFJPTEF.Pçambique/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 populações na busca de serviços ﬁnanceiros e optimizar as infraestruturas dos correios nas zonas rurais.
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5HGHVDQLWiULDpDIDFHPDLVYLVtYHOGRFUHVFLPHQWRGRVHFWRUGD6D~GH
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 Captal 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 mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis”.
Todos os investimentos neste sector estão a ser realizados tendo
FRPRÀP~OWLPRDPHOKRULDGHTXDOLGDGHHDFHVVRXQLYHUVDODRV
cuidados de saúde em Moçambique.
&RQVWUXtGDVQRYDV
unidades sanitárias
No seu discurso de tomada de posse, em 15 de Janeiro de 2015,
6XD([FHOrQFLD)LOLSH-DFLQWR1\XVL3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGH
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 sanitária 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 primeiro construído de raiz no período pós-independência; a imSODQWDomRWDPEpPGHUDL]GRSULPHLUR6HUYLoRGH5DGLRWHUDSLD
em Moçambique (Maputo); e inauguração dos hospitais distritais
Mapai, Manhiça, Monapo e Memba.

Apenas a título ilustrativo, o Hospital Central de Quelimane diminui a sobrecarga sobre os outros hospitais centrais em cerca de
1200 cirurgias de grande vulto por ano, o que, acima de tudo concorre para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população.
Esta unidade hospital tem também o mérito de reduzir o impacto
familiar e económico das transferências e baixar a morbimortalidade pelo acesso imediato aos cuidados especializados.
Porque reconhecemos que a distância para se alcançar uma unidaGHVDQLWiULDGHUHIHUrQFLDFRQWLQXDJUDQGHGHVDÀRIRUDPDORFDGRV
em todo o país, 198 ambulâncias e 180 motorizadas-ambulâncias
para assegurar a evacuação de doentes que carecem de atendimento urgente e especializado.
6HUYLoRVHVSHFLDOL]DGRV
RXWUDJUDQGHFRQTXLVWD
“Expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde,
reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis
e doenças preveníveis”, Plano Quinquenal do Governo 2015-2019.

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.

Fora às infra-estruturas, a Saúde regozija-se também por ter conVHJXLGR UHVXOWDGRV VDWLVIDWyULRV QRV VHUYLoRV HVSHFLDOL]DGRV 5Hferimo-nos, por exemplo, ao funcionamento de dois serviços de
hemodiálise, nomeadamente em Nampula e Beira.

Estes investimentos do Governo moçambicano e parceiros de cooperação reduzem a distância a percorrer para uma unidade sanitária 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 referência e de valências especializadas, o que está a traduzir-se na
redução da pressão sobre os hospitais centrais de Nampula, Beira
e Maputo.

Estes equipamentos elevaram em 30 pacientes por turno a capacidade instalada de tratamento, reduzindo a transferência de pacientes para a cidade de Maputo, a única cidade até então com
condições para a hemodiálise.
Os novos equipamentos instalados na Beira e em Nampula permitem também que os doentes que haviam mudado de residência
SDUDDFDSLWDOGRSDtVDÀPGHDFHGHUDRWUDWDPHQWRYROWHPDRVHX
meio familiar.
0HLRVDX[LOLDUHV
GHGLDJQyVWLFR
´0RoDPELTXH DLQGD HQIUHQWD GHVDÀRV QR FRPEDWH jV GRHQoDV
como malária, o HIV/SIDA e outras que constituem principais
causas da mortalidade em particular a materno-infantil”, Sua Excelência 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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cos de clínica geral, também de nacionalidade moçambicana.
Ainda no contexto da potenciação dos recursos humanos o Ministério da Saúde orgulha-se por ter conseguido atribuir, de 2015 a
2018, um total de 123 bolsas para estágios complementares aos residentes 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
DWp1RYHPEURGH0pGLFRSRUKDELWDQWHGH
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 ProÀVVLRQDLVGH6D~GHHP1DFDODH,QIXOHQHQDV3URYtQFLDVGH1DPpula e Maputo, respectivamente, com a capacidade global de 500
estudantes por ano.
1RPHVPRFRQWH[WRHPVHUmRSURYLGDVYDJDVGHSURÀVsionais de Saúde dos níveis Superior e Médio nas províncias.
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
SDtVFRPPLFURVFySLRV/('HDSDUHOKRV*HQH([SHUWGH
alta sensibilidade para diagnóstico precoce da tuberculose
No mesmo período MISAU introduziu e expandiu tecnologias
VLPSOLÀFDGDVSDUDRGLDJQyVWLFRSUHFRFHGR+,9HPFULDQoDVH[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.
3URPRomRGHVD~GH
HSUHYHQomRGHGRHQoDV
“Introduzir novas vacinas, nomeadamente de PCV (Vacina PneuPRFRFR  5RWDYtUXV H 5XEHROD DFo}HV SULRULWiULDV QR kPELWR GR
objectivo estratégico II do Plano Quinquenal do Governo 20152019.
20,6$8GHÀQLXR)RUWDOHFLPHQWRGRV&XLGDGRVGH6D~GH3ULmários como prioridade para o alcance de melhores resultados
em saúde para a população.
eQHVWHFRQWH[WRTXHVHUHDOL]RXHPD3ULPHLUD5HXQLmR1Dcional sobre os Cuidados de Saúde Primários e que serviu para
XPD UHÁH[mR j YROWD GRV SURJUHVVRV DOFDQoDGRV H GHÀQLomR GDV
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 qualquer que seja a doença, primeiro vem a prevenção. Na verdade,
as vacinas previnem doenças e oferecem uma boa saúde, contribuem 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.
5HFXUVRVKXPDQRV
No seu discurso de tomada de posse, Sua Excelência, Filipe Jacinto Nyusi, prometeu formar um governo que investirá ainda mais
´QDIRUPDomRGHPpGLFRVHRXWURVSURÀVVLRQDLVGHVD~GHFRPSHtentes e motivados para atender com humanismo o nosso povo”.
$OLQKDGRDRGLVFXUVRGHSRVVHGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDR3ODno Quinquenal do Governo 2015-2019 prescreve a “redução das
GHVLJXDOGDGHVJHRJUiÀFDVHQWUHRVJUXSRVSRSXODFLRQDLVQRDFHVso e utilização dos serviços de saúde, desenvolvendo e assegurando mecanismos de alocação/afectação de recursos humanos”.
É assim que nos últimos o Ministério da Saúde registou um auPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVKXPDQRVHVSHFtÀFRVSDUD
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-

