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Numa altura em que Mo-
çambique se mobiliza 
para enfrentar a pan-
demia do Codiv-19, al-

guns distritos de Cabo Delgado 

(Mocímboa da Praia e Quissan-

ga) estão debaixo de um intenso 

fogo, colocando o país a enfrentar 

três crises, quando adicionado ao 

conflito no centro do país, com 

ataques a viaturas de civis, incur-

sões atribuídas a Junta Militar da 

Renamo, dirigida por Mariano 

Nyongo. Depois do Idai e Kenne-

th, a pandemia Codiv-19, a escala-

da de violência em Cabo Delgado 

e ataques esporádicos no centro 

do país são, desde já, uma espécie 

de um grande teste à liderança de 

Filipe Nyusi. Na economia, o cres-

cimento foi revisto em baixa. 

   No plano da defesa da integrida-

de física do território nacional, o 

Governo moçambicano enfrenta 

o maior desafio na história do país, 

apenas superado pela guerra dos 16 

anos, em termos de escala. 

Depois do Acordo Geral de Paz 

de 1992, o país enfrentou surtos 

de violência, opondo as Forças de 

Defesa e Segurança e o braço ar-

mado da Renamo, mas de “baixa 

intensidade”.

A violência armada na região cen-

tro e no norte, em simultâneo, 

transmite uma escalada que estaria 

fora de qualquer cogitação há uns 

anos.

Enquanto as acções armadas no 

centro são a manifestação dos de-

feituosos acordos crónicos que têm 

sido assinados entre o Governo 

da Frelimo e a Renamo, a violên-

cia de grupos armados no norte, 

mais concretamente na província 

de Cabo Delgado, é pontuada por 

novos elementos na equação.

A onda de violência em Cabo 

Delgado nasceu em comunidades 

muçulmanas radicalizadas, cujos 

grupos incluem residentes que até 

hoje nunca fizeram reivindicações 

ou apresentaram um líder, salvo 

comunicados do grupo jihadista 

Estado Islâmico.

No conflito armado no norte, além 

das nuances sociológicas que pau-

Um grande teste à liderança de Filipe Nyusi

tam as insurreições em África - tais 

sejam a marginalização de jovens 

por via de exclusão das oportuni-

dades de emprego e de formação e 

a resistência à autoridade do Esta-

do-, há um elemento inédito para a 

história dos conflitos em Moçam-

bique. A tentativa de uma retórica 

de apelo, por parte dos insurgentes, 

a uma versão integrista do islão.

Mocímboa da Praia 
Na madrugada desta segunda-

-feira, os insurgentes atacaram e 

ocuparam, por 17 horas, a vila da 

Mocímboa da Praia, sem grandes 

resistências das Forças de Defe-

sa e Segurança (FDS). Há relatos 

e imagens de vários militares das 

FDS mortos, carros (Mahindras) 

e blindados das Unidade de Inter-

venção Rápida (UIR) queimados.  

Nesta quarta-feira, foi a vez da 

sede distrital de Quissanga ser ata-

cada com o mesmo modus operandi 

usado na Mocímboa da Praia. Em 

Quissanga, o ataque e ocupação 

foi das quatro de madrugada às 12 

horas desta quarta-feira. No fecho 

da presente edição, havia relatos de 

tiros em Macomia, um distrito que 

está entre Mocímboa da Praia e 

Quissanga.

Depois de terem tomado de assalto 

a vila-sede do distrito da Mocím-

boa da Praia, sem grande resistên-

cia das forças governamentais, na 

madrugada desta segunda-feira, 

os insurgentes retiraram-se, “vo-

luntariamente”, por volta das 20 

horas do mesmo dia, sem nenhuma 

pressão.

Em Mocímboa, tomaram as prin-

cipais artérias da vila e o quartel 

das FDS, onde içaram a sua ban-

deira, com escritas em árabe: “não 

há outro Deus, excepto Allah”. 

Em cânticos e aos gritos, esta frase 

era repetida enquanto circulavam 

de viaturas e motas em diferentes 

artérias da vila. Relatos vindo de 

populares indicam que a intenção 

dos insurgentes não era matar civis, 

mas “afrontar” as FDS. O contin-

gente militar no quartel pôs-se em 

fuga. Alguns elementos das FDS 

chegaram a despir o fardamento e 

misturarem-se com a população, 

uma forma encontrada para esca-

par aos insurgentes.

“A resposta das autoridades não 

é eficiente. É por isso que os in-

surgentes continuam a fazer des-

mandos”, denunciou um residente 

ao jornal, descrevendo a situação 

como “caótica”.    

Informações colhidas no terreno 

dão conta de que a ofensiva dos 

“rebeldes jihadistas” iniciou por 

volta das 3:00 de madrugada da 

segunda-feira numa zona chamada 

Nabubussi, alastrando-se depois 

para as proximidades da Escola Se-

cundária Januário Pedro, passando 

pela via em direcção a Palma para, 

no final, escalar a vila sede distri-

tal, na zona conhecida como “nove 

casas”, próximo do mercado Zalala. 

O objectivo dos insurgentes era 

dispersar as FDS. Barricadas fo-

ram montadas pelos insurgentes 

nas principais vias de acesso à vila. 

Relatos indicam, igualmente, que 

os insurgentes libertaram reclusos 

e vandalizaram a respectiva cadeia. 

Os insurgentes destruíram parcial-

mente o Aeródromo de Mocímboa 

da Praia, reaberto em Fevereiro 

de 2018, pelo então ministro dos 

Transportes e Comunicações, Car-

los Mesquita. 

Após a melhoria da pista de ater-

ragem, caminhos de circulação, 

iluminação, sinalização e comu-

nicações, o Aeródromo de Mo-

címboa da Praia foi reaberto para 

tráfego internacional não regular, 

sobretudo, para responder à cres-

cente demanda, impulsionada pela 

necessidade relativa as operações 

de logística de equipamentos para 

a indústria de hidrocarbonetos, na 

bacia do Rovuma. 

Porém, as operações de logística de 

gás serão feitas a partir de Afungi, 

onde já foi concluída uma pista de 

aviação com cerca de três mil me-

tros, o suficiente para a operação de 

Boeings 737.

Fuga para Ibo
Em Quissanga foram, igualmente, 

destruídas e incendiadas palhotas 

das populações, localizadas na zona 

baixa, mas até ao fecho da presente 

edição, não havia confirmação de 

mortos.

Um residente da vila disse ao jor-

nal que “as pessoas estavam aten-

tas quando, no final da tarde desta 

terça-feira, circularam informações 

dando conta de que os insurgentes 

teriam raptado algumas pessoas 

numa aldeia muito próximo da 

sede, a menos de 10 km”.

A região de Quissanga já tinha 

sido vandalizada no final de Janei-

ro, levando à destruição de parte do 

Instituto Agrário de Bilibiza, geri-

do pela Fundação Aga Khan.

Em Quissanga, todas as institui-

ções públicas ficaram praticamente 

paralisadas desde o ataque de Ja-

neiro, com excepção do Comando 

Distrital da Polícia da República 

de Moçambique (PRM) que, na 

manhã desta quarta-feira, também 

foi assaltado. 

No Comando, os insurgentes re-

colheram grandes quantidades de 

armamento e tiraram fotografias 

à Estado Islâmico com o rosto 

tapado, mas trajando fardamento 

do exército moçambicano. Em-

punham uma bandeira preta com 

escritas em árabes, idêntica a que 

içaram no quartel das FDS e nas 

instituições de Estado, na Mocím-

boa da Praia. Queimaram vários 

blindados da UIR.   

No entanto, depois do ataque, as 

pessoas continuaram a sair, umas 

fugindo para a zona de Metuge e 

outras, com recurso a barco, a re-

fugiar-se para a Ilha de Ibo. Nos 

últimos tempos, a Ilha de Ibo tem 

recebido muitos deslocados.

Através de duas conferências de 

imprensa feitas antes das 13:00 

desta segunda-feira, o Comando-

-Geral da PRM confirmou a ocor-

rência do assalto à Mocímboa da 

Praia, mas até ao fecho desta edi-

ção, não tinha comentado o ataque 

a Quissanga. 

A primeira conferência de impren-

sa foi dirigida pelo porta-voz da 

corporação, Orlando Mudumane, 

e a segunda pelo comandante-geral 

da PRM,  Bernardino Rafael. 

Ambos comunicaram que, para 

além “dos malfeitores” terem toma-

do de assalto à vila sede da Mocím-

boa da Praia, atacou, igualmente, o 

quartel das FDS localizado naque-

le distrito.

Bernardino Rafael apelou às po-

pulações daquela vila para se man-

terem calmas, serenas e vigilantes, 

porque os malfeitores podiam se 

misturar com os civis para lhes fa-

zer mal. Porém, imagens postas a 

circular, momentos após a tomada 

da vila, mostram populares a sau-

darem, efusivamente, os insurgen-

tes. Um militar que falou ao SA-
VANA, em anonimato, não tem 

dúvidas de que os insurgentes têm 

apoio das populações locais. 

Nesta terça-feira, Filimão Suaze, 

um antigo agente do G40, ago-

ra transformado em porta-voz do 

Conselho de Ministros e vice-mi-

nistro da Justiça, Assuntos Consti-

tucionais e Religiosos, disse que o 

Governo enviou para o terreno os 

ministros do Interior, Amade Mi-

quidade e da Defesa Jaime Neto. 

  
Governo impreparado  
Alguns observadores fazem no-

tar que a ausência de coerência 

no discurso governamental em 

relação ao fenómeno ou igno-

rância quanto ao que se passa 

Sede do Governo da Mocímboa da Praia não escapou a vandalização 

Insurgentes, Coronavírus e Nyongo: 

Aeródromo da Mocímboa da Praia, reaberto em Fevereiro de 2018, após uma reabilitação que custou 24 milhões de 
meticais, foi parcialmente destruído.  Mais acima, um camião de transporte de combustíveis viu a sua cabine queimada   



TEMA DA SEMANA 3Savana 27-03-2020

denotam uma flagrante imprepara-

ção das autoridades do Estado em 

Moçambique para enfrentar amea-

ças à soberania estatal.

Apesar de várias entidades terem 

avisado sobre a emergência de ma-

nifestações de islamismo no seio 

de jovens radicalizados, o Governo 

moçambicano ignorou o estudo e 

conhecimento desse fenómeno e, 

quando empreendeu uma acção, 

fê-lo com violência máxima e cega, 

intensificando a radicalização de 

sectores ainda moderados. 

As lições que vêm de outros qua-

drantes do mundo sobre o “jiha-

dismo” mostram que a prevenção, 

através de colecta de dados sobre a 

semente desse tipo de doença so-

cial, é uma arma-chave para o su-

cesso do seu combate.

Por outro lado, observadores fazem 

notar que um sistema de aviso pré-

vio nas Forças de Defesa e Segu-

rança, mormente nos Serviços de 

Informação, teria feito ver ao Go-

verno que ameaças fundadas numa 

mentalidade que acredita numa 

determinada ideologia religiosa 

não se combatem com forças mais 

talhadas para perseguir opositores 

políticos e activistas da sociedade 

civil. 

Centro do país 
Enquanto isso, no centro do país, 

continuam a haver ataques, uma 

guerra de “baixa intensidade”.

Em meados de Março, um ataque 

armado a uma sucessão de viaturas 

provocou a morte de uma idosa e 

um ferimento grave a um camio-

nista zimbabweano no quinto bair-

ro da aldeia de Nharichonga, dis-

trito de Nhamatanda, junto a EN6, 

o principal corredor rodoviário e 

comercial dos países africanos do 

interior, que dependem do porto 

da Beira para as importações e ex-

portações.

Nas zonas do ataque continuam 

entrincheirados guerrilheiros dis-

sidentes da Renamo, liderados por 

Mariano Nyongo, que contesta a 

liderança de Ossufo Momade.

O grupo tem ameaçado recorrer 

à violência armada para negociar 

melhores condições de reintegra-

ção social do que aquelas acordadas 

pela Renamo com o governo.

Coronavírus: Mais 
dois casos positivos 

Por outro lado, o número de ca-

sos  confirmados  de  coronavírus 

tende a aumentar no país, sendo 

que, até a tarde desta quarta-feira, 

foram confirmados mais dois casos 

positivos, subindo para um total de 

cinco. 

Segundo Armindo Tiago, ministro 

da Saúde, quatro casos foram im-

portados e um de transmissão local. 

No entanto, numa declaração alta-

mente aplaudida nas redes sociais, 

Lúcia Comiche, esposa do edil de 

Maputo, Eneas Comiche, confir-

mou, num telefonema à televisão 

STV, ter testado positivo, quebran-

do tabus sobre os primeiros infec-

tados pelo Covid-19 em Moçam-

bique. 

“Vi uma notícia no vosso telejor-

nal em que falavam de uma mulher 

infectada. Eu queria dizer que sou 

eu, moçambicana, de 77 anos. Meu 

nome é Lúcia Maria de Almeida 

Monteiro Comiche. (…) De facto, 

eu é que estou infectada”.

Na tarde desta terça-feira, Rosa 

Marlene, directora nacional de 

Saúde Pública no MISAU, havia 

revelado que havia mais dois casos 

testados positivos em Moçambi-

que, um deles de uma mulher de 

mais de 70 anos que teve contac-

to com o “caso um”. Rapidamente, 

as redes sociais ficaram inundadas 

com posts de que “a mulher de 

mais de 70” anos seria a esposa de 

Eneas Comiche, o edil de Mapu-

to, que a 10 de Março esteve lado 

a lado, em Londres, com o príncipe 

de Mónaco, Albert II que, a 19 de 

Março, declarou estar contaminado 

com o coronavírus. Porém, horas 

depois, Lúcia Comiche pegava no 

telefone e dissipava equívocos: “sou 

eu a moçambicana de 77 anos”, 

provocando manifestações solida-

riedade nas redes sociais.  

Rastreio de contactos
De acordo com Armindo Tiago, 

foi identificado um cumulativo de 

61 contactos referentes aos cinco 

casos, que estão a receber acompa-

nhamento regular pelas autorida-

des de saúde para avaliar o seu ní-

vel de risco de contaminação. Mas 

uma fonte do Instituto Nacional de 

Saúde (INS) disse ao SAVANA/

mediaFAX que a instituição teme 

ter perdido a cadeia epidemiológi-

ca do “Caso I”.   

No contacto com a imprensa, Tia-

go frisou que foram testados 77 

casos suspeitos, dos quais 10 fo-

ram feitos nas últimas 24 horas, e 

todos revelaram-se negativos. Os 

dois que se confirmaram positivos 

para o covid-19 foram testados em 

Portugal. Tiago frisou, no entanto, 

que, à medida que os números de 

casos positivos vão subindo, seria 

insustentável dar detalhes de cada 

caso nas conferências de imprensa 

diárias dadas pelo Ministério da 

Saúde (MISAU).   

“Como é do vosso conhecimento, 

no país, existem algumas unida-

des de saúde do sistema privado 

que têm estado a realizar testes do 

COVID-19 no estrangeiro. As-

sim, temos o registo de dois casos 

positivos testados no Laboratório 

Joaquim Chaves, em Portugal. Por-
tanto, hoje, registamos o quarto e 
quinto casos positivos em Moçam-
bique”, afirmou Tiago.
Dos infectados, um dos casos é de 
um indivíduo do sexo masculino 
com mais de 30 anos de idade, de 
nacionalidade moçambicana, re-
sidente na cidade de Maputo, que 
regressou de Portugal, tendo feito 
escala na Áustria e Suíça, na pri-
meira quinzena de Março corrente.
O outro caso registou-se num indi-
víduo, igualmente, do sexo mascu-
lino, com mais de 30 anos de idade, 
de nacionalidade moçambicana, re-
sidente na cidade de Maputo, que 
retornou de uma viagem à Dubai, 
tendo feito escala na África do Sul, 
na primeira quinzena Março cor-
rente.     
“É importante sublinhar que es-
tes novos casos apresentam uma 
sintomatologia ligeira e estão em 
isolamento domiciliário de acordo 
com as recomendações da OMS”, 
justificou o Ministro.

