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económica aceitável, não estaríamos 

a pedir a comunidade internacional. 

Quanto é que o município da 

Beira precisa para acabar com 

a erosão costeira?    

Encontrámos Daviz Simango, 
edil da Beira, no seu gabi-
nete de trabalho, na capital 
provincial de Sofala. A ideia 

era abordarmos o primeiro ano da 

passagem do ciclone Idai, que su-

jeitou a urbe ao mais tenebroso dos 

terrores, com os ventos e chuvas 

a deixarem a cidade sem eira nem 

beira. Mas durante a entrevista, 

Daviz Simango, presidente do Mo-

vimento Democrático de Moçam-

bique (MDM), comentou sobre a 

actualidade política do país, con-

siderando que a troca de acusações 

entre Filipe Nyusi, presidente da 

República (PR) e Ossufo Momade, 

líder da Renamo, em torno do pro-

cesso de paz, é resultado do secre-

tismo e ganância dos protagonistas. 

Sublinha que os acordos não foram 

negociados no sentido de trazer paz 

definitiva para o país, mas para aco-

modar interesses particulares. “Os-

sufo pensou pelo tacho e não pela 

cabeça”, acusa.    

Sobre as reivindicações de Maria-

no Nyongo afirmou que as mesmas 

devem ser tratadas com seriedade, 

classificando os revoltosos como 

“revolucionários”.

Na mesma entrevista, Simango ana-

lisa o conflito de Cabo Delgado e diz 

que as investigações devem começar 

dentro da Frelimo, porque é na or-

ganização onde militam os grupos 

com vários interesses no açambar-

camento dos recursos naturais e no 

controlo das rotas de tráfico. 

Um ano depois do ciclone que 

destruiu cerca de 90% das infra-

-estruturas da Beira, como é que, 

hoje, olha para a cidade? 

Como deve imaginar a nossa vida 

começa de criança, crescemos e 

atingimos a fase adulta. Depois vem 

o envelhecimento e nessa fase co-

meçamos a ver que os reflexos não 

são os mesmos. Nalgum momento, 

pensa-se em voltar para trás, mas 

não é possível. 

Com muito esforço e sacrifícios 

construímos esta cidade há mais de 

100 anos e, como sabe, há muitas 

Há incongruências na liderança da Renamo

Isso criou desespero, mas, porque as 

pessoas da Beira têm fé e esperança, 

houve muita persistência. 

Isso permitiu que, mesmo debaixo 

da razia, as pessoas começassem ra-

pidamente a se erguer. Também aju-

dou muito a solidariedade nacional 

e internacional. Todo o país movi-

mentou-se por esta causa e a Beira 

não ficou isolada. O calor que rece-

bíamos ajudou-nos nesse trampolim 

de dizer que sofremos, mas que nos 

tínhamos de começar a erguer. 

A quantas anda o processo de re-

construção da cidade? 

A primeira coisa que fizemos foi 

compreender a nossa capacidade in-

terna de recuperação e concluímos 

que é inexistente. O segundo aspec-

to era entender como é que o sector 

privado se enquadrava nesse proces-

so de recuperação. Foi daí que sen-

timos a necessidade de sentar com 

alguns parceiros internacionais e 

elaborar um plano de reconstrução. 

Conseguimos juntar vários pacei-

ros onde definimos pilares chaves. 

Identificámos a habitação, edifícios 

municipais, protecção costeira, dre-

nagem, saneamento, estradas, gestão 

de resíduos sólidos e negócios. 

Dentro de tudo, estipulámos os va-

lores de acordo com as necessidades 

de curta, média e longa duração. 

Chegámos a um tecto aproximado 

de 888 milhões de dólares america-

nos. 

Já conseguimos garantias seguras 

para a drenagem, protecção costeira, 

saneamento, infra-estruturas muni-

cipais e também para aterros onde 

serão construídas as habitações das 

populações. 

Quanto ao sector privado, há uma 

garantia do Banco Mundial. É ver-

dade que o processo é extremamen-

te lento, mas há uma luz no fundo 

do túnel e espero que de facto isso 

se concretize. A nossa intenção com 

o sector privado é de manter postos 

de trabalho. Estamos conscientes 

que, se as pessoas não trabalharem, 

pode aumentar os índices de crimi-

nalidade e isso podia ser prejudicial 

para a própria cidade e não só. 

Se uma cidade não gere dinheiro 

pode empobrecer ainda mais. É por 

isso que estamos interessados que as 

empresas que perderam a sua capa-

cidade de produção possam recupe-

rar.

Do valor estimado para a recupe-

ração da cidade quanto foi mobili-

zado? Já iniciou com a implemen-

tação dos pilares acima definidos? 

Ao nível de edifícios municipais 

precisávamos de 12 milhões de dó-

lares e já conseguimos 1.7 milhão de 

Euros e as obras já começaram. Pre-

cisávamos de 50 milhões de dólares 

para o saneamento e temos garantia 

da União Europeia de 20 milhões 

de Euros. Necessitávamos de 90 

pelo Governo central. Os 1.7 mi-

lhões de Euros que estamos a usar 

para a reabilitação de infra-estrutu-

ras municipais entrou directamente 

na conta do município. Também 

recebemos, de forma directa, dois 

milhões de Euros que permitiram 

os aterros atinentes a construção de 

25 mil casas. 

É preciso compreender que o siste-

ma financeiro é complexo e requer 

sempre garantias de Estado e nós 

temos que cooperar nesse sentido. 

O importante é que não haja in-

terferências que possam retardar os 

processos que já iniciamos. 

Há dias estive na reunião do Con-

selho do Ministros para ouvir o que 

está acontecer ao nível do Gabinete 

de Reconstrução Pós-ciclone  Idai, 

pese embora esse gabinete continue 

em Maputo, mas que na minha óp-

tica devia estar na cidade da Beira, 

porque foi o epicentro do desastre, e 

soube que nos próximos tempos os 

doadores iniciarão os desembolsos 

de fundos. 

Pode-nos recordar a sua rotina no 

dia da catástrofe? 

Foi numa quinta-feira. Por precau-

ção paralisámos tudo a partir das 12 

horas e aconselhámos os munícipes 

para recolherem as suas casas. A 

maioria cumpriu, mas alguns conti-

nuaram renitentes. Passei toda tarde 

a dar voltas pela cidade e apelar os 

munícipes para regressar as suas re-

sidências, mas a partir das 16 horas 

também tive que recolher, porque 

os ventos já estavam a intensificar-

-se. Fiquei a monitorar a situação. 

A partir das 21 horas a cidade ficou 

sem energia e a comunicação tele-

fónica. Daí perdi os contactos que 

vinha mantendo com os Postos Ad-

ministrativos e os bairros. 

No dia seguinte, a situação era 

muito dolorosa. Quando sai à rua, 

encontrei uma cidade fantasma e 

completamente destruída. Não ha-

via condições físicas, psicológicas, 

nem morais para trabalhar. Como 

não haviam condições de transita-

bilidade, caminhei até ao mercado 

de Goto e conversei com as pessoas 

que me disseram que tinham per-

dido tudo. Expliquei que também 

estava na mesma situação e não 

acreditaram. Levei quatro pessoas 

para minha casa e quando chegaram 

aperceberam-se que ninguém esca-

pou da força destruidora do ciclone. 

Isso para dizer que o ciclone é uma 

tempestade natural resultante de vá-

rios problemas ligadas as mudanças 

climáticas.

Depois fui a casa de cada um dos 

vereadores para saber como é que 

estavam e lhes advertir que, apesar 

de tudo, tínhamos que trabalhar. 

Coabitação homem 
– natureza 
Disse que o Idai era uma calami-

dade natural resultante das mu-

danças climáticas. Beira localiza-

-se numa zona propensa a este tipo 

de situações. Haverá um plano 

concreto para salvar a cidade da 

fúria dos fenómenos naturais?

Na Beira, houve algumas falhas. 

Faltou a coabitação entre o homem 

e a natureza. No passado, a costa da 

Beira estava coberta de mangais, 

hoje já não existem devido a acção 

humana. Os mangais foram destruí-

dos e a justificação, na altura, foi de 

que podiam servir de esconderijo 

dos homens armados do inimigo. 

Colocou-se o conflito homem a ho-

mem e destruiu-se a natureza. Mui-

tas infra-estruturas naturais, como é 

o caso das dunas, foram destruídas 

por erros humanos. Na Beira, à se-

melhança de qualquer outra cidade 

costeira, haverá sempre tendência 

do mar tomar o protagonismo. O 

que Beira precisa neste momento 

é fazer infra-estruturas costeiras 

que possam dar a devida estabili-

dade. Precisamos de ganhar o mar 

e acredito que isso é possível. Há 

todas condições naturais para isso, 

mas também não podemos esquecer 

que precisámos de muito dinheiro. 

Um valor que o país não dispõe. Só 

para ter uma ideia, os 888 milhões 

que estamos procura, se estivésse-

mos num país com uma dinâmica 
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Daviz Simango e a gestão do dossier da paz e da Junta Militar   

“Na Beira houve algumas 
falhas. Faltou a coabitação 

entre o homem e a natureza. 
No passado, a costa da Beira 
estava coberta de mangais, 

hoje já não existem devido a 
acção humana. Os mangais 
foram destruídos e a justifi-
cação, na altura, foi de que 
podiam servir de esconde-

rijo dos homens armados do 
inimigo. Colocou-se o conflito 
homem a homem e destruiu-

-se  a natureza”

infra-estruturas públicas e priva-

das que representavam um ganho 

ao desenvolvimento e ao cresci-

mento económico e, de repente, 

porque apareceu o ciclone que, em 

poucas horas, colocou tudo abaixo. 

“A partir da altura que as 
coisas não fluem na Beira é 

sinal de discriminação, infe-
lizmente, essa discriminação 
não exclui a ninguém. Tenho 

pena daqueles que conti-
nuam a confiar naqueles que 
discriminam porque também 

estão a ser vítimas”

milhões de dólares para a protecção 

costeira e há garantia de 65 milhões. 

Para drenagem precisávamos de 173 

milhões de dólares e temos garan-

tias de 65 milhões. As promessas 

não satisfazem as nossas reais ne-

cessidades, por isso continuaremos a 

bater às portas. Também precisamos 

de 270 milhões de dólares para ha-

bitação das populações e temos ape-

nas garantia de 40. 

São promessas ou os valores anun-

ciados já estão disponíveis? 

São garantias. Portanto, significa 

que há documentos assinados, há 

trabalhos em curso e nesse sentido 

estamos tranquilos.   

A mobilização de fundos é feita 

pelo município da Beira ou o Go-

verno central está a frente do pro-

cesso? 

O município está a mobilizar e, 

como podem imaginar, tem de haver 

acordos entre Estados e esses acor-

dos obrigam que os valores passem 

“Sempre dissemos que o 
pacote de descentralização 

era um cheque em branco que 
a Renamo estava a oferecer a 

Frelimo”
“Mariano Nyongo é um 

revolucionário porque ele 
não concordou com um acto 

que nós os moçambicanos 
estamos a pagar hoje. Ossufo 
Momade inverteu o objec-
to das negociações e povo 

moçambicano está a pagar 
porque não tem sossego, os 

militares da Renamo estão a 
pagar porque não estão a ser 

integradas”
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Precisaríamos de cerca de 190 mi-

lhões de dólares, mas resolver o pro-

blema da erosão costeira da Beira 

requer outra combinação. Temos 

as águas dos rios Búzi e Púnguè 
assim como da dragagem do canal 
do acesso ao porto que também têm 
influência no problema. O ideal se-
ria dragar o canal e usarmos os solos 
retirados do mar para a reposição 
das dunas o que ajudaria no alarga-
mento do campo das dunas.  Tam-
bém é preciso olhar para Beira não 
apenas como a costa, mas em termos 
de inundações. A Beira é uma zona 
vulnerável às cheias. Precisamos de 
um ordenamento territorial sério 
e com aterros públicos, porque, se 
as coisas continuarem como estão, 
onde cada um faz o seu aterro, di-
ficilmente teremos o problema das 
inundações resolvido. 
Os assentamentos informais tam-
bém são responsáveis pelos desas-
tres naturais. Há um fenómeno 
que parece comum na Beira, a 
problemática de construções de-
sordenadas. Como é que pensam 
contornar este cenário?
É verdade, mas antes de atender 
questões ambientais é preciso olhar 
para a cidade da Beira numa ver-
tente antropológica e sociológica. 
Beira é uma cidade central onde o 
movimento de sul para o norte e de 
norte para o sul cruza-se. É o segun-
do campo económico do país onde 
as pessoas acham que podem ter 
oportunidades. É mais fácil a gente 
do centro e do norte do país chegar 
a Beira do que Maputo. É mais fá-
cil pessoas do norte de Inhambane 
chegar a Beira do que Maputo. 
A Beira é uma cidade mista. Aglu-
tina todas origens. É também o epi-
centro de grande parte dos conflitos 
armados. Grande parte das pessoas 
que fogem dos conflitos armados 
na região centro do país procura 
abrigo na cidade da Beira. Também 
é preciso olhar para a cidade como 
um campo de oportunidades não só 
para moçambicanos, mas para vários 
países de interland.
Portanto, o município tem seus 
planos, mas a procura de espaço é 
enorme e isso propicia invasões. Os 
assentamentos informais resultam 
da falta de políticas de habitação. 
Esse não é problema do município 
da Beira, é do país.
Por exemplo, hoje cada pessoa cons-
trói a sua casa, mas sob ponto de 
vista urbanístico, essa filosofia não é 
correcta. O certo é o Estado avançar 
com a urbanização, fazer arruamen-
tos, aterros, colocar a rede de água, 
energia, esgotos.
Da conferência dos investidores 
surgiram muitas promessas de 
apoio às vítimas do ciclone.  Con-
tudo, a realidade mostra o contrá-
rio. Algumas correntes associam 
isso ao facto da cidade estar sob 
direcção da oposição. Qual é o seu 
comentário? 
Depende da forma como a gente 
classifica essas promessas. Eu não 
gosto de esperar. Não podemos ficar 
a chorar porque estamos à espera de 
promessas. A gente da Beira é re-
siliente e já começou a reerguer-se 
sem esperar apoios. Sou defensor de 
que os países mais industrializados e 
mais poluentes devem nos pagar por 

aquilo que estamos a sofrer, mas isso 

é uma luta.

Não sente alguma discriminação?

Como cidadão vou a todas lutas. 

Discriminado ou não vou sempre a 

luta.  Eles nunca vão parar de discri-

minar, porque é forma deles de ser 

e vão continuar assim por muitos 

anos. A partir da altura que as coisas 

não fluem na Beira é sinal de dis-

criminação, infelizmente, essa dis-

criminação não exclui a ninguém. 

Tenho pena daqueles que conti-

nuam a confiar naqueles que discri-

minam porque também estão a ser 

vítimas. Agora, temos que lutar para 

que aqueles que descriminam, com-

preendam que este não é o fim e que 

as calamidades naturais hoje estão 

na Beira, mas que amanhã chegarão 

onde estão. 

Descentralização falhada 
O MDM viabilizou, no Parlamen-
to, a aprovação do pacote de des-
centralização e hoje é um crítico 
confesso da lei. Como olha para a 
relação entre o Secretário de Estado 
e o Governador?
 O MDM nunca foi a favor do pa-

cote de descentralização e publica-

mente manifestou isso. O MDM 

não quis ser crucificado e conde-

nado porque, alegadamente, estaria 

contra a paz. Por isso, votou a favor, 

mas na declaração de voto a nossa 

bancada explicou o que queríamos. 

O pacote de descentralização é uma 

lei falhada. Nós defendíamos que os 

governadores deviam ser eleitos de 

forma directa e não através das listas 

partidárias. Queríamos o modelo 

que vigorava na eleição dos presi-

dentes dos municípios antes da re-

visão da lei.

população que pensa que está a ele-

ger, enquanto que no fundo não está 

a escolher nada. O governador está a 

se tornar uma figura fictícia. 

E agora...

A verdade é que o tipo de descen-

tralização que hoje assistimos é típi-

co de um Estado falido. Estamos a 

legislar para o interesse das pessoas. 

Por causa de legislar para responder 

interesses pessoais, veja que todo 

funcionário público eleito deputado 

da Assembleia da República, o seu 

salário fixa-se no tecto de deputado. 

A pessoa sai do Parlamento e re-

gressa a sua instituição, mas conti-

nua a ganhar o salário de deputado.

Viabilizaram o pacote de descen-

tralização em sede do Parlamento 

e ao público vem dizer que estão 

contra. O MDM não estará a ten-

tar confundir os moçambicanos? 

O MDM sempre foi claro e nunca 

escondeu a sua posição. Nós sempre 

dissemos que o pacote de descen-

tralização era um cheque em bran-

co que a Renamo estava a oferecer 

a Frelimo. Também alertámos que 

nos moldes em que a Renamo dei-

xou a Frelimo redigir a lei, iria se 

arrepender.

E o arrependimento não tardou. 

Veja a forma como decorreram as 

eleições. Ficou claro que neste país, 

ainda não há condições para se ter 

uma democracia plena. Esta-

mos perante uma democracia 

de fachada. 

“A comunidade internacional 
precisa ser vista com um olho. 
Tem seus interesses. Eles vão 
para onde o vento sopra. Se o 
interesse da comunidade in-
ternacional fosse o bem-estar 
dos moçambicanos, o processo 

eleitoral não teria sido a 
vergonha que se viu. Tive-

mos um processo eleitoral 
fraudulento com um vence-

dor ilegítimo e a comunidade 
internacional endossou essa 

vergonha”  

Também propusemos que devia ha-

ver clareza sobre as finanças provin-

ciais. Infelizmente, os nossos dois 

parceiros políticos na Assembleia 

da República [Frelimo e Renamo] 

conceberam o projecto de outra for-

ma. 

Os dois entenderam que deviam 

criar a figura de Secretário de Es-

tado na província e o resultado é 

visível. A bagunça que todos dias se 

assiste, nas províncias, entre o Se-

cretário de Estado e o Governador 

é uma vergonha para a nossa demo-

cracia. Fica claro que é uma descen-

tralização falhada.

Diz-se que o país não tem dinheiro 

para providenciar serviços sociais ao 

povo, mas há dinheiro para pagar o 

tacho que estão a se distribuir. 

Por exemplo, hoje, nas capitais 

provinciais temos quatro tipos de 

Governo. O Secretário de Estado, 

o Governador, presidente do muni-

cípio e o administrador. São quatro 

figuras políticas numa capital. A 

partir de 2024, o administrador será 

eleito, logo, o governador não terá 

território. Onde é que o Governador 

vai governar a partir de 2024?

Portanto, esta descentralização mata 

a essência do governador e engana a 
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MDM livrou-se de 
gananciosos e ingratos    
Como é que o MDM olha para a 

situação do país?

Estamos falidos e que quando as 

pessoas estão falidas são vulneráveis. 

É por isso que a Frelimo consegue 

roubar votos de forma como rouba, 

porque a população na sua maioria 

está vulnerável.

Recentemente, o MDM comple-

tou 11 anos. Da vossa avaliação o 

partido concretizou ou não os seus 

objectivos? 

São 11 anos de aprendizagem e de 

muitos desafios, sobretudo quando 

nascemos num cenário em que o 

espaço político moçambicano estava 

bipolarizado. O MDM conseguiu se 

impor. Mas também temos muitos 

desafios e é preciso compreender a 

evolução do mundo. Democracia ar-

mada só favorece a quem tem armas 

e o MDM não tem armas. Então 

o MDM deve criar condições para 

acabar com a democracia armada 

em Moçambique.

Precisámos de consciencializar a 

Frelimo e a Renamo que o inimi-

go comum dos moçambicanos é a 

fome, pobreza, falta de emprego, má 

gestão dos recursos naturais, mau 

uso da terra para a produção de ali-

mentos.

Diz que o MDM está a se impor, 

mas os últimos resultados eleito-

rais mostram que a organização 

está em decadência. Perdeu três 

dos quatro municípios que gover-

nava e o número de deputados na 

Assembleia da República caiu de 

17 para seis. 

Estes resultados não são reais. Fo-

ram resultados impostos pela Fre-

limo. Os números não significam 

o desaparecimento do MDM. No 

país houve vários partidos políticos 

com melhores condições, mas não 

resistiram.

 Mesmo com perseguições, injus-

tiças e outras dificuldades estamos 

firmes na arena política nacional. 

No mandato passado, a Frelimo e 

Renamo fizeram tudo para cen-

tralizar tudo neles. A imprensa e a 

comunidade internacional também 

concentraram tudo na Frelimo e na 

Renamo para aparentemente criar 

um aborto que seria a paz e o re-

sultado é a vergonha que estamos a 

assistir.  

Estará a dizer que a comunidade 

internacional está a actuar de for-

ma parcial? 

A comunidade internacional precisa 

ser vista com um olho. Tem seus in-

teresses. Eles vão para onde o vento 

sopra. Se o interesse da comunidade 

internacional fosse o bem-estar dos 

moçambicanos, o processo eleitoral 

não teria sido a vergonha que se 

viu. Tivemos um processo eleitoral 

fraudulento com um vencedor ilegí-

timo e a comunidade internacional 

endossou essa vergonha.  

Disse que o relatório da União Eu-

ropeia sobre as eleições era extem-

porâneo, porque não se explica que 

se apresente um relatório sobre o 

processo que fechou com a procla-

mação dos resultados pelo Conselho 

Constitucional.      

Como é que o MDM olha para 

um país governado por um partido 

com uma maioria qualificada no 

parlamento? 

É um perigo para o país e para os 

moçambicanos. Eles não podem nos 

enganar com a inclusão. É comple-

tamente mentira. Eles têm de pro-

var na prática e sem precondições de 

que estão em condições de coabitar 

com todos moçambicanos indepen-

dentemente do seu pensamento.

A razia que o partido sofreu nas 

vésperas das eleições com a saída 

de figura sonantes não pesou para 

as derrotas do partido? 

Quando é que dissemos que as pes-

soas são influentes na sociedade. 

Como é que eles chegaram a ser 

influentes. Aqueles que vocês men-

cionam como figuras sonantes não 

eram conhecidos antes. O MDM 

foi o trampolim para essas pessoas 

serem mediáticas. Essas pessoas fo-

ram para Renamo e outros lugares 

e ficaram completamente apagadas. 

Nem nas capas dos jornais já não 

aparecem. As pessoas fizeram um 

favor ao MDM, porque saíram da 

organização com seus próprios pés 

e deixaram um balão do oxigénio no 

MDM.

É preciso compreender que as pes-

soas com ganância acima daquilo 

que elas são sempre tropeçam por-

que a ironia do destino de pro-

tagonismo adiantado assim dita. O 

MDM teve pessoas que foram ca-

talogadas de especialistas, mas que 

tentaram concorrer a presidência do 

município e não tiveram nenhum 

voto. Outros foram grandes comen-

tadores e se consideravam super-es-

trelas. Onde é que estão neste mo-

mento? Eu costumo dizer que a arte 

de fazer política não é para todos. 

Em 2022, o MDM vai realizar o 

seu terceiro Congresso. Vai con-

correr para mais um mandato? 

Ainda falta muito tempo. Agora es-

tou concentrado com aquilo que é o 

MDM.

Ataques de Cabo Delgado         
Um grupo de insurgentes está, 

desde 2017, a provocar terror na 

província de Cabo Delgado e o 

Governo parece estar longe do 

controlar da situação. Como é que 

o MDM olha para a situação de 

Cabo Delgado  

Os ataques de Cabo Delgado co-

meçaram em Mocímboa da Praia 

e se foram alastrando. Na altura di-

zíamos que o assunto podia atingir 

contornos incontroláveis. Cada dia 

que passa está a ficar provado que as 

Forças de Defesa e Segurança estão 

a perder terreno à favor dos insur-

gentes. 

As FDS não têm uma estratégica 
política militar para perseguir os 
insurgentes, mas por outro lado há 
outros problemas. Em Cabo Delga-
do havia muitos garimpeiros e por 
causa do hábito de legislar para aco-
modar interesses particulares e não 
do país, criou-se condições para que 
aqueles garimpeiros fossem todos 
afastados. Agora, aqueles que com-
pravam o produto dos garimpeiros 
não estarão por detrás dessas insur-
gências. O conflito interpartidário 
para o controlo dos recursos e tráfi-
co não estará também a pesar neste 
processo? 
Se chegamos ao extremo em que as 
FDS perdem fardamento militar, 
armas e viatura de guerra à favor dos 
insurgentes é um aviso claro de que 
não estão a ter domínio do palco das 
operações.
Esta insurgência deve ser investi-
gada a partir da própria Frelimo. A 
Frelimo é peça-chave na investiga-
ção da insurgência de Cabo Delga-
do. Esta é a guerra que a Frelimo 
criou para nós e a própria Frelimo 
está consciente de onde está o pro-
blema.
Portanto, a Frelimo é autora moral 
deste conflito. E para o bem do país 
é preciso que, com muita urgência, 
se denunciem entre eles porque se 
conhecem. 
Também é preciso criar uma estra-
tégia porque as populações vindas 
do interior estão a correr para as 
sedes distritais e nas vilas sedes dos 
distritos não há condições infraes-
truturais nem humanitárias para 
acolher tantos refugiados. Como 
consequência é que as pessoas pas-
sam fome e morrem de doenças 
evitáveis.
É preciso que o país se lembre que 
estamos em guerra e criar condi-
ções para que as forças armas pos-
sam usar instrumentos bélicos para 
combater ao inimigo, mas por outro 
lado é preciso ir atrás daqueles que 
eram garimpeiros e encontrar uma 
forma de estimular porque o Estado 
tem várias formas de não negar seus 
cidadãos.
As forças armadas não têm apoio 
popular e é por isso que estão a levar 

muita porrada. 