$UPD]pPUHJLRQDOPHOKRUD
ORJtVWLFDGHPHGLFDPHQWRV
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.
$VVLPDLQDXJXUDomRGR$UPD]pP5HJLRQDO1RUWHGH0HGLFDPHQtos e Artigos Médicos, na província de Nampula, terá grande imSDFWR QD ORJtVWLFD GH PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV DÀQV DWUDYpV GD
redução de distâncias e tempo de abastecimento às unidades sanitárias da rede pública.
Esta infra-estrutura está inserida na estratégia do MISAU de diminuir os níveis de armazenamento de 161 para 34 locais assim
FRPRDRSWLPL]DomRGRVUHFXUVRVÀQDQFHLURVKXPDQRVHQYROYLGRV
QDJHVWmRGHPHGLFDPHQWRVHDUWLJRVDÀQV
1R3ODQR(VWUDWpJLFRGH/RJtVWLFDGH0HGLFDPHQWRV 3(/) RSULQcipal conceito é a cadeia de Comando Único onde se quebram todas
as barreiras administrativas com a distribuição directa dos Armazéns Intermediários para as Unidades Sanitárias.
&RPFDSDFLGDGHGHSDOHWHVRVHJXQGRHPDLRU$UPD]pP5Hgional de Nampula, construído de raiz dispõe de tecnologia moderna para operacionalização das actividades. O seu funcionamenWRYDLLQFUHPHQWDUDHÀFiFLDHHÀFLrQFLDQDUHSRVLomRDWHPSDGDGH
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.
23ODQR(VWUDWpJLFRGH/RJtVWLFD)DUPDFrXWLFDSUHYrDLQGDDLPSOHmentação e operacionalização dos Armazéns Intermediários, que
culminam com a quebra de barreiras administrativas entre Províncias e Distritos no processo de distribuição permitindo uma rápida
e atempada reposição de stock.
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A verdade dói, mas liberta

F

oi um antigo deputado da Frelimo que disse, durante um debate na
magna casa do povo, que uma sociedade que não controla os seus criminosos 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 Anibalzinho, envolvido na morte do jornalista Carlos Cardoso.
O Ministro do Interior de então, Almerino Manhenje, pretendendo encontrar 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 mesma 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 esforços empreendidos para proteger os criminosos, garantir a sua impunidade 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 segurança 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 alguns dos intervenientes pretenderam tirar benefícios pessoais, na forma das
famosas comissões que se tornaram parte da nossa cultura de serviço público, 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 prestação do crédito da Proíndicus, e depois de se terem distribuído todo o dinheiro 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 especiﬁcidades técnicas apropriadas para a obtenção da respectiva licença. É por isso
que foram adquiridos, a preços altamente inﬂacionados, barcos inapropriados, 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 distribuírem 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 instituições 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.

O complexo de Ernesto

O

s sismos da era Bolsonaro
chegaram à educação. Publicou-se um edital com regras
para observar-se nos livros
didáticos e eis abandonado o que era
irrenunciável, a saber: a obrigatoriedade de referências bibliográﬁcas (fora
com a caução cientíﬁca!) e/ou de correção 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 Sociologia, a Filosoﬁa, as Artes, a Educação
Física, a Música; ﬁca facultativo o
ensino da cultura afro-brasileira, desvalorização 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 podemos amar aquilo que podemos conhecer”. Acho que a verdade é o oposto: 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 professor só me quer ensinar coisas que
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eu não sei!».
É este o triste momento em que
atravessamos. A suposta Globalização 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 telefonemas do presidente Marcelo para a
Cristina Ferreira, e enquanto isso um
cientista que investiga a cura contra o
cancro ganha 2000 euros e uma apresentadora de televisão ganha 80 000.
Estão a ver como as discussões inúteis
aﬁnal escondem as perguntas importantes?
E então dizem-me: uma pera é uma
pera e não é uma maçã. Pois é verdade.
E continuam, a pera não tem a possibilidade de apodrecer na pereira, cai
no terreno e pronto. É verdade. E chamam 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 sofrimento. Entretanto, a sociedade patrocina
os elementos identitários e condiciona
o uso que fazemos deles. O que nos
obriga a uma negociação permanente, 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 apequenam a potencia de agir. Por isso
houve ﬁlósofos, como Foucault, Deleuze, 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-
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guém lê nenhum texto de forma inocente 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. Susan 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 condições da vida moderna – a sua abundância material, a sua franca aglomeração -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 absolutamente actual. E isto exige uma descida ao concreto: descer da abstração
dos universais ao mesmo tempo que,
alternadamente, aprendemos a observar 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 preciso ver mais, ouvir mais, sentir mais o
outro.
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Os quatro anos da administração Nyusi
Por António Francisco*

D

ecorridos quatro anos do
mandato do Presidente Filipe Nyusi, duas questões
fundamentais merecem a
maior atenção, em qualquer avaliação e balanço da sua governação: 1)
Contribuiu para melhorar ou piorar
os direitos e as liberdades fundamentais 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 sistematização cronológica dos acontecimentos
que poderão ilustrar e fundamentar
os aspectos aqui destacados.
Como forma de contextualizar o
meu comentário, recordo a resposta que dei a um jornalista em Dezembro 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 merecia o benefício da dúvida; e manifestei a esperança que ﬁzesse algo de
positivo e substantivo, no sentido de
reduzir a elevada apetência e orientação predadora prevalecentes na
governação precedente.
Volvidos quatro anos, a apreciação que faço sobre a governação do
Presidente Nyusi é que tem sido
uma experiência fastidiante e extremamente 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 enfrentaram 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 política 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 deixar margem para dúvidas, aos que
porventura não tenham consciência 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 arrolar a maioria das vítimas, quer de
assassinatos consumados quer espancamentos e outros, pelo menos é
possível recordar as que mereceram
de algum mediatismo público: Gilles Cistac (Março 2015), Jeremias
Pondeca (Outubro 2015), Inlamo
Ali Mussa (Agosto 2015), Manuel
Bissopo ( Janeiro 2016), Filipe Jonasse Machatine (Fevereiro 2016),
Aly Jane (Março 2016), José Manuel