Portanto, face à intensificação da 

pandemia, Armindo Tiago apro-

veitou a ocasião para apelar aos 

moçambicanos a reforçar as medi-

das de segurança, optando pelo uso 

do detergente denominado “Javel” 

para a desafectação das mãos em 

substituição do álcool e gel desin-

fectante que tende a esgotar no 

mercado nacional.

Lúcia Comiche, esposa do edil de 
Maputo, Eneas Comiche, anunciou 
publicamente estar infectada com 

coronavírus, provocando uma onda de 
apoio, carinho e de solidariedade nas 

redes sociais.     
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Numa altura em que o mundo 
corre contra o relógio para 
mitigar o cataclismo causa-
do pelo novo coronavírus, o 

estado de emergência é já uma solu-
ção imposta por vários estados. Em 
linha com essa tendência, o cenário 
de um estado de emergência não está 
descartado no caso de Moçambique, 
apesar de não estar presente no vo-
cabulário oficial, pelo menos publi-
camente.

Caso esse panorama se concretize, 

além da natural limitação dos direi-

tos fundamentais, pode dar lugar à 

suspensão dos contratos de trabalho, 

com consequente cancelamento de 

salário, a partir do terceiro mês, de 

acordo com o estatuído na Consti-

tuição da República de Moçambique 

e legislação laboral.

A legislação laboral elucida que, 

numa situação de suspensão do con-

trato de trabalho, cada trabalhador 

afectado tem direito a receber  75% 

do salário no primeiro mês, 50% do 

salário no segundo mês e 25% do 

salário no terceiro, de acordo com o 

número cinco do artigo 123 da lei de 

trabalho (23/2007, de 1 de Agosto). 

E a partir do terceiro mês, o traba-

lhador deixa de receber salários. 

Com o fim do pagamento de salário, 

a entidade empregadora e trabalha-

dor podem acordar a extinção do 

contrato.

Estado de emergência afectará emprego
Coronavírus

Caso se verifique essa circunstância, 

o trabalhador terá direito a receber 

uma indemnização igual a 45 dias 

por cada ano de serviço nos contra-

tos por tempo indeterminado ou os 

salários remanescentes até final de 

contrato no caso dos contratos a pra-

zo certo. 

Esta indemnização poderá ser frac-

cionada em três pagamentos.

A Lei do Trabalho prevê o mecanis-

mo de suspensão do contrato de tra-

balho sempre que existam situações 

de catástrofe, motivos de mercado ou 

outros que afectem a actividade nor-

mal do empregador.

A suspensão do contrato de trabalho 

deverá ser feita por escrito e conten-

do a data de início e a duração da 

suspensão.

Uma cópia da comunicação da sus-

pensão do contrato de trabalho de-

ver ser enviada aos órgãos laborais e 

sindicais.

Estado de emergência na 
CRM
Ao abrigo da alínea a) do artigo 160 

da CRM, compete ao Presidente da 

República a declaração do estado de 

emergência.

A alínea a) do artigo 165 da CRM 

prescreve que o Conselho de Estado 

deve pronunciar-se obrigatoriamen-

te sobre a declaração do estado de 

emergência.

Por sua vez, a alínea g) do número 

2 do artigo 178 refere que compete 

à Assembleia da República sancionar 

a suspensão de garantias constitucio-

nais e a declaração do estado de sítio 

ou do estado de emergência. 

A competência atribuída à Assem-

bleia da República pode ser exercida 

pela Comissão Permanente do órgão 

legislativo, caso aquele órgão não es-

teja reunido.

A alínea b) do artigo 295 também 

refere que o Conselho Nacional de 

Defesa e Segurança se deve igual-

mente pronunciar sobre a declaração 

do estado de emergência.

O artigo 1 do 290 diz expressamente 

que o estado de sítio ou de emergên-

cia só pode ser declarado, no todo ou 

em parte, nos casos de agressão efec-

tiva ou iminente, de grave ameaça ou 

de perturbação da ordem constitu-

cional ou de calamidade pública. No 

caso decorrente da pandemia do co-

vid-19, o a “emergência” seria sempre 

parcial e com uma clara delimitação 

formal dos direitos sujeitos a limita-

ções.

Por sua vez, o número 1 do artigo 298 

indica que no termo do estado de sí-

tio ou de emergência, o Presidente 

da República faz uma comunicação 

à Assembleia da República com uma 

informação detalhada sobre as medi-

das tomadas ao seu abrigo e a relação 

nominal dos cidadãos atingidos.

Por sua vez, o número 2 do supraci-

tado artigo estatui que a cessação do 

estado de sítio ou de emergência faz 

cessar os seus efeitos, sem prejuízo 

da responsabilidade por actos ilícitos 

cometidos pelos seus executores ou 

agentes.

O número 1 do artigo 72, na epígrafe 

“suspensão de exercícios de direitos”, 

refere que as liberdades e garantias 

individuais só podem ser suspensas 

ou limitadas temporariamente em 

virtude de declaração de guerra, do 

estado de sítio ou de emergência, nos 

termos estabelecidos na Constitui-

ção.

Já o número 20 do aludido artigo es-

tipula que sempre que se verifique a 

suspensão ou limitação de direitos e 

garantias, elas têm um carácter geral 

e abstracto e devem especificar a du-

ração e a base legal em que assentam.

Os jornais continuam a 
circular em todo o mun-
do, mesmo com as restri-
ções que foram impostas 

nos casos mais extremos do avan-

ço da pandemia do coronavírus, 

ao contrário do que pretendem 

alguns alarmistas locais.

Na Grã-Bretanha foi decretado 

o “lockdown” (quarentena obri-

gatória) na segunda-feira, mas o 

“Guardian” e o batalhão de jornais 

da “imprensa amarela” continuam 

disponíveis nos quiosques de rua. 

Em Itália, o país mártir do co-

vid-19, o “La Reppublica” con-

tinua disponível para o público. 

Em Nova Iorque, a cidade ame-

ricana mais atingida pela pande-

mia, o emblemático “New York 

Times” continua diariamente da 

rua, independentemente das ver-

sões “on-line”, da mesma publi-

cação. A editora norte da revista 

Visão, Cesaltina Pinto, também 

nos disse que a revista continuará 

a ir para as ruas todas as semanas.

Como explica um especialista em 

assunto de media, “nesta época de 

crise, os jornais e outros meios de 

informação representam um con-

tributo fundamental de divulga-

ção de notícias e de combate ao 

boato e à desinformação. Aqui ao 

lado, na África do Sul, os nossos 

Jornais não são perigo 
para a saúde pública
- SAVANA não é excepção

colegas do “Mail & Guardian” 

asseguraram-nos que o jornal 

vai continuar a sair” apesar de 

o presidente Cyril  Ramaphosa 

ter anunciado o “lockdown” para 

a África do Sul a partir desta 

quinta-feira. As tipografias sul-

-africanas foram isentas do fecho 

obrigatório exactamente “porque 

foram consideradas um serviço 

essencial”, como nos esclareceu 

esta manhã um executivo da 

Lowveld Media, o local onde é 

impresso o seu “SAVANA”.

Os responsáveis de saúde pública 

em Moçambique não atribuem 

risco particular à venda e cir-

culação de jornais não havendo 

qualquer restricção para que os 

leitores e anunciantes continuem 

a ter à sua disposição o “SAVA-
NA” na versão tradicional em pa-

pel. O jornal, como já é prática 

desde 2018, continuará também 

a preparar a sua edição on-line 

que está à disposição dos nos-

sos clientes mediante assinatura. 

O nosso segmento de leitores 

mais popular, aqueles que não 

têm acesso a “smartphones” e à 

internet poderão continuar a ter 

acesso ao “SAVANA” nas esqui-

nas das nossas principais cidades, 

nas tabacarias ou na bomba de 

gasolina mais próxima.

O 
descomunal aumento de 
preço de alguns produtos 
como máscaras de pro-
tecção, gel desinfectante 

e luvas levantou suspeitas de es-

peculação, o que levou a Inspecção 

Nacional das Actividades Econó-

micas (INAE) a desencadear uma 

operação de fiscalização.

Um total de 55 farmácias foram 

surpreendidas a praticar “preços 

fora do comum” de produtos usa-

dos para a prevenção do coronaví-

rus, a pandemia que está a colocar 

o mundo em sentido. O INAE 

suspeita da existência de especu-

lação de preços, resultante da alta 

procura.

A directora de Operações da 

INAE, Virgínia Muianga, disse 

que, em Maputo, os casos de espe-

culação de preços acontecem um 

pouco por todo o país, envolven-

do produtos como vitamina “C”, 

máscaras, álcool, gel-desinfectante 

e luvas.

A maioria dos estabelecimentos 

está localizada na cidade e pro-

víncia de Maputo. 22 dos 55 casos 

foram registados na cidade e pro-

víncia de Maputo e 15 são de Tete, 

centro do país.

Na província da Zambézia, o 

INAE registou seis casos, sete em 

Inhambane, seis Nampula, sendo 

que, em Niassa, foram registados 

três e Sofala apenas um.

Especulação de preços de produtos de prevenção contra coronavírus

INAE fiscaliza 55 farmácias 

Muianga avançou ainda que nes-

tes locais foram feitas as devidas 

fiscalizações, estando de momen-

to a decorrer uma investigação 

para apurar os motivos da “subida 

repentina dos preços” destes pro-

dutos. O agente económico deve 

apresentar documentos que sus-

tentem a referida subida, frisou 

Muianga.

“Neste momento estão em tra-

mitação os processos. Todos estes 

estabelecimentos receberam pro-

cessos. Estamos a investigar por-

que razão houve esta subida, o que 

significa apresentar, sustentar em 

documentos onde foram adquiri-

dos os produtos farmacêuticos que 

subiram de preços”, precisou Vir-

gínia Muianga.

Muianga disse ainda que a INAE 

tem recebido “muitas reclamações”, 

no que ao aumento “estranho de 

preços”, diz respeito.

Entretanto, um farmacêutico ouvi-

do pelo Savana fez notar que será 

um exercício difícil apurar a exis-

tência ou não de lucros ilegítimos, 

sobretudo em circunstâncias de 

grande procura como agora.  

“Pode não se revelar uma tarefa fá-

cil. Os preços deste tipo de produ-

tos não estão tabelados. Aliás, gel-

-desinfetante, máscaras, luvas, etc., 

nunca foi um negócio de farmácias. 

Não existe, por exemplo, um arma-

zém que tem esses produtos. Agora 

as farmácias que vendem vão en-

contrando por aí para vender, dada 

as circunstâncias extraordinárias 

do mercado”, rematou.   

(Cléusia Chirindza)

Um Estado de emergência pode dar lugar à suspensão de contratos de trabalho

Gel desinfectante cada vez mais escasso no mercado
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Chama-se Raul Novinte. 
É edil de Nacala Porto, 
em Nampula, eleito nas 
autárquicas de 2018 sob 

a bandeira da Renamo, o partido 
a que se juntou em 1991. Ainda a 
sair do anonimato, Novinte é um 
dos edis mais críticos à governação 
da Frelimo, um Manuel de Araújo 
do extremo norte de Moçambique. 
Cursou religião e filosofia (bacha-
relato), Administração Pública 
(licenciatura) e Administração de 
Empresas (mestrado), nos Estados 
Unidos da América (EUA), onde 
viveu durante 10 anos, antes de ir 
morar para o Brasil por outros lon-
gos nove anos. A sua convivência 
com democracias mais avançadas 
lhe dá um olhar comparativo à 
forma moçambicana de fazer de-
mocracia. Estranha, por exemplo, 
a criação da figura de secretário de 
Estado que, para ele, é, na verdade, 
secretário da Frelimo. Diz que a 
Frelimo é uma doença em Moçam-
bique; que as eleições de 2019 fo-
ram um desastre; que o Estado está 
partidarizado e que o presidente 
Filipe Nyusi é ladrão. Mas Raul 
Novinte, natural de Nacala-a-Ve-
lha, se torna no primeiro dirigente 
da Renamo a reconhecer, publica-
mente, que há problemas dentro do 
partido. “Eu não diria que não há 
problema na Renamo”, diz, numa 
clara contradição ao presidente do 
partido, Ossufo Momade, que tem 
insistido que não há problemas no 
maior partido da oposição. 

Em Fevereiro de 2019 tomava 

posse como edil de Nacala pela 

Renamo. Que Município a Freli-

mo lhe tinha deixado?

Um Município de pernas ao ar. O 

Município estava totalmente bara-

lhado. O Município estava rasga-

do. É uma vergonha chegar num 

escritório de um Município como 

Nacala e encontrar uma cadeira 

sem assento, com aquela careca de 

madeira. Um Município que não 

tinha, pelo menos, uma enxada ou 

ancinho para aqueles varredores de 

rua usarem. Um Município que não 

tinha pá. Era um Município que 

estava totalmente arruinado, um 

Município que não tinha valor. Só 

para ver, quando chegamos, encon-

tramos quase de 85% das viaturas 

- isso inclui viaturas dos vereadores 

e equipamentos de limpeza – ava-

riadas. Mas nós, com a receita lo-

cal, investimos na reparação dessas 

viaturas e equipamentos e, com eles, 

hoje estamos a trabalhar e a melho-

rar a cidade de Nacala. Então, não 

era só desorganização, não era só 

pilhagem, mas era uma total ruína. 

Aquilo não era cidade.

Sentiu que isso foi feito com al-

guma intenção pela governação 

anterior?

Administrar é uma coisa e fazer 

política é outra coisa. O antigo go-

verno do Município de Nacala es-

tava fazendo política e não estava a 

administrar. Até era administrado 

de longe e o meu irmão Ruca [Rui 

Chong Saw, antigo edil de Nacala] 

era só um papagaio. Nós encontrá-

mos muitos erros que chegamos à 

conclusão de que o Ruca não é o 

culpado. São as pessoas que estavam 

com o Ruca, teleguiadas por ou-

tras pessoas. Vou dar um exemplo. 

Como é que o Ruca consegue levar 

terrenos classificados como reserva 

do Governo de Nacala e entregar a 

uma empresa como os Caminhos 

de Ferro, faltando 9 dias para a to-

mada de posse do novo Governo? 

Não é possível. Como é possível 

assinar uma licença de terrenos e, 

no mesmo dia, assinar o respectivo 

título. Alguém com más intenções 

aproveitou-se do não saber do Ruca 

para cometer muitos erros na go-

vernação do antigo presidente do 

Município de Nacala.

Em Julho do ano passado, disse 

que tinha herdado uma dívida de 

29 milhões de meticais contraídos 

na aquisição de equipamentos, 

parte deles que estavam em lugar 

incerto. Oito meses depois, já foi 

feita a auditoria que disse que se-

ria feita para saber quem pediu e 

como foi pedido o empréstimo?

Sim. Fizemos uma auditoria interna 

e chegamos à conclusão de que hou-

ve uma dívida de aproximadamente 

26 milhões, com pessoas físicas e 

jurídicas. Mas a dívida maior era 

do banco FNB, com 16 milhões. A 

dívida foi usada na compra de algu-

mas máquinas, só que a forma como 

se procedeu é que não foi bem legal. 