“Cada dia que passa está a 
ficar provado que as Forças 
de Defesa e Segurança estão 
a perder terreno à favor dos 

insurgentes. 
As FDS não têm uma estra-
tégica política militar para 

perseguir os insurgentes”
A Frelimo é peça-chave na 

investigação da insurgência 
de Cabo Delgado porque esta 

guerra ela é que criou” 

Filipe Nyusi e Ossufo 
Momade têm trocado 
acusações, por causa da 
morosidade do processo 

de paz. Como é que olha para 

estas desavenças públicas, num 

cenário em que as partes acor-

daram que os contornos do 

diálogo não deviam ser do do-

mínio público? 
Sabe o que faz um casal quando 

vive na mesma casa e dorme na 

mesma cama? Quando está tudo 

bem nada sai fora. No dia que 

um se zanga até discutem na rua. 

Este é o problema de negociações 

fechadas. 

Os dois estão a pagar a factura 

pela arrogância de serem fecha-

dos. Se eles fossem abertos, nós 

teríamos olhos de ver e julgar e 

até corrigir algumas situações e 

apoiar nalguma posição. Todos 

nós fomos negados o direito de 

participar neste banquete. 

Quando iam para as eleições, por-

que as cartas jogavam na mesa e 

em baixo da mesa estava cheio de 

trocos, ninguém gritava. Agora, 

não sei se o cofre ficou vazio ou 

não. Mas a verdade é que o assun-

to é complexo. Não vejo razões de 

pessoas que decidiram fazer um 

acordo, ter dificuldades de inte-

grar os homens. 

Os acordos de Cessação das Hos-

tilidades não foram assinados 

para trazer paz definitiva ao país. 

As partes queriam satisfazer in-

teresses particulares. Uma queria 

viabilizar o processo eleitoral e ir 

às eleições num ambiente aparen-

temente de paz e a outra queria 

resolver problemas de estômago. 

Embora não tenha falado de no-

mes, fica claro que Ossufo Mo-

made viabilizou o acordo para 

resolver problemas estomacais... 

Não só foi para agradar a ele 

como também mostrou o seu 

desrespeito à vida e ao valor hu-

mano. Mostrou desconhecimento 

do real valor da democracia.

Não faz sentido que você como 

líder de um grupo está no mato 

com os seus homens para reivin-

dicar algo. É chamado para ne-

gociar, chega a um entendimento 

e depois sai do mato para cidade 

sem dizer nada aos membros do 

grupo e quando exigem expli-

cação, em vez de responde-los, 

chama-os de desertores. Isso é 

egoísmo.

Os guerrilheiros da Renamo fo-

ram as matas por algum motivo, 

estabeleceram um pacto social 

com a sua liderança e que, de 

certeza, houve garantias de que, 

pelos anos que ficaram no mato, sem 

organizar suas vidas, seriam compen-

sados.

Ele [Ossufo Mamade] ficou com 

pessoas no mato a reivindicarem 

certos princípios e hoje diz que são 

inválidos porque pensam diferente 

do chefe. Penso que aqui foi aquela 

máxima de que: quero comer, chegou 

a minha vez, deixe-me ir embora, se 

vocês não querem, continuem com 

vossa luta. [Ossufo Momade] pensou 

mais pelo estômago que pelo país. Ig-

norou a razão da luta. Se dizes que 

estes roubam votos, perseguem e as-

sassinam seus membros por isso, quer 

ter seus homens nas forças armas, na 

Polícia, no Serviço de Informações 

de Segurança de Estado (SISE), e 

depois aceita ir a uma eleição sem re-

solver esta plataforma que sempre te 

levou para o mato? Como é que vai às 

eleições se esta plataforma que sem-

pre trouxe problemas não se resolve? 

Isso não faz sentido, mostra falta de 

coerência.

Portanto, os actores dos acordos de 

paz precisam de resolver o problema 

dos homens que estão nas matas. 

Se o MDM fosse chamado como 

mediador, que conselhos daria as 

partes?         

Não quero entrar em conflitos inter-

nos. Isso não faz parte do meu menu. 

É dever dos donos da casa resolve-

rem seus problemas. Eles devem se 

entender. Contudo, é preciso estar 

consciente de que as motivações e 

as razões que levaram as pessoas a 

estarem nas matas ainda não foram 

satisfeitas. Alguém deve conversar 

com aquela gente, ouvir deles o que 

eles querem. É que muitas vezes pen-

sámos que quem é militar tem que 

ser integrado no exército. Nem todos 

estão interessados em continuar. Eles 

querem uma recompensa devida e 

que tenham a necessária dignidade 

para viver como seres humanos. 

Se conseguiram legislar para que as 

pessoas que nem tem qualificações 

que, depois de deputados, continuem 

a usufruir  do salário de deputado, 

como é que não se consegue re-

solver o problema dos homens 

que estão no mato? Ignorar aque-

les compatriotas é um erro grave. 

Os signatários dos acordos devem 
olhar com tamanha responsabi-
lidade a questão da paz.  Veja a 
questão de DDR. Primeiro é De-
sarmamento, depois Desmobili-
zação e por fim Reintegração. A 
ferramenta deles é arma. Sem ar-
mas os homens ficam desempre-
gados. Se querem levar o DDR 
com a seriedade que merece, pri-
meiro que deem alternativas aos 
homens e depois desarmem-nos.
... Ossufo Momade disse que 
Mariano Nyongo e o seu grupo 
são desertores e devem ser per-
seguidos.    
As armas que Nyongo tem são 
da Renamo, uma pessoa quando 
não concorda com a opinião do 
seu chefe é desertor? Se calhar é 
revolucionário. Mariano Nyongo 
é um revolucionário, porque ele 
não concordou com um acto que 
nós os moçambicanos estamos a 
pagar hoje. Ossufo Momade in-
verteu o objecto das negociações 
e povo moçambicano está a pagar 
porque não tem sossego, os mi-
litares da Renamo estão a pagar, 
porque não estão a ser integradas.
O próprio presidente da Renamo 
não tem liberdade e vive confina-
do num hotel e a gastar dinheiro 
que acredito que resulta dos nos-
sos impostos e não da comunida-
de internacional.    
 Eliminar fisicamente os seus ad-
versários nunca foi solução mili-
tar. Fazer ofensivas militares para 
eliminar os outros não é a solução 
correcta.   
O presidente Nyusi deve ter hu-
mildade suficiente para negociar 
o conflito da região centro, por-

que os autores são conhecidos. É 

preciso sentar com eles e negociar 

de igual para igual. Isso significa 

que se deve atender o que eles 

precisam e dizer o que o Estado 

pode oferecer.

Acordos pensados pelo estômago  
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Os protestos dos vendedores 
informais que aconteceram, 
na passada sexta-feira, em 
Maputo, obrigaram a autar-

quia a repensar o objectivo da retirada 
para mercados municipais de cerca de 
quatro mil comerciantes dos passeios 
e esquinas da capital. 

A Autarquia da Cidade de Maputo, 
presidida por Eneias Comiche, ten-
cionava transferir, até ao dia 12 de 
Março, todos os que comercializam 
qualquer produto em passeios ou ber-
mas de estradas, mas a “greve”, ines-
perada para as autoridades municipais, 
obrigou a um recuo na decisão. 
O director dos Mercados e Feiras do 
Município de Maputo, Emídio Fa-
bião, fez saber ao SAVANA que de-
pois do alvoroço vivido na manhã de 
sexta-feira, por volta das 08h00, em 
Maputo, a edilidade teve de reformu-
lar o seu modus operandi e ceder em 
algumas exigências feitas pelos ven-
dedores, projectando, desta feita, um 
novo plano de retirada dos informais. 
De acordo com Emídio Fabião, Baixa 
já não é prioridade no plano de trans-
ferências. A operação vai centrar-se 
noutros pontos de Maputo, tendo 
arrancado no dia 13 deste mês, para 
decorrer durante os próximos 60 dias. 
A fonte avançou que, depois da ma-
nifestação que “desertou” as avenidas 
de Maputo, a edilidade manteve con-
versações com os representantes dos 
vendedores para tentar solucionar o 
impasse. 
Foi nessa ocasião em que o municí-
pio cedeu em algumas exigências dos 
vendedores informais. Este grupo não 
quer a participação da polícia muni-
cipal na operação e exige o prolonga-
mento do prazo de retirada. 
As autoridades municipais viram-se 
impelidas a repensar a operação, acei-
tando algumas das exigências dos ven-
dedores, como o não uso da coerção.
Sobre o entendimento de que estas 
novas medidas representam um re-
cuo na decisão tomada pela edilidade 
de consumar a retirada de todos os 
agentes económicos informais, Fabião 

Greve de vendedores  

reiterou: “não, em nenhum momento, 
o município recuou. O que se está a 
fazer, neste momento, é procurar 
meios pacíficos, em coordenação com 
os vendedores, para uma retirada de 
locais impróprios, para a venda”, ex-
plicou.
Desta forma, a prioridade para o pro-
cesso de retirada passa a ser os ven-
dedores das avenidas Julius Nyerere, 
Eduardo Mondlane, Karl Max e 24 
de Julho, as chamadas avenidas pro-
tocolares. 
Sobre os acontecimentos de sexta-
-feira, adiantou que as autoridades 
municipais estavam numa ronda para 
verificar e sensibilizar pacificamente o 
processo de retirada dos informais e 
diz estranhar o tumulto vivido. 
“Desde Janeiro do ano passado, 2019, 
temos feito trabalhos de sensibiliza-
ção, de forma a que os vendedores se 
retirem dos passeios para os merca-
dos”, disse.
O diálogo com os vendedores iria de-
correr até Abril do ano passado, mas, 
a pedido dos abrangidos, o município 
decidiu adiar o processo até Dezem-
bro último. 
Diz estarem criadas todas as condi-
ções para que os quatro mil vende-
dores informais possam ocupar 4.776 
barracas e bancas distribuídas por sete 
distritos municipais. 
Acrescentou ainda que a edilidade, 
em nenhum momento, decretou uma 
guerra contra os vendedores e que a 
perspectiva é fazer a retirada de forma 
ordeira e pacífica. 
Salientou ainda que a edilidade tem 
mantido um diálogo com os vende-
dores de forma a encontrar soluções 
satisfatórios para ambas as partes. 

O que os vendedores 
reivindicam? 
Arremesso de pedras para a estrada e 
contra lojas, barricadas e queima de 
pneus foram os meios que os vende-
dores encontraram para manifestar a 
sua indignação e resistência ao ultima-
to dado dois dias antes àquela sexta-
-feira.
Os vendedores dizem não ter tido ou-

tra hipótese, devido à acção impeditiva 
da polícia a uma actividade que é o seu 
ganha-pão. 
Os vendedores dizem que não há ban-
cas para desenvolverem a sua activida-
de.
Os lugares disponíveis estão em zonas 
pouco movimentadas e não apelativas 
ao comércio. 
Um vendedor, que negou identificar-
-se, disse: “eles não podem nos tirar 
daqui desse jeito, como animais. Que 
eles nos digam onde é que nós deve-
mos vender”, questionando a existên-
cia das mais de quatro mil bancas e 
barracas que o município diz existi-
rem. 
Job Marrengula, representante da As-
sociação dos Operadores e Trabalha-
dores do Sector Informal (ASSOTSI), 
explicou ao SAVANA que os vende-
dores informais entendem que devem 
sair dos habituais locais onde comer-
cializam os seus produtos, no entanto, 
os mesmos precisam que a edilidade 
indique os locais onde seja possível 
obter, no mínimo, o mesmo rendimen-
to que têm tido nos locais onde actual-
mente desenvolvem a sua actividade. 
Frisou, de igual modo, o facto de o 
município não estar a acompanhar 
a dinâmica dos pequenos empreen-
dedores que se encontram nos locais 
onde se pretende que os informais es-
tejam. 
No entender da fonte, “deve-se pensar 
numa forma de garantir que os ven-

dedores informais possam ter lucro 
nos mercados, tendo em conta, que 
fora deles, os nigerianos e burundeses 
conquistam grande parte dos consu-
midores e quase ninguém entra nos 
mercados. Por isso, os vendedores não 
querem perder o seu rendimento, pois, 
para muitos, é a base do seu sustento 
familiar”, frisou. 
Para o efeito, Marrengula disse que 
os representantes dos vendedores in-
formais estão em conversações com a 
edilidade e propuseram a criação de 
um mercado no bairro de Magoanine, 
de forma a abrigar os cerca de 2.700 
informais que se encontram na baixa 
da cidade e outros, e cerca de dois mil 
dispersos nas principais avenidas da 
cidade de Maputo. 

Os danos que a greve 
causou 
A manifestação dos vendedores in-
cluiu uma chuva de pedradas contra 
viaturas e lojas. 
Uma das lojas que se ressentiu da greve 
é um estabelecimento de venda de ba-
terias e pneus, na Avenida 24 de Julho, 
no cruzamento com a Guerra Popular, 
que viu três dos seus vidros serem que-
brados pelas pedras arremessadas pelos 
“grevistas”. 
O gerente, António Chirindza, rela-
tou ao SAVANA que eram “pouco 
mais das 08h30 ou 09h00, quando um 
grupo vindo lá de baixo, na baixa, co-
meçou a atirar pedras contra as lojas e 

carros e, como vê, partiram três vidros 

e nos obrigaram a fechar a loja”, frisou.

Sobre os prejuízos que a loja teve dis-

se que se estimam em cerca de 57 mil 

meticais, porque “cada vidro daquela 

dimensão custa 19 mil meticais. E, 

como vê, só conseguimos trocar on-

tem, terça-feira.” 

Adiantou que entre os manifestantes 

estavam envolvidos mendigos e agita-

dores, que se aproveitaram da situação 

com vista a vandalizar as lojas que es-

tivessem abertas. 

E por pouco, a loja de venda de celu-

lares e acessórios onde Sarmento An-

tónio trabalha, na avenida 24 de Julho, 

sofreria uma invasão.

A loja escapou, “porque quando co-

meçaram a arremessar as pedras, logo 

fechamos a loja, e para a nossa sorte, 

naquele dia, as portas não eram de vi-

dro, por isso não sofremos danos”. 

Uma história diferente conta Dio-

go Vaz, da loja de venda de baterias 

e acessórios de automóveis, também 

na avenida 24 de Julho, que devido ao 

arremesso de pedras contra o vidro da 

loja, somou prejuízos avaliados em 19. 

900 meticais. 

Esta é a segunda vez que, no man-

dato de Eneas Comiche, desde a sua 

tomada de posse como presidente do 

município de Maputo, a 07 de Feve-

reiro de 2019, que a edilidade tem tido 

dificuldades em retirar os vendedores 

informais dos passeios. 

A primeira foi desencadeada a 01 de 

Abril do ano passado, quando as auto-

ridades municipais não conseguiram 

retirar os vendedores das bermas da 

faixa de rodagem no parque rodoviá-

rio do Zimpeto, três dias depois de um 

atropelamento que causou a morte de 

duas pessoas e um total de 27 feridos. 

A medida visava evitar a sinistralidade 

ao redor da estrada. 

No entanto, pouco tempo depois, os 

mesmos vendedores informais regres-

saram às bermas da faixa de rodagem 

para continuarem com as suas activi-

dades.  

A 
Confederação das Asso-
ciações Económicas de 
Moçambique (CTA), em 
representação da classe 

empregadora e do sector privado, 

manifestou, ontem, a vontade de ver 

“acções reais de apoio às empresas 

que mais empregam e às que ofere-

cem o primeiro emprego numa pro-

porção significativa”.

Este apelo foi feito nesta quarta-

-feira em Maputo, na primeira 

sessão plenária da Comissão Con-

sultiva de Trabalho (CTT), um 

órgão tripartido composto pelo 

Governo, empregadores e trabalha-

dores. O órgão estava reunido para 

iniciar debates sobre os novos sa-

lários mínimos nacionais a vigorar 

a partir do próximo dia 1 de Abril.  

“Gostaríamos que o Governo adop-

tasse medidas conducentes à pro-

moção do equilíbrio nas relações de 

trabalho, na definição de políticas de 

trabalho e de reformas legislativas 

que realmente sejam eficazes para o 

aumento do emprego formal e de-

cente, e que contribuam, consequen-

temente, para o aumento da popula-

ção a beneficiar da segurança social”, 

repisou António de Sousa, presiden-

te do Pelouro da Política Laboral e 

Assuntos Sociais da CTA.

Por seu turno, a ministra do Traba-

lho e Segurança Social, Margarida 

Talapa, desafiou os membros da 

CCT a mobilizarem-se em torno 

do aumento da produção, produti-

vidade e competitividade das em-

presas com vista à redução do custo 

de vida e à melhoria do bem-estar. 

O apelo de Talapa, uma antiga che-

fe de bancada da Frelimo no Parla-

mento, agora acomodada no Minis-

tério de Trabalho e Segurança Social, 

surge da necessidade do aumento da 

empregabilidade no país, sobretudo 

dos jovens, associada ao desafio de 

Filipe Nyusi, presidente da Repúbli-

ca, de garantir a criação de três mi-

lhões de postos de trabalho até ao fim 

do presente mandato (2020-2024). 

“O alcance deste desiderato exige a 

melhoria do ambiente de negócios, o 

desenvolvimento de infraestruturas 

económicas e sociais, o combate cer-

rado à corrupção, bem como a aposta 

no trabalho, no investimento e na 

modernização”, considerou Talapa.

Sobre o salário mínimo, a governan-

te chamou à atenção para a neces-

sidade de “os reajustamentos serem 

compatíveis com a actual situação 

económica e financeira das empresas 

e dos sectores de actividade de for-

ma a evitar-se o impacto negativo no 

emprego e nas empresas”.

Por outro lado, a Organização dos 

Trabalhadores de Moçambique 

(OTM-Central Sindical), um orga-

nismo com fortes ligações ao partido 

Frelimo, colocou acento tónico na 

necessidade de a CCT contribuir 

para a dignificação dos trabalhadores, 

através da definição de salários míni-

mos consentâneos com a realidade. 

“O nosso compromisso é com a pro-

dução de riqueza, mas em condições 

dignas. Nesse contexto, renovamos 

a nossa mensagem de que não va-

mos às negociações à procura de 

salários altos, mas sim de salários 

que possam comprar algo visível em 

nosso benefício e das nossas famí-

lias. O custo de vida no país nunca 

parou de subir e os salários que são 

pagos à maioria dos trabalhadores 

moçambicanos não cobrem 25% 

das necessidades básicas”, frisou 

Alexandre Munguambe, secretário-

-geral da OTM-Central Sindical. 

Por seu turno, o representante da 

Confederação Nacional dos Sindica-

tos Independentes e Livres de Mo-

çambique (CONSILMO), Naftal 

Simbine, disse esperar que a aprecia-

ção do balanço do desempenho eco-

nómico de 2019 “resulte na produção 

de consensos sobre as estratégias a se-

guir na definição de salários mínimos 

cada vez mais justos, com base em 

indicadores macroeconómicos e na 

realidade de cada sector e empresa”. 

Durante a primeira Sessão Plenária 

da CCT foram apreciados o balan-

ço do Plano Económico e Social de 

2019, o Plano de Trabalho do Mo-

zTrabalha, as estratégias de aumento 

de emprego, a licença de maternida-

de e paternidade, o sindicalismo na 

função pública, modelo de fixação 

do salário mínimo, responsabilidade 

social das empresas, adopção de me-

canismos que visam a massificação 

da negociação colectiva, impacto da 

medida transitória da segurança so-

cial e as problemáticas das alterações 

climáticas. 

(C. Chirindza)

Novos salários mínimos em debate 

CTA apela para acções reais de apoio às empresas 

Comiche perde outra batalha contra “informais” 
Por Elias Nhaca
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Os serviços migrató-
rios em Machipanda 
(Manica), a principal 
fronteira terrestre en-

tre Moçambique e Zimbabwe, 

rejeitaram a entrada de 10 ci-

dadãos daquele país, que não 

cumpriram o período de qua-

rentena depois de terem es-

tado num país de risco, como 

medida para conter a propaga-

ção do novo coronavírus.

A medida que começou a ser 

implementada nas fronteiras 

de Manica desde a confirma-

ção do primeiro caso do novo 

coronavírus (covid-19) na 

África do Sul foi reforçada esta 

semana após a confirmação 

do primeiro caso positivo no 

Zimbabwe.

“Estes fizeram um movimento 

da África do Sul para o Zim-

babwe. Sendo zimbabweanos 

e como não cumpriram com 

o tempo de quarentena foram 

devolvidos”, disse Jorge Ma-

chava, porta-voz da Migração 

em Manica, sustentando que a 

medida surge no âmbito de ac-

ções de resposta contra à pan-

demia do coronavírus.

Migração rejeita entrada de zimbabweanos 

Sul e Zimbabwe)”, precisou Stiven 

Mahara.

“Eu suspeito que seja por causa 

do coronavírus, porque passei por 

um rastreio em Betbridge e voltei 

a ser rastreado aqui em Machipan-

da, mas disseram para regressar e 

ficar 14 dias, por isso penso que 

suspeitam que eu tenha coronaví-

rus”, disse.

Um trabalho conjunto das auto-

ridades de saúde e migração esta 

a fazer o rastreio e a verificação 

do movimento migratório de es-

trangeiros que entram para o país, 

como forma de evitar o novo co-

ronavírus, depois de dois ca-

sos positivos confirmados no 

Zimbabwe e uma centena na 

África de Sul, dois países com 

os quais divide a extensa linha 

de fronteira.

A fronteira de Machipanda re-

gista em média 1500 entradas 

e saídas de cidadãos nacionais 

e estrangeiros.

Na província de Manica conti-

nuam em quarentena dois bra-

sileiros. Outros dois chineses 

e um português já cumpriram 

quarentena sem sintomas do 

novo coronavírus.

Por André Catueira, em Manica

Agentes de saúde fazendo o rastreio do Covid 19 na fronteira de 
entre Moçambique e Zimbábwè em Machipanda

Um novo ataque armado a 
uma sucessão de viaturas 
provocou a morte de uma 
idosa e um ferimento gra-

ve a um camionista zimbabweano 

no quinto bairro da aldeia de Nha-

richonga, distrito de Nhamatan-

da, junto a EN6, o principal cor-

redor rodoviário e comercial dos 

países africanos do interior, que 

dependem do porto da Beira para 

as importações e exportações.

 

O ataque, o primeiro que ocorre 

no meio de uma aldeia largamente 

povoada, ocorreu cerca das 05:15 

desta terça-feira, 17, no qual fo-

ram “metralhados”, primeiro um 

camião-cisterna, e depois três 

viaturas singulares, um camião de 

carga e um “chapa” de 15 lugares, 

que fazia o trajecto Inchope-Beira, 

no qual morreu a mulher.

As balas foram disparadas dum 

cemitério da aldeia, cercado de ár-

vores fechadas, na berma da Estra-

da Nacional 6 (EN6), num ataque 

que durou cerca de meia hora.

“Durante o cruzamento com o 

camião-cisterna, no meio dos 

disparos, o meu carro foi atingi-

do por vários tiros e infelizmente 

uma passageira morreu baleada”, 

contou ao SAVANA/mediaFAX 

, Lucas Muchanga, o motorista 

do semi-colectivo, que se esforçou 

a tirar os passageiros da zona do 

ataque.

O camião-cisterna ficou imobi-

lizado no local do ataque, e teve 

depois a cabine incendiada, mas 

as chamas não atingiram a cisterna 

que transportava diesel. Os poucos 

furos na cisterna, de onde jorrava 

o combustível, foram contidos por 

plásticos.

“Ao chegar no local, um camião 

estava a arder na faixa direita, eu 

aumentei a velocidade para as cha-

mas não atingirem o meu camião, 

foi quando ouvi disparos e percebi 

que tinha sido atingido por três ti-

ros, dois nas duas pernas e um no 

braço esquerdo”, explicou Moisis 

Chigodzi, o camionista zimba-

bweano ferido no ataque.

O camionista, que conversou com 

o SAVANA/mediaFAX após uma 

intervenção cirúrgica no Hospital 

Rural de Nhamatanda, contou que, 

após o ataque, foi depois socorrido 

pelo ajudante, que o levou ao colo 

e fugiram pelas machambas nos 

quintais das casas do bairro.

“Já estávamos numa machamba de 

milho, começamos a placar para 

que não fossemos vistos. Mais tar-

de fomos achados por forças go-

vernamentais e fomos socorridos 

para o hospital”, acrescentou.

Ao jornal, Miquitaio Torres, di-

rector clínico do Hospital Rural 

de Nhamatanda, que confirmou 

o óbito e um ferido, explicou que 

vários estilhaços de arma de fogo 

foram retirados dos membros in-

ferior e superiores do camionista 

zimbabweano.

Em pleno bairro de Nharichonga

Ataque armado mata idosa em Nhamatanda
Por: André Catueira, em Manica

 “Foram muitos ferimentos no 

paciente, no tornozelo, na coxa es-

querda da face anterior e também 

no ombro esquerdo”, explicou Mi-

quitaio Torres sobre o estado clíni-

co do camionista.

 
Novas zonas
O ataque de terça-feira ocorreu 

e um morto, subindo para 21 o 

número de mortos desde Agos-

to quando iniciaram as incursões 

armadas na região centro de Mo-

çambique.

Na segunda-feira, 16, uma adoles-

cente ficou gravemente ferido num 

outro ataque armado na zona de 

Matenga, no limite entre os distri-

tos de Nhamatanda e Gorongosa, 

junto a principal estrada, EN1.

O camião onde viajava a adoles-

cente foi alvejado ao nascer do sol 

na parte lateral direito, do lado do 

passageiro, tendo uma das balas 

atingido e alojado no abdómen de 

um, dos três ocupantes, quando o 

camião que seguia o sentido sul-

-norte de Moçambique se aproxi-

mava da ponte sobre o rio Púnguè 

sul.