(Abril 2016), Marcelino Vilankulos
(Abril 2016), Jaime Macuane (Maio
2016), José Fernando Nguiraze ( Junho 2016), Jorge Abílio (Setembro
2016), Armindo Nkutche (Setembro 2016), Mahamudo Amurane
(Outubro 2017), Ericino Salema
(Março 2018).
Quantos assassinatos, agressões e
violações (físicas e psicológicas) serão precisos, para se poder concluir
sem receio de exagero que os direitos
e liberdades fundamentais dos moçambicanos foram “capturados” pelo
crime, nos últimos quatro anos? Não
existe uma resposta precisa, nem
mesmo indicativa; mas se adicionarmos a este balanço outros acontecimentos preocupantes que também
marcaram os últimos quatro anos
de governação, o resultado é devastador. Basta referir, por exemplo: A
vaga de instabilidade político-militar 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 empresários 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 repetida no Município de Marromeu;
e a mais recente vaga de distúrbios,
assassinatos e destruição, atribuída
aos chamados “insurgentes” na Província 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 consequências e implicações, e ainda concluir
existirem motivos suﬁcientes para
acreditar que o futuro político de
Moçambique, a curto prazo, inspira conﬁança. Isto é sustentado pela
deterioração de avaliações internacionais, como por exemplo: no decurso da presente década o índice de
corrupção da Transparência Internacional deteriorou-se paulatinamente,
tendo caído seis lugares nos últimos
dois anos. O Índice de Estados Frágeis (Fragile States Index – FSI)
retrata uma progressiva fragilização 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 Moçambique como um “regime autoritário”
em vez de “regime híbrido”.
Quem realmente defende a liberdade, 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 motriz das acções políticas, assentes em
princípios morais e de justiça consistentes 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 últimos 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 regulação das actividades produtivas e
progresso dos cidadãos.
Desde o início do presente Milénio,
a economia moçambicana registou
quinze anos de crescimento relativamente elevado, mas fortemente
comandado ou intervencionado pelo
Estado. Recorde-se que os principais
recursos naturais, a começar pela
propriedade da terra, independentemente do tipo de uso, continuam
propriedade exclusiva do Estado. Na
prática, o monopólio estatal sobre a
propriedade fundiária tem agravado a informalidade e convertido o
crescimento económico em abastardamento; ou seja, num crescimento
manipulado e pervertido, por via
política e burocrática, na alocação
dos recursos naturais é realizada; na
progressiva degenerescência e adulteração das regras de mercado e da
estratégia de crescimento económico
do Estado.
Em meados desta década, o abastardamento 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 mecanismos corrompidos e corruptores
do sistema ﬁnanceiro e económico,
que teve como expoente máximo
o escândalo das chamadas dívidas
ocultas e ilegais que envolveu cerca de dois mil milhões de dólares
americanos e continua sem solução
à vista.
À primeira vista, a quebra observada 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 associação simplista entre o crescimento
económico e o endividamento externo. Somente parte do investimento
directo estrangeiro e da ajuda externa terão reduzido devido à suspensão do apoio do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e de outros
parceiros internacionais que contribuíam para Orçamento do Estado
(OE). Outras razões de carácter
conjuntural, a nível nacional e sobretudo 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%, alcançando 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 substantivo, possa ser retomado na presente
década. Algumas arriscam a previsão
de ligeiras melhorias, decorrentes
dos investimentos externos na preparar 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, implementada na presente governação, é
que em nada mudou, muito menos
melhorou, relativamente à estratégia de crescimento nas legislaturas
anteriores. Persiste uma estratégia
de crescimento ancorada na substituição da poupança interna pela
poupança externa, expectante que
avultados investimentos estrangeiros previstos para a exploração do
gás natural, venham quanto antes
revigorar e toniﬁcar a crónica toxidependência pela ajuda e os ﬁnanciamentos externos.
Quanto à expectativa que algo seja
feito para refrear e contrariar a natureza predadora, garimpeira e rentista
da estratégia de crescimento económico implementada nas governações
anteriores, pouco ou nada se avançou. Na verdade, se a governação
do Presidente Nyusi não conseguiu
mobilizar tantos ﬁnanciamentos externos, legais e ilegais, como os que
mobilizados na governação Guebuza, não foi por falta de vontade e
empenho - apenas se deveu ao descrédito gerado pela trapalhada provocada 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 Executivo e das principais entidades
responsáveis por garantir o cumprimento 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 máquina administrativa. Paralelamente
às alegadas medidas de consolidação
ﬁscal, o Governo intensiﬁcou a arrecadação de receitas que garantam
a expansão das despesas públicas;
apostou na expansão rápida do endividamento interno, como forma
de compensar a quebra no endividamento externo; beneﬁciou das medidas restritivas do Banco de Moçambique, centradas na desidratação
dos recursos ﬁnanceiros das famílias
e das empresas privadas, para assegurar 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, mantiver empresas públicas deﬁcitárias,
protegendo negócios de legalidade e
viabilidade questionáveis e pouco for
feito para contrariar a fragilização da
liberdade económica dos moçambicanos. Não é por acaso que o Índice
de Liberdade Económica da Heritage Foundation e do Wall Steet Journal, um indicador muito irritante
para os intervencionistas ideológicos
ou por conveniência, avalie a actual
economia moçambicana como “reprimida” – 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 esforços, 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 acusação das autoridades judiciais
dos Estados Unidos), melhor se
compreende como a estratégia
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Nomeado estrutura

U

m dia ele foi nomado estrutura. Antes dessa majestosa
odisseia e tal como o geral dos seres humanos comuns, tinha uma alma horizontal. Com a grande odisseia e de forma 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.
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de crescimento do Governo Moçambicano
se converteu numa estratégia de abastardamento. Percebe-se, cada vez melhor, que
as dívidas ilegais só foram possíveis devido à
conjugação de ardilosas acções de piratas privados (internacionais e nacionais), burocratas
corruptos e políticos inescrupulosos. E se isto
fosse um caso isolado e excepcional, poderíamos darmo-nos por felizes. Como tem mostrado a investigação que o IESE tem realizado
à execução do Orçamento do Estado, as dívi-

OPINIÃO

das ex-ocultas são apenas um caso, entre outras
práticas de legitimidade questionável (e.g. desorçamentação), igualmente capazes de desestabilizar 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, garimpeiros, predadores e ladrões, ao mesmo tempo
que tem sido um inferno para os empreende-
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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 patamar 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.

o espanto geral não reside na ﬁliação partidária 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 indivíduos 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 Frelimo 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 valores satânicos que governam, actualmente, as
relações internas do partido e deste com o estado e a sociedade em geral. No conjunto desses valores, a grande corrupção é apenas um.
É que não é apenas de Changismo de que a
Frelimo padece hoje. Entre outras enfermidades destacam-se também a ilegitimidade governativa 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 económica, incapacidade permanente e declarada de
resolução efectiva dos desaﬁos do desenvolvimento socio-económico do país, a comprovada

ausência de frontalidade política e disciplinar
em relação aos membros corruptos e infractores, a premiação de atitudes e comportamentos
gangsteristas e maﬁosos, e outros males, talvez ainda mais graves, que acabam tornando
o partido um mau exemplo para a sociedade
moçambicana.
Infelizmente, não creio que haja qualquer puriﬁcador com força bastante para tão graves
padecimentos. Qualquer solução para ser duradoura 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 governativas, 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 melhor lugar (e tempo) para essa tão necessária
reconstrução que não seja experimentar a oposição. E, é necessário que se diga, que a Frelimo 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 partido, facilitando assim a tão almejada tarefa de
puriﬁcação.