Quando você pega dinheiro público 

e compra máquinas usadas é ques-

tionável. Ademais, essa dívida nos 

deixou problemas, porque, por cau-

sa dela, hoje nenhum banco deixa o 

povo de Nacala pedir algum dinhei-

ro para comprar alguma coisa. Nós 

estamos já na linha vermelha por 

causa da dívida deixada pelo nosso 

antecessor.

Conseguiram localizar parte de 

equipamento adquirido por essas 

dívidas?

Uma parte, sim.

A outra?

Não estamos a localizar. Talvez dois 

[equipamentos].

Alguém terá se apoderado desses 

equipamentos?

Não sei onde é que estão.

Encontrou a viatura protocolar do 

presidente quando tomou posse?

A viatura do presidente não sumiu. 

Eu recebi a viatura, só que não era 

uma viatura para andar, tinha mui-

tos problemas. Mandamos reparar e 

agora está a servir.

Ainda no ano passado, o presiden-

te queixou-se de atraso na recep-

ção do Fundo de Compensação 

Autárquica para Nacala. Como 

está a situação hoje?

Continua. Não recebemos Novem-

bro e Dezembro. Este ano, estamos 

no terceiro mês e não recebemos 

nada. Já imaginaram chegar ao 

Município e encontrar na conta 

corrente uns 135 mil meticais? Mas 

nós redobramos os nossos esforços, 

aumentamos a receita local, com 

a qual pagámos os salários e até 

chegarmos a Dezembro sem dever 

a ninguém. Até hoje não devemos 

nenhum funcionário. Mas nós que-

remos esse dinheiro, porque a nossa 

receita não é suficiente para traba-

lharmos, para comprar as máquinas 

e investir nas estradas. 

Vê discriminação política ou nem 

por isso?

Não sei. Mas a administração de 

um Município, ainda que os que 

administram sejam políticos, não 

pode ser vista como um caso políti-

co, porque administração e política 

são coisas diferentes. Eu não estou 

a administrar políticos, estou a ad-

ministrar munícipes. Estou a gerir 

uma cidade onde existem muníci-

pes de várias cores partidárias. Em 

Nacala, estão os da Frelimo, os da 

Renamo, os do MDM e aqueles que 

não têm partido, estão cristãos, mu-

çulmanos; todos são nacalenses.

Já está no segundo ano a dirigir os 

destinos de Nacala. Que planos 

têm para uma cidade estratégica 

como esta?

Nós queremos colocar Nacala na 

posição que merece. Nacala é uma 

cidade global. Se você quer chegar 

a Nacala de avião, chega. De navio, 

chega. De carro, chega. Nacala tem 

aeroporto e porto internacionais, 

mas Nacala precisa mais. Neste 

momento, o nosso objectivo é de 

asfaltar todas as ruas e colocar pavê 

onde merece. Colocar sistemas de 

drenagem robustos e controlar as 

águas pluviais até ao oceano. Esta-

mos a buscar máquinas para come-

çar a trabalhar. O ano passado foi de 

preparação e este é de trabalho, por 

isso, dentro deste mês, vão começar 

os trabalhos, tornando Nacala uma 

cidade transitável, cidade onde o 

munícipe sinta-se à vontade.

Nacala é um Município com um 

problema crítico de erosão. Como 

pensa atacar este problema?

Nós já atacamos. Os nossos an-

tecessores pensavam que a erosão 

seria combatida com milhões e 

milhões de dólares vindos do es-

trangeiro. Nós não esperamos isso. 

Fizemos algumas experiências e 

vimos que o entulho de lixo que 

produzimos tapa e combate a ero-

são. Temos locais onde havia covas, 

onde até carros podiam entrar, mas 

tapamos e hoje passam carros e está 

sendo muito efectivo e eficiente. 

Não vamos esperar de donativos 

para combater à erosão.

Mas o governador de Nampula, 

numa recente visita à Nacala, cri-

ticou, por exemplo, o problema de 

lixo, considerando que a situação 

estava descontrolada no Munici-

pio.

Eu podia prestar o melhor respeito 

ao governador de Nampula, porque 

ele é um funcionário público como 

Edil de Nacala em entrevista ao SAVANA:

“A Frelimo é uma doença”
- Raul Novinte contraria a direcção do seu partido, reconhecendo que há problemas na Renamo

Por Armando Nhantumbo

“A Frelimo considera pessoas de outros partidos como extraterrestres” - Raul Novinte



PUBLICIDADE 7Savana 27-03-2020 SOCIEDADE

eu. Só que há diferença: é que eu fui 

eleito numa lista e numa eleição sem 

nenhuma fraude, enquanto ele não 

foi eleito porque nós todos sabemos 

que as eleições de 2019 foram gan-

has através de enchimento de votos 

e de fraudes. Primeiro. Segundo, ele 

chega a Nacala como governan-

te. Nacala é uma cidade que sofre 

com muitos problemas como ero-

são. Nós esperávamos o governador 

vir nos perguntar como estamos, o 

que estamos a fazer para combater à 

erosão, como a população está. Não 

esperávamos ele ir procurar onde 

está lixo. Talvez o governador quer 

viver em Nacala. Ele deve gostar 

de Nacala e eu hei-de procurar um 

terreno para ele. E num lugar sem 

lixo. Senti-me ofendido e os naca-

lenses todos sentiram-se ofendi-

dos, porque nós trabalhamos muito 

para melhorar a situação da cidade 

de Nacala, sobretudo, na gestão 

de resíduos sólidos e, quando vem 

um governador a nos desencorajar, 

não. Nós vimos ele não como um 

governador, mas como um indiví-

duo movido por questões políticas, 

a discriminação política. Talvez se 

fosse um presidente do município 

da Frelimo, ele não havia de abrir 

a boca. E nós negamos esse tipo de 

política. 

Sentiu suporte do Governo e do 

INGC quando Nacala sofreu en-

xurradas este ano?

Não. Fazer estatística não é mesma 

coisa que assistir. Nós queremos 

uma assistência viável. Por exemplo, 

quando aconteceu o que aconteceu, 

logo em Janeiro, eu sai de Nacala 

para Maputo para ter com a em-

baixadora dos Países Baixos. Ela 

não estava, falei com o substituto, 

que me orientou para que fosse 

falar com o Ministério das Obras 

Públicas para que o Ministério 

pudesse interceder, falando com a 

Embaixada para enviar uma equipa 

dos países dele que estuda e tem co-

nhecimento no combate desses pro-

blemas. Nós fizemos uma carta ao 

Ministério das Obras Públicas, mas 

até hoje não temos resposta. Mas a 

ajuda não viria do Governo, viria 

da Embaixada da Holanda. O que 

a Embaixada da Holanda estava a 

pedir era só o Ministério interceder, 

servir de ponte para que essa ajuda 

pudesse chegar à Nacala, mas até 

hoje não temos resposta. 

“Muitos de nós fomos en-
sinados a amar partidos e 
odiar o país”
É por isso que tem falado de parti-

darização do Estado?

Sim. O Estado está sendo partida-

rizado. Tudo o que o saudoso presi-

dente Afonso Dhlakama falou não 

se cumpriu nada. Pelo contrário, 

a partidarização do Estado está a 

piorar. Mas nós, em Nacala, fize-

mos ao contrário. Mostramos que 

não estamos a mentir naquilo que 

a Renamo lutou, que é democracia, 

que é despartidarização do Estado. 

Quando entramos como Governo, 

encontramos funcionários do parti-

do Frelimo, que eram desprezados, 

mas nós nomeamos a eles como 

directores, desde que mostrassem 

capacidade de fazer trabalho e ti-

vessem formação e conhecimento. 

Hoje estamos a trabalhar com eles. 

Em Nacala, não existe essa coisa de 

partido no Município. O Municí-

pio é para todos. Política é no par-

tido. No Município é Governo. E 

eu gostaria que o Governo nacional 

se pudesse comportar dessa forma, 

porque o que acontece é que, quan-

do um Município é governado pela 

oposição, o Governo nacional acha 

esses governantes da oposição como 

extraterrestres. Não. São moçambi-

canos porque a legislação diz que 

todo o cidadão moçambicano é livre 

de pertencer ao partido que quiser. 

É livre de pertencer a associação 

que quiser. Então, não podemos ser 

achados de extraterrestres só porque 

pertencemos um outro partido. To-

dos os Municípios e Províncias são 

da República de Moçambique. Não 

são da Renamo, nem da Frelimo ou 

do MDM. As pessoas que gover-

nam é que pertencem as organiza-

ções políticas, mas eles são moçam-

bicanos. O problema é que muitos 

de nós fomos ensinados a amar par-

tidos e odiar o país. Se você sair da-

qui para a Gorongosa ou Nampula, 

nas ruas, vai encontrar bandeiras da 

Frelimo, Renamo, MDM e bandei-

ras de não sei quê, mas a bandeira 

de Moçambique só vai encontrar 

isolada num lugar. Ninguém tem 

orgulho da bandeira moçambicana 

porque somos ensinados a amar o 

partido. Isso tem de acabar. Nós te-

mos de amar este país. 

Está a dizer que a Frelimo consi-

dera as pessoas dos outros parti-

dos como extraterrestres?

Considera, sim. Frelimo considera 

pessoas de outros partidos como 

extraterrestres.

O presidente Nyusi considera 

pessoas de outros partidos como 

extraterrestres?

Se ele não considerasse, nestas elei-

ções, ele devia ter nomeado 1, 2 ou 

3 ministros de outros partidos, seja 

da Renamo, seja do MDM. Por quê 

não nomeou? Porque acha que esses 

indivíduos que pertencem a outros 

partidos são estranhos. Mas nós não 

somos estranhos. Essa é a democra-

cia e todos somos moçambicanos e 

irmãos.

“As eleições foram um 
escândalo”
O país realizou, ano passado, as VI 

Eleições Gerais, num novo figuri-

no, em que os governadores, pelo 

menos teoricamente, foram elei-

tos. Como viu as eleições de 2019?

As eleições foram um desastre. E 

depois foi a criação dessa figura que 

se chama secretário de Estado, mas 

que é secretário da Frelimo. Eu co-

nheço secretário de Estado. Morrei 

nos Estados Unidos da América 

(EUA) por 10 anos. Nos EUA exis-

te um secretário de Estado porque 

os EUA é um país federado. Mor-

rei no Brasil por 9 anos. Existe um 

secretário de Estado, nomeado pelo 

governador, para representar-lhe 

em certas cidades ou regiões. Agora, 

que secretário de Estado é este nos-

so? Esta a administrar o quê? Qual 

é a tarefa do governador? Qual é o 

valor do governador? Então, o que o 

Governo fez, não só cometeu frau-

des, como também desviou atenção 

ao povo, criando uma figura política 

para dirigir a província.

Que fundamentos tem para subs-

crever essa asserção de que os re-

sultados eleitorais de 2019 foram 

fraudulentos?

As eleições não foram fraudulentas. 

Foi um escândalo.

Mas porquê?

Como olha para a emergência de vozes con-
testatárias na Renamo, como de Mariano 
Nyongo e da Junta Militar?
Qualquer família ou organização sempre 

vai ter conflitos. Mas temos de saber que esses con-

flitos são geridos quando os intervenientes sabem 

dialogar, primeiro começando com aquele que se 

sente ofendido. Se o Mariano Nyongo está ofendi-

do, ele é filho da Renamo e, querendo como não, 

Ossufo Momade é presidente da Renamo. Então, se 

alguém se sente ofendido, que volte para casa, que 

sente com o pai, ver se o pai não o vai receber.

Mas o pai diz que não reconhece o filho?

Claro, a falar mal do pai, a dizer que você não é nada, 

você não presta. 

Mas não acha que Ossufo Momade devia procurar 

sentar com Nyongo?

A questão de Nyonho não é problema de Ossufo 

Momade. O Governo tem a ver com isso. No início, 

foi o próprio Governo que enviou jornalistas para 

falar com Nyongo. Antes das eleições, mandou o 

Nyongo dizer que não votem no Ossufo Momade e 

o Governo da Frelimo gostava.

Está a dizer que a Renamo não tem responsabili-

dade sobre esse caso?

Não, a Renamo sempre vai ter responsabilidade, 

porque é um partido que tem a ver com este país. 

Não há como não ter uma parte na resolução des-

te problema, mas o Governo da Frelimo é culpado 

porque incentivou o Nyongo.

Mas o presidente Ossufo Momade tem dito que 

este não é problema para a Renamo; que na Re-

namo não existem problemas. Acha que essa é a 

melhor abordagem?

Não, eu não diria que sim, isso é certo. Eu não di-

ria que não há problema na Renamo, porque esse 

Nyongo fala da Renamo todo o momento. Esse ge-

neral Nyongo fala de Ossufo Momade todo o mo-

mento. E a Renamo somos nós e Ossufo Momade é 

presidente da Renamo. Então, é um problema sim, 

mas é um problema promovido por pessoas de fora. 

Nesse contexto, eu continuo a dizer que o Governo 

da Frelimo tem a ver porque no princípio, quando 

Nyongo surgiu, o Governo da Frelimo batia palmas, 

mas hoje diz que é problema da Renamo só.

Como vê a liderança de Ossufo Momade, um ano 

depois da sua eleição como presidente da Renamo.

É uma pessoa coesa, que escuta e corrige no tempo 

necessário. É um líder. É uma pessoa que pode diri-

gir não só para o bem-estar da Renamo, mas de todo 

o país. Não podemos pensar que gritar ou falar mui-

to é que é ser líder. Não, há líderes que não falam, 

que não fazem barrulho, mas fazem grandes coisas. 

Eu tenho conversado com ele e, em todas aborda-

gens, vejo uma pessoa com um temperamento firme 

porque a pessoa tem de escutar muito e falar pouco.

Há vozes, algumas até de dentro da Renamo, que 

dizem que Ossufo Momade traiu a causa do par-

tido. Que Ossufo Momade correu a assinar um 

DDR problemático, desde que salvaguardasse os 

seus interesses. Que Ossufo Momade abandonou 

os seus guerrilheiros nas matas para ir viver num 

dos melhores hotéis da cidade de Maputo. O que 

lhe parecem essas colocações?

Essas são pessoas com outros interesses. São divisio-

nistas dentro da Renamo. São pessoas que não gos-

taram que o Ossufo Momade fosse eleito como pre-

sidente do partido. Eu conheço pessoas que, depois 

do Congresso – vi com meus olhos - não passaram 

10 minutos ali, subiram nos carros e foram se embo-

ra. Então, não é o problema de Ossufo Momade. O 

problema é dessas pessoas, porque, nas suas mentes, 

estava desenhado que são elas que iam ser presiden-

tes do partido. Esse problema tem Ossufo Momade 

na Renamo e tem Raul Novinte em Nacala. Pessoas 

que tinham feito planos de que iriam açambarcar 

o Município de Nacala e, por verem que não têm 

como, ficam contra.

O que acha de o presidente do partido ir viver 

num hotel de luxo na capi-

tal do país quando os seus 

homens estão nas matas da 

Gorongosa ainda à espera 

do DDR?

O saudoso presidente Afon-

so Dhlakama morava aqui, 

mas na altura existiam ho-

mens da Renamo no mato. 

Todas as negociações foram 

feitas aqui. Ele tinha uma re-

sidência aqui. Mas tinha sol-

dados acantonados no mato. 