Nas zonas do ataque continuam 

entrincheirados guerrilheiros dis-

sidentes da Renamo, liderados 

por Mariano Nhongo, um antigo 

estratega militar do líder histórico, 

Afonso Dhlakama.

O grupo tem ameaçado recorrer 

à violência armada para negociar 

melhores condições de reintegra-

ção social do que aquelas acorda-

das pelo seu partido com o gover-

no, mas, por outro lado, também se 

tem recusado a assumir a autoria 

dos ataques.

O grupo tentou atravessar a fron-
teira de Machipanda, a principal 
terrestre entre Moçambique e 
Zimbabwe, depois de ter estado 
em regiões com casos confirmados 
de coronavírus na África do Sul, 
nos últimos 10 dias. 
A entrada dos zimbabweanos foi 
negada após o processo de rastreio 
do novo coronavírus, que inclui a 
verificação do movimento migra-
tório dos estrangeiros nos últimos 
14 dias, no posto de saúde impro-
visado numa tenda, junto à fron-
teira de Machipanda.
“Foram devolvidos para cumprir 
os 14 dias e depois podem voltar 
a entrar em Moçambique”, acres-
centou.
A medida apanhou em contrapé 
vários zimbabweanos que vinham 
reabastecer comida na cidade de 
Chimoio.
O zimbabweano Stiven Mahara 
regressou a proveniência depois 
de ter o passaporte do lado do seu 
país para cumprir a quarentena de 
14 dias, visto que esteve numa re-
gião de risco na África do Sul, a 8 
de Março.
“Recusaram a minha entrada, 
porque o meu passaporte tem um 
carimbo de passagem na fronteira 

de Betbridge (que separa África de 

numa zona não habitual a incur-

sões de grupos armados em Nha-

richonga (Nhamatanda), o que le-

vou a uma reunião de emergência 

dos comandantes provinciais da 

Polícia de Manica e Sofala.

“Nós também admiramos esse ata-

que de hoje. Acordamos em pânico 

e a fugir, porque os tiros pareciam 

vir para a nossa direcção”, disse Ve-

rónica Cipriano, uma moradora do 

quinto bairro, que dispensou todos 

os afazeres para ficar com a trouxa 

pronta para uma eventual fuga.

Este foi o quarto ataque sucessivo 

que ocorreu em seis dias nas pro-

víncias de Manica e Sofala, que 

juntos provocaram nove feridos 

Camião-cisterna atacado nesta terça-feira
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Transformamos  
oportunidades em futuro
A Vale Moçambique gera todos os anos 250 novos 

postos de trabalho e garante subsistência directa  

a mais de 3.500 famílias, de forma a fomentar  

a empregabilidade em Moçambique.

A Vale forma e capacita os quadros técnicos  

da empresa para assegurar o futuro de todos.

Moageira de Moatize*
O Programa de fomento ao auto-sustento tem o objectivo de garantir  

a segurança alimentar das famílias e comunidades.

*As iniciativas que decorrem desde 2012 na região de Cateme, em Tete, e ao longo 

do Corredor Logístico de Nacala, têm o objectivo de garantir a segurança alimentar 

das famílias e comunidades. Para isso, a Vale apoia a rede de extensão agrária local, 

através da disponibilização de técnicos, sementes melhoradas, adubos, pesticidas 

e uma fazenda modelo para formação. As principais culturas são: milho, mapira, 

feijão, abóbora e hortícolas diversas. Estes programas já beneficiaram 16.000 

famílias, no entanto, as campanhas de sensibilização da comunidade continuam  

a decorrer para garantir a continuidade dos ciclos de produção agrícola.
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O 
Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo (TJCM) 
agendou, para próxima 
terça-feira (24), a leitura 

da sentença do caso LAM- Execu-
tive, depois de concluído o proces-

so de produção de provas.

Para já, o Ministério Público (MP) 

pediu ao Tribunal uma condena-

ção exemplar aos três réus, ale-

gando que, em sede de audiências, 

ficaram provadas as evidências 

do seu envolvimento nos crimes 

de que são acusados. Por sua vez, 

os advogados dos réus criticaram 

severamente a actuação do MP, 

apontando que o processo foi mal 

instruído, não foi possível provar 

o desvio dos 50 milhões meticais e 

muito menos que terão se benefi-

ciado individualmente dos valores. 

Esta semana, a 7ª sessão do TJCM 

retomou, esta terça-feira, o jul-

gamento para concluir a audição 

de quatro testemunhas e sete de-

clarantes arroladas pela acusação 

e pela defesa, assim como para as 

alegações finais. Foi neste último 

ponto em que as duas partes esgri-

miram os seus argumentos no sen-

tido de convencer o juiz da causa, 

Rui Dauane, a deliberar a favor dos 

seus interesses. 

Os réus António Pinto, antigo PCE 

da LAM; Hélder Fumo, a data dos 

factos antigo administrador Finan-

ceiro da LAM e Sheila Temporá-

rio, directora geral da Executive 
Moçambique, empresa editora da 

revista de bordo da LAM,  são acu-

sados pelo MP de cometimento de 

crime peculato. São acusados de te-

rem lesado a LAM em 50 milhões 

de meticais.  Em causa está a as-

sinatura de dois contratos de pres-

tação de serviços de comunicação 

institucional e marketing. 

O primeiro foi celebrado a 1 de 

Novembro de 2016 com validade 

de 4 meses, orçado em um milhão 

de meticais, acrescido de impostos. 

O segundo rubricado 1 de Junho 

de 2017 com duração de 12 me-

ses com o custo de dois milhões de 

meticais, acrescido de impostos. 

O MP foi o primeiro a apresentar 

os seus argumentos nas alegações 

finais, concluindo que tudo o que 

foi dito em sede de audiências leva 

ao entendimento que as razões pe-

las quais acusou os três arguidos e 

os levou a barra do tribunal ficaram 

consolidadas, pedindo sua conde-

nação exemplar. 

Enquadrou aquele tipo legal de 

crime no âmbito de crimes de co-

larinho branco, sob pretexto de 

que a Executive usou informações 

privilegiadas que detinha sobre a 

companhia da bandeira, visto que 

já prestava serviços aquela empresa, 

para urdir um esquema de desvio 

de fundos. 

 Representado por João Nhane, o 

MP disse que não se percebe como 

é que logo após a nomeação de An-

tónio Pinto ao cargo de PCE e Hé-

lder Fumo para Administrador Fi-

Caso LAM – Executive

Defesa acusa MP de ter feito um mau trabalho
Por Argunaldo Nhampossa

nanceiro, do nada, receberam uma 

proposta da Executive para alargar 

a sua área de intervenção na LAM. 

Assim, para além da revista Índico, 

passariam a prestar serviços na área 

de comunicação institucional e ma-

rketing. 

Há, no entender da acusação, uma 

simulação de contrato entre a 

LAM e a Executive Moçambique 

que, aos olhos de um homem co-

mum, “é tudo normal”. Argumenta 

que o mistério reside no facto de 

ser a figura do PCE a ter que fazer 

a confirmação dos trabalhos reali-

zados para o posterior pagamento 

das facturas.  Questionou se um 

PCE de uma empresa como LAM 

não tinha outras funções para des-

pender tempo em confirmar con-

tratos de realização de trabalhos ao 

invés de responsabilizar essa missão 

ao pessoal do gabinete de comuni-

cação.  

Recordou que o PCE chegou a 

convocar uma reunião da comissão 

executiva para apresentar a propos-

ta de prestação de serviços com a 

Executive e não houve consenso 

com o fundamento de que a em-

presa estava a atravessar uma crise 

financeira. 

Apesar da contestação, a direcção 

da LAM não se coibiu de avançar 

com a assinatura dos contratos, 

esquecendo-se das recomendações 

recebidas aquando da sua nomea-

ção ao cargo, que ia gerir uma 

empresa em falência, pelo que se 

impunha  adopção de políticas de 

gestão criteriosa que concorres-

sem para tirar a empresa  da cri-

se. A acusação avança que por ter 

mostrado oposição aos contratos, 

o administrador comercial, Faizal 

Sacugy, que tutelava aquela aérea, 

foi contornado da assinatura dos 

documentos tendo para o seu lu-

gar sido chamado o administrador 

Financeiro, Hélder Fumo, subli-

nhando que esta era a única forma 

que tinham para viabilizar o plano 

de saque de fundos da LAM para 

benefício de terceiros. 

Ademais, disse que o mais estra-

nho nisto é que o chefe departa-

mento de comunicação, Norberto 

Mucopa, não soube da assinatura 

dos contratos, não chegou a soli-

citar trabalhos a Executive, sendo 

que apenas teve conhecimento do 

acordo entre as partes quando foi 

convidado a uma reunião pela nova 

direcção da empresa que sucedeu 

António Pinto.  

Criticou os avultados valores en-

volvidos que rondam entre um a 

dois milhões de meticais, enquanto 

outrora havia sido apresentada uma 

proposta similar de serviços na or-

dem de 370 mil meticais. 

No que diz respeito ao trabalho fei-

to pela Executive, o MP disse, em 

sede do Tribunal, que foi informa-

do que aquela empresa fazia recorte 

de jornais  (clipping) de meterias 

ligadas a LAM. 

Altamente criticado pelo facto de 

ter acusado a ré Sheila Temporário 

de cometimento de crime de pecu-

lato sem que ela seja funcionária 

pública, o procurador do MP argu-

mentou que se alguém se envolve 

em actos criminais e, por não ser 

servidor público, não pode ser res-

ponsabilizado pode se concluir que 

o crime compensa. Deste modo, 

avançou que não havendo concor-

dância no tipo de crime pode se 

aplicar o crime correspondente que 

é o de abuso de confiança.    

Montanha pariu rato
Hélder Matlaba, advogado do en-

tão administrador financeiro, Hél-

der Fumo, disse que tendo em conta 

todos os argumentos apresentados, 

nada viu que pudesse comprovar o 

cometimento de crime por parte 

dos réus. 

“É caso para dizer que entramos 

neste tribunal com a percepção de 

que havia algo muito monstruoso 

por julgar, naquilo que é a nossa 

companhia de bandeira, entretanto 

chegados aqui podemos dizer que 

a montanha pariu um rato, “disse. 

Avançou que o despacho de pro-

núncia fala da actuação dos réus no 

sentindo de beneficiar a terceiros 

e nunca reporta qualquer inten-

ção de benefício próprio dos réus. 

Cabia ao MP, acrescenta Matlaba, 

demonstrar alguma relação entre os 

réus que pudesse abrir espaço para 

se urdir um esquema para a dissipa-

ção de valores, mas essa ligação não 

foi confirmada. “O Tribunal não se 

refere e nem conseguiu provar que 

os réus agiram em proveito pró-

prio”, rematou.  

Esclareceu que a agência de comu-

nicação já prestava serviços a LAM 

na edição da revista Índico. 

Acusou Faizal Sacugy, antigo Ad-

ministrador Comercial e Norberto 

Mucopa, chefe do gabinete de co-

municação de não terem revelado 

a verdade ao Tribunal, frisando 

que estavam alinhados. Isto por-

que, frisa, prestaram depoimentos 

na qualidade de declarantes e não 

prestaram nenhum juramento en-

quanto outros testemunhas que 

prestaram juramento confirmaram 

que a LAM não tinha capacidade 

para realizar aquele tipo de traba-

lho, muito menos tem ferramentas 

para o efeito com o agravante de 

admitirem realização de encontros 

de trabalho.

“É muita pena que Faizal e Muco-

pa não tenham vindo a este Tribu-

nal na qualidade de testemunhas, 

porque se estivesse teriam recolhi-

do à cela. Mas temos a paciência 

suficiente e confiamos na justiça 

deste Tribunal porque a serem os 

réus absolvidos aquelas duas pes-

soas serão responsabilizadas por sa-

crificarem estes réus, suas famílias 

e arrastar um processo como este 

baseado em intrigas e fofocas”, dis-

se Matlaba.

No que diz respeito as assinaturas 

em que o MP dava a entender que 

assinados por pessoas ilegítimas, o 

advogado rebateu com os estatutos 

da LAM que preconizam a obriga-

toriedade de todos contratos esta-

rem sujeitos a duas assinaturas sem 

fazer menção as áreas que devem 

assinar.  

Recorreu a uma comparação de va-

lores cobrados pela agência há 10 

anos na prestação de serviços simi-

lares a LAM para concluir que ape-

sar do tempo continuam alinhados, 

o que na óptica do causídico signi-

fica preços standards. Deste modo, 

Matlaba pediu absolvição do seu 

constituinte por não se ter provado 

o seu envolvimento e aponta que 

a única culpa é de ter assinado os 

contratos, mas nunca interveio para 

concessão de vantagens à Executive. 

Processo mal instruído 
Para Abdul Gani, advogado de 

Sheila Temporário, não restam dú-

vidas que o processo foi mal instruí-

do, mal investigado e, justamente 

por isso, não foi possível chegar-se 

“ao amago da questão”.  Precisou 

que inicialmente o MP acusa os 

réus de terem lesado a LAM na or-

dem de 50 milhões, mas a verdade 

é que foram 16 milhões pagos pela 

LAM à Executive em resultado de 

um contrato de trabalho. Não hou-

ve desvio de verbas e a acusação 

não mostrou nenhum rasto dos três 

réus terem de apoderados ou trans-

feridos valores para outro. Abdul 

Gani apontou aquilo que chamou 

erros de procedimentos.

Criticou o MP por ter acusado a 

sua constituinte de cometimento 

de dois crimes enquanto está claro 

que ela apenas assinou um contra-

to. Em segundo lugar entende que 

tinha que constituir a Executive 

como arguida do processo e por fim 

o facto do MP pretender trocar do 

crime de peculato para abuso de 

confiança. Não restam dúvidas para 

Gani que isto tudo é prova de que 

as coisas foram feitas sem cuidado, 

atenção, nas pressas e que a missão 

do MP é de promover a prisão de 

pessoas. 

Não deveria existir
Por fim Janete Assulai, advogada 

de António Pinto, disse tratar-se de 

um processo que nem deveria exis-

tir, porque ao longo das audiências 

foi se buscando ilícitos criminais 

que não chegaram a ser apresenta-

dos. Para Assulai, o MP partiu de 

pressupostos errados para a busca 

da verdade e o resultado não pode-

ria ser outro “senão atrapalhação”. 

No entanto, apelou ao Tribunal 

para tomar em consideração que 

o trabalho desenvolvido pelo reu 

António Pinto visava mudar a ima-

gem negativa que a LAM tinha no 

mercado.  Admite que a implemen-

tação do seu plano estratégico con-

tribuiu para que a companhia de 

bandeira saísse da lista negra, pelo 

que nada resta ao Tribunal senão 

conceder-lhe a liberdade e mandá-

-lo regressar a casa em paz. 

Depois criticas entre a defesa e acusação caberá ao Juiz Rui Dauane dar o veredicto do caso
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A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto de 
Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distrito de Pal-
ma, no norte de Moçambique.  Um contrato de fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados é necessário para auxiliar a execução de uma 
campanha de construção de poço como parte do projecto. 

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas 
a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o forneci-
mento de serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferra-

garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo 
com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho

O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

para campos de petróleo);
-

bustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com capa-
cidade de bombeamento/transferência;

-

resgate a bordo e vigilância;

do guindaste, o peso de (2000 metros) cabo de aço e DAF) da embar-
cação e instalá-lo na profundidade da água de 2000 metros - Queda 
única.

óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mo-

zambique Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.
com/opportunities/suppliers.

2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação 
de Interesse incluindo:

Gestão para a Operação Segura de Navios e para Prevenção da Polui-

que pode ser alterada pela Organização);

no projecto de águas profundas com esse tipo de embarcação;
-

vio;

-

registados no OVID;

últimos dois anos.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture ou 
Joint Venture -

mente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de participação 
dos membros da Joint Venture

Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
-

cional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que uma 
empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
 
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBAR-
CAÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) E 
SERVIÇOS ASSOCIADOS -
ço de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O 
FORNECIMENTO DE EMBARCAÇÕES MARÍ-
TIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVA-

LENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambi-
que Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 
Mozambique.  A Marine Vessels and Associated Services contract is re-
quired to be provided to support the execution of a well construction 
campaign as part of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and 
Associated Services which shall include, but not be limited to, the provi-
sion of management, personnel, processes, materials, tools, equipment, 

E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements for the project.

Scope of Work Overview

The scope of work shall include, but not limited to, the following ser-
vices:

-
pplies);

transferring capabilities;
-

block, the weight of the (2000 meters) wire rope and DAF) from 

-

Preliminary Submission Requirements:
1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozam-

bique Area 1, Limitada should register at http://www.mzlng.
com/opportunities/suppliers.

2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 
together with the following documentations:

-

for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention as 

-
rator.

-

OVID registered.

-

and conditions of the consortium. The period of its duration and the 
form of participation of the members of the consortium.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique 

Submission of an Expression of Interest does not guarantee that a con-
tractor will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE 
VESSELS AND ASSOCIATED SERVICES shall be submitted no later 

address: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
PROVISION OF MARINE VESSELS 
(MULTI-PURPOSE SUPPLY VESSEL) 

AND ASSOCIATED SERVICES
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A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto 
de Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distri-
to de Palma, no norte de Moçambique. Um contrato de fornecimento de 
ROV e serviços associados é necessário para auxiliar a execução de uma 
campanha de construção de poço como parte do projecto.

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas inte-
ressadas a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de 
ROV e serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o forneci-
mento de serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, fer-

para garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, 
de acordo com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada 
para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho

-
co, incluindo ferramentas e toda a tripulação necessária a ser instalada na 
plataforma e num navio ligeiro de construção (MPSV), com capacidade de 

os seguintes componentes principais:

com torre;

Apresentação de Requisitos Preliminares:

1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mo-
zambique Area 1, Limitada, devem registar-se em 
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação 
de Interesse incluindo:

-
ca);

-
dades competentes;

-
recidos;

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de 
Qualidade que cumpra com os requisitos das normas ISO 9000 (ou equi-
valente) e um Sistema de Gestão de Segurança.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
 Joint Venture

integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture

Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 

adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante 
que uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
 
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE ROV 
E SERVIÇOS ASSOCIADOS
de Março de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O 
FORNECIMENTO DE ROV (VEÍCULO OPERADO 

REMOTAMENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambi-
que Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 

services contract is required to be provided to support the execution 
of a well construction campaign as part of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
-

rated Vehicle (ROV) and associated services which shall include, but 
not be limited to, the provision of management, personnel, proces-

-

Limitada’s requirements for the project.

Scope of Work Overview

following main components:

Preliminary Submission Requirements:

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambi-
que Area 1, Limitada should register at 
http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 
together with the following documentations;

-
vant authorities.

-

-

complies with the requirements of the ISO 9000 series of Standards 

terms and conditions of the consortium. The period of its duration 
and the form of participation of the members of the consortium.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique 

Submission of an Expression of Interest does not guarantee that a con-
tractor will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF REMO-
TELY OPERATED VEHICLE (ROV) AND ASSOCIATED SERVI-
CES th Mar-
ch 2020 to the following electronic address: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
PROVISION OF ROV (REMOTELY OPERATED 

VEHICLE) AND ASSOCIATED SERVICES



Um médico que marcou gerações
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Foi o mártir da luta pelos direitos 
da classe médica em Moçambi-
que. O fez a contragosto do re-
gime. Como resultado, foi parar 

às celas da Polícia, ele que não foi bem 
compreendido no seu tempo. Mas a sua 
coragem marcará gerações de médicos 
na história de Moçambique. Esse é o 
Dr. Jorge Arroz que, este domingo, aos 
39 anos de idade, partiu para sempre.

Jorge Alexandre Harrison Arroz, de seu 
nome completo, nasceu a 21 de Dezem-
bro de 1981, na cidade carbonífera de 
Tete. Foi lá onde fez seus estudos primá-
rios e secundários. 
Era filho de um célebre médico local, 
Jaime Orlando Lopes Arroz, muito li-
gado a campanhas de combate à mosca 
tsé-tsé, desde os anos 1967. Sua mãe, 
Ana Harrison, era doméstica. 
Jorge Arroz quis ser engenheiro. Mas o 
destino não. Quis que ele seguisse a car-
reira do pai. Foi um triste acontecimento 
que mudou para sempre a sua trajectória. 
Depois de concluir o ensino pré-univer-
sitário e pouco antes dos exames de ad-
missão para o ensino universitário, Jorge 
Arroz perde o seu pai. 
É quando se desafia a cursar medicina 
como forma de homenageia-lo. Jovem 
de fortes convicções, promete à família 

que vai admitir. E assim foi. Em 1998, 
começa a cursar medicina na Universi-
dade Eduardo Mondlane (UEM), já em 
Maputo.
Conclui a sua formação em 2005 e, em 
2006, entra no Sistema Nacional de 
Saúde (SNS), como médico chefe dis-
trital e, cumulativamente, director geral 
do Hospital Rural de Alto Molócue, na 
Zambézia, cargos que exerce até 2007.
Com uma carreira muito ligada a pro-
jectos de combate à malária, foi chefe do 
Departamento de Saúde Pública na Di-
recção Provincial da Saúde da Zambézia 
(2008-2010) e director geral do Hospital 
Provincial de Quelimane (2010-2011), 
antes de se afastar da função pública, em 
2012, para trabalhar no sector privado. 
Na medicina, Jorge Arroz tornou-se, 
ainda muito jovem, referência nacional 
e, aos 37 anos, se doutorou em Saúde 
Internacional pelo Instituto de Higiene 
e Medicina Tradicional da Universidade 
Nova de Lisboa.

“Será difícil a minha salvação” – a 
profecia do médico 
Jorge Arroz teve morte súbita no iní-
cio da noite deste domingo, 15. Até as 
18h:30min, o médico partilhou, pela 
rede social whatsApp, um rascunho da 
sua autoria sobre medidas de preven-

ção e combate ao Covid-19, num grupo 
designado “os meus companheiros de 
grandes batalhas”.
Mauro Guiloviça é um dos integrantes 
do grupo. Conta que foi por volta das 
19h:30min, que começaram chamadas 
de pedido de socorro.

Mauro Guiloviça é um dos que foi so-
correr Jorge Arroz, na sua residência, no 
Condomínio Intaka, há cerca de 20 km 
do centro da cidade de Maputo. E conta 
os últimos momentos com o médico, na 
viatura, a caminho do Instituto de Cora-
ção, onde chegou sem vida. “Mesmo no 
momento dramático, antes de partir, dis-
se: «O Hospital está longe e será difícil a 
minha salvação», narra.
Jorge Arroz era o último filho de 4 ir-
mãos. Quis o destino que também dei-
xasse 4 filhos, todos menores de idade, e 
viúva. É descrito pela família como um 
pai que, nos momentos livres, gostava 
de passear e brincar com os filhos, tanto 
que, quando perdeu a vida, encontrava-
-se a brincar com a filha.

O rosto da luta de classe
A despeito da sua entrega pela salvação 
de vidas, Jorge Arroz foi também um 
mártir pelos direitos da classe médica 
e não só. Foi ele o líder da maior greve 
de sempre na história de Moçambique 
que, durante dois meses, Maio e Junho 
de 2013, paralisou o Sistema Nacional 
de Saúde. Em causa estava a melhoria 
de condições salariais e de trabalho no 
SNS.
“Estamos cansados de salários de fome, 
de promessas falsas, de más condições 
de trabalho, que põem em risco a nos-
sa própria saúde. Não é nosso interesse 
fazer greve, mas já não temos outra saí-
da, já tivemos vários encontros com o 
Ministério da Saúde e o Governo, mas 
não resolvem os nossos problemas apre-
sentados no caderno reivindicativo”, gri-
tavam os profissionais de saúde durante 
a histórica greve que paralisou a capital 
moçambicana.
Em resposta, o Governo moçambicano, 
através do Ministério da Saúde (MI-
SAU) e do Ministério da Função Públi-
ca, decidiu aplicar uma série de sanções 
e represálias contra os profissionais que 
aderiram a greve. 
As sanções incluiram descontos salariais, 
suspensão de formação especializada, re-
formas compulsivas, multas, despromo-

ções, transferências para locais recôndi-
tos e até demissões.
Só na cidade de Maputo, aproximada-
mente 400 trabalhadores tiveram pro-
cessos disciplinares. Durante a inédita 
greve, Jorge Arroz chegou a ser detido 

na 6ª esquadra da Polícia na cidade de 

Maputo, acusado de sedição. Foi liberto 

depois de uma forte pressão da socieda-

de, que foi acampar no local. Mas Arroz 

não escapou de um processo-crime ins-

taurado pelo Ministério Público. 

Mesmo com perseguições, o médico 

nunca desistiu da luta. Pelo contrário, 

batalhou até ao fim, transformando-

-se num mártir para a classe. “Eu já fui 

ameaçado várias vezes por ser o presi-

dente da Associação Médica de Mo-

çambique e líder da greve. Já fui detido. 

Já respondi na Procuradoria e senti-me, 

vezes sem conta, obrigado a conhecer e 

aprender muitas leis e até passar por ju-

rista. Eu sou médico e estou, juntamente 

com os meus colegas, a lutar por me-

lhores condições salarias e de trabalho. 

Só isso. E não vamos desistir das nossas 

reivindicações”, palavras de Jorge Arroz.

Numa grande entrevista ao SAVANA, 

no ano passado, o então presidente da 

Associação dos Médicos de Moçambi-

que lembrou os dias difíceis da greve de 

2013.