*Professor Catedrático da Faculdade de Economia
da UEM e Director de Investigação no Instituto
de Estudos Sociais e Económicos (IESE). O título
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Purificar ou reinventar?
Por: Fredson Guilengue
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vergonhoso escândalo da dívida oculta
agora exacerbado pelas revelações do
despacho de acusação norte-americano 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 contornos desta malandragem são profundamente 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 conhecimento, poderá ser ainda mais abismal. Não apenas
pelo seu conteúdo, mas também pela natureza
e relevância dos indivíduos envolvidos e daqueles que se beneﬁciaram desta monstruosa
ladroagem.
Mas, permitam-me regressar às reações. Não a
todas, obviamente, devido aos limites impostos aos textos desta natureza. Das reações conhecidas 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 vandálicos como este. Implícita, ﬁca também a ideia
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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 questionamentos, 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 importante 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 honestos. Pelo contrário, há sim e é preciso que se
diga, mesmo que diante de uma vergonha desta amplitude estes aparentem estar em quantidade 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 natureza do partido Frelimo. Se prestarmos atenção,

Por Luís Guevane

Renamo: desafios da nova liderança
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ma 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 deste partido. Tomando em conta a actual situação político-militar, na interface entre
o partido Frelimo e Renamo com as suas
respectivas democracias internas, armadas ou não, contestadas ou não, e inseridas 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 pretendidos à base de cientiﬁcizações de índole
política.
Nos dias que correm continua o debate
sobre se a Renamo deve, ou não, ser exclusivamente um partido político despido da componente militar. Com o tempo,
quando assentar toda trama das “dívidas
escondidas”, toda a poeira que não deixa
perceber a dimensão da vergonhosa imagem criada pelo rombo ﬁnanceiro, provavelmente, já não fará sentido termos uma
Renamo de base militar. Isto signiﬁcará,

nessa altura, a existência de um exército republicano 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 conjugação de esforços intrapartidários no sentido
de se viabilizar esse mesmo processo. Uma
nova Renamo em termos de composição política, 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 depender 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 julgamos 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 antecedência candidatos de consenso para que concorram aos vários níveis das eleições de Outubro; 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 internacional que até ao ano transacto olhava para o
mesmo não só como favorito mas mais como
um vencedor antecipado das eleições de Outubro. Em cerca de nove meses é provável
que a balança favoreça a Frelimo. Entretanto,
a maneira como vai ser tratado o caso “dívidas 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 fortalecimento do maquiavelismo eleitoral, para

a fraude descarada e, por essa via, para
adubar o conﬂito pós-eleitoral.
A oferta do voto, no mercado democrático, 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 movimento já está em processo. A conjugação 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 compreensivelmente, o desarmamento do
maior partido da oposição. Entretanto,
pode ser que haja alguma razão, alguma acertada premonição resultante das
evidências produzidas pelos moçambicanos 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 democracia que tanto pode avançar muito rapidamente como pode regredir de forma
estonteante.
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Mohamed Ismail substitui Fernando Dias

Interferências e irregularidades minam
eleições na APFS

M

ohamed Ismail ( 27 votos a favor e dois nulos)
é o novo presidente da
Associação Provincial
de Futebol de Sofala, depois que,
Fernando Dias, declinou concorrer 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 atitude de manifesta insubordinação
e desrespeito àquele organismo,
alguns membros de clubes, não se
sabe movidos porquê, ignoram a
recomendação da federação e partiram para as eleições, consideradas, à priori como de fantochada.
Claramente é um assunto que vai
fazer correr muita tinta, até porque há indicações de que a FMF
poderá não homologar esse pleito
eleitoral. No rescaldo da assembleia, os presentes reprovaram o
relatório de contas mas o de actividades foi aprovado.

Contextualização
Na verdade, muitas zonas de penumbra por se esclarecer antecederam 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 pleito não acontecer, tal como havia
recomendado a FMF devido à
alegadas irregularidades na organização da assembleia geral.
Porém, seria Eliseu Bento, presidente 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-

damente orientava os clubes a
não votarem na lista de Fernando Dias, por este ser um membro
activo do partido Democrático de
Moçambique.
Esta alegada inviabilização foi
descrita como um atentado às regras da FIFA e aos estatutos da
Federação Moçambicana de Futebol, bem como à própria constituição da República.

Podridão
“ Vamos colocar stop a esta podridão promovida em nome do
Partido Frelimo, monitorada por
dirigentes do Ministério da Justiça”, lê-se na carta posta a circular.
Enquanto isto, outras fontes faziam um esforço titânico para
desmentir essa versão de interferências 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 ainda este ano serão realizadas eleições 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 máximo 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 sucessão de Alberto Simango Júnior,
ainda que não o tenha assumido
publicamente.
Aliás, as acções humanitárias
corporizadas pela sua fundação,
essencialmente de apoio às famí-

Mohamed Ismail

lias necessidades, um pouco por
todo o país, incluindo a distribuição 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.

PUBLICIDADE
DESPORTO

Savana 18-01-2019

23

EDITAL
2019
Testes de Diagnóstico e
Entrevistas Vocacionais

Construa a
Ponte do Se
Seu
u
Futuro Promissor
Promisso
or

cŅ ¶ĵÆĜto das conÚĜÓŝes gerais de ingresso no )nsino uperiŅųØ previstos na ĬåĜ n° Ɩƀ/ƖǈǈĿØ de eƋåĵÆro
ŠLei do )nsino ƚŞåųĜŅųØ artigo ƖƐØ n° 5 ±Ĭínea ašš o F)a torna ŞƜÆĬĜco 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:


Escola/Curso

Vagas

Disciplinas

Diurno cŅÏƋƚųĹŅ Disciplina 1

Requisitos

Peso Disciplina 2 Peso :ųƚŞŅ
Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

aåÚĜÏĜĹ±:år±Ĭ

210

-

ĜŅĬŅčĜ±

50%

}ƚĝĵĜÏ±

50%

B

aåÚĜÏĜĹ±%ånƋ´ųĜ±

50

-

ĜŅĬŅčĜ±

50%

}ƚĝĵĜÏ±

50%

B

F±ųĵ´ÏĜ±å ontrŅĬåÚå}ƚ±ĬĜÚ±ÚåÚåaåÚĜÏ±ĵåntos

50

50

ĜŅĬŅčĜ±

50%

}ƚĝĵĜÏ±

50%

B

Î)ŸƋƚÚ±ĹƋåŸÚŅ)ĹŸĜĹŅåÏƚĹÚ´ųĜŅ:åų±ĬŧƚåƋåĹĘ±ĵ
ÏŅĹÏĬƚĝÚŅ±ŎƖřÏĬ±ŸŸåÚŅc)ŅƚåŧƚĜƴ±ĬåĹƋåſ
Îų±Æ±ĬĘ±ÚŅųåŸŧƚåƋåĹĘ±ĵÏŅĵŞĬåƋ±ÚŅ±ŎƖřÏĬ±ŸŸå