Não é a primeira vez que 

isso acontece. Só podem fa-

lar isso pessoas com interesse 

em destruir a Renamo. Está 

agora a se materializar o re-

gionalismo na Renamo. Uma 

coisa que nunca se pensou 

que pudesse existir. Há pes-

soas que pensam que a Renamo só podia ser dirigida 

por pessoas do centro do país. Isso é feio. Quan-

do o saudoso presidente dirigia o partido, Ossufo 

Momade era do norte, mas era  comandante e abriu 

muitas frentes. Mas hoje, porque o saudoso nos dei-

xou, alguns querem que a Renamo seja um partido 

do centro. Não. A Renano é um partido nacional, 

é um partido de todos. Um de Maputo, Nampula, 

Quelimane e qualquer ponto do país, pode ser pre-

sidente do partido.

Há dias, entrevistávamos o presidente do MDM, 

o engenheiro Daviz Simango, que dizia que o pre-

sidente Ossufo Momade o que fez, na verdade, 

foi assinar um acordo de estômago, um acordo de 

fome.

Talvez não seja aquele Daviz Simango que eu co-

nheço. Se ele falou isso, ele faltou à verdade. Ele co-

nhece a Frelimo. O presidente Ossufo Momade foi 

assinar um acordo que pudesse trazer mudanças em 

Moçambique, uma paz definitiva, mas a Frelimo é 

aquela que já falei: doença.

A instabilidade que hoje se vive no centro não é 

resultado de um acordo mal feito?

Não. Não é o resultado de um acordo mal feito. É 

o resultado de alguns descontentes da Renamo que 

não aceitam a liderança de Ossufo Momade e que 

pensam que, matando civis inocentes, Ossufo Mo-

made vai negociar, mas quem negoceia com gente 

daquele tipo não deve ser Ossufo Momade, é da res-

ponsabilidade do Governo.

Acha que Afonso Dhlakama faz falta à Renamo?

Com certeza. Não há nenhuma pessoa que vai ser 

como Afonso Dhlakama. Nem Eduardo Mondla-

ne e Samora Machel foram líderes como Afonso 

Dhlakama. Afonso Dhlakama não só faz falta na 

Renamo, mas em todo o território moçambicano.

Com Afonso Dhlakama, a Renamo seria diferente 

do que é hoje?

Nós continuaríamos a ser a Renamo que somos, mas 

com uma dinâmica diferente. 

Uma palmatória de dentro do partido:

Temos problemas na Renamo 

“Eu não diria que não há problema na Renamo”
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“Se [o presidente Nyusi] não fosse [ladrão], ele sairia fora e diria ‘não, meus 
irmãos, eu não sei nada [sobre dívidas ocultas]. Estão a ver estes documentos 

aqui, estão a ver, tudo está limpo, não tem nada aqui’”

Logo nas primeiras horas do dia da 

votação, eu estava com sua excelên-

cia presidente do partido Renamo, o 

general Ossufo Momade, na Ilha de 

Moçambique, onde ele votou. E en-

contramos, logo nas primeiras ho-

ras, boletins de votos nas capulanas 

e nas saias das pessoas. Até o presi-

dente Ossufo Momade mostrou ao 

povo. Mas aquilo era simplesmente 

uma amostra do que estava a acon-

tecer no país. Estas eleições foram 

as piores de todas. Escândalo.

Acha que, sem o alegado factor 

fraude, Ossufo Momade e a Rena-

mo ganhavam as eleições e Filipe 

Nyusi e Frelimo estariam na opo-

sição?

Tenho certeza de que, estas eleições, 

Ossufo Momade ia ganhar. Não 

ganhou porque a Frelimo roubou. 

Digo também que muitas provín-

cias estariam nas mãos da oposição.

Mas a Renamo foi para estas elei-

ções, profundamente, dividida e 

com uma crise sem precedentes, 

provocada pela perda de Afonso 

Dhlakama e por uma transição 

traumática para a nova liderança. 

Ou para si também isso não conta?

É claro que existiram conflitos in-

ternos no partido Renamo, mas não 

era o suficiente porque nós estáva-

mos fortes e organizados. O pre-

sidente Ossufo Momade foi eleito 

num Congresso. Agora, se existiram 

pessoas que não gostaram do resul-

tado da eleição do presidente Os-

sufo Momade, isso não é problema 

da Renamo. Esse é o problema de 

algumas pessoas. Não seria essa a 

razão para a Renamo perder uma 

eleição. A Renamo perdeu porque a 

Frelimo cometeu fraudes. É por isso 

que o presidente Ossufo Momade 

perdeu. Agora, se existem conflitos 

internos na Renamo? Sim, existem, 

mas esses conflitos também tiveram 

um catalisador, que é a Frelimo.

Como viu a forma como a direcção 

do partido geriu essa fraude?

Eu acho que podíamos ter feito 

mais, mas o problema que enfren-

tamos é de confiar um partido que 

não se confia. Nós confiámos na 

Frelimo. A Renamo é um partido 

da direita, um partido de pessoas 

que crêem em Deus. Então, nunca 

imaginamos que a Frelimo ia rou-

bar daquele jeito. Formámos nossos 

delegados e tivemos o controlo, mas 

o enchimento de votos era feito fora 

do local de voto e trazido na Co-

missão Distrital das Eleições.

A tomada de posse dos deputados, 

por exemplo, foi uma posição cor-

recta por parte de quem reclama 

fraude eleitoral?

Acho que sim, porque a não tomada 

de posse é desvalorizar aqueles tam-

bém que votaram. É também cul-

tivar um outro conflito. A Renamo 

tinha de mostrar que está culta, que 

é uma Renamo democrática, um 

partido maduro. Não tomar posse 

não era a solução, nos lavaria ao 

pior. Mas também tomar posse não 

quer dizer reconhecer fraudes.

“A Frelimo é o pior Governo 
de África”
Perante um facto consumado, que é 

a continuação da Frelimo no poder, 

que estratégia é que pode a oposi-

ção seguir?

Sem que a Frelimo saiba que ela 

é uma doença em Moçambique, 

mesmo que nós façamos o quê, não 

vamos mudar este Moçambique e 

este Moçambique não vai melhorar. 

A Frelimo deve saber que é uma 

doença e a Frelimo tem de curar. 

O problema não é da oposição, é da 

própria Frelimo, que tem de ter a ca-

pacidade de mudar, dizer que “olha, 

eu quero construir um país livre, de-

mocrático, onde todo o cidadão tem 

direito de fazer isto, ser aquilo, ter 

emprego, pertencer ao partido que 

quiser”, um partido democrático de 

verdade. Sem isso, mesmo que faça-

mos o quê, mesmo que mudemos a 

Constituição, a Frelimo tem de mu-

dar porque a Frelimo é uma doença 

em Moçambique.

Mas, presidente, a ciência política 

ensina que ninguém vai entregar o 

poder de bandeja.

O problema não é de entregar o 

poder. O problema é de reconhecer 

que este país é de todos e governar 

para o bem-estar dos moçambica-

nos e não de alguns. Eu não teria 

problemas se a Frelimo governasse 

tantos anos que quisesse, mas a go-

vernar bem o país.

Está a dizer que a Frelimo governa 

mal o país?

Governa mal. A Frelimo é o pior 

Governo de África. Foi buscar 2 bi-

lhões de dólares, com a Estrada Na-

cional toda rasgada. Não investiu na 

Estrada Nacional, foi buscar barcos, 

que estão ali atracados. A Frelimo é 

o pior Governo de África.

Nyusi é ladrão
Nas celebrações do dia da inde-

pendência, em 2019, o senhor de-

fendeu uma governação sem nada 

a ver com partidos políticos. Di-

zia, na altura, que o homem tem 

de parar de cantar “excelentíssimo 

presidente” ou cantar “Dhlaka-

ma”, “Dhlakama”, “Dhlakama” 

porque todo homem é importante. 

Que recado dá para aqueles que, 

dentro da Renamo, fazem isso? 

Eu chamo a eles de perdidos, por-

que o saudoso presidente Afonso 

Dhlakama nos ensinou que todos 

somos iguais perante aquele que 

nos criou, Deus. O facto de você ser 

presidente não significa que é Deus. 

Eu tenho assistido esses meus ir-

mãos da Frelimo “ah, sua excelência 

presidente”, todo o momento evo-

cando uma pessoa. Temos de parar 

com isso. Todos somos importan-

tes. Presidente da República não é 

Deus. 

É por isso que tem dito que há 

muitas pessoas em Moçambique 

que precisam de estar indepen-

dentes, mentalmente?
Sim. Muitos estão presos. Não estão 
ainda independentes. Quando você 
tem uma pessoa que foi à Universi-
dade e ela acha que deve venerar um 
presidente, que acha que o partido é 
superior que o país, essa pessoa não 
está independente. 
Também já criticou o Governo 
central, referindo que os gover-
nantes, desde o presidente até aos 
ministros, precisam de parar de 
roubar e de mentir. Somos gover-
nados por ladrões e mentirosos?
Claro. Os 2 mil milhões [dívidas 
ocultas] justificam tudo. E esses 2 
mil milhões é o que nós descobri-
mos. Há muita coisa que foi rouba-
da, há muita coisa que está sendo 
feita e é por isso que digo que a Fre-
limo é uma doença. Este Moçambi-
que não será livre, democrático, sem 
esta doença curar. E essa doença 
deve ter uma cura ideológica, mu-
dando mentalidades.
O presidente Nyusi é ladrão e 
mentiroso?
Até agora não apareceu ao público 
a desmentir sobre as dívidas ocul-
tas. Por quê se ele é presidente da 
República? É por que ele é ladrão 
também. Se não fosse, ele sairia fora 
e diria “não, meus irmãos, eu não sei 
nada. Estão a ver estes documentos 
aqui, estão a ver, tudo está limpo, 
não tem nada aqui”. 

Continuação da Página 7

Os discursos de sensibili-
zação para a tomada de 
medidas sérias na pre-
venção do Covid-19, 

críticas ao processo de descen-
tralização, paz e ataques milita-
res nas zonas centro e norte do 
país marcaram o arranque da 
primeira sessão da IX legislatu-
ra da Assembleia da República 
(AR).

Em cumprimento das medidas 

de prevenção contra Coronaví-

rus, a AR reduziu de 250 para 

160 deputados presentes na ses-

são. A Frelimo, que domina o 

Parlamento com 184 deputados, 

reduziu para 126. A Renamo, 

que detém 60 assentos, baixou 

para 28 e a bancada minoritária 

do Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), apre-

sentou-se na sua máxima força 

com seis deputados eleitos nas 

eleições gerais de 2019, conside-

radas como as mais fraudulentas 

de sempre.

Com o mundo em sentido por 

causa da forma meteórica como 

o coronavírus espalha-se a nível 

global, uma brigada do Ministé-

rio da Saúde posicionou-se logo 

as primeiras horas no Parlamen-

to para testar a temperatura dos 

participantes.

A sessão, que arrancou esta quar-

ta-feira, deverá prolongar-se até 

29 de Maio, contando com 20 

pontos de agenda por debater. 

Destaque vai para o Programa 

Quinquenal do Governo 2020-

2024; Plano Económico e Social 

e Orçamento de Estado para o 

presente ano.

A Presidente da Assembleia 

da República (PAR), Esperan-

ça Bias, foi a primeira a discursar, 

lançando um vigoroso apelo para o 

cumprimento escrupuloso das reco-

mendações das autoridades nacionais 

para a prevenção e mitigação ao co-

ronavírus, mas também para evitar 

desinformação e situações de pânico.

Igualmente instou a tomada de me-

didas com vista a superar os efeitos 

desta pandemia sobre a economia, 

tendo encorajado o executivo mo-

çambicano a priorizar a despesa pú-

blica para implementação de políticas 

direccionadas a mitigação do vírus e a 

contínua intervenção do banco cen-

tral no apoio à estabilidade de preços.

Este tipo de mensagens foi replicado 

pelas chefias das bancadas parlamen-

tares, tendo em atenção a precarie-

dade do sistema de saúde nacional. 

Há um entendimento comum que a 

prevenção é a arma de sucesso na luta 

contra esta doença que ainda não tem 

cura. 

No entanto, o chefe bancada Parla-

mentar da Renamo, Viana Maga-

lhães, pediu o aperto de medidas de 

prevenção na AR, aludindo que o ris-

co de contágio e propagação é muito 

preocupante, tendo em conta o nú-

mero de pessoas que circula naquele 

espaço de seis hectares.

“Tomamos conhecimento que algu-

mas figuras de proa ligados ao par-

tido no poder viajaram ao exterior 

em zonas onde esta doença era uma 

realidade e tendo regressado ao país 

não se submeteram de imediato ao 

regime de quarentena, tendo inclu-

sive reunido com colegas presentes 

nesta sala. Aconselhamos aos colegas 

que provavelmente tenham estado 

em contacto com tais figuras que se 

submetam aos testes e observem o 

regime de quarentena para o bem da 

saúde de todos nós”, observou, numa 

clara alusão a Eneas Comiche, edil de 

Maputo e membro da Comissão Po-

lítica do partido governamental que 
recentemente esteve em Londres.
Apesar do seu partido ter votado a 
favor da descentralização, Magalhães 
disse que a aplicação daquele pacote 
legal mostra que esta governação não 
está interessada no avanço do proces-
so.
Isto porque, avançou, mesmo existin-
do um governador eleito, o executivo 
deu a volta para criar o Secretário de 
Estado provincial, que surge como 
uma força de bloqueio a acção do 
governador, ridicularizando todo o 
processo da descentralização. 
“Agora lutam entre eles, sobre quem 
fica no palácio do governador. Quem 
governa no distrito ou quem vai diri-
gir tal ou X evento, quem vai cortar 
fita alí e acolá? Quem dança melhor 
aqui e alí? Uma autêntica vergonha 
jamais vista”, disse.
Falou dos insurgentes em Cabo Del-
gado, sublinhando que tal é sinal re-
velador de que a população está numa 
situação de insegurança. Quanto as 
incursões armadas na zona centro 
atribuiu responsabilidades ao gover-
no para acabar com elas, pois entende 
que não é possível alguém empunhar 
armas, disparar contra pessoas inde-
fesas, os órgãos de comunicação faze-
rem a cobertura e as Forças de Defesa 
e Segurança não conseguirem locali-
zar essas pessoas. 
O chefe da bancada da Renamo ma-
nifestou a sua preocupação pela falta 
de avanços do processo de DDR ao 
revelar que o mesmo “está a hibernar 
exacerbando ânimos nos centros de 

acantonamento do braço armado do 

seu partido. 

Queremos sinais do DDR
O chefe da bancada parlamentar do 

Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM), Lutero Simango, 

destacou que Moçambique precisa de 

uma paz efectiva em todo territó-

rio nacional para que o povo pos-

sa viver em harmonia e perspecti-

var o seu futuro num ambiente de 

paz e livre de intimidação. 

Quanto à erradicação da situação 

militar no centro do país apon-

tou a necessidade do desfecho 

do processo de DDR. Condenou 

os “ataques terroristas” em Cabo 

Delgado e endereçou uma palavra 

de apreços as FDS pelo esforço 

que despendem para reposição de 

tranquilidade. Lançou um desafio 

para o combate cerrado à cor-

rupção, considerado que há uma 

espécie de inércia do sistema de 

justiça que deixa um sentimento 

de impunidade ao crime.

Consolidar a paz
Por sua vez, o chefe da bancada 

parlamentar da Frelimo, Sérgio 

Pantie, disse que o principal desa-

fio desta sessão é de desencadear 

acções tendentes a consolidação 

da paz no país que constitui um 

elemento basilar para a imple-

mentação do PQG. 

Pantie defendeu que Moçambi-

que tem recursos em abundância 

que podem, a médio e longo pra-

zo, impulsionar o desenvolvimen-

to, mas “sem a paz nada pode ser 

feito”.