“Foram momentos difíceis para mim, 

colegas, familiares e para todo povo mo-

çambicano. Mas estávamos a perseguir 

um objectivo e houve factores que con-

correram para tomarmos a decisão. A 

greve foi o ponto mais alto de saturação 

de um histórico que vinha se desenhan-

do há longo tempo. Foi uma ruptura da 

classe médica e de outros profissionais 

da saúde com o Governo. Recordo-me 

que cheguei a ser detido por quatro ho-
ras, numa esquadra da Polícia, acusado 
de crime de sedição (…). A nossa revin-
dicação valeu a pena. Melhorou alguma 
coisa na classe médica. Depois da gre-
ve, os políticos passaram a olhar para os 
profissionais de saúde de outra forma. 
Hoje, o Governo está mais interactivo 

com a classe, o que não se verificava no 
passado”, disse ao Jornal.
Cerca de 84 médicos mais antigos do 
SNS, incluindo os seus fundadores, 
casos de Pascoal Mucumbi e Hélder 
Martins, por sinal antigos ministros da 
Saúde, redigiram uma carta ao presi-
dente Guebuza para que reconhecesse 
a legitimidade da greve e interviesse no 
sentido de responder as reivindicações 
dos médicos porque legitimas.

O médico que alertou sobre 
perigos da “Guebuzite”
Jorge Arroz nunca escondeu a sua liga-
ção com a Frelimo, mas era um homem 
com ideias próprias. “As ambições políti-
cas não coadunam com a academia, por-
que, muitas vezes, há conflito ideológico 
entre a política e academia e, neste mo-
mento, prefiro apostar na investigação e 
formação em saúde porque há muitos 
moçambicanos que precisam do meu 
conhecimento”, disse na entrevista do 
ano passado ao SAVANA.
E, de facto, o médico não tinha receios 
em dizer o que pensava, doesse a quem 
doesse. Uma das suas intervenções mais 
contundentes contra a governação da 
Frelimo fê-la, justamente, em 2013, na 
ressaca da grande greve dos médicos.
Na altura, o país estava mergulhado 
numa grande crise, marcada por raptos 
e conflito político-militares, com o en-

Dr. Jorge Arroz (1981-2020) combateu um bom combate 

tumor (inchaço), rubor (vermelhidão), 
calor e perda de função”, disse Jorge Ar-
roz, sob fortes aplausos dos participantes 
daquela que foi considerada como uma 
verdadeira escola de democracia.
Com o país mergulhado em crise, o mé-
dico lembrou que o Governo foi eleito 
para governar e não para lamentar os 
problemas, pois a sua missão é, antes 
de tudo, evitar que os problemas acon-
teçam.
“Não se deve amolecer apenas o coração 
de Dhlakama, mas também o de Gue-
buza, para que esteja apto a receber pro-
postas de outras pessoas”, disse, frisando 
que o futuro de Moçambique estava nas 
mãos de todos os moçambicanos e não 
apenas da Frelimo e Renamo que, du-
rante anos e de forma exclusiva, dirigi-
ram o debate sobre a governação do país.

“Não foi compreendido” – 
Tomás Timbane
Tomás Timbane era bastonário da Or-
dem dos Advogados de Moçambique 
(OAM), aquando da greve dos médicos. 
A OAM foi uma das organizações que 
se solidarizou com a causa dos médicos, 
tendo considerado a detenção de Jorge 
Arroz como ilegal.
Sete anos depois, o SAVANA foi lhe 
pedir opinião. O antigo bastonário en-
tende que o país perdeu um cidadão que 
era um profissional comprometido com 
o país e com a sua profissão como, aliás, 
se viu pelo percurso associativo, primeiro 
na Associação Médica de Moçambique 
e, até há pouco, já na Ordem dos Médi-
cos de Moçambique.
“O país perdeu um jovem, tão necessário 
aos imensos desafios que o país enfrenta. 
Era um profissional em saúde pública e a 
sua morte ocorre num momento em que 
o mundo precisa, mais do que nunca, de 
ter e ouvir profissionais como ele, num 
momento em que questões relacionadas 
com a saúde pública obrigam-nos a re-
pensar tudo o que até agora fizemos e 
sabemos”, considerou Timbane, em cla-
ra alusão ao Covid-19, parte da especia-
lidade de Jorge Arroz.
Para o advogado, o país perde um pa-
triota, pois tinha compromisso com a 
dignidade dos profissionais médicos, um 
dos valores mais importantes de Mo-
çambique como país e como Nação.
O antigo bastonário concorda que o 
malogrado não foi compreendido. Mas 
mais do que Jorge Arroz, assinala, é toda 
uma classe médica que não foi ouvida.
“O Jorge Arroz não estava sozinho. Não 
defendia um interesse próprio, mas o 
interesse conjunto de profissionais. Era 

“A greve foi o ponto mais alto de saturação de um histórico que vinha se desenhando há longo tempo” – Jorge Arroz 

Os restos mortais de Jorge 

Arroz foram a enterrar na 

tarde desta quarta-feira, 

no Cemitério de Micha-

futene, no distrito de Marracuene, 

província de Maputo. Pela manhã, 

o seu corpo foi velado na Paróquia 

Nossa Senhora das Vitórias, numa 

cerimónia que durou cerca de duas 

horas e meia.

Familiares, colegas, amigos e vizi-

nhos não quiseram perder o último 

adeus a um médico que, do seu 

jeito, participou na construção do 

país.

Os grandes ausentes foram o Es-

tado e a “imprensa de costume”, 

habitualmente mobilizada para a 

cobertura dos velórios daqueles 

consagrados “importantes” apenas 

na caderneta da Frelimo.

O Estado ao mais alto nível, sim-

plesmente, não esteve representado. 

Nem mesmo o Ministério da Saú-

de (MISAU) que Jorge Arroz ser-

viu antes de passar para a lista de 

“ingrato”, pela sua participação na 

greve de 2013, se fez representar ao 

seu mais alto nível. Foi um anóni-

mo director de Recursos Humanos 

do MISAU que leu uma mensagem 

pálida sobre Jorge Arroz.

Alexandre Manguele, ministro da 

Último adeus a Jorge Arroz:

Saúde aquando da greve dos médicos, 

esteve presente na sala e ouviu, nas 

diversas mensagens, os elogios para 

aquele que, na sua era de ministro, foi 

tratado por “agitador” nos círculos do 

MISAU e do Governo.

À saída do velório, o SAVANA lhe pe-

diu depoimentos, mas, com a lição bem 

estudada, Alexandre Manguele negou 

dar entrevista ao Jornal.

A imprensa pública e toda a privada a 

soldo do partido no poder também não 

esteve na cerimónia. Para além do SA-
VANA, apenas a privada STV cobriu o 

evento.

Maioritariamente com cidadãos anóni-

mos, a Paróquia Nossa Senhora das 

Vitórias estava às centenas, muito 

acima de 300, o número limite re-

comendado pelo Governo como 

forma de evitar  a transmissão/con-

taminação do Covid-19, a pande-

mia que está a estremecer o mundo. 

A enchente registada no velório de 

Jorge Arroz, com forte presença da 

classe médica, mostrou que as re-

comendações do Governo podem 

estar muito longe de serem cum-

pridas pelo país adentro.

Entretanto, a saudação da famí-

lia enlutada foi feita sem contacto 

pessoal, como medida preventiva.

Os grandes ausentes

o líder de uma equipa que dirigia uma 
instituição. O caminho que eles tiveram 
– e ainda têm de seguir – é longo e a 
reivindicação que fizeram na altura até 
teve alguns resultados, como o estatuto 
do médico e uma relativa melhoria das 
suas condições”, disse.
Timbane recorda que também estava em 
causa o direito à greve, que já era cons-
titucional, mas que foi, na altura, ques-
tionado. “Como em muitas situações, a 
paralisação causou muitos danos, mas 
creio que foi uma lição para todos nós”, 
acrescentou. 

“Vitória dedicada ao Dr. Ar-
roz” – João Nhampossa
A Liga dos Direitos Humanos (LDH) 
foi a organização que defendeu alguns 
dos médicos e enfermeiros que foram 
ameaçados, perseguidos e sancionados 
pela sua participação na greve.
Nos sectores governamentais argumen-
tava-se que era ilegal que funcionários 
públicos fossem à greve.
Perante os processos instaurados contra 
profissionais da saúde, a LDH submeteu 

dores da área sanitária, hoje, consegue 
usufruir como direitos, foi também gra-
ças à entrega do Doutor Jorge Arroz”, 
diz, destacando também o carácter hu-
manista do malogrado.
Jorge Matine entende, igualmente, que 
durante muito tempo, Jorge Arroz não 
foi compreendido. “A aprovação do es-
tatuto dos médicos e as reformas que o 
sector faz hoje mostram que ele estava 
certo. E nós sentimos hoje que, quanto 
melhores condições os trabalhadores ti-
verem, melhora muito a vida da popula-
ção”, disse.
Para o especialista, a grande homenagem 
a Jorge Arroz é garantir que o sistema 
público de saúde continue a ser público e 
não discriminatório e que todos tenham 
direito a ele porque foi para isso que o 
malogrado se bateu.

“Sua trajectória marcará 
todas gerações” – Ordem 
dos Médicos 
No velório de Jorge Arroz, esta quarta-
-feira, foram apresentadas diversas men-
sagens que enalteceram a sua obra nos 
cerca de 14 anos que serviu ao país.
Na sua mensagem, o bastonário da Or-
dem dos Médicos de Moçambique disse 
que não há enciclopédia nem conheci-
mento que ensinem como se despedir de 
alguém cuja trajectória marcará todas as 
gerações de médicos.
Gilberto Manhiça destacou que Jorge 
Arroz não travou lutas individuais, mas 
lutas pela melhoria das condições de 
vida de toda uma classe.
“Foi um líder que acreditou que a luta 
de classes era um imperativo”, disse Gil-
berto Manhiça. Lembrou a frontalidade 
e o compromisso de Jorge Arroz na luta 
pela causa dos médicos, mas também 
pela ética profissional, pelo diálogo e, em 
última instância, pelo pluralismo, demo-
cracia e por um Moçambique próspero. 
Disse que Jorge Arroz não foi apenas lí-
der da classe médica, mas foi um cidadão 
consciente das suas responsabilidades na 
construção de um país são e próspero.

do seu sacrifício” – 
Associação dos Médicos
Por sua vez, a Associação dos Médicos 
de Moçambique (AMM) lembra Jorge 
Arroz como um grande líder, aquele que 
lutou, incansavelmente, pela união e me-
lhores condições de trabalho.
De acordo com o presidente da Associa-
ção, Milton Tatia, com a luta que lide-

rou, Jorge Arroz levou o Governo e a so-
ciedade a compreenderem a importância 
que se deve dar ao médico.
“Até hoje a classe médica continua a se 
beneficiar dos frutos do seu sacrifício. 
Nós não nos iremos esquecer da sua 
luta”, disse. 

“Esteve disposto a 

colegas de carteira 
Em representação dos colegas da Facul-
dade de Medicina da UEM, Chadreque 
Maluana disse que Jorge Arroz foi mais 
do que um amigo e colega. 
“Esteve disposto a sacrificar-se pelos 
outros”, disse o representante dos cole-
gas da Faculdade de Medicina da UEM, 
assinalando que o sonho do malogrado 
era ver um Sistema Nacional de Saúde 
melhor e acessível para todos, sobretudo, 
para as camadas mais desfavorecidas.
O director de Recursos Humanos no 
MISAU, Norton Pinto, disse que, em-
bora Jorge Arroz estivesse de férias 
ilimitadas no SNS, deu um grande 
contributo como médico, docente e es-
pecialista em saúde. 
Também recordou Jorge Arroz como 
aquele que, em nome da Associação dos 
Médicos de Moçambique, foi parceiro 
do Ministério na elaboração do actual 
estatuto do médico.
O director da Faculdade de Medicina da 
UEM, Jahit Sacarlal, enalteceu as qua-
lidades académicas de Jorge Arroz, até 
quando estudante do Instituto de Higie-
ne e Medicina Tropical da Universida-
de Nova de Lisboa, em Portugal, onde 
fez, com distinção, o doutoramento em 
Saúde Internacional, na especialidade de 
Saúde Pública Tropical. Arroz concluiu 
o curso de quatro anos em apenas dois 
anos e meio e foi classificado como me-
lhor estudante do grupo.
Para o representante da Visão Mundial, 
organização para a qual Jorge Arroz vi-
nha trabalhando desde 2015, onde era 
gestor técnico de um projecto sobre a 
malária, o malogrado cumpriu a sua 
missão e combateu um bom combate.
Lembrou as mais recentes conversas 
com o médico que, à semelhança da ma-
lária, tinha declarado o novo coronavírus 
como um inimigo que deve ser comba-
tido.
“Não devemos esperar a entrada do ví-
rus”, insistia o médico.
A representante do Programa Nacional 
de Controlo da Malária no MISAU 
disse que, sem Jorge Arroz, a luta contra 
esta doença nunca será a mesma, dada a 
dinâmica que o médico sempre impri-
miu.

- “será difícil a minha salvação” - as últimas palavras do Doutor Jorge Arroz 
- Jorge Arroz foi o médico que alertou sobre os perigos de “Guebuzite” uma doença que considerou como, extremamente, perigosa para o país
- o Estado e a “imprensa de costume” foram os grandes ausentes no último adeus a um compatriota que, do seu jeito, participou na construção do país

Por Armando Nhantumbo / fotos de Naíta Ussene

o caso ao Tribunal Administrativo (TA), 
que julgou improcedente o processo, ale-
gando que os despachos sancionatórios 
não eram actos definitivos e executórios 
e que os visados deviam, antes de recor-
rer ao TA, impugnar, previamente, junto 
ao ministro da Saúde. 
Mas ao invés de recorrer ao ministro, 
a LDH remeteu o caso ao Conselho 
Constitucional, que acabou consideran-
do ilegal a norma usada para sancionar 
os médicos. O advogado João Nham-
possa foi quem tramitou o caso em 
nome da LDH.
“Hoje todo o funcionário público pode 
recorrer ao Tribunal. Esta vitória tam-
bém dedicamos ao Doutor Arroz por-
que tudo partiu da greve dos médicos”, 
disse o advogado, para quem as sanções 
aos grevistas, para além de injustas, fo-
ram uma aberração jurídica.
O advogado, que trabalhou directamen-
te com o malogrado, considera a morte 
de Jorge Arroz como uma perda irrepa-

rável. 

“Ele estava certo” - Jorge 
Matine
Para o pesquisador e especialista em 
saúde pública, Jorge Matine, estamos 
perante a morte de um jovem que fez 
bastantes mudanças no país. “Grande 
parte daquilo que a classe dos trabalha-

tão presidente da República, Armando 
Guebuza, no centro da crítica, pela inca-
pacidade de conter os sequestros e pela 
sua intransigência em dialogar com a 
Renamo de Afonso Dhlakama.
O Parlamento Juvenil (PJ), na altura um 
dos movimentos mais vibrantes da so-
ciedade civil, liderado por Salomão Mu-
changa, organizou um debate nacional 
designado “Pensar Moçambique”, que 
reuniu mais de mil pessoas na capital 
moçambicana.
Nas discussões à volta do painel sobre 
“Estado da Nação: onde estamos e para 
onde vamos?”, o edil de Quelimane, Ma-
nuel de Araújo, afirma que Moçambique 
padece de uma doença que designou de 
“Guebuzite”, cujo principal sintoma é a 
ambição desmedida pelo poder econó-
mico e político.
Foi quando Jorge Arroz tomou a palavra 
para caracterizar “Guebuzite” como uma 
doença, extremamente, perigosa. Na 
ocasião, fez o que chamou de explicação 
científica de “Guebuzite”.
“Toda a doença que termina em «ite» é 
uma inflamação caracterizada por dor, 

“O país perde um patriota” –
 Tomás Timbane

“Foi um cidadão consciente das suas 
responsabilidades” – Gilberto Manhiça

Norton Pinto

Mauro Guiloviça

João Nhampossa

Familiares, colegas, amigos e vizinhos curvaram-se ao Dr. Arroz



16 Savana 20-03-2020DIVULGAÇÃO

1. CONTEXTO DOS REASSENTAMENTOS EM MOÇAMBIQUE: DA EFI-
CIÊNCIA ECONÓMICA À EFICÁCIA AMBIENTAL 

A penetração do capital no meio rural em Moçambique tem-se manifestado de 

escala focando na extracção de recursos minerais e pedras preciosas no norte 
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ambiental. 

-
-

-

-
-

-

-

2. EMERGÊNCIA DE NOVOS VEÍCULOS DE USURPAÇÃO DE RECUR-
SOS: CONSERVAÇÃO E POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO 
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

-

-

DESTAQUE RURAL Nº 83

AMBIENTE COMO NOVO VEÍCULO DE USURPAÇÃO DE RECURSOS EM MOÇAMBIQUE: UM ENFO-
QUE NOS REASSENTAMENTOS

Natacha Bruna

-

-

-

-
-

-

de rendimento. 

-

-

reassentamento. 

usurpação de recursos nem sempre implica deslocações e/ou ocupação efecti-

-

terras e recursos.

-

-

-

-
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3. EM NOME DO AMBIENTE, LUCROS PARA O TURISMO: ENTRE A 
EFICIÊNCIA ECONÓMICA E A EFICÁCIA AMBIENTAL

-

-

-

-
-

-
-

-

usurpação de recursos em Moçambique
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Uma crónica é como um espe-
lho: se um burro se olha nela, 
não pode esperar ver reflec-
tido um apóstolo. Faço uma 

variante em torno do que o poeta in-
glês Auden escreveu sobre os livros, 
mas faz sentido, porque também a re-
cepção do cronista depende da massa 
dos leitores que tem.
E pelo menos metade dos leitores 
apostam todo o peso da sua crença 
contra o que lêem – ou seja, não há 
leitores neutros. Daí que tentar per-
suadir alguém seja do incerto domí-
nio da fantasmagoria. Só quem já 
está convencido se deixa persuadir.  
Resta ao cronista estender o tapete 
vermelho das evidências para que o 
leitor o pise, esperançoso de que nes-
sa passeata alguma influência exerça 
quanto à velocidade de mudança de 
pista do leitor, porque quanto ao teor 
da substância que o motiva isso está 
fora do seu poder de influência.  
Li ontem na imprensa: «O Presiden-
te norte-americano, Donald Trump, 
está a tentar,  com elevados incentivos 
económicos, garantir para os Estados 
Unidos o direito exclusivo de uma 
potencial vacina contra o corona-
vírus, na qual trabalha um laborató-
rio alemão, noticia hoje o “Welt am 
Sonntag”».
Trump tem gerido esta crise do coro-
navírus como um trapalhão, ao ponto 
de Peter Wehner, um escritor ameri-
cano e membro sénior do Ethics and 
Public Policy Center, um think tank 
conservador que participou em três 
administrações, ter escrito um artigo 
intitulado A Presidência Trump Aca-
bou e que começa assim: «Demorou 
muito mais do que deveria, mas agora 
os americanos viram o vigarista por 
trás da cortina».
É um republicano quem o diz, não é 
um democrata.
Pois o vigarista, aflito por ver que a 
crise sanitária que ele minimizou lhe 
está a devorar a pradaria e mete em 
risco a sua reeleição, tenta agora, em 

O teste da verdade
pânico, um último golpe baixo e de-
pois de - sem aviso aos seus parceiros, 
de modo unilateral - ter cortado os 
voos para a Europa exibe o gesto vil 
de querer reservar em exclusivo para 
os americanos uma vacina. 
Saliente-se que Trump teve de tentá-
-lo na Europa depois do director da 
revista Science o ter posto no seu lu-
gar, ao fazer-lhe notar que a sua exi-
gência de que os laboratórios ameri-
canos produzissem rapidamente uma 
vacina era absurda e inconsequente, 
dado que o Presidente, como homem 
ignorante que não acredita na ciência, 
havia cortado os subsídios para a in-
vestigação nos últimos anos. Vexado 
em casa pelos que havia desprezado, e 
após ter mostrado a sua incapacidade 
para ser solidário e cooperar numa 
crise que é global, quer agora com-
prar num país alheio a protecção que 
recusou aos seus, para depois fazer 
negócio.
Felizmente, o ministro alemão Jens 
Spahn já esclareceu que a aquisição 
da empresa CureVac pelo governo 
Trump estava “fora de questão”. O 
CureVac só desenvolverá uma va-
cina “para todo o mundo”, reforçou 
Spahn, “não para países individuais” 
– eis a diferença entre ter uma edu-
cação humanista e ser um burgesso 
formado pela cultura de massas e o 
individualismo neo-liberal. É inclas-
sificável, a atitude de Trump.
Claro que o seu discípulo Bolsona-
ro lhe segue as pegadas na absoluta 
falta de ética.  Neste domingo, contra 
todas as recomendações do seu pró-
prio Ministério de Saúde, no mesmo 
dia em que - segundo o Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidên-
cia da República - chegou a onze o 
número de membros da comitiva do 
presidente na  viagem aos Estados 
Unidos (na semana transacta) que 
contraíram o corona, pelo que, como 
será natural, há o risco quase fatal de 
o próprio Bolsonaro estar em incuba-
ção do vírus, pois, num acto de abso-

luta irresponsabilidade, o presidente 
foi ao encontro dos que se manifes-
tavam a favor do governo e fez tudo 
o que não devia. Irresponsavelmente, 
pode tê-los contaminado em nome 
do penhor do voto.
Uma das poucas coisas positivas que 
nos trouxe o Corona foi ter feito cair 
muitas máscaras e talvez sirva para 
varrer uma classe de líderes  abaixo de 
todos os juízos.
Entretanto, em Itália, um país que 
sofre as agruras do isolamento, como 
se vê em vídeos no FB, vários vizi-
nhos de Siena foram cantar em coro 
nas janelas das suas casas  uma can-
ção popular da cidade, e utilizaram a 
música como um consolo para toda 
a comunidade. De Itália também, a 
escritora Cristina Comencini, dá-
-nos outra perspectiva da quarentena, 
numa crónica: 
«Chegou o momento da verdade, 
para casais que não se suportam nem 
apoiam, para aqueles que dizem que 
se amam, aqueles que vivem juntos 
por toda a vida, aqueles que se amam 
há pouco tempo, aqueles que optam 
por viver sozinhos por causa do gosto 
da liberdade ou porque não tinham 
outra escolha (…) para os jovens 
que querem mas não se conseguem 
conhecer (…)…Somos todos cha-
mados a nos inventar uma nova vida, 
para nos sentirmos próximos, mes-
mo estando longe, para acertar nos-
sas contas com um sentimento que 
evitamos a todo custo: o tédio. E a 
lentidão também, o silêncio, as horas 
vazias (…) Eu chamaria a isso o teste 
da verdade».
Não só para a intimidade, este é um 
verdadeiro teste civilizacional. A Eu-
ropa acabou de fechar as fronteiras. 
Quando acordar deste pesadelo, no 
seu melhor, estará disposta a mudar 
os seus paradigmas de vida, os seus 
hábitos de consumo, e a ser mais soli-
dária. É a minha esperança, porque a 
seguir assistiremos à terceira vaga do 
corona, a que nos atingirá.

Apesar de reconhecer que os informais são “parceiros es-

tratégicos” no combate à pobreza, à mendicidade, à cri-

minalidade na urbe, o Conselho Autárquico de Maputo 

decidiu, semana passada, colocar ordem nos passeios e 

ruas da capital, accionando a repressão policial contra os vende-

dores de esquina.  

Polícias e cães da corporação policial ocuparam os espaços de 

venda de rua perante a resistência dos ambulantes, que, apa-

rentemente, são atraídos pela ilusão de que é nas “cidades de 

cimento” onde se podem encontrar as fórmulas de resolver os 

problemas básicos da vida, nem que seja para levar para casa 

meia dúzia de meticais. 

Porém, a ocupação dos passeios pela Polícia foi sol de pouca 

dura. Estrategicamente, os ambulantes abandonaram as ruas, 

mas regressaram horas depois e em força, voltando a reinstalar-

-se nos mesmos lugares onde anteriormente estavam. Quanto a 

nós, o fenómeno dos informais é complexo e exige uma aborda-

gem social igualmente complexa. É verdade que o comércio in-

formal praticado em lugares impróprios gera uma série de ma-

les, sobretudo quando praticado em condições lastimosas. Mas é 

importante que os ambulantes se sintam parte do problema para 

facilmente compreenderem que podem fazer parte da solução.

Um dos argumentos do município é de que os mercados estão 

cheios de bancas vazias. Sim, é verdade. Mas o município ainda 

não apresentou dados/elementos convincentes de que têm nos 

mercados municipais a solução para o problema dos informais, 

que praticam comércio em passeios e esquinas da cidade de 

Maputo. Aliás, a actividade comercial destes vendedores não se 

esgota nas bancas dos mercados. A exposição de artesanato num 

dos parques da cidade tirou “da rua” centenas de vendedores de 

esquina.

Na ausência de soluções criativas e multifacetadas,  os vende-

dores informais vão manter o falacioso argumento de que não 

têm para onde ir praticar a sua actividade e, com isso, colher a 

simpatia da opinião pública.

Genericamente, não se pode admitir que os vendedores infor-

mais sintam conforto em exercer o seu trabalho em condições 

indecentes como as que se verificam nos passeios e esquinas 

onde eles se aglomeram em Maputo. Em complemento às ven-

das há a recepção de bens roubados e a própria actuação de gan-

gues de “protectoras” que exploram os próprios vendedores.

As vendas de rua traduzem falhanços estruturais e de políticas 

de que enferma o Estado moçambicano, principalmente, ao ní-

vel da educação, na promoção de emprego e auto-emprego e 

investimentos eficientes na actividade económica e empresarial 

dos grandes centros urbanos do país. Os informais até são usa-

dos para fins eleitoralistas, sobretudo, pelo partido Frelimo.  