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E
GESTÃO DE NEGÓCIOS

ÚŅc)ŅƚåŧƚĜƴ±ĬåĹƋåŞ±ų±ÏŅĹƋĜĹƚ±ÓÅŅÚååŸƋƚÚŅŸØ
ŸåĵŞųåģƚĝǄŅÚ±ĬåčĜŸĬ±ÓÅŅåĵƴĜčŅųţ

:åsƋÅŅÚå)ĵŞųåŸ±Ÿ

100

80

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Português

50%

A

onƋ±ÆĜĬĜÚ±Úåå Auditoria

120
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aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Português

50%

A

:åstão Financeir±åÚååčƚros

100

80

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Português

50%

A

:åsƋÅŅÚåa±ųĩeting

50

50

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Português

50%

A

:åstão de RecurŸŅŸBƚĵ±ĹŅŸåcåčŅÏĜ±ÓÅŅ

80

60

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Português

50%

A

ee%aFk%kec%F%ek)8)Fe
k)ec%ke)}F%e%)%):.c)kţ
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

e±ŞųåŸåĹƋ±ÓÅŅÚ±ŸÏ±ĹÚĜÚ±Ƌƚų±ŸÚåÏŅųųåĹ±åÏųåƋ±ųĜ±
ÚŅF)a±ƋæŅÚĜ± 22 de Janeiro de 2019.

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E
TECNOLOGIA

)ngenharia InfŅųĵ´ƋĜÏ±

100

-

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Física

50%

C

)ĹčåĹĘ±ųĜ±:åŅĬņčĜÏ±åÚåaĜĹ±Ÿ
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-

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

Física

50%

C

Os candidatos serão avaliados apenas nas
disciplinas nucleares dos cursos da sua preferência.
BŅų´ųĜŅ×í×ƐǈBŠ%ĜƚųĹŅšåŎƀ×ƐǈBŠ{ņŸěĬ±ÆŅų±Ĭšţ

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS
JURÍDICAS E ARTES

Para mais informações contacte:

Arquitectur±åųÆ±ĹĜŸĵŅ

45

-

Desenho

50%

aaƋåĵ´ƋĜÏ±

50%

C

Direito

150

-

Português

50%

História

50%

A

åÏųeƋ±ųĜ±ÚŅF)aØĹŅ±ĵŞƚŸUniverŸĜƋ´ųĜŅ
Rƚ±ŎƐĿĉěZona da FeFaØƐƖƖěa±ŞutŅţ
åĬ×íƖƐŎƐƖƖǈǈŅƚíĉĿƖƐǈǈǈǈ
)ěĵ±ĜĬ×ŸåÏųeƋ±ųĜ±ÄĜŸÏƋåĵţ±ÏţĵǄ

isctem_oficial

isctem
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“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.

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.
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Abílio Maolela (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

Os nossos parabéns
aos “aniversariantes”

D

epois 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 chamados 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 estórias, de mil e um risos, co-fundador deste semanário, dono do famoso TangloManglo e autor da “Missa Pagã” e do “Homem Sugerido”. Referimo-nos
a Fernando Manuel, carinhosamente tratado por “mano Nandinho” pelos colegas 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.
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t $BJV P QBOP EP DPOHSFTTP EB 3FOBNP SFBMJ[BEP OP MPDBM
TPOIBEP QPS %IM7PUPVTF QFMB DPOUJOVJEBEF F QFSEFV B
MJOIBRVFHPTUBWBRVFBQFSEJ[GPTTFNBJTBHSFTTJWBFNSF
MBÎÍPËTiCSJODBEFJSBTEB'SFMJNPw4FDUPSFTGSFMJ QSØYJNP
BPFOHFOIFJSPEPQMBOBMUP FTGSFHBNBTNÍPT"SHVNFOUBN
RVFP13QSFDJTBEFVNQBSDFJSPEBQB[
t.BTPHSBOEFQFSEFEPSGPJ#JTTPQP BRVFMFRVFDPOTFHVJV
BQSPF[BEFQFSEFSDPNB'SFMJNP OPCBTUJÍPEBPQPTJÎÍP
7BNPTWFSRVBMÏRVFTFSÈPTFVGVUVSPQPMÓUJDPOBTHFSBJT
EF
t 2VFN EFWF UFS NFUJEP B TVB WJPMB OP TBDP Ï P DPNFOUB
EPS EP SFHJNF DPN DPSEÍP VNCJMJDBM FOUFSSBEP MÈ QBSB BT
NBOEBTEBQPOUF%POB"OB OBTNBSHFOTEPSJP;BNCF[F
7BUJDJOBWBEFTPSHBOJ[BÎÍPTFMWÈUJDBFEBOPTTFWFSPTBPBN
CJFOUFWFSEFKBOUFOPDPOHSFTTPEBQFSEJ[FUJSPTFOUSFPT
DBOEJEBUPTUJQP-VDLZ-VLF PcowboyTPMJUÈSJP

Bastidores do VI Congresso da Renamo em Gorongosa
Depois de 11 dias no quartel de Mueda

Procuradoria acusa jornalista
Amade Abubacar

N

aquilo 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”.
0 BOÞODJP GPJ GFJUP QFMP QPSUBWP[
EBRVFMB JOTUJUVJÎÍP  "SNBOEP 8JM
TPO FNEFDMBSBÎÜFTFYDMVTJWBTË5F
MFWJTÍPEF.PÎBNCJRVF
2VFTUJPOBTFRVFTFUSBUBOEPEFVN
DBTP RVF TVTDJUBSB NVJUP JOUFSFTTF
QÞCMJDP FTUFBOÞODJPUFOIBTJEPGFJUP
FNFYDMVTJWPQBSBBRVFMFDBOBMFTUB
UBM TFNBQSFTFOÎBEFPVUSPTØSHÍPT
EFDPNVOJDBÎÍPTPDJBM
0SHBOJ[BÎÜFT OBDJPOBJT F JOUFSOB
DJPOBJT RVF MVUBN QFMB MJCFSEBEF EF
FYQSFTTÍP F MJCFSEBEF EF JNQSFOTB
RVFTUJPOBSBN EFTEFPJOÓDJP PGBDUP
EBRVFMF KPSOBMJTUB UFS TJEP NBOUJEP
TPCDVTUØEJBOVNRVBSUFMEBT'PSÎBT
"SNBEBTEF%FGFTBEF.PÎBNCJRVF
'"%. OPEJTUSJUPEF.VFEB NBJT
EF  RVJMØNFUSPT EP MPDBM EB TVB
EFUFOÎÍP
2VFTUJPOBNTF BJOEB BT SB[ÜFT RVF
UFSÍP EJUBEP B TVB QFSNBOÐODJB EV
SBOUF  EJBT OVN RVBSUFM NJMJUBS 
BOUFT EB GPSNVMBÎÍP EB BDVTBÎÍP "
MFJDPOTJEFSBJMFHBMRVBMRVFSDPOmT
TÍPPCUJEBQPSNFJPTJMFHBJT FRVBM
RVFS JOUFSSPHBUØSJP EFWFSJB UFS TJEP