Apelou, no entanto, para que se 

elimine urgentemente o clima de 

terror e barbaridades nas provín-

cias de Cabo Delgado, Manica 

e Sofala, encorajando o chefe de 

Estado “a fazer de tudo que está 

ao seu alcance para acelerar o pro-

cesso de DDR”.

Frisou que espera o mesmo sinal 

de comprometimento da lideran-

ça da Renamo. 

 (A Nhampossa)

Deputados da Assembleia da República

Unidos pelo Covid-19 e desavindos na política doméstica
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Itália não produz máscaras de 
protecção há muito tempo. 
Ninguém se dava conta da 
importância de manter algu-

ma produção no país, sem pensar 
necessariamente no lucro, pouco 
ou muito que fosse. Hoje não há 
lucro possível perante a salvação 
das vidas: o país enfrenta a maior 
emergência sanitária desde sem-
pre e as máscaras são o símbolo 
disso.

“Esta semana entramos em plena 

capacidade, não devemos ter mais 

problemas”, garante o ministro 

para o Sul, Giuseppe Provenzano. 

“Muitas empresas, e quero agrade-

cer-lhes, converteram-se para pro-

duzir as máscaras, isto aconteceu 

durante a guerra”. Os operadores 

da saúde têm trabalhado com li-

mitados dispositivos de protecção 

e só agora recebem as máscaras, 

que o governo italiano está a com-

prar em todo o lado. Entretanto, há 

indústrias e fabriquetas que estão 

a fazer máscaras para fornecer às 

unidades de saúde e aos hospitais. 

Mas como tudo vira negócio, já se 

encontram máscaras no mercado 

paralelo a preços exorbitantes que 

nem sempre cumprem os critérios 

previstos pelo Instituto Superior 

da Saúde. Mas fazer o quê?

Tarefa trivial vira negócio arrisca-

do

Também na minha cidade não há 

máscaras à venda nas farmácias. 

A minha rua está vazia nem um 

vendedor informal para comprar 

uma máscara... Hoje, tendo aca-

bado toda a comida que tinha em 

casa, resolvi usar um velho soutien 

e confeccionei a minha própria 

máscara. Quem não tem cão caça 

com gato... e lá fui às compras, 

com máscara, cachecol e luvas des-

cartáveis. Poucos passos até à loja, 

mas foram os passos mais deseja-

dos dos últimos 15 dias, os dias de 

“prisão” em casa depois do terceiro 

decreto que proíbe qualquer movi-

mento: só podemos sair por extre-

ma necessidade.  Uma quarentena 

obrigatória, total, que continuará 

até quando não se conseguir con-

ter o contágio a nível nacional. 

Multas pesadas para quem for en-

contrado na rua sem autorização, 

multas até 3.000 euros. 

O clima que se respira, na pequena 

cidade onde vivo a 60 quilómetros 

de Roma, é horrivelmente pesa-

do enquanto as flores começam 

a brotar das árvores e os pássaros 

cantam: apesar de tudo, a natureza 

está-se a preparar para a primave-

ra. Éramos uns dez no supermer-

cado, todos com luvas e mascara-

dos. Vagueávamos pelas prateleiras 

a olhar um para o outro com des-

confiança e aborrecimento. Como 

se todos vissem uns nos outros um 

possível “untore”, hospedeiro do 

vírus da peste e responsável pelo 

contágio. E na caixa, nós ficamos 

separados, pacientes e silenciosos. 

Quase como se essa tarefa trivial 

de fazer compras se tivesse tor-

Espantalhos à janela
Por Paola Rolletta, em Roma

nado um negócio arriscado. Quer 

dizer, cada vez ficamos todos mais 

ansiosos. Voltei para casa. Tirei 

com cuidado as luvas, deitei fora 

no lixo, lavei as mãos, tirei a más-

cara, lavei com água e sabão, pus 

ao sol. 

Esta é rotina que 60 milhões de 

italianos estão a viver. Porque 

todos nós somos potenciais con-

tagiados. O Covid-19, dizem os 

cientistas, é altamente contagioso, 

muito rápido a espalhar-se. Mui-

tas pessoas estão contagiadas, não 

manifestam sintomas, mas conta-

giam os outros. Este vírus é muito 

mais dissimulado do que os outros 

coronas.

O isolamento é a única medida 

possível contra o Covid-19, como 

mostram os dados confortantes 

da China e do próprio hospital de 

Codogno em Itália onde ficou in-

ternado o paciente 1 - que acaba 

de ter alta - e que não regista mais 

casos positivos.

Na quarta-feira, dia em que escre-

vo, os números são: 70.000 casos, 

7000 mortos. A percentagem dos 

mortos e dos contagiados é muito 

mais alta do que na China, porque 

na Itália não foram feitos os testes 

a todos os italianos: só as pessoas 

com sintomas, nas emergências, 

é que são testadas. “Os números 

mostram os contágios oficiais, mas 

o número dos positivos poderia ser 

multiplicado por dez sendo muitos 

os assintomáticos que constituem 

um mundo submerso que não po-

demos calcular”, afirma Fabrizio 

Pregliasco, virologista de Milão. 

Subestimação

Itália foi o único país europeu que 

bloqueou os voos com a China 

desde 31 de Janeiro. Os outros paí-

ses europeus não fizeram o mesmo 

e por isso os viajantes podiam che-

gar a Itália fazendo triangulações. 

Mas, evidentemente, Itália não 

tomou medidas suficientes desde 

o começo porque “fechar” um país 

é assunto extremamente compli-

cado. Mas, certamente, houve uma 

subestimação do problema por to-

dos os líderes mundiais, porque a 

Organização Mundial da Saúde e 

o Banco Mundial tinham alertado 

desde Setembro passado que uma 

pandemia estava prestes a chegar. 

Ninguém estava à espera que to-

masse a dimensão actual. Infeliz-

mente, os idosos são os que mor-

rem mais. Mas a estatística italiana 

mostra que também os jovens, as 

pessoas aparentemente saudáveis, 

são afectados de forma violenta. 

Muitos mais os homens do que as 

mulheres. Poucas dramáticas cer-

tezas nesta trágica confusão.

Saúde desigual
Quando o surto começou em 

Itália, isto é, quando foi diagnos-

ticado o paciente 1, a 23 de Feve-

reiro, foram de imediato tomadas 

medidas drásticas no hospital de 

Codogno, na região Lombardia. 

Infelizmente, as medidas drásticas 

não foram tomadas para todo o 

território da região e rapidamente 

o vírus espalhou-se. Hoje, temos 

os hospitais das cidades do norte 

quase a colapsar, porque não têm 

camas de cuidados intensivos nem 

ventiladores suficientes para todos 

os doentes. Por isso, pela primeira 

vez na história da República, fo-

ram sendo tomadas medidas sem-

pre mais drásticas até hoje que 60 

milhões de italianos estão fecha-

dos em casa, num isolamento for-

çado, por decreto. Para fazer com 

que o vírus não se espalhe de for-

ma brutal também nas outras re-

giões do país, que não têm sequer a 

mesma capacidade de resposta das 

ricas regiões do norte do país. 

A saúde é um direito protegido 

pelo artigo 32 da Constituição 

Italiana. Mas o conjunto de regras 

para garantir a todos os cidadãos 

a prestação equitativa dos serviços 

de saúde é cada vez mais complexo 

e, com a financeirização da saúde, 

num sistemático corte financeiro à 

saúde pública praticado nas últi-

mas décadas.

A Saúde é desigual porque de-

pende das regiões que planeiam 

e gerem os cuidados de saúde em 

plena autonomia dentro de sua 

área de competência, fazendo uso 

de agências de saúde locais e hos-

pitais. Mas é sempre o Estado que 

financia a saúde, com os recursos 

provenientes da tributação geral 

que vão constituir o Fundo Nacio-

nal de Saúde. Em 2017, 42% do 

total dos recursos financeiros para 

a saúde foram absorvidos pelas re-

giões setentrionais. Enquanto 20% 

foram para o Centro, 23% para o 

Sul, 15% para autonomias espe-

ciais.

Operadores da saúde em 
risco
Heróis na ala, médicos, enfermei-

ros e outros operadores sanitários 

lutando incansavelmente contra 

o Coronavírus, hoje em dia, para 

salvar o maior número de vidas 

possível. Uma foto simbólica que 

os representa é a da enfermeira do 

hospital de Cremona que, no final 

do seu turno, adormece esgotada 

sobre a sua secretária, ainda com 

a sua bata e máscara. Sobre a mesa 

uma folha de protecção bran-

ca. A foto, tirada por um médico 

hospitalar fez em pouco tempo o 

tour da web. Laura Ghidoni, or-

topedista no hospital de Piacenza, 

disse-me por telefone: “Devíamos 

ter fechado tudo há mais tempo, 

pelo menos desde a sexta-feira 

negra quando fechou o hospital 

de Codogno e não deixar que se 

espalhasse o contágio”. E con-

ta o aperto de coração que sente 

sempre que ouve uma ambulância 

chegar. “São muitas, todo o dia”. 

Conta como o hospital foi reorga-

nizado para atender os contagia-

dos: “A ortopedia foi fechada e vi-

rou emergência para os doentes de 

Covid-19. Os doentes ortopédicos 

graves foram levados para uma 

clínica privada sanificada. Todos 

nós trabalhamos em condições de 

stress, só há quinze dias nos foram 

dadas as batas especiais para lutar 

contra o inimigo invisível”. Turnos 

de 12 horas, metendo em risco a 

sua própria vida: “Vivemos longe 

das nossas famílias por medo de 

contagiar os nossos filhos, mas fa-

zemos o nosso trabalho com todo 

o profissionalismo e dedicação”.

Ajudas internacionais
A China continua enviar equipas 

de médicos e especialistas de Fu-

jian para a Itália, nos esforços para 

combater à crise do Coronavírus. 

Também a Rússia chegou à Itália 

para ajudar a combater às graves 

consequências da pandemia do co-

ronavírus, com equipamento para 

diagnóstico e desinfecção.

Cuba enviou médicos e enfermei-

ros para ajudar os colegas italianos 

que registam uma taxa de infecta-

dos estonteante: até hoje são mais 

de 5.000 trabalhadores de saúde 

italianos infectados com a Co-

vid-19. Ainda na terça-feira, dois 

outros cirurgiões foram entubados 

em Turim. Até hoje morreram 30 

médicos por Coronavírus.

Espantalhos à janela
No norte de Itália, a emergência 

sanitária obrigou ao uso do exér-

cito no transporte dos caixões com 

corpos destinados à cremação lon-

ge de todos. Em solidão. Mortos 

sem um último adeus...

Os italianos debruçam-se à jane-

la, cantando, até o hino nacional, 

quase que a música seja um es-

pantalho contra o vírus, contra a 

morte. Têm encontrado maneiras 

para exorcizar aquela sensação de 

que tudo está a abrandar e a gelar, 

numa realidade suspensa dentro 

de uma gelatina em molho de ví-

rus, onde tudo pára e rarefaz, num 

instante longo, demasiado longo, 

suspenso. E a sensação de estar 

num filme mau, catastrófico, de 

ficção científica... de que nunca 

mais se lê a palavra. 

A Italia já regista maior número de mortes por coronavírus no mundo



PUBLICIDADE 11Savana 27-03-2020 PUBLICIDADE

As circunstâncias actuais demandam, em todo o continente afri-
cano, que muitos se ajustem a novas formas de viver e trabalhar. 
Muitos são obrigados a passar mais tempo em casa com os seus 
familiares, e a MultiChoice continua comprometida em apoiar os 
seus Clientes com a melhor programação disponível para manter 
as famílias informadas e entretidas.
Para garantir o acesso às informações mais actualizadas sobre o 
Coronavírus (COVID-19), o contador de histórias mais amado da 
África ampliará o acesso aos canais de notícias em todo o continen-
te. Desta feita, a partir do dia 20 de Março de 2020, o canal CNN 
Internacional (Canal 401) e a TV Record News (Canal 671) esta-
rão em sinal aberto no pacote DStv Fácil, com vista a garantir que 
os valiosos Clientes tenham uma visão mais ampla das notícias e 
acompanhem pontualmente os desenvolvimentos.
“Estamos em constante comunicação com as autoridades de saú-
de, como o Instituto Nacional da Saúde, e publicaremos informa-
ções atinentes aos serviços públicos relacionados ao COVID-19 em 
toda a África. É importante que todos nós prestemos atenção aos 
às informações e conselhos de especialistas credíveis para que pos-
samos cuidar da nossa própria saúde e da dos nossos familiares”, 

A expansão da oferta de conteúdo não se limita apenas às notícias, 
-

vos. Com efeito, adicionamos ainda o canal educacional Panda ao 

também desfrutar dos canais Panda (64) e Da Vinci (canal 66) ago-

“No contexto das interrupções do ano lectivo em alguns países, 
incluindo Moçambique, temos também trabalhado para fornecer 
acesso ao melhor conteúdo educacional disponível, para ajudar a 

Quantos aos conteúdos desportivos, expandimos também a nossa 
oferta, sendo que, os canais Supersport 1, 4 e 5 estarão em sinal 

É importante observar que foram tomadas as devidas acções para 
garantir que os colaboradores, Clientes, empresas de produção e 
fornecedores também tenham um risco limitado de exposição ao 
COVID-19. 

Comunicado de Imprensa

MultiChoice expande a oferta de canais de informação e 
entretenimento para Clientes

Caro Empregador,

Cara Empregadora,

Ao abrigo do Diploma Ministerial nº 87/2018 de Setembro, SEMPRE ocorre uma alteração 

no quadro de pessoal, o empregador deve proceder à actualização da Folha de Relação Nominal 

através do site www.mitess.gov.mz. O registo é feito apenas ELECTRONICAMENTE!

Lembramos que decorre de 1 de Abril a 31 de Maio, a actualização anual da Folha de Relação 

Nominal.

Caso nao disponha de meios informativos para o registo e/ou actualização da Folha de Relação 

Nominal queira por favor dirigir-se aos Centros de Emprego do INEP, Delegação do INSS ou 

Direcções  Provinciais do Trabalho para o efeito.

EVITE MULTAS!

Para mais esclarecimentos e/ou duvidas nao hesite em nos contactar através do numero 

86 0456808.

Por mais trabalho e emprego!

Maputo, Março de 2020 

Av. 24 de Julho, nr. 2240 Maputo - e-mail info.inep@mitess.gov.mz www.mitess.gov.mz/portal-

deemprego

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE 

E EMPREGO

ACTUALIZAÇÃO DA FOLHA DE RELAÇÃO NOMINAL
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1.A NOVA PANDEMIA: COVID-19

Esta nova Pandemia, inicialmente circunscrita a uma região bem 

DESTAQUE RURAL Nº 83

COVID-19: INFORMAÇÃO E CONTRIBUTO PARA MINIMIZAÇÃO 
DOS RISCOS

Avertino Barreto
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musculares

O sucesso das recomendações depende só, e somente, da atitude de 
cada indivíduo, do seu empenhamento e respeito pelo próximo; o ser-
viço de saúde vai cooperar minimizando as nossas falhas pessoais, o 
nosso incumprimento



As feridas que custam sarar    
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“Dos serviços meteorológicos 
recebemos a informação de que 
um ciclone de grandes propor-
ções estava a aproximar-se da 

costa moçambicana e que a cidade da 

Beira seria o epicentro. Apelamos aos 

munícipes no sentido de tomar medi-

das preventivas para evitarem o pior. O 

ciclone chegou pela noite e fez das suas. 