Por outro lado, a opção pelo comércio informal não se pode 

reduzir apenas à ausência de espaços físicos adequados para o 

exercício da actividade. Os vendedores vão para a informalidade, 

porque é aí onde reside a sua margem de lucro, que seria par-

cialmente arrecadada pelo Estado, se a actividade fosse formal. 

É certo, contudo, que a cultura de comércio nas cidades mo-

çambicanas, principalmente em Maputo, deve mudar, porque 

não pode prevalecer “ad- eternum” a convicção de que compensa 

vender ao lado ou à porta de uma loja, funcionando o informal 

como intermediário do lojista que apreendeu também a viver na 

concorrência predadora daqueles.

Para já, os passeios vão continuar a abarrotar de informais, por-

que o município recuou em busca aparente de novas abordagens. 

E os ambulantes cantam vitória. 

Uma vez mais!

Um perigoso recuo 
face aos informais

Juro que 
não és meu
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Tenho consciência de que tal-

vez esteja na contracorrente 

da opinião mediática torna-

da dominante nos últimos 

dias, processo iniciado quando o 

novo coronavírus tomou conta da 

velha Europa, deixando de ser cha-

mado por alguns de “vírus chinês”, 

e que culminou com a declaração 

da Organização Mundial do Saúde 

(OMS), no dia 11 de Março, clas-

sificando-o como uma pandemia, 

embora sem alterar (agravar) as 

suas recomendações sobre a forma 

como devemos lidar com o mesmo. 

Contenção - disse a OMS - deve 

continuar a ser a principal direcção 

do combate ao covid-19.

Na realidade, o pânico está insta-

lado. Lamento acrescentar que a 

imprensa (em todo o mundo) é a 

principal responsável pela criação 

desse estado de espírito, atraída, 

inadvertidamente ou não, pelo la-

do-espectáculo do jornalismo, facto 

mal “justificado”, no caso dos meios 

de referência, pelo imperativo da 

verdade factual.

Assim, nas primeiras semanas, a 

grande preocupação da imprensa 

era contar os números de infecções 

e de mortes, sem quaisquer expli-

cações, sem mostrar a relação entre 

eles em termos de percentagem, 

sem comparar com surtos ante-

riores, sem valorizar os desenvol-

vimentos positivos (por exemplo, 

a desaceleração do vírus na Ásia) 

e, principalmente, sem qualquer 

noção de serviço público, tendo le-

vado demasiado tempo a fornecer 

informação sistematizada e massi-

ficada sobre os cuidados a ter para 

prevenir o contágio.

A própria maneira como foi noti-

ciada a declaração da OMS sobre o 

caráter pandémico foi incompleta. 

Com efeito, não li até hoje, em ne-

nhum jornal do mundo, uma expli-

cação sobre o que significa “pande-

mia”, o que, devido ao clima gerado 

previamente, pode levar a pensar 

que o vírus se tornou mais peri-

goso a partir do dia 11 de Março. 

Não. “Pandemia” pode ser definida 

como uma enfermidade epidémica 

amplamente disseminada, ou seja, 

que atinge vários locais do planeta. 

Não significa doença mais grave ou 

mais mortal. O público médio não 

tem obrigação de saber isso, logo, 

era necessário descodifica-lo (uma 

das funções do jornalismo).

Naturalmente, não pretendo dar 

lições a ninguém, mas parece ter 

faltado um elemento fundamen-

tal (infelizmente esquecido com 

demasiada frequência) à narrativa 

jornalística: enquadramento. Fac-

tualismo é muito mais do que mera 

referência a acontecimentos ou um 

simples alinhamento de números.

Entretanto, pior - muito pior - do 

que eventuais equívocos, por parte 

da generalidade da imprensa mun-

dial, no tratamento desta pandemia 

é a atitude deliberada daqueles 

que, em todos os países, estão in-

teressados, por razões “políticas” 

ou mesmo pura maldade, em criar 

o pânico social. Mais uma vez, la-

mentavelmente, as redes sociais 

têm sido a principal ferramenta 

desses autênticos criminosos.

Além, pois, de estar consciente de 

que a minha posição, em geral, se 

situa na contramão do “discurso do 

pânico” (consciente ou inadvertido; 

voluntário ou não), sei igualmente 

que “remar contra a maré”, neste 

caso, é inútil, pois, como disse atrás, 

o pânico já está instalado.

E, contudo, é imperioso insistir 

num meio termo, assim caracteri-

zado por uma amiga: nem cair em 

pânico nem encarar esta situação 

como se fosse absolutamente vul-

gar, idêntica a uma gripe comum. 

Ou seja, é preciso manter a “higie-

ne pessoal e social”, mas sem pen-

sar que estamos no fim do mundo.

Para não entrar em pânico, é pre-

ciso começar por compreender que 

todo o vírus novo começa por ter 

uma expansão crescente e, portan-

to, não ficar impressionado (di-

ferente de despreocupado) com o 

mórbido espectáculo dos números 

de novos casos de infectados, bem 

como de mortes, anunciados todos 

os dias.

Dito isto, cada um de nós tem de 

fazer a sua parte. A primeira atitu-

de será seguir os conselhos dos mé-

dicos e cientistas (não dos profetas 

de mau agoiro das redes sociais). A 

segunda, reforçar os hábitos de hi-

giene básicos. A terceira e última, 

evitar comportamentos de risco 

(comprovados).

A imprensa, em todo o mundo, 

também pode e deve dar uma aju-

dinha. Sem deixar de noticiar os 

novos números (não esquecer as 

“boas notícias”, isto é, as reduções 

de infecções e de mortes), a priori-

dade deveria ser, na minha opinião 

absolutamente leiga, a identifica-

ção dos comportamentos de risco 

e a divulgação das medidas e das 

cautelas a observar para conter o 

covid-19. 

(dn.pt)

No início de Janeiro come-

çaram a circular notícias 

sobre aquilo que inicial-

mente se designou como 

vírus de Wuhan e logo se anteci-

pou que, com a proximidade do 

ano novo chinês e a imensa mo-

vimentação de pessoas associada, o 

pior estava por vir. Foi de imediato 

criado o Centro de Coordenação 

de Contingência do Novo Tipo 

de Coronavírus e, ao contrário 

do que acontece habitualmente, 

já então muitos dos residentes de 

Macau resolveram não viajar e 

permanecer no território. Não foi 

o meu caso, por ter uma viagem há 

muito planeada; viajei para a Bir-

mânia munida de máscaras e gel 

desinfectante, assim como todos os 

asiáticos que fui encontrando pelo 

caminho. Os vários ocidentais, so-

bretudo franceses e alemães, com 

quem me ia cruzando em aeropor-

tos nunca usavam máscara.

Quarentena no regresso de 
férias
O regresso a Macau no final de 

Janeiro confirmou as previsões: o 

governo tinha mandado encerrar 

serviços públicos, casinos, univer-

sidades, escolas, centros de expli-

cações, de lazer, cinemas, ginásios, 

spas. Grande parte do comércio 

encerrou igualmente. 

As ligações marítimas com Hong 

Kong foram suspensas. Foi refor-

çado o controlo das entradas nas 

fronteiras e no aeroporto, pas-

sando a ser necessário preencher 

uma declaração electrónica com 

os dados pessoais e a informação 

sobre o paradeiro nos catorze dias 

anteriores. Os trabalhadores não 

residentes vindos da China conti-

nental (cerca de dez mil por dia) 

tiveram de permanecer catorze 

dias na cidade vizinha de Zhuhai 

antes de poderem entrar no ter-

ritório. Variadíssimos voos foram 

cancelados. Estávamos de quaren-

tena. 

O modo como Macau viveu esse 

período de três semanas foi exem-

plar; aconselhada a ficar em casa, 

a população compreendeu que esta 

era a melhor forma de conter a 

epidemia num território de pouco 

mais de 30 quilómetros quadrados 

e 650 mil habitantes. Houve e há 

um espírito de colectivismo na 

cultura asiática que chega a ser to-

cante – cada um é responsável por 

todos e proteger-se a si é proteger 

a comunidade. Durante este perío-

do em que não houve praticamente 

ninguém nas ruas, nas poucas saí-

das (idas ao supermercado – com-

prar um produto por dia para ter 

um pretexto para sair), foi possível 

observar uma série de pequenas 

medidas que, no conjunto, terão 

sido decisivas para que em Macau 

não tenha havido mais de 12 casos, 

a maioria já com alta hospitalar, e 

para que não haja novos infectados 

há um mês. 

Para além do isolamento dos con-

taminados em centros de quaren-

tena pré-existentes fora das áreas 

residenciais, e de todos usarem 

máscaras (oito por residente e por 

semana, distribuídas nas farmácias 

mediante apresentação do cartão 

identificação de residente, pelo 

preço simbólico de cerca de 1 euro), 

nos prédios, por exemplo, começou 

a fazer-se de hora a hora a desin-

fecção com álcool dos puxadores 

das portas e dos botões dos eleva-

dores e em vários foram afixadas 

caixas de lenços de papel junto aos 

ascensores para serem usados para 

carregar nos botões e deitar fora 

posteriormente. Os corrimãos das 

escadas rolantes tiveram o mesmo 

tratamento. Foram fixados avisos 

nos imóveis aconselhando o uso 

de lixivia nas sanitas, já que o ví-

rus também se propaga pelas fezes. 

Nos hospitais e centros de saúde, 

para além do preenchimento diá-

rio da declaração de saúde electró-

nica através de uma aplicação no 

telemóvel, foi efectuada a medição 

da temperatura de toda e qualquer 

pessoa que ali se dirigisse. Houve 

conferências de imprensa diárias 

da equipa governativa e dos Ser-

viços de Saúde com a actualização 

dos dados referentes à epidemia, 

informações e aconselhamento de 

medidas a tomar. 

Os médicos passaram a usar ócu-

los de protecção, dado que o vírus 

também se transmite pelas muco-

sas oculares. Embalagens de gel 

desinfectante estiveram (e estão) 

disponíveis para serem usadas 

pelos utentes em todos os edifí-

cios públicos e em quase todos os 

particulares e lojas. As aulas dos 

vários níveis de ensino passaram 

a ser leccionadas através de pla-

taformas digitais disponibilizadas 

para o efeito e nas áreas em que tal 

se proporcionou, os funcionários 

trabalharam a partir de casa. Si-

multaneamente foram anunciadas 

medidas de apoio financeiro para 

os residentes (isenção das tarifas 

de água e de electricidade durante 

três meses consecutivos a partir de 

Março e vales de consumo no valor 

aproximado de 300 euros para uso 

no comércio local) e subsídios para 

vários sectores de actividade. 

Entre 21 e 29 de Fevereiro tive de 

me deslocar a Portugal por uma 

semana. Fiz o percurso Hong 

Kong-Dubai, Dubai-Lisboa. No 

aeroporto do Dubai ninguém usa-

va máscara. Eu usei. E a tripula-

ção do voo para Lisboa também 

não usava. Eu usei. No regresso, 

no aeroporto de Lisboa, apenas 

eu e mais três chineses na sala de 

embarque usávamos máscaras. 

Olhámo-nos com uma espécie de 

solidariedade implícita. Atrás de 

mim, uma pessoa comentava que 

a médica lhe tinha dito que só se 

devia usar máscara no caso de se 

estar doente. E os pelo menos ca-

torze dias em que os sintomas não 

se manifestam, mas a doença já é 

contagiosa? 

Cheguei a Macau em que a par-

tir da terceira semana de Feve-

reiro a maioria dos trabalhadores 

dos serviços públicos regressou 

faseadamente ao trabalho (dois 

dias por semana, em turnos desen-

contrados), mas professores e alu-

nos continuam a interagir online 

(previsivelmente até meados, final 

de Abril). Os casinos reabriram, 

assim como a maioria do comér-

cio. Continuamos todos a usar 

máscaras (mesmo no trabalho, por 

imposição, mas também por von-

tade própria), apesar do calor e da 

comichão que provocam, conti-

nuamos a desinfectar as mãos com 
frequência.
Não frequentamos lugares pú-
blicos com a mesma assiduidade, 
não saímos de Macau nos fins de 
semana. Nos autocarros que fa-
zem a ligação pela ponte de Hong 
Kong-Macau-Zhuhai só é permi-
tido um passageiro por assento. A 
nossa temperatura continua a ser 
medida diariamente à entrada de 
instituições governamentais, casi-
nos, nas instalações de trabalho. 
Como foi viver esta experiência? 
Penso que a maioria de nós  vive 
sem pânico, mas com responsabi-
lidade. Aproveitamos para ler, ver 
filmes e séries da Netflix, conversar 
com a família, cozinhar, falar à dis-
tância mais demoradamente com a 
família e amigos. 
Não sabemos ainda quais as reais 
consequências do vírus. Têm sur-
gido casos em que pacientes decla-
rados curados voltam a apresentar 
sintomas de infecção. Outros em 
que os sintomas só se manifes-
tam muito para além dos catorze 
dias inicialmente apontados. Têm 
surgido inclusive notícias de que 
o vírus pode atacar o sistema ner-
voso central. Não é, por isso, um 
assunto para encarar de ânimo leve 
nem para aguardar por “cenários”. 
É preciso antecipar cenários e es-
tar um passo à frente do vírus. Em 
Macau tal como no continente 
chinês, passado este capital de ex-

periência, nada será como dantes. 

E no resto do mundo, como vai 

ser? 

*Doutorada em Educação e 
Interculturalidade

Coronavírus : A experiência de uma 
portuguesa residente em Macau

O pânico é pior do que o vírus
Por João Melo

Por Paula Dias*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
mundo está a mobilizar-se cada 
vez mais com medidas defensi-
vas face ao problema de saúde 
pública (global). Fronteiras são 

encerradas. Cresce o recurso às másca-
ras, aos recorrentes apelos de desinfec-
ção das mãos e de locais de uso comum 
como o corrimão e outros, intensifica-se 
a educação cívica… discute-se nas redes 
sociais a eficiência e eficácia do uso de 
álcool gel comparativamente ao vinagre 
e ao limão; fala-se de folhas de abacate, 
enfim, procuram-se medidas consisten-
tes que minimizem ou eliminem o co-
vid-19, o novo coronavírus que a todos 
assusta. 
O mundo mobiliza-se. Os desníveis de 
desenvolvimento entre países sobressai 
nessa luta e nos medos dos considera-
dos mais fracos. O mundo desenvolvido 
é tido como azarado. Os seus cidadãos 
são infectados e caem aos milhares. O 
mundo pobre, menos desenvolvido, é o 
sortudo. O covid-19 parece entrar ti-
midamente. Aliás, desinteressadamente. 
Prefere o frio ao invés do calor. O medo 

 A grande ameaça
parece crescer a cada dia que passa. Cientes 
das suas limitações os governos dos países 
mais pobres do mundo ganham alguma 
sobriedade nos discursos antipânico ofe-
recidos aos seus concidadãos. Ainda existe 
alguma fé nesses mesmos discursos. Mas a 
esperança reside no senso de humanismo e 
de cooperação que certamente emergirá da 
descoberta da solução real, médica, contra 
o covid-19. É uma crença que se tornará 
realidade, quer o aspecto económico ou, se 
quisermos, a ganância económica, prevale-
ça. Em algum momento os ventiladores da 
razão conduzirão os “descobridores” a en-
veredarem pela partilha dos resultados em 
prol da salvação do mundo, do ser humano. 
A pobreza é uma grande ameaça. Assim, a 
globalização glocalizada voltará a convocar 
o mundo, sobretudo o mais pobre, para par-
ticipar, para reiniciar o dinamismo da “nova 
economia” global. 
O interlúdio imposto pelo covid-19 é uma 
oportunidade para que repensemos num 
mundo melhor, num ideal consistente com 
a justiça em matéria de saúde e bem-estar 
social. Os considerados países pobres lavam 

as mãos para as principais questões de de-
senvolvimento dos seus territórios. Não se 
desinfectam política e economicamente das 
grandes bolsas de corrupção que tomam os 
seus Estados. A separação de poderes não 
passa de uma máscara que sufoca o desen-
volvimento por permitir e acelerar a conta-
minação da sociedade a partir de práticas de 
nepotismo, amiguismo, na governação e na 
função pública. Práticas de exclusão social 
são discutidas como sinónimo do comple-
xo sentido de inclusão social para conforto 
de “doadores” e multinacionais na senda da 
promoção do debate sobre a responsabili-
dade empresarial social. Quando os ditos 
líderes ou gestores da coisa pública adoecem 
correm para o Primeiro Mundo ou para os 
países comprometidos em elevar crescente-
mente a saúde entre os seus. Nos seus países 
o desenvolvimento da área de saúde pouco 
transpira em termos de melhoria constante 
na qualidade de formação e, por esta via, na 
pesquisa. Dão-se ao luxo de ter células do 
partido em hospitais de referência nacional, 
não se importando com a pouca vergonha 
que isso continua a provocar.

Daqui provêm, em parte, o medo dos 

países considerados pobres. Durante 

décadas falaram de “orgulho nacional” 

distanciando-se de sua materialização 

efectiva e sustentável no sector da saú-

de, educação, comércio, … Falaram de 

“futuro melhor” em territórios com ele-

vado índice de analfabetismo. Iliteracia 

massificada. Prevenção contra “ideias 

contrárias”. Do “outro”. São países cujo 

padrão de corrupção baseia-se na con-

tradição entre um discurso político que 

vende a promoção do desenvolvimento, 

a luta cerrada e feroz contra a corrup-

ção “a todos os níveis”, e uma realidade 

que não materializa o que se diz, onde 

as palavras recusam-se a sair do “pa-

pel”. Não há espaço para, no mínimo, 

tossir em paz. O mundo mobiliza-se 

contra a propagação. Oxalá que, com o 

aproximar do “inverno moçambicano”, 

Moçambique não se deixe descaracte-

rizar pelo covid-19. A-propósito, como 

andam as estatísticas, no nosso País, em 

termos de propagação do covid-19?

Em finais dos anos 60, a minha inge-

nuidade desferiu-me um duro golpe. 

Que era, afinal, como vim a verificar, 

apenas o primeiro de uma série que 

me viria acompanhar regularmente por todo 

o resto do que viria a ser a minha vida. 

Eu andava, na época, pelos 16 anos de ida-

de e estava, ou julgava estar, perdidamente 

apaixonado por uma adolescente, dois anos 

mais nova do que eu, a Suzete. 

Éramos vizinhos e estudávamos no mesmo 

liceu, embora em alas diferentes, porque, 

nesse tempo, as turmas só começavam a ser 

mistas quando os alunos atingiam o nível 

pré-universitário. 

Durante muito tempo satisfiz-me apenas 

com o prazer de vê-la a caminhar quando 

de regresso para casa ela ia na companhia de 

algumas de suas colegas e amigas. 

Seu passo era leve, seu corpo quase etéreo de 

uma magreza que puxava muito a fragilida-

de. Demorei muito até ganhar a coragem de 

lhe dizer o que me ia na alma. 

O seu sim demorou mais ainda, e ainda 

mais, o consentimento de que, em algumas 

ocasiões, ao anoitecer, a interpela-la de re-

gresso para casa com a lata de água de alu-

mínio de 20 litros à cabeça. 

Nessa altura, permitia que lhe passasse as 

mãos longamente pelo rosto e afagasse os 

ombros e a ponta dos seios. 

O beijo foi a conquista mais demorada ain-

da, de qualquer forma, quando ele aconteceu 

eu já estava a navegar numa nuvem ao sul, 

por cima, de tudo o que era terra há muito 

tempo. 

A condição social da Suzete, apesar  disso 

tudo, era notavelmente superior a minha, 

embora ela não fizesse gala disso. 

O seu pai era terceiro oficial na administra-

ção da direcção de exploração do transporte 

aéreo – DETA, e a sua mãe uma conceituada 

modista que não tinha mãos a medir e acu-

dir a sua infinita clientela. 

E eu era apenas o irmão mais novo de um 

carpinteiro-marceneiro que quebrava os 

custados, como operário numa empresa in-

dustrial de média estatura na Matola. 

Entre outras coisas, a diferença notava-se no 

facto de, embora pudesse parecer um porme-

nor, a sala da casa da Suzete ostentar, entre 

os vários móveis, um rádio GRUNDIG que 

era uma relíquia de rádio gira-discos embu-

tida num armário de madeira envernizada, 

que além do equipamento sonoro, tinha ao 

lado um compartimento para acomodar os 

discos de vinil de 45 ou 33 rotações. 

Para além disso, e contra o que era habitual 

nas famílias menos afortunadas, a família da 

Suzete dispunha de uma geleira familiar que 

funcionava a petróleo, uma vez que, apesar 

de tudo, não tinham energia eléctrica, o que 

era normal. 

Pelo facto de, o pai dela dever alguns favores 

ao meu irmão mais velho para reparações ro-

tineiras de uma peça qualquer de imobiliário 

que se tivesse partido ou na reparação dos 

caixilhos nas janelas ou portas, cabia-nos o 

privilégio de utilizar uma parte do espaço da 

sua geleira para acomodar duas, três ou qua-

tro garrafas de água, de um litro cada, que 

consumíamos ao almoço dos fins de semana. 

Aconteceu que num dia extremamente 

quente de Dezembro, que calhou domingo, 

depois de eu ir buscar dois ou três litros de 

água na casa da Suzete e leva-la para  casa, 

reparamos que ela se tinha transformado em 

gelo, devido ao tempo a que tinha permane-

cido na geleira. 

Colocadas as garrafas por cima da mesa e 

em contacto com o calor intenso, as garra-

fas pura e simplesmente desfizeram-se em 

cacos ficando por cima da mesa, apenas, os 

blocos de gelo com o formato das garrafas 

que as tinham contido antes. 

É claro que hoje posso explicar isso muito 

facilmente. Tanto mais que depois disso vi 

vários copos de vidro a partirem-se no con-

tacto com líquidos quentes, em virtude da 

mudança brusca da temperatura.  Mas nessa 

época não tivemos espaço para pensar nisso. 

O meu irmão correu logo a pensar em bru-

xaria. 

Na noite seguinte, tínhamos em casa a 

curandeira Tereza que depois de aturadas 

diligências a volta das suas coxas não hesitou 

em concluir que ali havia feitiçaria da grossa, 

movida por parte da família da Suzete. 

E no meio do interrogatório a que nos su-

jeitou utilizando ardis subtis acabou obri-

gando-me a confessar a relação secreta de 

namoro que eu tinha com a Suzete. 

Ela encontrou aí a explicação para tudo. 

Era por demais evidente que a família da 

Suzete, não estando interessada em ver a 

filha a namorar com descendentes de operá-

rios, tinha arranjado formas de me eliminar 

ou inutilizar. 

Sem poder explicar nada disto a Suzete, 

pura e simplesmente, rompi o namoro e 

nunca mais se falou disso. 

Pude me aperceber, apesar disso, do seu res-

sentimento em relação a minha atitude a to-

dos os títulos inexplicável.

13 anos mais tarde, estava eu sentado na es-

planada dos Gelados Italianos, numa tarde 

de sábado a fazer tempo para ir assistir as 

provas de atletismo que decorriam no par-

que dos continuadores quando vi alguém a 

descer de um carro e dirigir-se a esplanada. 

Era uma mulher, escura, não muito alta, de 

passo elegante e ligeiro. Era ela. 

Sentou-se a minha mesa e falamos de bana-

lidades até que eu ganhei coragem para lhe 

explicar o que se tinha passado naquela épo-

ca acerca do rompimento da nossa relação. 

Fi-lo num tom de desculpa, mas também 

de secreta esperança de que depois daquela 

conversa, alguma coisa, se pudesse reatar da 

nossa relação antiga. 

Quando eu me calei, ela olhou para mim e 

disse: “a tua ingenuidade é de uma vitalidade 

espantosa.”

Procurou, por algum tempo, no interior da 

sua carteira, depositou um cartão de visitas a 

minha frente, levantou e disse “procure-me 

nesse endereço.”

Quando ela arrancou, peguei no cartão de 

visitas: era o endereço do hospital psiquiátri-

co de Infulene, onde, como vim a saber, ela 

lidava com casos especiais em fase terminal. 

Foi a última vez que nos vimos.  

Obstipação mental 
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A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto 
de Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distri-
to de Palma, no norte de Moçambique.  Um contrato de fornecimento de 
embarcações marítimas e serviços associados é necessário para auxiliar a 
execução de uma campanha de construção de poço como parte do projecto. 

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessa-
das a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de ROV e 
serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o fornecimento de ser-
viços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferramentas, equi-

que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo com 
os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho

O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

para campos de petróleo);
-

bustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com capa-
cidade de bombeamento/transferência;

-

resgate a bordo e vigilância;
-

tions) na área de trabalho.

óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:

1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P 
Mozambique Area 1, Limitada, devem registar-se em 

http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifesta-

ção de Interesse incluindo:

-
blica);

-
toridades competentes;

oferecidos;

-

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 

integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 

Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 

adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante 
que uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
 

-

17 horas do dia 30 de Março de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O 
FORNECIMENTO DE EMBARCAÇÕES DE APOIO 

À PLATAFORMA E SERVIÇOS ASSOCIADOS

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambi-
que Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 

-
quired to be provided to support the execution of a well construction 
campaign as part of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels 

the provision of management, personnel, processes, materials, tools, 

-
dance with Total E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements 
for the project.

Scope of Work Overview

The scope of work shall include, but not limited to, the following ser-
vices:

supplies).

-
ping/transferring capabilities.

-

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozam-
bique Area 1, Limitada should register at 

http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 

together with the following documentations:
-

in Deep water Project.
-

rator

-

OVID registered.

terms and conditions of the consortium. The period of its duration and 
the form of participation of the members of the consortium.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique 

-
tractor will receive an invitation to tender.