OBQSFTFOÎBEFVNBEWPHBEP
"CVCBDBSGPJEFUJEPOPEJBEF+B
OFJSP  FN .BDPNJB  RVBOEP TF FO
DPOUSBWB B SFBMJ[BS VN USBCBMIP EF
SFDPMIBEFEFQPJNFOUPTEFNFNCSPT
EB QPQVMBÎÍP RVF UJOIBN GVHJEP EF
VNB[POBBGFDUBEBQFMPTBUBRVFTRVF
TF WFSJmDBN FN WÈSJPT QPOUPT EB
QSPWÓODJBEF$BCP%FMHBEP
6NB NFOTBHFN FOWJBEB BUSBWÏT EF
VN UFMFNØWFM RVF "NBEF "CVCB
DBSQFEJVFNQSFTUBEPSFGFSFRVFUFSÈ
TJEP CSVUBMNFOUF QPOUBQFBEP QPS
BHFOUFTEBQPMÓDJBFEFQPJTFOUSFHVF
BNJMJUBSFT
"CVCBDBSÏKPSOBMJTUBEB3ÈEJP$P
NVOJUÈSJBEF/BDFEKF OPEJTUSJUPEF
.BDPNJB  F EFTEF B TVB EFUFOÎÍP
RVF UFN TJEP NBOUJEP JODPNVOJDB
EP  TFN P DPOIFDJNFOUP EB GBNÓMJB
PVBDFTTPBVNBEWPHBEP
"3ÈEJP$PNVOJUÈSJBEF/BDFEKFÏ
EBQFSUFOÎBEP*OTUJUVUPEF$PNVOJ
DBÎÍP4PDJBM *$4 VNBFOUJEBEFEF
DPNVOJDBÎÍPSVSBMEP&TUBEP
0T GBNJMJBSFT PV FOUJEBEF QBUSPOBM
OVODB GPSBN GPSNBMNFOUF JOGPSNB
EPTEPTFVQBSBEFJSP RVFTØWJSJBB
TFS DPOIFDJEP OP EJB  EF +BOFJSP 
OÍP BUSBWÏT EF JOGPSNBÎÜFT PmDJBJT 
EFQPJTEFEJMJHÐODJBTGFJUBTQFMP.*
4".PÎBNCJRVF 5PEBT BT FOUJEB
EFTQPMJDJBJTFEP.JOJTUÏSJP1ÞCMJDP
DPOUBDUBEBTBOUFT OVODBSFDPOIFDF
SBNBFYJTUÐODJBEFBMHVNQSPDFTTP
DSJNFJOTUBVSBEPDPOUSBPKPSOBMJTUB
/VNDPNVOJDBEPFNJUJEPOPEJB
EF +BOFJSP  P .*4".PÎBNCJRVF

EFOVODJBWBBEFUFOÎÍPEPKPSOBMJTUB 
DPOTJEFSBOEPEFJMFHBMBNBOVUFOÎÍP
EF DJWJT TPC DVTUØEJB FN FTUBCFMFDJ
NFOUPTNJMJUBSFT
i" EFUFOÎÍP EF "NBEF "CVCBDBS Ï
BCTPMVUBNFOUFJMFHBMFWJPMBPTQSJO
DÓQJPT GVOEBNFOUBJT DPOTBHSBEPT OB
$POTUJUVJÎÍPEB3FQÞCMJDB $POWFO
ÎÜFT*OUFSOBDJPOBJTEFRVF.PÎBN
CJRVF Ï TJHOBUÈSJP F -FJT PSEJOÈSJBT
TPCSF B -JCFSEBEF EF &YQSFTTÍP F
-JCFSEBEF EF *NQSFOTBw  EJ[ P DP
NVOJDBEP EP .*4".PÎBNCJRVF 
TVCMJOIBOEPRVFFMFGPJEFUJEPRVBO
EPTFFODPOUSBWBBSFBMJ[BSPTFVUSB
CBMIPDPNPKPSOBMJTUB iOÍPIBWFOEP
JOEJDBÎÍPEFRVFFMFUFOIBDPNFUJEP
BMHVNBJOGSBDÎÍPDSJNJOBMw
0 .*4".PÎBNCJRVF EFGFOEF
RVF ËMV[EBMFJ TF"CVCBDBSUJWFTTF
DPNFUJEP BMHVNB JOGSBÎÍP DSJNJOBM 
iFMFEFWFSJBUFSTJEPFOUSFHVFËTBV
UPSJEBEFTQPMJDJBJT FTUBT RVFQPSTVB
WF[  MBWSBSJBN P SFTQFDUJWP QSPDFTTP
B TFS SFNFUJEP Ë QSPDVSBEPSJB MPDBM
QBSBmOTEFBDVTBÎÍPGPSNBM FPSFT
QFDUJWP KVMHBNFOUP QPS VN USJCVOBM
DPNQFUFOUF  TFOEP JHVBMNFOUF MIF
DPODFEJEP P EJSFJUP EF DPOTUJUVJÎÍP
EBTVBEFGFTBw
0 DPNVOJDBEP EP .*4".PÎBN
CJRVF GB[ BJOEB OPUBS RVF P QSB[P
MFHBMEFIPSBTQBSBRVF"CVCBDBS
GPTTF BQSFTFOUBEP B VN KVJ[ EF JOT
USVÎÍPDSJNJOBMQBSBBMFHBMJ[BÎÍPEB
TVBEFUFOÎÍPKÈUJOIBTJEPMBSHBNFO
UF VMUSBQBTTBEP 4Ø FTUF GBDUP QPEF
JOWJBCJMJ[BS B  BDVTBÎÍP   EJBT EF
QPJTEBTVBEFUFOÎÍP