Todo mundo ficou assustado, mas nin-

guém tinha a dimensão do que aconte-

ceu. Quando acordámos, pela manhã, 

andámos pelas ruas e aquilo parecia 

um dilúvio. Uma cidade fantasma, um 

cenário triste que até hoje está assen-

te na minha memória”, recorda Daviz 

Simango, o edil da cidade que, a 14 de 

Março, foi atingida pelo ciclone Idai, 

com os ventos e chuvas fortes que dei-

xaram a urbe devastada.

Exibindo um semblante de que a me-

mória de uma dor ainda é dor, Simango 

explicou que foi muito difícil encarar 

aquela realidade. Ver a cidade da Beira 

debaixo de escombros. 

“Como deve imaginar, com muito es-

forço e sacrifício construímos esta cida-

de há mais de 100 anos e como sabe, 

há muitas infra-estruturas públicas e 

privadas que representavam um ganho 

ao desenvolvimento e ao crescimento 

económico e, de repente, porque apa-

receu o ciclone que, em poucas horas, 

levou tudo abaixo. Isso criou desespero”, 

lamentou.

A reprodução oral do edil da Beira pode 

ser testemunhada por qualquer pessoa 

que visita às imagens da segunda maior 

cidade moçambicana, nos primeiros 

dias pós catástrofe.

Foi na noite de 14 para 15 de Março 

de 2019 que centenas de vidas foram 

levadas pelas águas, milhares de sonhos 

inundados e um país inteiro chorou pe-

los seus. O ciclone Idai passou e para 

trás deixou famílias despedaçadas, casas 

destruídas e anos de luta deitados pelo 

vento e pela chuva.

Formado no canal de Moçambique, o 

ciclone Idai, caracterizado por ventos 

fortes e chuvas torrenciais, varreu as 

províncias de Sofala, Manica, Zam-

bézia, Tete e os vizinhos Zimbabwe e 

Malawi.

As estatísticas falam de mais de 2.8 mi-

lhões de afectados, perto de mil mortos 

e várias infraestruturas públicas e priva-

das destruídas.

Um ano depois da calamidade, as fe-

ridas custam sarar. As marcas do Idai 

continuam visíveis nas cidades da Bei-

ra e arredores. São casas com paredes 

quebradas, tectos desabados, unidades 

sanitárias abandonadas, escolas sem co-

bertura, com crianças a estudar em salas 

improvisadas ou debaixo das árvores.

O tecido económico também não es-

capou. Hoje, todo empresário da Beira 

queixa-se das dificuldades de continuar 

com o negócio, porque o Idai tudo le-

vou.

Dezenas de empresas não resistiram 

aos efeitos do ciclone e fecharam as 

portas, deixando centenas de trabalha-

dores na rua.   

Há vias de acesso que até hoje conti-

nuam intransitáveis, a erosão costeira 

está em alta e a marginal da Beira apre-

senta grandes crateras, colocando em 

perigo a vida dos munícipes.

Entre os meses de Março e Abril de 

2019, Beira tornou-se, provisoriamente, 

o centro das atenções de Moçambique 

e do mundo. Não por boas razões, mas 

por ser o rosto do sofrimento humano. 

Por ser o exemplo de uma cidade em 

conflito com a natureza. Beira foi teste-

munho das consequências das mudan-

ças climáticas. 

Foi na busca de alternativas para reer-

guer a cidade e toda região centro do 

país que o governo de Moçambique 

organizou, em Maio de 2019, a Con-

ferência Internacional de Doadores. O 

encontro serviu para o executivo expor 

à comunidade internacional, o nível dos 

danos provocados pelo Idai.

Dos levantamentos do elenco de Filipe 

Nyusi conclui-se que seriam necessá-

rio 3.2 biliões de dólares americanos 

para alavancar a cidade. Do encontro, 

os doadores garantiram apenas 1.4 mil 

milhões de dólares, deixando um défice 

de 1.8 mil milhões.

Mesmo o valor garantido, o desembol-

so continua sem se efectivar, ou seja, 

está a sair a conta gotas.

Do mesmo encontro muitas promessas 

foram feitas ao sector empresarial, bem 

como à população no geral, mas até ao 

momento pouco se consumou.

No leque das promessas ao sector pri-

vado, falou-se da isenção de alguns 

impostos, redução de preços de energia 

eléctrica, priorização do empresariado 

local nas empreitadas atinentes a rea-

bilitação das infra-estruturas destruídas 

e redução de preços no transporte fer-

roviário de carga, abertura de linhas de 

financiamento com juros bonificados 

entre outras.

Um ano depois, a esmagadora maioria 

dessas promessas continuam por cum-

prir e o desespero tomou conta de to-

dos.

Na Beira, ninguém consegue esconder 

a sua decepção pela forma como está  a 

decorrer a reconstrução da cidade e de 

todo seu tecido funcional.

Sónia Muchanga, 42 anos, mãe de qua-

tro filhos e residente no bairro da Mu-

nhava Matope, arredores da cidade da 

Beira, contou ao nosso jornal que a sua 

residência de pau a pique ficou comple-

tamente destruída, as chapas de cober-

tura voaram e a água da chuva inundou 

o imóvel tendo destruído a totalidade 

dos bens domésticos.

Viveu no centro de reassentamento 

criado no seu bairro por duas semanas, 

mas devido a precariedade das condi-

ções no local de acolhimento, optou por 

regressar a casa e reconstruir tudo o que 

foi destruído.

Sem recursos financeiros, Sónia Mu-

changa e o marido ergueram apenas 

um compartimento de um total de três. 

Muchanga é vendedora e o marido é 

empregado doméstico. Até ao momen-

to ainda não receberam nenhum apoio 

“das autoridades competentes”.          

Marciana Saraiva, 38 anos de idade, três 

filhos e residente no bairro de Inhamu-

dima, arredores da cidade, é outra víti-

ma do Idai. Contou que até ao momen-

to ainda não conseguiu repor os danos 

causados pelo ciclone. Após um ano, 

continua a viver numa casa com apenas 

dois compartimentos cobertos. 

Os residentes da cidade da Beira con-

tinuam a precisar de ajuda. No terreno 

prosseguem alguns trabalhos de re-

construção, mas a conta gotas. 

Centro de reassentamento 
de Mandruzi
Cerca de três quilómetros a sul do mu-

nicípio de Dondo, localiza-se o centro 

de reassentamento de Mandruzi. Foi 

um dos centros visitados pelo SA-
VANA. Alberga famílias transferidas 

da cidade da Beira e do município de 

Dondo. 

No local são visíveis as marcas do ciclo-

ne. Tendas montadas pela Organização 

Internacional das Migrações (OIM) 

servem de posto policial, posto médico, 

escola primária e dos escritórios da di-

recção do centro.

No local, o SAVANA conversou com 

os reassentados e foi possível verificar 

que o grosso dos “novos habitantes” 

de Mandruzi são pessoas que, nas zo-

nas afectadas, eram arrendatários. São 

pessoas que se fixaram na Beira e em 

Dondo vindo do interior da província 

de Sofala e da província da Zambézia à 

busca de oportunidades de sobrevivên-

cia. Os naturais não aceitaram deixar 

suas residências para os centros de reas-

sentamentos. Optaram por continuar 

e com parcos recursos reconstruir seus 

imóveis.

De Benjamim José Bengala, responsá-

vel do centro de Mandruzi, soubemos 

que no local foram reassentadas 375 

famílias vindas de Dondo e Beira. 

Conta que cada família recebeu uma 

parcela de 600 metros quadrados para 

erguer sua residência. A OIM ofereceu 

tendas e os reassentados, com recurso 

ao caniço, paus e matope ergueram suas 

residências.

Grande parte das famílias reassentadas 

em Mandruzi viviam numa situação de 

penúria nas suas zonas de origem e a 

pobreza é notável na nova zona. São 

pessoas sem empregos formais e que 

viviam de pequenos negócios ou traba-

lhos domésticos.

Para a sua sobrevivência, os novos in-

quilinos de Mandruzi dependem de 

apoio do Programa Mundial de Ali-

mentação (PMA) que, a troco de um 

voucher de 2500 meticais mensais des-

bravam as matas, e limpam as ruas do 

novo bairro e da pequena agricultura.         

José Abílio, 32 anos e pai de três filhos 

é o exemplo. Saiu da Zambézia para a 

cidade da Beira a procura de melhores 

oportunidades da vida. Arrendava uma 

residência na zona da Praia Nova e tra-

balhava numa residência como guarda e 

a esposa vendedeira ambulante.

Com o Idai, a residência ficou comple-

tamente destruída e perdeu todos bens. 

Ficou no pátio do edifício sede do mu-

nicípio por alguns dias até serem trans-

feridos para o centro de Mandruzi.

Ao SAVANA, a chefe do posto médico 

de Mandruzi, Marta Domingos, falou 

dos primeiros dias do centro. Referiu 

que tudo parecia filme, mas que, hoje, 

as coisas estão normalizadas embora 

o posto médico continue a funcionar 

numa tenda que já denuncia algum 

cansaço.

Apontou a malária, a crise asmática 

nas crianças e nos idosos bem como as 

diarreias como os casos mais frequentes 

naquela unidade sanitária.

Domingos conta que, em média, são 

atendidas entre 70 a 80 pacientes dia 

e lamenta as constantes rupturas de 

medicamentos, o que muitas vezes faz 

com que os pacientes não encontrem 

medicamentos receitados pelos agen-

tes de saúde, obrigando-os a recorrer 

às farmácias externas. Isso faz com que 

muitos pacientes fiquem sem medicar 

por falta de condições financeiras para 

adquirir os medicamentos nas farmá-

cias privadas.

Promessas que tardam 
chegar  
Ricardo Cunhaque, presidente do Con-

selho Empresarial de Sofala (CEP-So-

fala), contou ao SAVANA que a classe 

empresarial continua com expectativa 

em alta, porque, depois de Idai o gover-

no prometeu incentivos para alavancar 

o sector produtivo.

“As garantias foram dadas há um ano, 

mas até agora estamos à espera. Portan-

to, não sabemos se serão ou não cum-

pridas e isso deixa os nossos associados 

em suspense na medida em que ficam 

sem horizonte”, disse.

O presidente do CEP-Sofala conta que 

o sector privado ao nível daquela pro-

víncia está de rastos e precisa de apoios 

para se reerguer.

“Um ano pós ciclone ainda não há fi-

nanciamento para a reconstrução. As 

empresas com poucos recursos conse-

guiram fazer o mínimo para se manter. 

Contudo, não estão a aguentar, não têm 

capacidade financeira para investir e re-

por os estragos o que torna difícil fazer 

negócios. As que tinham dificuldades 

faliram”, descreveu. 

Conta Ricardo Cunha que, após o Idai, 

foi feito um levantamento para se aferir 

o volume dos danos que a calamidade 

provocou nos homens de negócio e fo-

ram identificadas 480 empresas numa 

situação completamente difícil. 

“Após o ciclone, 28 empresas encerra-

ram as portas. Hoje, não temos esta-

tísticas actualizadas, mas o certo é que 

sem a materialização dos incentivos 

anunciados na altura, continuaremos a 

operar no meio de dificuldades”.

O presidente do CEP-Sofala conta que 

ao nível do sector privado ainda não é 

Beira: um ano pós ciclone Idai 

empresariado local numa situação mui-
to mais penosa.
“Temos empresários que, mesmo sem 
recursos, no período de emergência, 
prestaram serviços no sentido de aliviar 

o sofrimento popular. Contudo, grande 

parte desses agentes económicos ainda 

não foram pagos, o que é doloroso para 

quem já estava numa situação difícil”,     

Mário Amaral, presidente da Associa-

ção dos Empreiteiros de Construção 

Civil e de Obras Públicas de Sofala 

(AECOPS), explicou que o sector sob 

sua direcção é das que mais sofreu os 

efeitos de Idai e a expectativa é que 

após a Conferência de Investidores ti-

vessem financiamentos com taxas de 

juro bonificados porque houve muitas 

promessas nesse sentido. 

Lamenta que um ano depois, os desem-

bolsos não tenham iniciado. 

“Agora temos informação de que há 

fundos que estarão disponíveis a partir 

de Junho. O que nos preocupa é que os 

empreiteiros de Sofala não serão prio-

rizados na adjudicação das obras. Vão 

concorrer nos mesmos termos com os 

empreiteiros de outras províncias, o que 

é injusto na medida em que os locais 

estão descapitalizados e sem condições 

de concorrer com os outros emprei-

teiros mais pujantes financeiramente”, 

queixou-se.

Amaral explica que o consenso inicial 

era de que os empreiteiros de Sofala 

fossem  prioridade nas obras da clas-

se secundária e sem muita engenharia 

como é o caso de reabilitação de escolas 

e postos médicos.

“Como associação de construtores não 

queremos que nos ofereçam dinheiro. 

Queremos financiamentos com taxas 

bonificados, queremos prioridades na 

selecção de empreiteiros para algu-

mas obras. Essa é a única forma de 

nos erguermos, porque, como noutros 

sectores empresariais, os empreiteiros 

também estão falidos e precisam de ser 

alavancados. Outros estão endividados 

e à beira da falência. Meter-nos no 

mesmo pacote com outros concorren-

tes, por sinal, mais poderosos, seria uma 

concorrência desleal”, apelou. 

O presidente da AECOPS elucidou 

que a teoria de concursos públicos será 

menos benéfica para os empreiteiros 

locais porque o grupo está totalmente 

descapitalizado. 

Amaral explicou que a sua associação 

conta com um total de 163 membros 

efectivos, mas que apenas 53 é que pa-

gam quotas.

Félix Machado, agente económico e 

vice-presidente da Associação Comer-

Francisco Pereira, director 

do Gabinete de Recons-

trução pós Idai, contou que 

dos 3.2 biliões de dólares 

solicitados à comunidade interna-

cional foram garantidos apenas 1.4 

mil milhões de dólares, o que signi-

fica que ainda há um défice de 1.8 

mil milhão de dólares. 

Explicou que a garantia de finan-

ciamento veio do Banco Mundial, 

Comissão Europeia e o Banco 

Africano para o Desenvolvimento. 

Pereira sublinha que devido a com-

plexidade de tramitação dos expe-

dientes, os valores só começam a ser 

desembolsados a partir de Junho.

“É verdade que de Junho de 2019 

até esta parte, fizemos uma verda-

deira travessia de deserto e acredito 

que até Junho próximo, o Banco 

Mundial iniciará com os desembol-

sos, enquanto isso, terminaremos 

com a tramitação das burocracias 

exigidas por outros parceiros”, ex-

plicou.

Sublinhou que nesta primeira fase, 

o Gabinete deverá receber cerca de 

60 milhões de dólares que serão 

investidos no melhoramento das 

condições de habitabilidade das 

pessoas e na reabilitação de infraes-

truturas menos complexos em ter-

mos de engenharia como é o caso 

Gabinete pós Idai não é instituição de caridade  

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

Francisco Pereira

cial da Beira, elogiou a forma como o 

povo moçambicano uniu-se em tor-

no da Beira, o que mostrou que se os 

moçambicanos conseguissem colocar o 

país acima das suas diferenças, Moçam-

bique estaria noutros patamares.

Sobre o Idai frisou que depois da so-

lidariedade nacional e internacional 

veio a Conferência de investidores que 

deixou muitas expectativas. Mas, depois 

seguiu o momento de muita espera. 

Esse momento continua até hoje.

Félix conta que, aos doadores, a classe 

empresarial não quer doações, mas fi-

nanciamentos com juros bonificados 

e com facilidades de pagamentos. Só 

assim vai-se erguer o aparelho reprodu-

tivo da província de Sofala, na medida 

em que, o mercado e a mão de obra 

existem. Apenas falta o capital.