-
nic address: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
PROVISION OF PLATFORM SUPPORT 

VESSELS AND ASSOCIATED SERVICES
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Eu
Longo.Alcance17@hotmail.com

Algumas horas depois de 
a Liga Moçambicana de 
Futebol, LMF, ter reuni-
do com os clubes em as-

sembleia geral, para apresentação 
do relatório de contas referente 
ao ano passado e a marcação da 
data para o início do Moçambo-
la, a mesma instituição voltou a 
sentar-se à mesma mesa com os 
clubes, tendo como pano de fundo 
a pandemia do coronavírus, sur-
to este que está a provocar várias 
mortes pelo país fora. E entre adiar 
o arranque da competição inicial-
mente agendada para 4 de Abril, 
até porque o Governo está a moni-
torar a situação, e jogar-se à porta 
fechada, optou-se pela primeira 
medida. Mas convenhamos que 
salvo raríssimas excepções, muitas 
competições, quer nacionais  como 
internacionais estão a ser adiadas 
ou canceladas, o que torna 2020 
um ano simplesmente atípico no 
contexto desportivo planetário.

Na recente assembleia geral da 

LMF muitos assuntos mereceram 

destaque como o caso das trans-

missões televisivas, especialmente 

na questão da divisão do bolo, as-

sim como a necessidade de a tele-

visão pública, TVM, passar a pagar 

alguns valores, facto que, segundo 

os clubes não está a acontecer.

Aliás, o episódio do Chibuto, acon-

tecido a 9 de Junho, que culminou 

com a interrupção da transmissão 

do jogo da sexta jornada entre o 

Clube de Chibuto e a Liga Des-

portiva de Maputo não passou des-

percebido, até porque a LMF teve 

de se retratar junto do Ministério 

da Juventude e Desporto, assumin-

do mea-culpa pelo sucedido, para 

além de ter apresentado desculpas 

ao povo moçambicano.

De salientar que Ananias Coua-

na e Augusto Pombuane, foram 

bastante interventivos, sendo que 

conseguiram dar esclarecimentos 

convincentes sobre várias questões 

ou perguntas de insistência apre-

sentados pelos clubes. Aliás, na gala 

de premiação, o representante do 

Standard Bank voltou a reiterar o 

comprometimento da sua institui-

ção em apoiar à liga por ter uma 

visão clara e primar por uma lide-

rança pragmática e comprometida 

com o crescimento do Moçambola.

Quebra-cabeças
O Moçambola, a maior prova fu-

tebolística nacional que este ano 

será disputado por um total de 

14 equipas, está estimado em 

90.758.071,00 meticais, uma redu-

ção em 23.290.205,00 meticais, re-

lativamente ao ano passado em que 

estava orçado em 114.048.276,00 

meticais. Mas apesar destes núme-

ros tidos à priori como encoraja-

dores, no global a saúde financeira 

da Liga Moçambicana de Futebol 

é tremendamente frágil, o que vai 

exigir do elenco de Ananias Cou-

ane um esforço adicional para que 

a prova decorra sem muitos sobres-

Moçambola adiado sine die

Coronavírus tira sono à LMF
Por Paulo Mubalo

saltos, sobretudo num contexto em 

que o transporte aéreo continua a 

abocanhar a maior fatia do bolo.

Segundo o Relatório e Contas da 

LMF, as despesas com a realização 

da edição deste ano do Moçambola 

estão calculadas em 83.202.269,00 

meticais, sendo que 74.585.308,00 

meticais destinam ao pagamento 

de fornecimento e serviços de ter-

ceiros, e 7.530.972,00 meticais para 

à cobertura da rubrica gastos e per-

das (impostos e taxas). 

O transporte aéreo, continua a 

constituir uma verdadeira que-

bra - cabeça para a direcção da 

LMF, como aliás, tem sido recor-

rente e no caso em concreto, este 

organismo prevê pagar às Linhas 

Aéreas de Moçambique (LAM) 

49.835.800,00 meticais. No ano 

passado o transporte aéreo estava 

orçado em 55.745.520,00 meticais, 

mas a prova foi corporizada por um 

total de 16 equipas. Quer isto dizer 

que nesta rubrica há uma redução 

de 5.909.720,00 meticais.

Paralelamente, as despesas com 

o transporte terrestre dos clubes 

estão estimadas em 3.420.000,00 

meticais, enquanto que o transpor-

te terrestre para os árbitros e dele-

gados está orçado em 251.150,00 

meticais. 

Mas os gastos da LMF não param 

por aqui. Com o pessoal, este orga-

nismo prevê gastar 7.595.802,00 

meticais, dos quais 1.724.598,00 

meticais serão destinados aos sub-

sídios dos órgãos sociais. Já os tra-

balhadores efectivos vão gastar dos 

cofres da instituição 2.534.959,00 

meticais.

Já no que às transmissões televisi-

vas diz respeito, uma das situações 

que por largo período foi sendo 

protelada, ante a insatisfação dos 

clubes que não viam nenhum gan-

ho, a situação tende a mudar, depois 

que a LMF assinou um acordo com 

a ZAP, que detêm os direitos de 

transmissão do Moçambola. 

Mas apesar destes ganhos para os 

clubes, há vários segmentos da so-

ciedade que não podem acompa-

nhar as emoções da prova, já que 

a mesma é transmitida em sinal 

fechado. O que equivale dizer que 

não se pode agradar a gregos e a 

troianos.

Para esta operação, a Liga pre-

vê uma receita de 15.000.000,00 

meticais, decorrente do contrato 

rubricado ano passado com a ZAP. 

A outra grande novidade tornada 

pública tem a ver com o facto de 

a Liga Moçambicana de Futebol, 

ter se comprometido a garantir o 

pagamento, em tempo útil, do va-

lor destinado aos juízes. O valor 

vai consumir cerca de 4.500.000,00 

meticais em prémios, subsídios e 

despesas de transporte terrestre, o 

correspondente a cerca de 5% do 

orçamento global do Moçambola. 

A liga vai , ainda, gastar  

2.548.000,00 meticais para pagar 

prémios aos árbitros que vão dirigir 

os jogos, sendo que para os sub-

sídios de deslocação, o orçamen-

to prevê o valor de 1.820.000,00 

meticais. Mas há outros prémios a 

pagar, nomeadamente com os de-

legados da Comissão Nacional de 

Árbitros de Futebol (CNAF), cujo 

valor é de 209.300,00 meticais. 

Para o transporte terrestre para os 

árbitros e delegados a LMF tem 

inscrito o valor de 251.150,00 me-

ticais, sendo que vai continuar a 

financiar a deslocação dos árbitros 

em equipas ou separadamente ao 

longo de todo o país, estando a car-

go da CNAF, a sua nomeação para 

dirigirem os jogos.

Entretanto...
O Relatório e Contas da LMF re-

ferente a 2018, aprovado na XXIV 

Assembleia Geral, daquele organis-

mo apresentava Fundos Próprios 

negativos, no valor de 82.333.350 

meticais, enquanto que o valor 

correspondente ao excesso do pas-

sivo corrente sobre o activo era 

82.696.503,00 meticais. 

Em termos comparativos (exercício 

económico de 2018 versus exercício 

económico 2017), a situação repre-

sentava um aumento de mais de 

10 milhões de meticais, na medida 

em que os Fundos Próprios eram 

de 71.615.957 meticais negativos. 

Ainda de acordo com os dados re-

tromencionados, em 2016 a rubrica 

representava um valor negativo. de 

65.343.916,00mt. 

Já no que tange aos activos tangí-

veis da LMF, os mesmos decres-

ceram de 417.675, 00 meticais, 

em 2017, para 364.153,00 meti-

cais, em 2018. Em contrapartida, 

os activos financeiros subiram de 

1.487.813,00 meticais, em 2017, 

para 3.389,889,00 meticais em 

2018, como resultado das dívidas 

que os clubes e algumas instituições 

tinham com a LMF. Daquele mon-

tante 3.083.114,00 meticais cor-

respondiam às dividas dos clubes, 

referentes ao pagamento de multas 

e outras obrigações.

Por sua vez o saldo de caixa até 

30 de Novembro de 2018 era de 

75000,00mts, o mesmo que tinha 

restado em 2017, e nos bancos 

comerciais a LMF tinha um valor 

de 3.779.531,00 meticais, contra 

912.103 meticais, em 2017. 

Para com os fornecedores, o docu-

mento apontava um total acumu-

lado de 78.589.064,00 meticais, 

contra 70.362.004,00 meticais de 

2017.

Ananias Couana

Começarei por encorajar a atitude e decisão do Conselho Muni-

cipal da Cidade de Maputo, na pessoa do seu Edil,  de anunciar  

com data  pré-datada, acabar com os vendedores de rua planta-

dos nos passeios da cidade capital do país.

Sim senhor, força, coragem e parabéns 

Contudo, a bem-vinda ordem deveria  ser acompanhada por um conse-

quente apoio, em forma de infra-estruturas municipais, para com todas e 

todos, que, em consequência, serão atirados para o desemprego.

Pois, após a implementação de tal  medida, talvez  mais ou menos milha-

res de pessoas, ficaram desempregadas. Só [?] por isso, poderão provocar 

uma convulsão e por simpatia com  efeito dominó, acontecer um tremen-

do mau estar social provocado pelo sem fim de compatriotas desconten-

tes, que em desespero da causa poderão, oxalá que não, provocar desaca-

tos, que em nada beneficiará a pacífica cidade das acácias, que é Maputo. 

Infelizmente, para problemas gravíssimos, já bastam os que acontecem 

no Norte e Centro do país !

Dever-se-ão acautelar situações que possam criar “esponjas” , que se po-

derão tornar insurgentes no Sul  de Moçambique!?

 

Presidente Comiche, quem avisa amigo é!!!

Assim sendo, continuando a abordar o tema sobre a expulsão dos vende-

dores dos passeios, aconselharia, que, por exemplo, na Katembe alí a 20 

minutos … do [Chilunguine ], se construíssem, infraestruturas condig-

nas e dignas, para alocar aquele povo todo, que desta forma passará a ser 

feiristas , em vez de vendedores de rua, quase a atingir as raias da margi-

nalidade. Já que no meio da confusão, marginais há, que se aproveitando 

das vendedoras e vendedores dão “palmadas” , ao transeuntes que por ali 

passam, no sobe e desce de casa para serviço, do trabalho para os trans-

portes públicos,  daí para as casas de pasto; assim como, para os centros 

hospitalares; naturalmente à Polícia, para apresentarem as queixas pelos 

roubos, que todas e todos nós somos vítimas.

A referida tomada de posição, não será política, mas sim administrativa! 

Contudo, deverão ser acauteladas as consequências Políticas/Sociais. Tão 

como o respeito com quem se julga{?} com direitos adquiridos. Quando  

afinal  esses direitos existiram, porque, anteriormente, foi-se-lhes levia-

namente permitido, que se acomodassem nos passeios, criando sérios 

embaraços aos pedestres, que inúmeras vezes têm que circular nas vias, 

perigando e de que forma as suas vidas e a própria segurança rodoviária 

!!!

Apoio esta medida, recomendando com a sua permissão, Presidente Co-

miche, que o Município se cuide e cuide dos Munícipes, considerando 

todos os vectores para que Moçambique, por direito próprio, deixe de pa-

recer um projecto de país e passe a ser com o desejo de todas e todos nós, 

um país sério e credível, passando neste caso, pela ordenação das Cidades.

 Até parece que sou bruxo

Como todo o mundo deve ter reparado, esta coluna e a página desportiva 

no savana, não foram editados, na pretérita semana, pelo facto lamento.

A coluna com o título: Bassopa Presidente Comiche foi só editada esta 

semana.[Hoje]

Além das desculpas que gostaria de enviar às estimadas e estimados lei-

tores, também gostaria, com a vossa permissão, de fazer alguns comentá-

rios ao que previ e, ao que aconteceu:

– Aparentemente este título e a coluna perderam timing.

– Até parece que sou bruxo.

– Era óbvio que as manifestações iriam acontecer!...

– Aqueles apedrejamentos a viaturas junto ao Ponto Final na Av. Eduar-

do Mondlane, foram cobardes e muito mal dirigidos, mas…previstos!

– O Conselho Municipal de Cidade de Maputo deveria fazer um levan-

tamento exaustivo, de todas e todos que estão nas zonas a interditar, aos 

vendedores de rua.

– Depois, com uma base de dados criteriosamente feita, alocar-se todo 

aquele tecido humano, n’uma Feira, que poderá ser na Katembe.

– Senhores Vereadores do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, 

aquele tipo de pessoa-vendedores-de-rua, pela sua índole, não ficarão a 

bem ou a mal em nenhum bazar, por muito tecto, acesso higiénico ou 

sanitário que tenha!

– Já agora, que tal, estudar-se a valer as formas de se acabar com os 

Dumbanengues?

Aconselho a que os Municípios nesta matéria, começassem por concer-

tar a acção, ao conciliarem um agrement com a nossa polícia e, depois, 

porém mãos à obra.

Sem este acordo nada se fará; palavra d’honra.

Leia se faz favor: Aproveitando a boleia do tema da coluna d’hoje, tam-

bém gostaria de encorajar outra medida Administrativa  do Município,  

mas não Política: A superior decisão do nosso Governo e dos  Municí-

pios, em acabar-se com os dumbanengues!

Também deveriam ser extintos  e criar-se: Feira Popular da Katembe e 

outras que tais, por este Moçambique fora.

Bassopa, Presidente Comiche
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Autora de mais de 14 livros, entre 

prosa e poesia, foi como poeta que 

Glória de Sant´Anna mais se des-

tacou. No livro “Quando o Silêncio 

é Sujeito: Um Tributo à Glória de 

Sant’Anna”, a mesma é vista como 

cultora de versos, quase esquecida de 

ter escrito contos e romances. Mas, o 

que de forma unânime se lamenta, é o 

facto de estar-se diante de uma gran-

de voz da história da literatura portu-

guesa e quase ninguém faz caso disso.

A professora e escritora de origem 

portuguesa Glória de Sant’Anna 

viveu e trabalhou em Moçambique, 

entre as décadas 50 e 70 do século 

passado, antes de regressar defini-

tivamente para Portugal, onde aca-

bou por falecer, em 2009. Glória de 

Sant’Anna foi habitante da antiga 

Província Ultramarina de Portugal, 

onde montou estadia na cidade de 

Porto Amélia, hoje Pemba, em Cabo 

Delgado, desde 1953. Em 1972, a 

poetisa e professora mudou-se para 

Vila Pery, actual cidade de Chimoio, 

onde continuou a leccionar, fazer rá-

dio e, acima de tudo, a escrever versos, 

sendo que algum tempo depois se viu 

obrigada a regressar para Portugal, 

onde perdeu a vida.

O lado poético de Glória de 

Sant’Anna mereceu um lugar de des-

taque nas mais de 244 páginas que 

compõem o livro “Quando o Silen-

cio é Sujeito: Um Tributo à Glória 

de Sant’Anna”, projecto coordenado 

por Luís Loforte e Edmundo Galiza 

Matos. Cerca de 60 páginas da obra 

são dedicadas à crítica à sua poesia, 

através de 11 textos escritos por ca-

ras diferentes ligadas, directa ou in-

directamente, à literatura lusófona. 

Glória de Sant́ Anna: a poeta do mar, 
que foi esquecida na terra
Por Lucas Muaga

São eles Almiro Lobo, Ana Mafalda 

Leite, Carmen Lúcia, Eugénio Lis-

boa, Fátima Mendonça, Guilherme 

de Sousa Bezerra, Jorge Alberto Vie-

gas, Juvenal Bucuane, Victor Oliveira 

Mateus e Xosé Lois García.

A poesia da escritora e professo-

ra portuguesa é acompanhada pela 

consciência de retorno a sua terra na-

tal, expressa em versos como “Parti-

rei em Dezembro,/quando as acácias 

brotem do momento/ do chão ser 

todo verde até ao mar”, publicados 

em 1965, conforme escreve a inves-

tigadora italiana Giulia Spinuzza, 

que ironicamente recorda que, apesar 

de tudo, tendo chegado a Portugal,  

Gloria de Sant’Anna volta a usar 

a poesia para tentar reencontrar-se 

com Moçambique e evoca poetas 

como Eduardo White, José Cravei-

rinha, Ana Mafalda Leite, Fernando 

Couto e Sebastião Alba. 

Deste modo, há uma co-

mum concordância de 

serem a água e o oceano 

os elementos essenciais 

do imaginário poético de 

Glória de Sant’Anna, ain-

da que Giulia Spinuzza vá 

mais além e fale de versos 

que exploram o “secretis-

mo” e o “silêncio”, como 

elementos indispensáveis 

para “proteger a própria 

intimidade da violação 

perpetuada da palavra, e o 

sentido de liberdade, as-

sociado ao facto de que o 

corpo é instável como a 

água e não se deixa pren-

der”.

Por esta via, Spinuzza la-

menta que o facto de ser  

Glória de Sant’Anna, detentora de 

uma poesia bastante rica, mesmo 

assim, pouco estudada, uma situação 

que não a tira o mérito de ser uma das 

principais vozes da literatura produ-

zida em Moçambique. Para Spinu-

zza, Sant´Anna foi cultura de versos 

intimistas, que acabam por fazer um 

retrato fiel da “escrita feminista em 

âmbito colonial”, sem deixar de lado 

que “oferece também uma visão do 

mundo moçambicano anterior à in-

dependência, de onde emergem fi-

guras locais, como pescadores ou as 

mulheres à beira-mar, representadas 

de uma forma intima e profunda-

mente humana”. 

Entretanto, se para Spinuzza está 

no mar a varinha mágica da poéti-

ca de Glória de Sant’Anna, para o 

professor e estudioso de Literatura 

moçambicana, Guilherme de Sousa 

Bezerra, talvez esteja no silêncio o 

ponto fulcral dos poemas da auto-

ra profundamente apaixonada pelo 

Índico, sem ignorar a ideia de ser o 

mar uma “obsessão assumida”, nem 

a busca por “questões e denúncias de 

cunho social, notadamente as raciais”.

Mas o silêncio, na visão de Bezerra, 

vai mais longe, pois pela “sua impor-

tância e a sua grandeza, permanece 

ainda distante dos olhares da crítica, 

responsável, em última instância, pela 

formação de um cânone”. Portanto, 

este silêncio, não é apenas em relação 

a Moçambique, porque, no seu país, 

Brasil, “contam-se apenas duas dis-

sertações”.

Por outro lado, os escritos de Glória 

de Sant’Anna estão próximos à poe-

sia trovadoresca, pelo menos é esta a 

percepção da pesquisadora Ana Ma-

falda Leite, que destaca a “utilização 

de recursos retóricos, veiculados a 

matriz lírica dos cancioneiros e ro-

manceiros, nomeadamente os curtos 

diálogos, as repetições refranicas, as 

temáticas das canções de alba e das 

barcarolas, tão propícias a quem está 

junto do mar”.

Ana Mafalda Leite ainda dá exemplo 

de dois títulos da autora de origem 

portuguesa, “Cancioneiro Incom-

pleto” e “Cantiga de amigo e Trova”, 

dedicados à Sebastião Alba e a Eugé-

nio Lisboa, dois autores que, segundo 

Ana Mafalda Leite, também seguem 

a linha da poesia trovadoresca.  

Há no livro “Quando o Silencio é 

Sujeito: Um Tributo à Glória de 

Sant’Anna”,  mais aspectos a destacar, 

que engrandecem a autora portugue-

sa, cuja a ligação com Moçambique 

mostra-se, de certo modo, umbilical. 

Os críticos que participam desta co-

lecção de textos, exploram a grandeza 

e riqueza dos versos de Sant´Anna 

que, entretanto, parece perder-se no 

tempo, visto que os olhos da crítica 

literária andam bem distantes. Glória 

de Sant´Anna é uma poeta do mar, 

esquecida na terra. 

Ainda assim, vale a pena recordar que, 

recentemente, Glória de Sant’Anna, 

alguns anos depois da sua morte, teve 

um prémio de poesia, em sua ho-

menagem. carregando o seu próprio 

nome, o certame busca pelo melhor 

livro lusófono. Criado em 2012, a 

primeira edição do referido prémio 

galardoou o poeta Eduardo White, 

através do livro “O Poeta Diarista e 

os Ascetas Desiluminados”. 

O Prémio Literário Glória de 

Sant´Anna é organizado pelo Grupo 

de Acção Cultural de Válega (GAC) 

e pela família da poeta e professora. 

Para a pesquisadora Fátima Men-

donça, que é professora de literatura 

na Faculdade de Letras e Ciências 

Sociais da Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM),  no texto “Gló-

ria de Sant’Anna: Homenagem a 

quatro tempos” (2018), este galardão 

tem sido uma janela para que autores 

moçambicanos sejam conhecidos na 

comunidade lusófona, mais especifi-

camente, em Portugal, onde o mesmo 

é atribuído.

Não é para menos, afinal, depois de 

Eduardo White, há que recordar 

nomes como Luís Patraquim e Ro-

gério Manjate, que foram Menções 

Honrosas, com “O deus restante” – 

vencedor do  “Oceanos” (Prêmio de 

Literatura em Língua Portuguesa de 

2018)   e “A cicatriz encarnada”, no-

meadamente. A mesma proeza teve, 

em 2015, o poeta Mbate Pedro, com 

“Debaixo deste silêncio que arde”.

Depois do pronunciamento do Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, sobre a situação de Moçambi-

que face à pandemia do Coronavírus, onde o es-

tadista moçambicano deixou ficar recomendações 

de que os cidadãos devem evitar os “espaços altamente 

aglomerados para minimizar a facilidade de contamina-

ção”, bem como a suspensão de todos os eventos com mais 

de 300 pessoas, algumas casas culturais da cidade de Ma-

puto decidiram suspender as suas actividades. 

A suspensão  das actividades, nas casas culturais, tem como 

objectivo evitar a possível expansão do vírus, ainda que 

não haja, pelo menos, até ao fecho desta edição, nenhum 

caso confirmado de Covid-19 no país. A ideia principal 

é prevenir, enquanto se espera, que a situação melhore e, 

pelo que se percebe, há uma comum esperança de que as 

coisas voltem à normalidade até os finais de Abril.

Enquanto isso não acontece, as casas culturais, como a 

Fundação Fernando Leite Couto, o Camões - Centro 

Cultural Português, o Cinema Scala, o 16Neto, o Museu 

Mafalala, o Centro Cultural Brasil Moçambique e a As-

sociação dos Músicos Moçambicanos decidiram suspen-

der, temporariamente, as suas actividades, devido à pande-

mia do Coronavírus.

No16Neto, a fé é que as coisas melhorem até 30 de Abril, 

entretanto, as actividades só retornam, se até este período 

“houver avanço positivo acerca desta situação”. Mesmo 

assim, a instituição tem abertas as suas portas ao Co-work 

e ao restaurante Blue Café, garantindo que “já pratica as 

medidas de prevenção recomendadas pela OMS (Organi-

zação Mundial de Saúde)”.

É algo semelhante ao que acontece na Fundação Fernan-

do Leite Couto, que mantém aberto o Restaurante “Sal 

& Grafia”, bem como o funcionamento normal dos seus 

escritórios. Entretanto estão suspensos todos os eventos 

e, durante 1 mês, a biblioteca estará fechada. “Reavaliare-

mos, consoante a evolução desta situação, uma nova posi-

ção sobre as actividades culturais que irão decorrer após o 

final do período acima descrito”, escreve a FFLC.

O Camões Centro Cultural Português suspende tem-

porariamente as suas actividades e está condicionando o 

acesso à sua biblioteca, atendendo as pessoas, mediante 

um agendamento prévio. “Para agendar visitas e utilização 

da biblioteca, o utente deverá enviar um pedido por e-

-mail, apresentando a necessidade concreta de utilização 

e de grau de urgência”. 

O Cinema Scala fechou as portas, também “devido ao 

surto do Coronavírus, e por questões de segurança”. Está 

adiado o Ciclo de Cinema Cubano, faltando duas sessões, 

que deviam ser realizadas ainda este mês.

A Associação dos Músicos, igualmente, suspendeu tem-

porariamente todas as suas actividades. “Lamentamos o 

cancelamento de eventos já agendados mas consideramos 

um acto de responsabilidade para com os cidadãos e os 

próprios funcionários do centro (que evitarão desloca-

mentos via transporte público para ir ao serviço)”, escreve 

a Associação, que cancelou o espectáculo “A voz do rapaz”, 

de Arnaldo Manhice.

O Museu Mafalala, do mesmo modo, adiou, para uma 

data a anunciar, o espectáculo “Kloro e os suspeitos de 

costume”, que estava agendado para 21 do mês corrente.  

(Lucas Muaga)

Coronavírus cancela eventos das casas de cultura

Tudo parado!
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Há exactamente cem anos, 
aconteceu a que provavel-
mente foi maior tragédia 
humana na história recen-

te de Moçambique, pior que a mor-

tífera década de seca entre 1830-

1840 que incendiou as migrações e 

lutas tribais da altura, trazendo os 

swázis e um ramo dos zulus para a 

metade a sul do território que hoje 

é Moçambique, causando inúme-

ras mortes e derrubando a ordem 

estabelecida, com impacto na sua 

história até aos dias que correm.

O tratamento científico do assun-

to desta tragédia praticamente não 

existe na literatura, e ainda menos 

no que está publicado em língua 

portuguesa. A Grande Pandemia 

Mundial de 1918-1919, também 

chamada Gripe Espanhola (que, de 

espanhola nada tem) praticamen-

te não consta nos registos formais, 

nem tão pouco (com talvez uma 

excepção) parece ter havido uma 

recolha e análise dos registos da im-

prensa e arquivos coloniais moçam-

bicanos da altura, sendo necessário 

aprofundar mais este conhecimento 

para se terem os factos.