t1PSGBMBSEPDPODMBWFEBQFSEJ[ VNBOUJHPDPNCBUFOUFDPN
PBQFMJEPTJNJMBSBVNDMÏSJHPFDPNGPSUFTMJHBÎÜFTBPQBS
UJEÍP EJTQFOTPVPTTFSWJÎPTEBTVBFNQSFTBQBSBGPSOFDFSB
MPHÓTUJDBEBNBHOBSFVOJÍP²NFTNPQBSBEJ[FSQBSUJEPB
QBSUF OFHØDJPBQBSUF&TQFSBNPTRVFOÍPIBKBSFUBMJBÎÜFT
t4FSÈRVF5PNÈT4BMPNÍPBDSFEJUBRVFBMHVÏNBJOEBPMFWB
BTÏSJP $PNP4FDSFUÈSJP&YFDVUJWPGPJDÞNQMJDFFNQFS
NJUJSRVFPWFMIP.VHBCFFBTVBFTDVNBMIBFTDBOHBMIBT
TFNBSFQVUBÎÍPFDSFEJCJMJEBEFEBPSHBOJ[BÎÍP JODMVJOEPB
EFTUSVJÎÍPEFVNUSJCVOBMSFHJPOBMRVFMFWPVNVJUPUBMFOUP
F JOUFMJHÐODJB QBSB DPOTUSVJS $PNP NFNCSP EB DPNJTTÍP
QPMÓUJDBEB'SFMJNP QBSUJDJQPVDFSUBNFOUFOBTEFDJTÜFTRVF
MFWBSBNBTVBCBODBEBQBSMBNFOUBSBMFHBMJ[BSBTPEJPTBTEÓ
WJEBTPDVMUBT&BJOEBUFNBUFNFSJEBEFEFWJSEBSBMHVNBT
BVMBTEFQSPCJEBEFQÞCMJDB
t 0 lobby EBT EÓWJEBT PDVMUBT TPGSFV NBJT VN SFWÏT FTUB TF
NBOB3BNBQIPTBWFJPB.BQVUPFEFJYPVCFNDMBSP FN
DPNVOJDBEP BTTJOBEP DPN P TFV IPNØMPHP RVF B KVTUJÎB
EFWFTFHVJSPTFVDVSTP1BSBCPNFOUFOEFEPSFTUBNBJTRVF
FOUFOEJEP
t)ÈPVUSPlobbyDPNEJmDVMEBEFTBDSFTDJEBTFFTUFUFNBWFS
DPNPmOBODJBNFOUPEBOPTTBOBDJPOBMFNQSFTBEFIJESP
DBSCPOFUPT 0T JOWFTUJEPSFT NPTUSBNTF DÏQUJDPT F DPNP
WBJ.PÎBNCJRVFBOHBSJBSCJTFBJOEBGB[FSQBHBNFOUPT
BPTFSWJÎPEBEÓWJEB
t /FSWPTPT FTUÈ P QFTTPBM Ë WPMUB EP BOUJHP UJNPOFJSP  DPN
NBJT FMFNFOUPT RVF WÍP TBJOEP TPCSF P TFV FOWPMWJNFOUP
OBTEÓWJEBTJMFHBJT)ÈJOEJDBÎÜFTRVFFTUÈFNQSFQBSBÎÍP
EVSBTSFUBMJBÎÜFT"QSPDJTTÍPBJOEBWBJOPBESP
t .BVT NPNFOUPT FTUÈ B WJWFS P NFOJOP EBT RVBOUJBT JSSJ
TØSJPTEFTEFRVFWPMUPVËDBTB POEFOÍPEFWFSJBUFSTBÓEP
%J[TFRVFPKPWFNBOEBJTPMBEBOVNBDFMBEFTEFRVFSF
HSFTTPV BP QBÓT FN "HPTUP QBTTBEP ² NFTNP QBSB EJ[FS
RVFPQFJYFNPSSFQFMBCPDB PVTFKB QPSBRVJTFGB[ NBT
UBNCÏNQPSBRVJTFQBHB
Em voz baixa
t0HPWFSOP EFQPJTEBTOPWBTTJUVBÎÜFTEFDPSSFOUFTEPKJIB
EJTNPFN$BCP%FMHBEP OÍPTFBQFSDFCFEPNFTNPGFOØ
NFOPDPNSFDSVUBNFOUPQBSBFTDPMBTDPSÉOJDBT%FQPJTOÍP
TFRVFJYFN
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IUCN debate recursos florestais
A

União
Internacional
para a Conservação da
Natureza (IUCN), em
Moçambique,
realizou
recentemente, em Maxixe, província de Inhambane, um seminário
provincial de diálogo sobre Governação florestal no país, parte dos
esforços da instituição em responder os esforços governamentais na
gestão sustentável e transparente
dos recursos naturais e do ambiente, 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 Sustentável das Florestas”, uma contribuição para o projecto “Governação
Florestal a Urgência do Momento”, este último implementado pela
WWF (fundo Mundial para a Natureza).
“A escolha da IUCN para facilitar este processo de diálogo surge
pelo facto de a União providenciar
um espaço neutro onde diferentes
actores incluindo agências governamentais e não-governamentais,
sector privado, especialistas individuais, comunidades locais e po-

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 envolvimento das organizações da
Sociedade Civil nas respectivas
províncias: Kwaedza Simukai em
Manica, ADEL em Sofala, AAAJC em Tete, AMA em Cabo Delegado, 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 nacional. No entanto, práticas ilegais
na exploração e comercialização da
madeira não permitem que estas
contribuam no seu máximo potencial para economia do país. Daí, a
necessidade de os actores dialogarem de forma a criar soluções que
contribuam para a redução das ilegalidades na exploração e comércio
da madeira.
Os seminários, acrescentam, foram
desenhados com vista a responder
a necessidade de partilha de informação sobre o papel dos principais 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 provinciais e distritais e a Agência
Nacional de Controle de Qualidade Ambiental (AQUA), na implementação da lei de ﬂorestas e, por
ﬁm, o tratamento dos processos-crimes ligados as ﬂorestas. Contaram ainda com a participação de
uma variedade de actores como os
operadores ﬂorestais, as organizações 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 interinstitucional possam ser discutidas;
realizar encontros especíﬁcos onde
as questões de alinhamento da legislação de ﬂorestas e o código penal 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 portuárias 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.