Frisa que as doações devem ir para os 

ridas de diferentes bairros da cidade da 

Beira para os dois centros e que neste 

momento beneficiam-se do apoio com 

vista a sua recuperação.

Com financiamento de PNUD, as co-

munidades instaladas nos centros de 

Mutua e Savane estão a ser potenciados 

em pequenos negócios como é o caso 

de criação de frangos, pesca, comércio e 

fabricação de fogões. 

Kakanu explicou que são pessoas que 

tinham perdido tudo e que aos poucos 

procuram se erguer. As mesmas activi-

dades foram estendidas para o distrito 

de Chibabava onde são beneficiadas 

1450 famílias. Nos dois projectos foram 

investidos poucos mais de 29 milhões 

de meticais.

Por Raul Senda (textos) e Naíta Ussene (fotos)    

visível o papel do Gabinete de Recons-

trução Pós Idai. 

“Não sabemos se ainda está no processo 

de implantação, mas a realidade é que 

esse Gabinete ainda não se faz sentir 

no seio daqueles que sofreram de forma 

directa os efeitos da catástrofe natural. 

Também verificámos que as medidas 

tomadas pelo governo, para apoiar o 

sector privado, na altura, não foram 

suficientes para mitigar os danos além 

de que não foram abrangentes. Das 480 

empresas afectadas, apenas 160 é que 

se beneficiaram dos poucos incentivos 

anunciados na altura. Os mesmos não 

foram para além de três meses”, lamen-

tou. 

Ricardo Cunhaque  conta que as em-

presas estão com dificuldades de im-

portar matéria-prima por falta de di-

nheiro, porque o capital disponível está 

muito caro. 

Noutra vertente, o nosso entrevistado 

lamentou o facto das constantes de-

moras no pagamento de facturas pelos 

serviços prestados, situação que deixa o Ricardo Cunhaque

Marta Domingos

Mário Amaral

Benjamim Bengala

pequenos produtores, aquelas famílias 

que se dedicavam a avicultura e outros 

pequenos negócios. São pessoas que 

perderam tudo e não têm condições de 

ir ao banco buscar crédito.

Sublinha que muitos agentes econó-

micos pensaram que as promessas pu-

dessem se materializar dentro de pou-

cos meses, mas isso não aconteceu e os 

poucos empresários que ainda tinham a 

capacidade de endividamento recorre-

ram aos bancos comerciais para finan-

ciar suas actividades.

“Se tivéssemos estado à espera das pro-

messas, a economia da Beira estaria 

completamente estagnada, a província 

e o país é que perdiam”.

Explicou que a cadeia produtiva da pro-

víncia precisa de cerca de 119 milhões 

de dólares americanos para se reerguer. 

Buscando esperanças 
Moses Kakanu, coordenador de projec-

tos da Agência de Desenvolvimento de 

Sofala (ADEL) explica que a organi-

zação está empenhada na busca de es-

perança para as comunidades afectadas 

pelo ciclone Idai. 

Contou que a ADEL está a trabalhar 

em projectos pós emergência. Inicia-

ram em Julho de 2019 nos centros de 

reassentamento de Mutua e Savane no 

distrito de Dondo. 

São no total de 1280 famílias transfe-

Um ano pós Idai, as tendas continuam a albergar famílias que perderam suas residências

Paróquia de Macuti: um dos rostos dos efeitos destruidores do ciclone Idai

Mosês Kakanu

de escolas e unidades sanitárias.

As obras cuja engenharia é mais 

complexa como é o caso da pro-

tecção costeira, drenagem e sa-

neamento só arrancam em 2021 

quando os parceiros começarem 

a libertar os fundos. De acordo 

com Pereira, de Março de 2019 

até esta parte foram investidos 

cerca de 193 milhões de dólares 

na reabilitação de 1000 quilóme-

tros de estradas, 67 escolas e 40 

unidades sanitárias.

“Se a pandemia de coronavírus 

não alterar o rumo das coisas, 

poderemos receber cerca de 200 

milhões de dólares dos parceiros 

nos próximos meses”.

A comunidade empresarial é dos 

grupos que mais se queixa da falta 

de apoio não obstante as promessas 

das autoridades, sobretudo para os 

empreiteiros de Sofala que enten-

dem que deviam ser priorizados nas 

empreitadas das obras públicas.  

Sobre a selecção de empreiteiros, 

Francisco Pereira explicou que o 

seu Gabinete não produz dinheiro e 

depende de doadores externos. São 

parceiros que têm suas regras e que 

o gabinete não pode violar.

“Os empreiteiros de Sofala devem 

entender que o Gabinete não é 

nenhuma instituição de caridade. 

Recebe dinheiro da comunidade 

internacional para financiar os pro-

jectos de reconstrução. O critério de 

selecção é por concurso público e os 

empreiteiros de Sofala devem sub-

meter-se as exigências”, explicou.

Reconheceu que os empreiteiros de 

Sofala podem estar descapitaliza-

dos, mas não devem esperar por ca-

ridade. Devem adquirir capacidade 

e entrar na corrida. Para tal, devem 

formar coligações ou se aliar a ou-

tros grandes empreiteiros.

No que concerne ao sector privado, 

Pereira explicou que, no pacote de 

financiamento que chega nos pró-

ximos meses, haverá cerca de 15 

milhões de dólares destinados ao 

sector empresarial a título de crédi-

to, mas com juros bonificados.    
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Novos membros da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) devem ser designados no 
próximo mês. 10 membros são indicados por 
partidos políticos com assento parlamentar, 
7 são propostos por Organizações da Socie-
dade Civil (OSC) e eleitos pela Assembleia 
da República (AR). Entretanto, os partidos 
representados na AR capturaram este pro-
cesso e nós, como organizações da socieda-
de civil, exigimos reformas imediatas:

-
ciedade Civil devem ser eleitos de forma 
independente e transparente, acabando 
com o actual modelo de cooptação, em 
que os indicados são previamente aprova-
dos pelos partidos políticos com assento 
parlamentar;

da Sociedade Civil devem ser mulheres e 

provenientes da Sociedade Civil devem 
comprometer-se a ser transparentes e a 
exigir a abertura ao público das sessões da 
CNE, salvo nos casos proibidos por lei.

CNE Independente e Imparcial
“A supervisão do recenseamento e dos ac-
tos eleitorais cabe à Comissão Nacional de 
Eleições, órgão independente e imparcial”, 

Constituição da República de Moçambique. 
-
-

nou a existência de 7 membros da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE), indicados por 
Organizações da Sociedade Civil. Mas na 

EXIGIMOS UMA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 
MAIS INDEPENDENTE E TRANSPARENTE

prática, estes membros são controlados pelos 
partidos políticos, ocultando acesso à informa-
ção de interesse público.
Os actuais membros da CNE terminam o seu 

-

independência e a imparcialidade, nós, Orga-
nizações da Sociedade Civil subscritoras deste 
comunicado, exigimos mudanças nos procedi-
mentos de eleição dos membros da CNE pro-
venientes da Sociedade Civil. Estas mudanças 

1

são representantes da Frelimo; 4 representantes 
da Renamo; 1 do MDM; e 7 representantes da 
Sociedade Civil.  Os partidos com assentos na 
AR indicam os seus membros. Os nomes dos 
membros provenientes das OSC são submeti-
dos à CNE, que por sua vez envia à AR uma 

A designação de membros da Sociedade Civil 
para a CNE visa conferir equilíbrio e neutrali-
dade na actuação da CNE, o que não se alcança 
visto que os membros provenientes de OSC são 
cooptados pelos partidos políticos e a sua elei-

7 membros designados pela sociedade civil são 
previamente aprovados pelos partidos políti-
cos, proporcionalmente à representação destes 

poder, a Frelimo, tenha maioria na CNE.

-

vice-presidentes provenientes da Frelimo e da 
Renamo. Esta situação deve mudar já! Deve ha-

-
nário quanto nos cargos de direção.
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Alterações simples para recuperar imparcia-
lidade

-
bros provenientes de OSC devem ser indica-
dos, mas na eleição passada coube aos mem-
bros da CNE indicados por partidos políticos 
escolher os nomes dos candidatos provenien-
tes da Sociedade Civil a enviar a AR para a sua 
eleição. O processo foi secreto, sem escrutínio 
público. Exigimos que o processo da selecção 
dos candidatos provenientes da Sociedade Ci-
vil a membros da CNE decorra em sessão pú-
blica. 
Exigimos encontro público de todos os candi-
datos propostos pela Sociedade Civil a mem-
bros da CNE, para que diante do público e da 
imprensa, possam responder a perguntas so-
bre a contribuição que cada um pretende dar 
ao se candidatar a vogal da CNE.
Na reunião, todos os candidatos devem infor-

-
nhum partido possa orientar o seu voto uma 
vez eleitos membros da CNE. Os candidatos 
devem demonstrar experiência eleitoral e 
comprometer-se a tornar as reuniões da CNE 
abertas à imprensa e ao público.

da República. E este órgão deve eleger, pelo 

dos candidatos.  

A nível provincial e distrital

Eleições (CDE) designados pelas OSC são a 
maioria nestes órgãos de apoio da CNE. Isto 
deveria tornar os órgãos independentes e im-

parciais na sua actuação. Em vez disso, são 

Renamo, 1 proveniente do MDM e 9 propos-
tos por OSC .
Exigimos o mesmo procedimento que pro-
pomos para os membros da OSC candidatos 
a CNE, mas que as reuniões públicas para 
debater as propostas dos candidatos sejam 
realizadas ao nível de província e de distrito 

perguntas dos candidatos à CNE, os candi-
datos aos órgãos de apoio da CNE devem 
divulgar as suas experiências locais. Nova-
mente, pelo menos, 4 dos 9 membros indi-
cados pelas OSC para os órgãos de apoio da 
CNE devem ser mulheres.

Um primeiro passo

duramente criticada por observadores na-
cionais e internacionais. Os problemas cri-
ticados têm origem no domínio partidário 
do processo eleitoral e no secretismo da con-
dução do processo eleitoral. Entendemos a 

-
tidos políticos e, ao dar  a maioria de assen-
tos da CNE à Sociedade Civil, o legislador 
pretendia conferir  independência e impar-
cialidade aos órgãos eleitorais.

cooptação partidária, deixando-os exercer 
-

meiro passo para restaurar a independência 
e a imparcialidade dos órgãos eleitorais.

1
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O urso branco
Acariciava o suicídio como se fosse o cão que 

um dia o iria devorar: é ao que comparo 

esta doentia sociedade global de hoje, na 

qual todos mentem. 

Não é novidade os líderes políticos mentirem pon-

tualmente ou terem de omitir determinadas cir-

cunstâncias, até por boas razões, o problema é que 

hoje não se descortina uma justificação racional 

para o hábito, parecem mentir não por necessidade 

conjectural mas principalmente por índole, men-

tem para se sentirem importantes e influentes, no 

sentido em que verificam como ingenuamente as 

pessoas acreditaram nelas.

Desde a tragédia global do coronavírus ao vídeo que 

circula em todos os WhatsApps e aonde as popula-

ções de Mocímboa da Praia, invadidas pelos insur-

gentes, se regozijam por não serem protegidas pelo 

exército moçambicano, há algo de profundamente 

estonteante que nos foi ocultado. De profundamen-

te triste.

Fiquemo-nos pelo coronavírus. Nada tenho a acres-

centar ao lido numa entrevista do escritor espanhol 

Juan Eslava Gálan, ao jornal ABC: «Vivemos hoje 
uma experiência histórica excepcional. Quando tudo 
isto passar, o que acontecerá, acho que seria bastante in-
teligente para a Humanidade – a começar por aqueles 
que a governam – considerar que nem tudo vale e que 
talvez a natureza esteja clamando para que mudemos 
as nossas vidas. Além de mudanças climáticas, existem 
muitos sinais que nos vão sendo endereçados e há que 
mudar de comportamentos se pretendemos continuar a 
ser viáveis como espécie».
Ser viáveis, implica mudar de mentalidades. Em que 

sentido? Lembremo-nos do final de um conto de 

Carneiro Gonçalves que me parece elucidativo. Diz 

assim:

«Sabes o que me apetece? Qualquer dia pego num remo e 
fujo. Mato adiante, só páro quando tropeçar na primei-
ra aldeia. Logo que veja um homem: Sabes o que é isto? e 
mostro-lhe o remo. Se ele disser que é um remo continuo 
a fugir. Juro-te que ninguém me agarra. Fugirei até de-
sentranhar nova aldeia, até que ela me surja, por entre 
as franjas das árvores mais altas da floresta, limpa como 
no princípio do mundo. 
E logo que veja o primeiro homem pergunto: Sabes o 
que é isto? E se mesmo assim ele disser que é um remo 
continuarei a fugir. 
Quando enfim encontrar o homem que for capaz de di-
zer que aquilo é uma pá de um moinho, espeto o remo no 
chão, instalo-me e recomeço a viver.»
Este homem foge dos  sentidos únicos, movido 

pelo espírito de um irrigador de infinitos. Foi num 

espírito idêntico que o Principezinho, do Exúpery, 

desenhou a figura de uma jibóia que faz a digestão de 
um elefante  —  figura que as pessoas “sensatas”, de 

nenhuma imaginação, teimam sempre em identifi-

car com um desenxabido chapéu. 

É mais do que um simples jogo: o homem que diz 

convictamente que um remo é uma pá de um moi-

nho foi “movido” por uma mutação do olhar que 

derruba qualquer ideia feita. Como achar que o 

mundo é uma obra fechada, um saco onde Deus 

nos manda ir sacar… o que além de imprudente, 

porque os nossos recursos são limitados, é uma 

tautologia.

Para a tradição dos celtas, pelo contrário, era essa 

a missão que Deus deixara aos homens quando se 

retirou para descansar, no sétimo dia: era preciso 

acabar o mundo, que estava inacabado. O que é 

um desafio e uma tremenda responsabilidade. E 

talvez isso nos permita finalmente compreender 

que até Deus é uma ideia inacabada e que depen-

demos da coragem que tivermos para dar com a 

pá do moinho na pinha do primeiro líder que nos 

voltar a dizer que aquilo é um remo. 

Ou seja, como dizia o velho Marx, em vez de acei-

tar as coisas temos de transformá-las.

Isto não muda se não desejarmos o impossível…

Entretanto, este estado de coisas que nos apa-

nhou desprevenidos, é a demonstração de que não 

se deve privatizar nenhum Sistema Nacional de 

Saúde e que se deve temer a ganância associada à 

irresponsabilidade sanitária privada. Em Maputo, 

querendo comprar um termómetro, já me foi pe-

dido um valor que quadruplica o preço habitual. 

Ontem foram declarados os primeiros casos de 

infectados com coronavírus na favela Cidade de 

Deus, do Rio de Janeiro. Seguir o rasto que esta 

brasa deixará na favela ou as soluções para a con-

ter permitirá equacionar as soluções a adoptar 

para as periferias de Maputo, onde a dificuldade 

de isolamento é semelhante. Para os sul-africanos 

foi decretado um isolamento por 21 dias... Não 

sei como se poderá proceder, mas convém não 

fazer de conta de que não lidamos com o mes-

mo problema de sobressaturação “urbana”. Tanto 

vai depender do comportamento destes barris de 

pólvora.

Para os jovens escritores cogitarem nas suas qua-

rentenas, aconselho as directivas de Roberto Bo-

laño, um génio revelado nos últimos vinte anos: 

«Dado que já tenho 44 anos, vou dar alguns conselhos 

sobre a arte de escrever histórias: A) Nunca abordes as 

histórias uma a uma, porque honestamente corremos o 

risco de escrever a mesma história até ao dia da nossa 

morte. B) É melhor escrever as histórias três a três, 

ou melhor, de cinco em cinco. Se te vês com energia 

suficiente, escreve nove de uma vez, ou, sei lá, quinze. 