Em parte isto sucedeu porque na 

altura decorria a Primeira Guerra 

Mundial e, com raras excepções, a 

imprensa era controlada e censura-

da, pelo que a informação pública 

era manipulada para manter o foco 

no esforço de guerra e impactar a 

moral das populações e simples-

mente não fluía. Desde Agosto de 

1914, as nações envolvidas no esfor-

ço da guerra, centrado na Europa, 

despendiam enormes recursos ma-

teriais e humanos, desviando-os do 

consumo de civis, donde resultaram 

fragilidades significativas, nomea-

damente na sua nutrição e estado 

de saúde, agravado pelos factos de 

que na altura a medicina ainda se 

encontrava num estado de sofisti-

cação muito mais rudimentar que 

o que conhecemos hoje em dia e as 

condições sanitárias das populações 

eram muito mais débeis. Um factor 

adicional foi o enorme aumento nos 

movimentos de pessoas e bens des-

de o fim do Século XIX, o que tor-

nou possível a transmissão do vírus.

Em 1914, apesar da actual retórica 

anti-colonial, Moçambique per-

manecia adormecido numa espécie 

de profundo sono pré-colonial. A 

seguir à paradigmática mas cirúr-

gica   investida de Mouzinho no 

Sul, vinte anos antes, a esmagadora 

maioria da população vivia desagre-

gadamente no mato, de auto-sus-

tentação e no mais em primitivo e 

esplêndido isolamento, as excep-

ções sendo o ocasional surgimento 

de um português (ou estrangeiro, 

no caso das companhias majestá-

ticas) a fazer negociatas, a querer 

cobrar impostos ou querer impor 

às populações serviços à borla. Na 

costa, o domínio colonial era uma 

ficção, vagamente sustentada pela 

invocação de tratados europeus em 

que era afirmada a soberania portu-

guesa, suportada por uns barquitos 

obsoletos. Um punhado de portu-

gueses habitava, precariamente, em 

Lourenço Marques, a Ilha de Mo-

çambique, o Ibo e a Beira.

Aparte a África do Sul, por causa 

do ouro e os diamantes e os boers 

e os britânicos, não era assim tão 

diferente do resto de África, sendo 

que os outros ainda tinham algum 

dinheiro para fazer o colonialismo. 

Os portugueses, falidos, endivida-

dos e agora republicanos, não ti-

nham e mantinham um “império” 

multicontinental quase impossível 

de gerir.

O início da Guerra, no final de 

1914, faria prever algum cresci-

mento económico, mas nem isso 

aconteceu. Por razões internas e de 

algum chico-espertismo, Portugal 

lembrou-se de fazer “alguma” guer-

ra em Moçambique, que, para além 

de basicamente ter sido uma longa e 

mortífera palhaçada para putativos 

colonos e colonizados, teve o vago 

mérito de servir de (pequenino) pa-

lanque para os líderes da nascente (e 

moribunda) república, se sentarem 

em Versalhes, ainda assim em bicos 

dos pés, reclamando recompensas 

pelo sangue vertido e os sacrifícios 

feitos.

A única recompensa acabou sen-

do a “devolução” do Triângulo de 

Quionga (em frente ao qual está 

quase todo o gás de que se fala ago-

ra).

E é neste contexto, praticamente 

no fim desta guerra, que acontece a 

pandemia.

A Gripe Aviária
Um artigo publicado em Novembro 

de 2018 sobre o grau de preparação 

dos países africanos para uma epi-

demia de gripe descreve assim o 

contexto geral e o percurso deste 

tipo de calamidade (tradução mi-

nha):

A gripe aviária de alta patogenicida-
de (vírus do tipo H5N1) não costuma 
infectar seres humanos, mas representa 
uma grande ameaça na forma da sua 
transferência da população animal 
para a humana, muitas vezes com re-
sultados fatais quando os seres huma-
nos estão infectados. Como exemplo, 
entre 1990 e 2000, o vírus aviário 
H5N1 circulou activamente ininter-
ruptamente entre aves migratórias e 
animais na Ásia, Europa e Mediter-
râneo, dando assim a perspectiva de 

um sério surto de pandemia de gripe 
em humanos.
A gripe pandémica é uma doença rara 
causada por um novo vírus da gripe, 
um subtipo que tem a capacidade de 
causar uma transmissão sustentada de 
humano para humano e para o qual 
a população tem pouca ou nenhuma 
imunidade. Historicamente, houve 31 
possíveis surtos de gripe desde 1580, 
ocorrendo aproximadamente a cada 
15 anos, com 3 ocorrendo no século 
XX: os surtos de 1918, 1957 e 1968. 
O surto de influenza pandêmico de 
1918 foi o mais devastador, causando 
entre 50 e 100 milhões de mortes no 
mundo. Na África, a contagem da fa-
talidade da gripe pandêmica foi de 2,3 
milhões de mortes, o que é considerado 
subnotificado. As gripes pandêmicas 
de 1957 e 1968 em África causaram 
cerca de 2 a 3 milhões e 1 milhão de 
mortes, respectivamente. No século 
XXI, uma pandemia de gripe ocorreu 
em 2009, causando 18.156 mortes em 
todo o mundo.

O que foi a Pandemia de 
1918
A Pandemia de Gripe de 1918 ( Ja-

neiro de 1918 -Dezembro de 1920, 

vulgarmente conhecida como Gri-

pe Espanhola) foi uma pandemia 

gripal mortal, envolvendo (sabe-se 

hoje) o vírus da gripe H1N1, que 

infectou cerca de 500 milhões de 

pessoas em todo o mundo, incluin-

do pessoas em ilhas remotas do 

Oceano Pacífico e no Ártico, que 

resultou na morte de entre 50 e 100 

milhões (três a cinco por cento da 

população total da Terra na altura), 

tornando-se um dos desastres na-

turais mais mortíferos da história 

humana.

A gripe, como todas as gripes, era 

transmitida por via aérea. Quando 

uma pessoa doente tossia, expelia 

cerca de um milhão de partículas, 

infectando todos à sua volta.

Três Ondas Mortíferas
A pandemia espalhou-se e impac-

tou todo o planeta em três surtos, 

ou “ondas”. A primeira começou no 

início de 1918, a segunda começou 

em meados de 1918 e a terceira em 

meados de 1919.

Ao contrário do comportamen-

to habitual das gripes, a Primeira 

Onda desenvolveu-se não no in-

verno mas na Primavera e início 

do Verão de 1918 (no Hemisfério 

Norte) mas já tinha algumas parti-

cularidades, nomeadamente as suas 

características eram algo diferentes 

das tipologias habituais (provocan-

do dúvidas no seu diagnóstico), era 

mais agressiva do que o habitual e 

apesar de atingir as partes da popu-

lação “habituais” – os mais novos, 

mais velhos e pessoas com sistema 

imunitário comprometido – atingiu 

já algumas pessoas adultas e saudá-

veis. O ciclo desta primeira onda 

durou entre 4 a 6 semanas.

Quando a primeira onde passou, 

matando já milhões de pessoas, 

causando enorme confusão e sobre-

carregando as parcas infra-estrutu-

ras de saúde, toda a gente pensava 

que, ainda assim, a pandemia tinha 

acabado.

Mas aconteceu precisamente o con-

trário.

A segunda onda, que começou no 

fim do Verão de 1918 no Hemis-

fério Norte, foi tão rápida e arrasa-

dora como inesperada. Desta vez, 

apesar de não causar mortalidade 

nas pessoas previamente afectadas 

na primeira onda (donde se deduz 

que o segundo vírus tinha uma 

relação com o primeiro, causando 

alguma imunidade nestas pessoas) 

teve a particularidade de causar ele-

vadíssimas taxas de mortalidade em 

pessoas que não tinham apanhado a 

gripe na primeira onda, e desta vez, 

especialmente, em pessoas adultas e 

saudáveis.

Foi uma razia assassina, em todo o 

mundo. Num espaço de apenas 4 a 

7 semanas, centrada no mês de Ou-

tubro de 1918, dezenas e dezenas de 

milhões de pessoas morreram em 

todo o mundo.

A terceira onda, em meados de 

1919, foi basicamente semelhante 

à primeira, mas quase residual por 

comparação com a segunda.

A Pandemia na África do 
Sul
Por ser um país vizinho e mais 

entrosado com a economia e a po-

pulação de Moçambique (a Sul da 

Latitude 22 graus Sul), importa ver 

o que aconteceu na África do Sul, 

uma vez que existem registos e es-

tudos para este país – ainda que as 

estatísticas e outros aspectos sejam 

ainda alvo de revisão. Assim, o sítio 

sul-africano Health24 resume assim 

o que aconteceu na vizinha África 

do Sul:

A África do Sul foi o quinto país 

do mundo mais atingido pela gripe 

de 1918. Quase tantos sul-africa-

nos morreram com a gripe de 1918 

como morreram cidadãos norte-

-americanos.

1,6 – 3 milhões de pessoas de uma 

população de cerca de 6 milhões – 

ou seja, metade de quem vivia na 

África do Sul – apanhou a gripe.

Quase meio milhão de pessoas 

morreu da epidemia de gripe na 

África do Sul.

Dois terços dos que morreram vi-

viam na região da Cidade do Cabo.

Entre 23 e 44 em cada mil pessoas 

no país morreram da gripe (2-4 por 

cento do total).

Na Segunda Onda, estima-se que 

cerca de 140.000 pessoas morreram 

em apenas sete semanas, entre Se-

tembro e Outubro de 1918:

Segundo uma investigação pionei-

ra de Howard Philips, a Segunda 

Onda foi primeiro visível com a 

chegada à Cidade do Cabo, no dia 

13 de Setembro de 1918, do Juros-
lav, um navio com cerca de 1300 

nativos sul-africanos regressados da 

Europa (desmobilizados da Guer-

ra) e que fizera uma paragem em 

Freetwon, na colónia britânica de 

Sierra Leone (pág.24). À primeira, 

os responsáveis pela saúde pública 

isolaram o grupo, mas, não detec-

tando nada, permitiram que essas 

pessoas se metessem em comboios e 

fossem para suas casas, nos dias 16 e 

17 de Setembro. Dois dias depois, o 

vírus espalhara-se até Joanesburgo.

Mas há outros cenários e versões 

de como o vírus chegou à África 

Austral.

O vírus surge em operários da mi-

nas de ouro em Joanesburgo em 

18 de Setembro de 1918. Na tese 

acima, o autor expressa dúvidas 

(págs.10-11) quanto a se o surto 

originou em mineiros vindos de 

Durban ou do Sul de Moçambique.

Durante o mês de Outubro de 

1918, dos 190 mil mineiros em Joa-

nesburgo, 60 mil tiveram a gripe e 

milhares morreram.

No início de Novembro de 1918, 

as autoridades detectaram a chega-

da de mineiros de Moçambique já 

afectados com o vírus da Segunda 

Onda, de longe o mais mortífe-

ro. Num acordo assinado entre as 

autoridades sul-africanas e portu-

guesas a Wenela (Witwatersrand 
Native Labour Association), entidade 

que retinha o monopólio do recru-

tamento de mineiros em Moçambi-

que, suspendeu temporariamente o 

recrutamento no início de Dezem-

bro (págs. 13-14), acordando ainda 

que os moçambicanos já nas minas 

permanecessem (forçosamente) no 

Transvaal durante este período. O 

acordo vigorou até Março de 1919 e 

voltou a ser imposto em Maio 

desse ano, quando se verificou 

a chegada da Terceira Onda. 

A Gripe Espanhola em Moçambique (1918-1920)* 
Por António Botelho de Melo
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rus, responsável pela pandemia da 

Covid-19, tinha infectado mais de 

200 mil pessoas em todo o mundo, 

das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infectadas, mais de 

82.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em 

Dezembro, e espalhou-se por mais 

de 146 países e territórios, o que le-

vou a OMS a declarar uma situação 

de pandemia.

Os países mais afectados depois 

da China são a Itália, com mais de 

2.500 mortes para 31.506 casos; 

o Irão, com 1.135 mortes (17.350 

casos); a Espanha, com 558 mortes 

(13.716 casos) e a França com 175 

mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vá-

rios países adoptaram medidas ex-

cepcionais, incluindo o regime de 

quarentena e o encerramento de 

fronteiras.

As empresas da indústria extracti-

va em Moçambique poderão exigir 

benefícios fiscais ao Governo, caso 

o impacto da Covid-19 se prolon-

gue por mais tempo, reduzindo as 

projecções de receitas fiscais do sec-

tor, refere o Centro de Integridade 

Pública (CIP).

De acordo com a análise do CIP, o 

Covid-19 poderá ter um impacto 

significativo na indústria extractiva 

de Moçambique, porque os países 

que importam o carvão, gás natural 

e outros hidrocarbonetos moçam-

bicanos estão entre os mais atingi-

dos pela pandemia.

SOCIEDADE

Exceptuando os 160 mineiros mo-

çambicanos já hospitalizados e a 

morrer, os restantes aceitaram resig-
nados a imposição das autoridades 
(pág. 19).
O impacto desta situação nas ope-
rações (e nos lucros) das minas foi 
muito significativo. Se as minas já 
tinham uma falta de pessoal estima-
da em 26 por cento antes da Segun-
da Onda, no final de 1918, segundo 
o relatório do Presidente da Cham-
ber of Mines (citado por Philips), 
essa falta havia ascendido para 38 
por cento. A situação foi conside-
rada tão má que foi considerado 
reverter a proibição de recrutamen-
to de mineiros a Norte da Latitu-
de 22 graus Sul, imposta em 1913 
devido à alegada detecção de uma 
muito elevada taxa de mortalidade 
entre as pessoas vindas dessas áreas. 
Sendo que a Latitude 22 graus Sul 
era a delimitação dos territórios sob 
administração da majestática Com-
panhia de Moçambique. No entan-
to, no final, a proibição manteve-se 
(págs. 16-17).
Na sua tese, Philips descreve em 
detalhe a progressão da Segun-
da Onda da Pandemia na Cida-
de do Cabo, em Kimberley (onde, 

em Outubro, um quarto dos cerca 

de 11.5 mil mineiros num campo 

morreram), em Bloemfontein, e 

no Transkei, a única zona africana 

rural alvo do seu estudo, com rele-

vância em termos de ilustrar o que 

poderá ter sucedido nas zonas rurais 

A 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não tem 
dúvidas sobre o que é o 
coronavírus: “inimigo da 

Humanidade”.

Até quarta-feira, o “inimigo da 

Humanidade” já tinha dizimado 

8.000 pessoas, devido a este vírus, 

detectado inicialmente na China, 

em Dezembro.

“Este coronavírus representa uma 

ameaça sem precedentes. Mas 

também é uma ocasião sem prece-

dentes para unirmo-nos contra um 

inimigo comum, um inimigo da 

Humanidade”, declarou o director-

-geral da OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, falando por video-

conferência a partir de Genebra.

Antes mesmo de Tedros Adhanom 

Ghebreyesus declarar guerra à Co-

vid-19, vários Estados já tinham 

decretado o estado de emergência, 

uma medida excepcional que se 

impõem em situações de guerra ou 

outras de grave ameaça à ordem 

pública.

Depois da China, a Europa é agora 

o epicentro da pandemia e concen-

tra actualmente o maior número de 

casos.

Agravamento em África
Em África, até quarta-feira, a con-

tabilidade das agências noticiosas 

internacionais apontavam para a 

existência de, pelo menos, 600 ca-

sos e 16 mortes em 33 dos 55 países 

e territórios do continente, enquan-

to os dados do Centro de Preven-

Covid - 19

A humanidade enfrenta um inimigo - OMS
ção e Controlo de Doenças (CDC) 

da União Africana registava mais 

de 500 contágios em 31 países.

De acordo com o site Worldome-

ters sobre a pandemia do Covid-19, 

que compila quase em tempo real 

a informação da OMS, de fontes 

oficiais dos países e de órgão de in-

formação, durante o dia de quarta-

-feira foram registados perto de 80 

novos casos em 14 países africanos.

A África do Sul registou 31 novos 

casos e contabilizava 116, tornan-

do-se no país com mais casos na 

África Subsaariana.

A maior parte dos casos é de pes-

soas recém-regressadas ao país, mas 

a contaminação local estava em 

crescimento, com 14 dos 31 novos 

doentes a serem infectados local-

mente.

O Governo proibiu os navios de 

cruzeiro de atracarem nos portos 

do país.

A Nigéria, o país mais populoso de 

África, com 200 milhões de habi-

tantes, anunciou na quarta-feira 

cinco novos casos, somando oito.

As autoridades suspenderam a en-

trada de passageiros provenientes 

de 13 países de alto risco: China, 

Estados Unidos da América, Itá-

lia, Irão, Coreia do Sul, Espanha, 

Japão, França, Alemanha, Noruega, 

Reino Unido, Países Baixos e Suíça.

Os países lusófonos - Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique 

e São Tomé e Príncipe - mantêm-

-se sem casos confirmados.

Até quarta-feira, o novo coronaví-

“Trata-se da China [onde o eclodiu 

o vírus em Dezembro de 2019, da 

África do Sul [que regista o maior 

número de casos na África do Sul] e 

de Inglaterra [o 11º país mais afec-

tado no mundo]”, lê-se na análise.

O CIP observa que as concessioná-

rias do projecto Coral Sul FLNG, 

na bacia do Rovuma, norte de Mo-

çambique, assinaram um contrato 

de compra e venda de gás natural 

liquefeito com a multinacional in-

glesa BP válido por 20 anos.  

Por outro lado, a queda de preços 

dos hidrocarbonetos, o agravamen-

to dos custos dos bens e serviços, 

bem como a alteração dos prazos 

de entrega dos bens e serviços vão 

provocar um impacto negativo no 

sector.

O CIP lembra que, em 2014, a em-

presa brasileira Vale exigiu ao Go-

verno moçambicano a revisão da 

carga fiscal pela sua operação em 

Moatize, província de Tete, Centro 

de Moçambique, devido à queda do 

preço de carvão mineral.

“Se a situação prevalecer, as empre-

sas do sector podem aproveitar-se 

do momento para exigir benefícios 

fiscais à semelhança do que sucedeu 

com a Vale em 2014”, refere a aná-

lise.

Esse cenário poderá resultar na re-

dução de receitas fiscais para o Es-

tado moçambicano e comprometer 

as projecções de ganhos.

BAD em quarentena
O Banco Africano de Desenvolvi-

mento decretou uma série de me-

Moçambique não escapou aos efeitos 

da pandemia de 1918-1920. Para 

além das ligações com os países vizi-

nhos, alguns portos de Moçambique 

estavam ligados a Portugal europeu por barco. E 

sabe-se que Portugal sofreu igualmente os efei-

tos da pandemia.

Mas não conheço ainda estudos e evidências for-

mais em relação ao que, precisamente, sucedeu 

em Moçambique. As únicas evidências, circuns-

tanciais, chegaram-me de Alfredo Pereira de 

Lima e da sua filha Cristina e ainda de um artigo 

académico da autoria do Dr. Júlio Machele, ac-

tualmente professor de História na Universidade 

Eduardo Mondlane.

A primeira evidência já foi referida e merece ser 

repetida. A propósito de um curto texto sobre os 

cemitérios de Lourenço Marques, Cristina Pe-

reira de Lima escreveu:

“Pouco depois do final da Grande Guerra de 1914-

1918 , para acorrer aos enterramentos em massa das 

muitas centenas de indígenas vitimados pela epide-

mia pneumónica, foi inaugurado o Cemitério de São 

José de Lhanguene.”

O então cemitério da Cidade, o São Francisco 

Xavier, já estava quase cheio e não havia maneira 

de acudir aos enterros em massa.

A segunda evidência é contida num segundo re-

lato de Cristina Pereira de Lima, numa mensa-

gem inédita que me enviou uns dias depois:

 A vida do meu pai (o historiador de Moçambique 

Alfredo Pereira de Lima) tem tudo a ver com a peste 

bubónica [surto de 1918-1920] . O meu avô {pater-

no] morreu no Chongoene juntamente com a sua po-

pulação. Recusou-se a sair e tratava dos doentes nas 

palhotas e nas aldeias. Ele era administrativo e foi 

também infectado. Foi a população que tratou dele e 

que o enterrou no mato quando ele morreu. A minha 

avó também foi infectada e levada para as palhotas, 

onde foi tratada com ervas e plantas e o meu pai foi 

cuidado por eles todos, o meu pai que tinha então 

apenas um ano e tal [de idade]. O meu avô morreu 

com 29 anos de idade. Eram os únicos três brancos 

que viviam no Chongoene. É uma história muito 

bonita de sacrifício e abnegação do meu querido avô 

que muito me comove. O meu pai ficou órfão com 1 

ano de idade.

Um exemplo de como o vírus se espalhou é con-

tido no relato de Anne Rasmussen, uma britâni-

ca, na altura bebé, que penso cita o seu pai:

Este é o caso do navio a vapor português “Moçambi-

que”, fretado para o repatriamento das tropas por-

tuguesas que, na colónia com o mesmo nome, parti-

ciparam da Força Expedicionária contra as forças 

alemãs na África Oriental. Deixando a Ilha de Mo-

çambique em 12 de Setembro, ele entrou na Cidade 

do Cabo no dia 29, onde a praga atingiu proporções 

aterradoras, particularmente entre os trabalhadores 

nas docas e encarregados de abastecer os navios. Em 

1 de Outubro, o navio deixou este vulcão pestilento 

e, no dia 4, estava cheio de pedidos aos médicos a 

bordo de soldados afetados pela gripe pneumónica; a 

primeira morte foi no dia 6; em rápida progressão, 

a contagem no dia 11 foi 43 mortes em 24 horas … 

da população total do navio, que era de 952 pessoas, 
199 morreram durante a viagem para Lisboa, onde 
este navio sombrio ancorou em 21 de Outubro, e 
onze outras mortes ocorreram após o desembarque. 
Por outras palavras, a mortalidade geral chegou a 
22%. Os 558 soldados que retornaram de uma esta-
dia insalubre e se reuniram na quarta classe perde-
ram 180 deles, 32,2%, ou quase um terço. (um livro 

de Ricardo Jorge de 1919, analisa em detalhe o 

caso do navio Moçambique)

Num artigo de José Manuel Sobral e Maria Luí-

sa Lima sobre a pandemia, é referido que cerca 

de 135 mil portugueses residentes em Portugal 

metropolitano morreram durante esta pande-

mia, a maioria durante a Segunda Onda.

O artigo do Professor Júlio Machele refere al-

guns dados e ainda alguns testemunhos que ates-

tam a natureza da pandemia (que refere muitos 

em Moçambique chamarem Xyponyoli, uma bas-

tardização do termo português Espanhola, desig-

nação comum na altura) e a sua prevalência em 

quase todos os pontos de Moçambique.

Acresce que, em 1918, exceptuando os hospitais 

em Lourenço Marques e na Ilha de Moçambi-

que, vocacionados para servir as parcas popula-

ções urbanas, o aparato sanitário e de saúde era 

praticamente inexistente. A maior parte da po-

pulação sofreu os efeitos da pandemia sem qual-

quer assistência. 

*Artigo originalmente publicado no delagoa-
bayworld.wordpress.com

Dados de Moçambique

didas face à pandemia de Covid-19 

anunciou a instituição financeira 

africana.

As medidas incluem a obrigação 

de quarentena para funcionários do 

BAD que estiveram em países con-

siderados de alto risco.

O bloqueio à entrada do edifício-

-sede do BAD em Abidjan, Costa 

do Marfim, o recurso às vídeo-

-conferências, teleconferências, 

suspensão e viagens, encontros e 

conferências. 

O presidente do BAD, Akinmwu-

mi Adesina, que fez o anúncio das 

medidas, assinalou a importância 

de salvaguardar a vida dos funcio-

nários. 

“A minha primeira responsabilida-

de é assegurar que estão em segu-

rança, assegurar as vossas famílias 

estão em segurança, assegurar que 

possam trabalhar nas melhores 

condições de saúde e segurança, 

disse Akinmwumi Adesina. 

Adesina declarou que todos os es-

forços estão a ser empreendimen-

tos para garantir a continuação das 

operações do banco.

Todos os funcionários do BAD tra-

balham, a partir de quarta-feira, a 

partir de casa, através de tecnolo-

gias de informação.

“Por favor, não entre em pânico. 

Estão a ser tomadas medidas, a si-

tuação exige que mudemos a forma 

como trabalhamos”, acrescentou o 

presidente do BAD na comunica-

ção aos funcionários.
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Depois de receber as notícias tristíssimas de domingo, 

fechei os olhos e meditei. Aos meus ouvidos chegaram 

acordes que me enfeitiçaram literalmente os sentidos. 

Eram canções de Gabar Mabote. Tudo vibra em mim, 

como se eu fosse a própria canção ou a cascata da Namaacha 

num dia de sol escaldante. E vejam que escapámos a sexta 13, mas 

«morremos» a 15, num domingo, como se não bastasse.  Nada 

voltará a ser como antes. O vazio abriu a sua boca, sem fundo e, 

num ápice, perdemos Gabar Mabote e Jorge Arroz, duas figuras 

incontornáveis da Música e da Medicina, dois vultos da nossa 

Pátria. É urgente reinventar a morte, no calendário e na circun-

stância! 

Patraquim escreveu «Quando o medo puxava o lustro à cidade», 

e já estavas tu grande Jorge, a despertar consciências do que é ser 

verdadeiramente moçambicano. O NOSSO MAIOR VALOR 

É A VIDA. Sabiam todos, mas ainda não estava escrito. Era an-

tes. Não sei se o polícia de trânsito tinha um prato para juntar-se 

à marcha. Esqueço-me sempre que esses não precisam de mi-

galhas do Estado, eles têm um xitique valioso, em cada esquina. 

Ficamos mais pobres sem ti, caríssimo Jorge Arroz. Que a tua luz, 

aí do Alto continue a iluminar Moçambique e os moçambicanos!