Cerca 75 mil pensionistas submetidos à Prova Anual de Vida

U

m total de 75.268 pensionistas do Sistema
de Segurança Social
Obrigatória será submetido 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 Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº
51/2017, de 9 de Outubro, é
um acto através do qual o Instituto Nacional de Segurança

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 brigadas técnicas, que estarão instaladas
durante este período em locais previamente indicados, nomeadamente
nas cidades e nos distritos para o
atendimento dos pensionistas.
Para a realização da PAV, os titulares das pensões, designadamente os
pensionistas de velhice, de invalidez
e de sobrevivência, devem ser portadores do bilhete de identidade e do
cartão de pensionista.
A cerimónia de lançamento foi dirigida pelo presidente do Conselho
de Administração (PCA) do INSS,
Francisco Mazoio, que, na ocasião

referiu que, mais do que comprovar a existência física do titular da
pensão, este exercício evita eventuais
pagamentos indevidos dos benefícios relativos aos pensionistas.
Segundo o PCA do INSS, dos
75.268 pensionistas registados a
nível nacional, 29.300 são de velhice, 1.391 de invalidez e 44.577
de sobrevivência, aos quais o INSS
garante continuar a introduzir políticas 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 avanços que estão a registar-se ao nível
do INSS, tais como a modernização
e a informatização, que, no seu entender, conferem maior celeridade e
eﬁciência ao trabalho prestado pela
instituição.
“O INSS está a crescer. Pensávamos, aquando da sua fundação, que
se tratava de algo passageiro e que
não teria pernas para andar, mas o
tempo provou-nos o contrário”, disse Francisco Mate.
O representante dos pensionistas
aproveitou a ocasião para convidar
aos Trabalhadores por Conta Própria (TCP) a inscreverem-se no

sistema. “Nós estamos aqui a
receber salário (pensão) mensalmente porque contribuímos”.
Importa realçar que os pensionistas que, em razão do seu
estado de saúde não estiverem
em condições de se deslocar
aos locais indicados, o INSS
irá prestar atendimento domiciliário, devendo, para o
efeito, informar o serviço do
INSS mais próximo.
A não realização da Prova Anual de Vida dentro do
período indicado implicará a
suspensão do pagamento das
pensões, pelo que o INSS
exorta aos pensionistas a aderirem ao processo.
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LANÇAMENTO DO CONCURSO DE PRÉMIOS DE JORNALISMO DA SADC 2019
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) foi fundada em 1980, tendo sido designada Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC).
Transformou-se em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) a 17 de Agosto
de 1992, e integra 15 Estados-Membros, nomeadamente Angola, Botswana, Republica Democrática
do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi,
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Republica Unida da Tanzânia, Zâmbia e
Zimbabwe.
A visão da SADC é de um futuro comum, um futuro inserido numa comunidade regional que assegurará 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]DGDQRVYDORUHVHSULQFtSLRVFRPXQVHQDVDÀQLGDdes históricas e culturais existentes entre os povos
da África Austral.
Em 1995, o Conselho de Ministros da SADC
aprovou o estabelecimento dos Prémios de Jornalismo da SADC para reconhecer os melhores 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 disseminação de informação sobre a SADC para apoiar
o processo de cooperação e integração regional.

do ano anterior à outorga dos prémios, ou seja,
2018, por uma instituição ou agência de comunicação social devidamente registada e /ou autorizada para o efeito ou contidos num portal
Internet de uma instituição ou agência de comunicação social devidamente registada e / ou
autorizada para o efeito em qualquer um dos
Estados-Membros da SADC;
b) Os temas dos trabalhos a serem apresentados para o concurso devem debruçar-se sobre
as questões e actividades que promovem a integração regional da SADC, ou seja, entre outros,
os sectores de infra-estruturas, de economia, de
águas, da cultura, dos desportos e da agricultura;
F  7RGRV RV SURÀVVLRQDLV GH FRPXQLFDomR VRFLDO
que sejam cidadãos da SADC podem participar 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 apresentados numa das línguas de trabalho da
SADC, isto é, Inglês, Português e Francês,
bem como em qualquer língua indígena nacional da Região da SADC e devem ser remetidos conjuntamente com a transcrição em uma
das línguas de trabalho da SADC, isto é Inglês,
Francês e Português. Devem ser trabalhos publicados / radiodifundidos (recortes de jornal,
websites, revistas CD de áudio e boletins informativos);

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

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

Regulamento do Concurso

ii) Jornalismo Radiofónico: que compreende o
material de radiodifusão;

a)Os trabalhos a concurso devem ter sido publicados / radiodifundidos entre Janeiro e Dezembro

i) Jornalismo de imprensa escrita: que abarca
notícias / artigos publicados em jornais, boletins informativos, portais da Internet, revistas;
 RV WUDEDOKRV D FRQFXUVR GH MRUQDOLVPR GH LPprensa escrita devem ter no mínimo 100 (cem) palavras e no máximo 2000 (duas mil) palavras.

RPDWHULDOUDGLRGLIXQGLGRGHYHWHUXPDGXUDomR
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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 material televisivo;
RPDWHULDOWHOHYLVLYRGHYHWHUXPDGXUDomRPtnima de um (1) minuto e uma duração máxima de quarenta e cinco (45) minutos. Todo o
material televisivo deve ser submetido em CD
ou USB. Os trabalhos devem ser acompanhados de transcrição electrónica em word para
efeitos de tradução.
LY )RWRMRUQDOLVPRTXHFRPSUHHQGHIRWRJUDÀDV
publicadas com legenda;
 RV WUDEDOKRV D FRQFXUVR IRWRJUiÀFR GHYHP WHU
XPD  IRWRJUDÀDRXXPDJDOHULDYLVXDOFRQWHQGR XP Pi[LPR GH YLQWH   IRWRJUDÀDV
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 remetidos 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 Concurso de Prémios de Jornalismo da SADC que
deve conter os dados completos de contacto do
FRQFRUUHQWHLQFOXLQGRXPDIRWRJUDÀDWLSRSDVse, o endereço postal, o número de telefone e, no
caso vertente, o número de fax e o endereço electrónico;
h) Os trabalhos a concurso deverão ser inicialmente seleccionados e avaliados pelo Comité Nacional 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;
Member States:

M $GHFLVmRGR5$&VHUiGHÀQLWLYD
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 Escrito, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo
Televisivo e Fotojornalismo. Cada categoria
habilitar-se a um prémio no valor de
2.500,00 USD;
P &DGDXPGRVVHJXQGRVFODVVLÀFDGRVSRUFDtegoria receberá o valor monetário de 1.000,00
86'DVVLPFRPRXPFHUWLÀFDGRHQWUHJXHV
pelo Ponto de Contacto Nacional da SADC,
nos respectivos Estados-Membros;
n) Os prémios monetários far-se-ão acompaQKDUGHXPFHUWLÀFDGRDVVLQDGRSHOR3UHVLdente da SADC;
o) Os prémios serão pagos directamente ao
vencedor. Caso o vencedor esteja impossibilitado 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 categorias caso os trabalhos concorrentes não satisIDoDP RV UHTXLVLWRV GR FRQFXUVR À[DGRV QR
presente regulamento.
0DLVLQIRUPDo}HVHDVÀFKDVGHFDQGLGDWXUDDR
concurso estão disponíveis junto dos Comités
Nacionais de Adjudicação e dos Coordenadores dos Órgãos de Comunicação Social Nacionais 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 Informação e Comunicação, 5° andar, até dia 29
DE FEVEREIRO de 2019

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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