Hoje socorremo-nos da presença dos homens da Defesa e da Se-

gurança do Estado. Quem sabe se na poesia, de Agostinho Neto, 

o homem da SAGRADA ESPERANÇA, hoje renovada em 

Jaime Neto, o homem forte da Defesa e Jane do SISE encontre-

mos o antídoto para a morte?

Nesta fase de  desassossego é sempre bom contar com Madodas, 

de barba rija como Óscar Monteiro, Dai e Mangueira, guias desta 

única e legítima força!  A vida!

A canção chegou à praça dos Heróis. Samora Machel Jr. e Simba 

depois de agitarem a tarde, num reencontro sempre fraterno, com 

a cumplicidade legítima da Lady Machel. Socorreram-se do Naí-

ta para aplaudirem a eterna luz da amizade. Depois não digam 

que é batota rir três vezes três.

Talvez os deputados Caifadine Manasse e Basílio Monteiro ten-

ham guardado alguma coisinha da casa dos sonhos ou nas al-

gibeiras. Meus senhores não é possível dois homens serem tão 

felizes numa tarde só.  Os olhos nas faces da maioria irradiam a 

esperança, no músico, esse médico da alma!

O Músico, esse Médico da Alma!
Em memória de Jorge Arroz e Gabar Mabote
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Foto Naíta Ussene

O governo moçambicano 

contesta a validade da 

garantia que o executivo 
de Armando Guebuza 

concedeu ao empréstimo de 535 
milhões de dólares do banco russo 
VTB, no âmbito das chamadas dí-
vidas ocultas, refere a instituição 
financeira, citada pelo canal sul-
-africano SABC.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mediaFAX -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empréstimo da VTB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa

Governo contesta 
validade da garantia



Savana 20-03-2020 EVENTOS
1

o 1367 

EVENTOS

A 
Estação Central dos Ca-
minhos de Ferro, em Ma-
puto, completou, nesta 
quinta-feira, 19 de Março, 

110 anos. Localizada na Praça dos 
Trabalhadores, em plena baixa, 
a Estação é um dos monumen-
tos mais emblemáticos da capital 
moçambicana. A gare mantém a 
sua funcionalidade e recebe com-
boios de passageiros com destinos 
diversos: Matola-Gare, Ressano 
Garcia, Manhiça, Moamba, Goba, 

Chicualacuala e Chókwè.
Para além da gare de passageiros, a 

estação alberga os escritórios cen-

trais da empresa Portos e Cami-

nhos de Ferro de Moçambique e o 

Museu. Os planos para a constru-

ção desta estação datam de 1904 e 

ela foi projectada para substituir a 

antiga estação de madeira e zinco, 

contemporânea da implantação da 

Estação Central dos 
CFM celebra 110 anos

Linha Férrea que ligaria a então ci-

dade de Lourenço Marques (actual 

Maputo) ao Transvaal (Pretória), 

na África do Sul, inaugurada a 8 de 

Julho de 1895.

A Estação Central de Maputo é 

considerada uma das 10 mais belas 

estações ferroviárias do Mundo, por 

diversas e prestigiadas publicações 

internacionais.  O imponente edi-

fício destaca-se pela sua fachada e 

sua cúpula. A Estação tem duas alas 

e diversas plataformas de embarque 

e desembarque de passageiros. Na 

plataforma esquerda da estação 

funciona o restaurante “Xitimela” e 

a galeria de arte “Kulunguana”. A 

antiga cocheira é hoje o Museu.

O pátio central e as alas acolhem 

exposições temporárias. Neste mo-

mento decorrem três exposições, 

designadamente: “As 10 mais be-

las estações do Mundo”, “Os dias 

da Estação” e “Samora Machel e 

os Portos e Caminhos de Ferro de 

Moçambique”. Para além destas 

exposições e da actividade da Ku-

lungwana, a Estação Central é um 

lugar privilegiado para diversas ini-

ciativas, como moda, espectáculos 

O 
Banco Comercial de 

Investimentos (BCI), 

a Organização das 

Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Indus-

trial (UNIDO) e o Fundo de 

Energia (FUNAE) formaliza-

ram, na última quarta-feira, a 

assinatura de memorando de 

entendimento, que preconiza 

o financiamento de projectos 

de apoio à promoção e desen-

volvimento socio-económico, 

assim como o acesso à energia 

sustentável nas zonas rurais, 

no país. Dentro de dias, “será 

oficialmente lançada a ‘Linha 

de Crédito de Apoio ao Sec-

tor Agrícola’ com soluções de 

energias renováveis, no valor 

de um milhão de dólares, a 

BCI, FUNAE e UNIDO juntam-se pela mesma causa

ser disponibilizado pela UNIDO, 

que irá assegurar juntamente com 

o FUNAE, a respectiva supervisão. 

O BCI será o parceiro financeiro”, 

referiu Hugo Costa, representante 

do BCI.

Costa considerou que a Linha de 

Crédito a ser implementada, no 

seguimento deste Protocolo, “será 

destinada ao financiamento de em-

presas, associações, cooperativas ou 

ONGs que estejam a desenvolver 

actividades no sector da agricultura, 

e no processamento agro-alimen-

tar, em zonas rurais de Moçambi-

que, através de pontos de energia 

sustentável”.

O representante da UNIDO, Jaime 

Comiche, salientou que, por via da 

declaração de Lima, adoptada na 

25ª Sessão da Conferência Geral 

da UNIDO, em 2013, e por via 

da Agenda 20/30, no Objectivo 

Sustentável nº 9, a UNIDO está 

mandatada para promover o de-

senvolvimento industrial inclusivo 

e sustentável como mecanismo de 

aceleração da distribuição equita-

tiva dos benefícios do crescimen-

to económico e da prosperidade 

nacional. Contudo, ressalvou, “há 

evidências bastantes de que não é 

possível processar matérias-primas 

locais, diversificar a economia ou 

aumentar a competitividade do 

sector produtivo sem acesso à ener-

gia moderna, a custo adequado e 

ambientalmente sustentável”.

O FUNAE, instituição responsá-

vel pela electrificação rural em 

Moçambique, e como afirmou o 

respectivo PCA, António Saíde, 

“tem estado a agir como uma 

agência implementadora em 

intervenções ao nível da zona 

rural, buscando para além da in-

clusão social […] a electrificação 

de vilas e povoados, aumentan-

do assim a possibilidade de mo-

çambicanos terem acesso à ener-

gia moderna. […] Olha também 

para a discussão em torno dos 

Objectivos de Desenvolvimen-

to Sustentável, tentando res-

ponder à procura da melhoria 

de serviços, quer da saúde, quer 

da educação, fazendo com que 

mais moçambicanos possam ir à 

escola, adicionando um período 

de actividade, o nocturno”.

de música, lançamento de livros, 

feiras temáticas e outros encontros 

culturais. Tornou-se usual o espaço 

da estação receber noivos, em dias 

de casamento, para sessões de foto-

grafias, tanto nas suas alas, como no 

Museu. 

Este ano celebram-se três impor-

tantes efemérides. A primeira é 

esta: os 110 anos da Estação Cen-

tral a 19 de Março. O Museu dos 

CFM foi inaugurado a 11 de Junho 

de 2015, há 5 anos. No dia 8 de Ju-

lho passam 125 anos da primeira 

ligação ferroviária Lourenço Mar-

ques-Transvaal (Maputo-Pretória).
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    Dinheiro na hora!
  Solicite já 
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Foi realizada, na última sexta-
-feira, em Maputo, uma pa-
lestra sobre a importância de 
se ter um seguro de saúde. O 

palestrante, Elisha Chirau Jr., espe-

cialista na matéria, falou do seguro 

e dos vários casos que podem ser 

mitigados quando se tem seguro de 

vida, em uma iniciativa da Imperial 

Seguros.

“Ter um seguro de vida não é algo 

de luxo. É uma necessidade porque 

Imperial promove palestra sobre importância do seguro de saúde
todos sabemos que quando a doença 

chega nem sempre temos condições 

financeiras para poder deslocarmo-

-nos ao hospital e muito menos 

comprar os comprimidos que são 

receitados. Portanto, tendo um se-

guro de vida, facilmente consegui-

mos tratar o que nos apoquenta”, 

explica Elisha.

Para uma plateia constituída maio-

ritariamente por directores dos 

Recursos Humanos das várias em-

presas (sendo eles decisores destas 

matérias), Elisha Chirau disse: “Nos 

nossos países africanos e Moçambi-

que não é excepção, a morte é mui-

to cara. Quando um parente nosso 

perde a vida é sempre motivo de 

sofrimento e muitas complicações 

por causa do dinheiro. O seguro fu-

nerário eu hoje está a ser aplicado 

por várias seguradoras é muito im-

portante porque naquele momento 

de dor e de aflição, a família não 

dispõem de recursos para atender à 

morte que está presente. Se come-

Entrou em funcionamento, 
nesta segunda-feira, a nova 
agência do Moza Banco em 
Machaze, por sinal a pri-

meira naquele distrito situado a sul 

da província de Manica. Espera-

-se que a Agência venha servir os 

cerca 104 mil habitantes locais, ali-

viando o sofrimento da população, 

incluindo pequenos comerciantes, 

funcionários públicos e agentes do 

Estado, que antes eram obrigados 

a percorrer longas distâncias, com 

todo o risco associado, até encon-

trar uma agência bancária.

A abertura desta agência enqua-

dra-se na iniciativa presidencial 

“Um Distrito Um Banco”, que visa 

impulsionar a expansão da rede 

bancária no País, dotando todos 

os distritos com uma instituição 

financeira onde poderão operações 

bancárias e encontrar as soluções 

financeiras adequadas às suas ne-

cessidades específicas.

Assim, o Moza Banco está em li-

nha com o desenvolvimento local 

e sustentável das comunidades, 

promovendo a inclusão financeira 

e bancarização da economia atra-

vés da expansão da sua actividade 

para os Distritos. Ainda no âmbito 

desta iniciativa, está previsto para 

o presente mês, a abertura de mais 

agências nos distritos de Tsangano, 

Ile e Derre, nas províncias de Tete 

e Zambézia.

Com a entrada em funcionamen-

to desta agência eleva-se para 67 o 

número de Unidades de Negócio 

do Moza, reforçando o estatuto de 

Banco com a 3ª maior rede de bal-

cões do País.

Machaze já 
conta com 
agência do 
Moza Banco

çarmos a cultivar o hábito do seguro 

funerário podemos facilitar muitas 

coisas nas nossas vidas”.

Na ocasião, Iva Carina, da Imperial 

Seguros, lançou para os presentes na 

palestra, um novo seguro de saúde 

acessível para várias camadas sócias. 

“ O seguro de saúde que lançamos 

para além de ser acessível a pratica-

mente todas as camadas, tem a van-

tagem de incorporar itens que não 

são prática para muitas segurado-

ras. Temos meios aéreas e terrestres 

para evacuação em qualquer parte 

do país, temos uma ambulância em 

exposição lá fora, que depois de re-

colher o paciente, faz de imediato 

o sistema de recuperação ainda na 

ambulância, não precisando de che-

gar ao hospital ou clínica”, explica.

Segundo os promotores do 

workshop, a ideia é sensibilizar a 

sociedade moçambicana sobre a 

importância do seguro de saúde e 

estimular a sua prática nas famílias 

moçambicanas.
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A INDICO SEGUROS inaugurou no dia 16 de Março de 2020, 
uma nova agência na Cidade de Vilanculos, província de Inham-
bane, juntando-se a alegria dos munícipes por ocasião da recen-
te elevação do Município de Vilanculos à categoria de Cidade.
Assim, a INDICO SEGUROS vai garantir aos munícipes de Vi-
lanculos e, não só, de toda a região norte da Província de Inham-
bane, nomeadamente, Inhassoro, Govuro e Mabote o acesso a 
produtos de seguros de qualidade associados a um serviço de 
excelência.
A INDICO SEGUROS reforça o seu propósito de garantir a 
protecção das famílias e a conservação dos activos das empre-
sas através de uma abordagem presente, consistente e assente 
na proximidade aos seus clientes e parceiros.
Com a abertura da agência de Vilanculos a INDICO SEGUROS 
passa a contar com 12 agências em todo o país para cumprir, 

impactos de eventos incertos e fortuitos.
Por outro lado, a abertura da agência de Vilanculos vai contri-

seu novo estatuto de cidade. 
A INDICO SEGUROS
a sua identidade de empresa cidadã, preocupada e comprome-
tida com o desenvolvimento local, ouvindo, compreendendo, 

-
recto ainda que tal a prejudique!

INDICO SEGUROS ABRE 

AGÊNCIA EM VILANCULOS

e junta-se as festividades da elevação do 

Município à categoria de Cidade

Nas zonas rurais de Mo-
çambique, pedalar uma 
bicicleta não é um mero 
acto de lazer, constitui 

uma forma de transporte neces-
sária para facilitar o acesso das 
pessoas às fontes de água potá-
vel, escolas, centros de formação 
e escoamento de produtos das 
machambas para os mercados. É 
neste sentido que a Montepuez 
Ruby Mining (MRM), através 
das suas acções de responsabi-
lidade social, decidiu promover 
iniciativas para facilitar a mo-
bilidade das comunidades com 
base em bicicletas – um projecto 
de mobilidade rural amigo do 
ambiente chamado Namanhum-
bir oholo, que em língua local, 
emakwa, significa Namanhum-
bir avança. 

Montepuez Ruby Mining oferece 150 bicicletas 
às comunidades de Namanhumbir

dades, como o Comité de Gestão 

de Recursos Naturais, mobiliza-

dores comunitários, representan-

tes de associações desportivas e 

líderes comunitários. Um dos be-

neficiários, Jeremias Benjamim, 

de 45 anos e membro do Comité 

de Gestão de Recursos Naturais 

de Namanhumbir – Sede, falou 

da importância desta iniciativa.

“Com estas bicicletas, reduzem as 

dificuldades do Comité de Ges-

tão. Irá reduzir o tempo de comu-

nicação, de troca de experiências 

e interacção entre membros do 

comité e as nossas comunida-

des.  A comunicação irá melhorar 

muito, porque temos mensagens 

que precisam rapidamente chegar 

aos nossos membros e com este 

transporte será mais fácil. Com 

este meio de transporte, podemos 

transportar o doente ou chamar a 

ambulância para o transportar. É 

um projecto muito bem-vindo e 

agradecemos bastante”, disse.

Em outras comunidades, os pró-

prios membros irão escolher os 

beneficiários das bicicletas, que 

em contrapartida irão contribuir 

voluntariamente para iniciativas 

colectivas. 

Para Bernardete Pereira, Ofi-

cial de Ligação Comunitária da 

MRM, este projecto “é mais uma 

oportunidade que a empresa tem 

de apoiar as comunidades resi-

dentes à volta da concessão da 

empresa. A questão de transporte 

é uma das problemáticas na qual 

queremos contribuir, disponibili-

zando meios como estes, práticos 

e ecológicos. 

Cento e cinquenta bicicletas se-

rão entregues a sete comunidades 

dentro e adjacentes à concessão 

mineira da Montepuez Ruby Mi-

ning, até o final de Março do ano 

corrente.  

Na comunidade de Namanhum-

bir, as bicicletas serão oferecidas a 

entidades e organizações que tra-

balham para o bem das comuni-

O 
Millennium bim foi re-
centemente distinguido  
com o Prémio “Serviços 
Bancários Mais Inova-

dores - Moçambique 2020”, atri-

buído pelo jornal Capital Finan-

ce International (CFI), com sede 

em Londres. É a primeira vez que 

o Banco é distinguido por aque-

le conceituado media interna-

cional que reconhece “o lugar de 

destaque que o Millennium bim 

ocupou nas últimas décadas, em 

Moçambique’’. 

No ano em que celebra o seu 25º 

aniversário, o Banco continua a 

ser premiado ao mais alto nível, 

tendo já recebido mais de 100 

distinções ao longo destes anos de 

trabalho.

A aposta na digitalização e o in-

vestimento que o Banco tem feito 

nas novas tecnologias e na capta-

ção de talento, contribuindo para 

um sistema financeiro robusto e 

seguro, foram os principais facto-

res tidos em conta na atribuição 

do Prémio ‘Serviços Bancários 

Mais Inovadores - Moçambique 

2020’. 

Segundo o júri do galardão, “o 

Millennium bim evoluiu para um 

Millennium bim 
distinguido pela inovação

banco verdadeiramente universal 

com uma forte identidade na-

cional”, destacando o facto de ter 

mais de “200 agências bancárias e 

cerca de 350 agentes distribuídos 

estrategicamente pelas províncias, 

com especial atenção para as áreas 

remotas com o objectivo de au-

mentar a inclusão financeira”. 

Ainda na perspectiva dos jurados, 

“a plataforma bancária móvel do 

bim é uma ferramenta poderosa, 

registando cerca de 10 milhões 

de transacções por mês, com os 

clientes a poderem ter acesso à 

informação e a fazerem transac-

ções usando aplicativos das redes 

sociais, como o WhatsApp e o 

Facebook Messenger”, garantindo 

sempre medidas de segurança que 

protegem a privacidade e os dados 

pessoais dos Clientes.

Para José Reino da Costa, PCE 

do banco, este prémio “baseia-se 

na excelência do Banco, inovador 

e comprometido com o sucesso”, 

realçando “o papel primordial 

dos colaboradores e de todas as 

equipas do Millennium bim que 

desenvolvem produtos inovadores 

e prestam serviços de qualidade 

adaptados às necessidades de cada 

Cliente”. 
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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

A 
seguradora Fidelidade 

e a Cowork Lab, em-

presa que opera na área 

de gestão de espaços de 

escritórios em Maputo, firma-

ram, na semana finda, uma par-

ceria comercial através da qual os 

clientes Cowork Lab beneficiam 

de condições especiais na aqui-

sição de serviços da Fidelidade, 

nomeadamente nos seguros auto-

móvel, saúde, acidentes de traba-

Fidelidade e Cowork Lab 
estabelecem parceria

lho, viagem, multirrisco, acidentes 

pessoais e responsabilidade civil.

Para o director-geral da Cowork 

Lab, Pedro Ferreira, esta parce-

ria “vem na linha das que temos 

vindo a estabelecer com entida-

des fornecedoras de serviços que 

sejam relevantes para os nossos 

clientes e que possam melhorar 

a sua experiência. Neste âmbito, 

decidimos avançar com esta par-

ceira por encontrar na Fidelidade, 

A 
Agência Metropo-
litana dos Trans-
portes de Maputo 
(AMT) negou 

indicações de uma alegada 

ocorrência de fraude pro-

cessual, no concurso públi-

co relativo à implementa-

ção do sistema de bilhética 

electrónica nesta zona me-

tropolitana. 

O distanciamento foi na 

sequência de um recur-

so contencioso submetido 

pelo Centro para a Demo-

cracia e Desenvolvimento 

(CDD) ao Tribunal Admi-

nistrativo (TA) protestando 

contra a decisão da AMT 

de adjudicar a concepção, 

fornecimento, instalação, 

teste e comissionamento do 

sistema automático de co-

branças de tarifas  (bilhética 

electrónica), a favor da em-

presa Maxcom África Plc, 

Agência Metropolitana 
de Maputo nega fraude

no valor de 1.4 mil milhões de 

meticais. No entanto, o TA abs-

teve-se de reconhecer o mérito da 

matéria, sob o argumento de que 

o mesmo devia ter sido apresen-

tado em forma d petição.      

Para a AMT, não constitui tam-

bém verdade que a zona metro-

politana de Maputo não possui 

sistema de transporte público de 

passageiros, numa altura em que 

são transportados diariamente 

cerca de 300 mil passageiros.

O PCA da AMT, António Matos, 

explicou que o concurso, desde o 

seu lançamento até à adjudicação, 

seguiu todos os procedimentos 

legais previstos na Lei, tendo ob-

tido o visto positivo do TA.

 “O operador vencedor do concur-

so apresentou a melhor proposta 

técnica e financeira ao caderno de 

encargos. Ele não foi selecciona-

do pelo volume de investimentos 

a que se propõe realizar, no valor 

de um bilião de meticais, mas sim 

pelo cumprimento do exposto no 

caderno de encargos, na ver-

tente técnica e financeira”, 

referiu.
Em relação a este valor, An-
tónio Matos esclareceu que 
a empresa vencedora será 
responsável por todo o inves-
timento a realizar durante os 
10 anos de vigência do con-
trato, que consiste na aquisi-
ção e instalação de todos os 
equipamentos para o sistema 
de bilhética electrónica.
“A AMT não contraiu ne-
nhuma dívida, seja pública ou 
privada, para a operacionali-
zação da bilhética electróni-
ca”, frisou.
Matos revelou que o sistema 
de bilhética electrónica será 
implementado a partir de 
Maio a Junho próximo, o que 
vai permitir, após a consoli-
dação do sistema, a aplicação 
de tarifas bonificadas para es-
tudantes, idosos, combaten-
tes, portadores de deficiência 

física, entre outros aspectos.

Num ambicioso projecto 
ambiental, foram plan-
tadas, sábado passado, 
na cidade da Beira, mil 

mudas de árvores, nas várias ar-
térias da urbe, resultado do apelo 
feito pelo Projecto “Beira Ver-
de”, uma iniciativa de um grupo 
de cidadãos que conseguiu agre-
gar diversas entidades públicas e 
privadas em torno da iniciativa 
este ambicioso projecto.

O evento serviu também para 

marcar a passagem do primeiro 

ano da passagem do ciclone Idai, 

que devastou a cidade da Beira e 

arredores. O movimento “Beira 

Verde”, que conta com a parce-

ria de Cornelder de Moçambi-

que, realizou a primeira de uma 

série de actividades, que visam o 

plantio de 300 mil árvores, em 

substituição das que caíram, em 

consequência da intempérie.

A coordenadora do projecto, Tâ-

nia Pereira, referiu que se preten-

de que a iniciativa seja contínua 

e permanente, em diversas áreas, 

onde seja necessária a sua inter-

venção para a recuperação da 

cidade da Beira, estando, para o 

efeito, criadas as condições para 

o sucesso desta primeira fase que 

permitirá reavivar a área verde.

Trata-se, conforme indicou, de 

Beira assinala Idai com 
plantio de árvores

embelezar a cidade, aumentar as 

áreas de sombra, protecção dos 

solos e igualmente cumprir com 

as responsabilidades no âmbito 

das iniciativas globais, visando o 

arrefecimento do planeta.

“Nós, representamos um grupo 

de cidadãos, comprometidos com 

o desenvolvimento e o bem-estar 

desta cidade que sofreu em 2019 

uma das tragédias mais intensas 

que este país já viveu. Pretende-

mos juntar esforços de todos os 

que queiram ajudar na recupera-

ção e o ponto de partida escolhi-

do foi o replantio das árvores que 

caíram para que a Beira volte a ser 

aquela cidade verdejante que to-

dos nós conhecemos”, enfatizou.

A Cornelder de Moçambi-

que juntou-se a esta iniciativa, 

apoiando na aquisição de mudas e 

equipamentos de trabalho. O ad-

ministrador da concessionária do 

Porto da Beira, Jan de Vries, asse-

gurou que, devido à sua relevância 

ambiental, a empresa não hesitou 

em fazer parte deste núcleo trans-

formador da cidade da Beira.

“Apoiamos este projecto, porque 

acreditamos nas sinergias da so-

ciedade para execução de acções 

concretas para mitigação dos 

efeitos dessa calamidade natural 

que ainda vamos sentir a médio e 

longo prazo”, frisou. 

O 
grupo Bureau Veritas, 
líder global em teste, ins-
pecção e certificação de 
empresas, quer expandir 

seu negócio no mercado moçam-
bicano, anunciou a companhia 
em comunicado. A empresa, lis-
tada na Euronext Paris, é reco-
nhecida por serviços e soluções 
inovadoras.

“A Instituição  está comprometi-

da em desenvolver a economia do 

país, oferecendo mais oportunida-

des de trabalho. A título ilustrati-

vo, o Bureau Veritas trabalhou no 

gerenciamento e na operação de 

um laboratório na mina de carvão 

Bureau Veritas fortalece 
presença em Moçambique

de Moatize, criando cerca de 200 

empregos”, sublinha.

Segundo a nota do Grupo, a ins-

tituição vai lançar um extenso 

programa de apoio comunitário, 

designado “Employees Building 

Communities”, com o objectivo de 

criar iniciativas de apoio às comu-

nidades com o principal enfoque 

no desenvolvimento educacional  

e empoderamento da mulher.

“O Bureau Veritas é uma institui-

ção baseada em pessoas, prospera-

mos em fazer a diferença na vida 

de outras pessoas. Continuaremos 

a ajudar os outros, continuaremos 

sendo a mudança, criando legados 

duradouros para amanhã”, con-

cluiu Oliver Onillon, chefe-exe-

cutivo do grupo.

O Bureau Veritas Moçambique 

está sediado em Maputo. Criado 

em 1828, o Grupo possui mais de 

77 mil funcionários, localizados 

em mais de 1.500 escritórios e la-

boratórios em todo o mundo.

O Bureau Veritas ajuda seus clien-

tes a melhorar seu desempenho 

oferecendo serviços e soluções 

inovadoras, a fim de garantir que 

seus activos, produtos, infraes-

trutura e processos cumpram pa-

drões e regulamentos em termos 

de qualidade, saúde e segurança, 

proteção ambiental e responsabi-

lidade social. 

enquanto instituição centenária e 
de renome internacional, o par-
ceiro ideal na área de seguros.” 
A Directora Comercial e Marke-
ting da Fidelidade, Leonor Go-
mes, afirmou tratar-se “de uma 
parceria que muito estimamos e 
que vai ao encontro da estratégia 
de proximidade que definimos 
para a área corporate. Os benefí-
cios aos clientes Cowork Lab, no 
âmbito deste protocolo, são mui-

tos especiais.”