C) Cuidado, a tentação de escrevê-los duas a duas é 

tão perigosa como dedicarmo-nos a só escrever uma.»

Melhor, para o corona, só a orientação de Peter 

Brook aos seus actores: «vai para aquele canto da 

sala e não penses no urso branco!»

No final de Janeiro, o grupo que proclama lutar em Cabo Delgado em nome do Esta-

do Islâmico (ISIL/Daesh) atacava a localidade de Bilibiza, um posto administrativo 

a menos de 100 quilómetros de Pemba. A sua entrada na vila não teve oposição 

das forças armadas. Não houve decapitações e os maiores estragos foram repartidos 

entre um centro de formação de professores e uma escola agrária patrocinada pela Fundação 

Aga Khan, o braço desenvolvimentista dos ismaelistas, o braço do islão moderado. Mais 

para a costa, a sede do distrito, Quissanga, foi poupada. Lá onde também aporta a droga 

trazida em dhows, a partir do Paquistão e do Afeganistão.

Os alarmes soaram, mas, aparentemente, nada aconteceu do lado das forças governamentais.

Esta semana, em menos de 48 horas, as sedes distritais de Mocímboa da Praia e Quissanga 

caíram às mãos do ISIL/Daesh, na voz popular, os “ al shabaab” ou “ansar al-sunna” (apoian-

tes da tradição). Grupos de rebeldes passearam-se sem oposição nas localidades, trajando 

fardas do exército moçambicano, keffiyeth arábes cobrindo parcialmente o rosto e a cabeça. A 

bandeira do Daesh foi içada nas repartições do Estado e nas instalações das forças de defesa 

e segurança (FDS).

O governo insiste na poeira para os olhos da opinião pública, fala de “malfeitores”, de “gru-

pos sem rosto” e anuncia inconsequentemente o envio dos ministros do Interior e da Defesa 

para Mocímboa da Praia.

À patética ingenuidade governamental, em Janeiro, um relatório do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas - a organização multilateral de que Moçambique faz parte – detalhava as 

actividades dos grupos de terror de inspiração islâmica em África, referindo que as activida-

des em Moçambique pertenciam à província da África Central do suposto Estado Islâmico. 

Uma clarificação dos contornos da agressão que sofre o país e as suas populações, eventual-

mente ajudariam a perceber os diferentes actores no xadrez político de Cabo Delgado e das 

zonas de potencial “infecção” em toda a zona norte. Uma investigação mais aprofundada, 

poderia levar às ramificações do tráfico de drogas, dos negócios controversos no eixo Nacala-

-Nampula e na proliferação de centros confessionais decorrentes de longos anos de endou-

trinação a partir das madraças wahabitas frequentadas por jovens moçambicanos no Sudão 

e na Arábia Saudita. É esta rede operativa na costa de Nampula e no Niassa que serve de 

base aos recrutamentos para a “jihad” em Cabo Delgado. E a polícia di-lo, indirectamente, 

cada vez com mais frequência.

Por isso, a necessária separação das águas, a confrontação olhos nos olhos daqueles que são 

patriotas, investem no país, têm orgulho nos símbolos nacionais, independentemente de 

fazerem ou não orações cinco vezes ao dia e de frequentarem a mesquita às sextas-feiras. 

Como os cristãos vão aos seus templos ao domingo.

A outra questão fulcral que urge resolver ou dar resposta é a opacidade de que se revestiu 

o aparelho securitário - envolvendo os vários ramos das forças armadas e a polícia - desde 

1975, que a coberto do mito dos veteranos da luta armada, em pleno século XXI, continua 

a resistir à mudança, à competência, ao mérito, ao rasgar das lealdades de cartão vermelho. 

As FDS estão a ser humilhadas em Cabo Delgado. E nem a ajuda de mercenários melhora 

a sua situação operacional.

Aconteceu antes, mas era o tempo do partido único, da informação sobre eventos militares 

controlada ferozmente, quando não havia internet nem “smartphones” que, num ápice, es-

palham para todo o lado os sorrisos da população saudando os encapuçados do Daesh em 

Mocímboa. Não há contra-informação que resista.

Chissano foi forçado a alterar a Constituição em 1990 e a assinar o Acordo de Roma de 

Outubro de 1992, porque as suas forças militares estavam à beira da capitulação. Hermínio 

Morais, o célebre comandante Bobo, que hoje se senta no parlamento, bem pode arranjar um 

patrocínio da empresa pública onde também o colocaram, para contar em livro as tomadas 

sucessivas de sedes distritais e localidades ao longo do Vale do Zambeze, tão humilhantes 

para o governo como a tomada de Mocímboa e Quissanga, esta semana. No auge das con-

frontações, teve de ser accionada a Convenção de Genebra para trazer de volta a Moçambi-

que os militares desarmados que se tinham refugiado no Malawi.

Vinte e sete anos depois, o acordo sem vencidos nem vencedores, entre irmãos desavin-

dos, foi aproveitado pelas elites cleptocráticas na Frelimo para se beneficiarem da paz e das 

oportunidades da economia de mercado, fazendo da democracia uma caricatura em que a 

Renamo foi usada para desempenhar o papel de “pateta útil”, desembocando nos sucessivos 

conflitos de “baixa intensidade” que se mantêm até hoje.

A tão apregoada vitória eleitoral esmagadora - incluindo em Mocímboa e Quissanga - não 

esconde as fragilidades de uma organização política que deixou evoluir um bando de jovens 

descontentes, usando catanas e azagaias no ataques às esquadras em Outubro de 2017, para 

uma força desdobrada, bem equipada, municiada, com apreciável capacidade logística, que 

depois do terror das decapitações e dos rituais pirómanos, se entrega agora ao charme da 

conquista de “mentes e corações”, como o foram as operações de Mocímboa e Quissanga.

Não há estado de emergência ou a invocação de protocolos securitários no âmbito da SADC  

e da União Africana para debelar a endemia que asfixia as forças armadas e o seu potencial 

humano ou um vírus ainda mais grave, inexorável, que passará eventualmente pela libertação 

dos libertadores. Os que mandam e dão ordens aos que vestem a farda. 

Mesmo que a miragem dos recursos possa dar a impressão que a paz também pode ser 

comprada, a Frelimo, o poder de Estado aproximam-se a passos largos para a implosão, que 

a miragem da repressão musculada sobre os fracos nos centros urbanos dá a falsa sensação 

de controlo e manipulação.

Os  “ansar al-sunna”,  com um simples fósforo, em Mocímboa, destruíram o blindado poli-

cial que enche de terror os informais que infestam as esquinas dos centros urbanos.

Um simples fósforo.

A vergonha de Mocímboa da Praia
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Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Os seus fãs chamavam-lhe 

“Papa Manu”, “Le Doyen” 

ou simplesmente “Manu”.  

A 18 de Março, um co-

municado de imprensa publicado 

na sua página oficial no Facebook 

anunciou que ele havia sido hospi-

talizado após uma infecção por co-

ronavírus. As palavras quiseram ser 

tranquilizadoras (“Ele está descan-

sando e recuperando em serenida-

de”). Manu Dibango, saxofonista e 

veterano dos músicos africanos em 

França, faleceu na terça-feira, 24 de 

Março, anunciou a sua família. Ele 

tinha 86 anos de idade.

“Queridos familiares, queridos ami-
gos, queridos fãs,
Uma voz eleva-se ao longe...
É com profunda tristeza que vos 
anunciamos o desaparecimento de 
Manu Dibango, o nosso Papy Groo-
ve, vitimado a 24 de Março de 2020, 
aos 86 anos de idade, na sequência do 
Covid-19.
As cerimónias fúnebres decorrerão em 
estrita intimidade familiar, e uma 
homenagem ser-lhe-á prestada mais 
tarde, logo que possível.”
Ele deixa para trás sessenta anos de 

carreira e compromissos, sem pau-

sas nem ausências, vivendo muitas 

vidas, de ouvidos sempre alerta e 

escutando o som das épocas vividas.

Saxofonista com um som encorpa-

do e redondo, identificável desde 

as primeiras notas, Manu Dibango 

também era pianista, vibrafonista, 

tocador de marimba, sabia tocar 

bandolim e, recentemente, o bala-

fon. Era também cantor, arranjador 

e maestro. O compositor de Soul 
Makossa (1972), título com o qual 

ganhou fama mundial, resumiu 

tudo numa fórmula, lançada com 

uma daquelas fortes gargalhadas: 

“Interessa-me apenas fazer músi-

ca”.

A sua história começa sob o nome 

de Emmanuel Dibango, nascido de 

mãe costureira e pai funcionário 

público, no dia 12 de Dezembro 

de 1933, em Douala, o porto onde 

desembarcaram os primeiros euro-

peus nos Camarões. O organista do 

templo protestante, onde a mãe era 

chefe do coro, lhe fez ganhar amor 

pela música assim como um tio, um 

violonista amador.

Em 1949, tinha ele 15 anos quando 

o seu pai o mandou para a França 

para estudar. Após uma travessia de 

21 dias, desembarcou em Marse-

lha, antes de se juntar à sua família 

anfitriã em Saint-Calais (Sarthe). 

Na sua bagagem, havia três quilos 

de café para pagar aos seus anfitri-

ões o seu primeiro mês de pensão. 

Manu Dibango gostava de contar 

esta anedota, que inspirou o título 

da sua primeira autobiografia, es-

crita em colaboração com Daniel-

le Rouard, Trois kilos de café (Lieu 

commun, 1989) - uma segunda 

será publicada em 2013, pela chan-

cela L’Archipel, Balade en saxo, dans 
les coulisses de ma vie.
Depois da escola secundária em 

Saint-Calais, frequentou o Liceu 

de Chartres, onde aprendeu pia-

no com um dos professores. Foi a 

idade dos seus primeiros cigarros 

e sobretudo da descoberta do jazz, 

graças a um compatriota quatro 

anos mais velho, Francis Bebey 

(1929-2001), que conhecera num 

acampamento de verão em Sain-

t-Germain-en-Laye, também ele 

futuro músico camaronês. Bebey fê

-lo apaixonar pelo Duke Ellington. 

Juntos eles criaram um trio no qual 

Dibango tocava bandolim e piano.

Instalação em Leopoldville
No início dos anos 50, Dibango 

descobriu o saxofone alto, o instru-

mento que no futuro o irá identi-

ficar. No ano do seu bacharelato, 

preparado (mais ou menos) em 

Reims, ele foi a Paris durante as fé-

rias, passando as noites a frequen-

tar caves e cabarés onde se tocava o 

jazz.  Nessa altura não pensava em 

fazer da música uma profissão, mas 

o fracasso no bacharelado abriu o 

caminho.

Quando o seu pai lhe cortou a pen-

são em 1956, ele partiu para Bruxe-

las. Contratado no Tabou, um ca-

baré da moda, ele apaixonou-se por 

uma modelo, Marie-Josée, conhe-

cida como “Coco”, que se tornou 

sua esposa. Depois fez uma digres-

são pela Bélgica antes de assumir a 

direcção da orquestra de um clube 

nocturno de Bruxelas, Les Anges 

noirs.

Um dia, Joseph Kabasele, conhe-

cido como “Grand Kallé” (1930-

1983), um dos tenores da rumba 

congolesa, passou por lá. Ele é o 

criador do Independence cha cha, o 

hino da independência africana e 

o primeiro sucesso pan-africano, 

composto em Bruxelas em 1960, 

na altura da mesa redonda que reu-

niu líderes políticos congoleses e 

autoridades belgas. “Grand Kallé” 

contratou Manu Dibango como 

saxofonista na sua orquestra de Jazz 

Africano, fez com que ele e o seu 

grupo gravassem cerca de quarenta 

faixas num estúdio em Bruxelas, e 

depois levou-o para África.

Dibango mudou-se com a sua es-

posa para Leopoldville (a futura 

Kinshasa), onde abriu o seu próprio 

clube, o Tam-Tam. Em 1962, ele 

começou uma carreira discográfica 

com o seu próprio nome, gravando 

singles em Leopoldville e Bruxe-

las, incluindo o famoso Twist à Léo 

(Léo pour Leopoldville), um de 

seus primeiros sucessos.

Após um curto período de regresso 

aos Camarões onde abriu um se-

gundo Tam-Tam, o músico regres-

sou a França, onde trabalhou com 

Dick Rivers, Nino Ferrer - de quem 

se tornou o maestro da orquestra -, 

Mike Brant... enquanto continuava 

a gravar singles. Depois de um pri-

meiro álbum, Saxy Party, o ano de 

1972 marcou o início de uma nova 

vida.

O triunfo no Olympia
Além do lançamento do Voodoo 

Africano (relançado em vinil em 

2019 na Hot Casa Records), uma 

colecção de gravações original-

mente destinadas a servir como 

música para publicidade, televisão 

e cinema, para as quais compôs vá-

rias trilhas sonoras ao longo da sua 

carreira, 1972 foi, sobretudo, o ano 

de Soul Makossa. Um título que o 

seu autor pensou ser anedótico, re-

legado ao lado B do disco do hino 

que Dibango tinha composto em 

apoio à selecção camaronesa, o país 

que sediou a 8ª Copa Africana de 

Futebol das Nações.

Incluído no álbum O Boso, Soul 

Makossa passou a vender milhões 

de cópias em todo o mundo. O su-

cesso será “levado emprestado”, sem 

autorização, por Michael Jackson 

para Wanna Be Startin’ Somethin’ no 

álbum Thriller (1982). Também foi 

citado por Rihanna em Don’t Stop 

the Music (2007) e por Jennifer Lo-

pez em Feelin’ So Good (2012).

Soul Makossa permitiu que Manu 

Dibango triunfasse no Olympia 

em 1973, ao mesmo tempo em que 

abriu as pistas de dança africanas e 

as ondas de rádio nos Estados Uni-

dos. O DJ de Nova Iorque David 

Mancuso, o organizador das noites 

da discoteca “Loft”, ficou “louco” 

com este groove incrivelmente efi-

caz.

Manu Dibango foi logo convidado 

pelo prestigiado Teatro Apollo no 

Harlem e depois pelos Fania All 

Stars, que reunia muita gente im-

portante da música salsa que fervia 

em Nova York. “Na época”, conta-

va ele, “todos reivindicavam raízes 

africanas no Harlem negro e espa-

nhol. Fania All Stars pediram-me 

para fazer uma digressão com eles. 

Eu era o único africano da banda, 

então eu era um pouco um símbo-

lo.”

Com os Fania, Dibango se apresen-

tou no Madison Square Garden, 

Yankee Stadium, e fez uma turnê 

pela América Latina. Depois desta 

aventura, ele foi viver em Abidjan, 

Costa do Marfim, por quatro anos 

para dirigir a Orquestra de Rádio 

e Televisão da Costa do Marfim. 

Depois veio o desejo de tocar re-

ggae, música cubana, sons urbanos 

no espírito dos tempos (hip-hop, 

electro), sem nunca esquecer o jazz, 

o fio condutor destas andanças mu-

sicais.

Nomeado Artista da UNESCO 

para a Paz em 2004, Manu Di-

bango usou frequentemente a sua 

fama para lutar contra a fome no 

mundo (Tam-Tam para a Etiópia), 

a libertação de Nelson Mandela e a 

liberdade de expressão, e o aqueci-

mento global. O seu trabalho como 

músico sempre o fez feliz e ele esta-

va ocupado a preparar um projecto 

sobre o balafon. “Sou uma pessoa 

apaixonada e curiosa”, desligar não 

constava na agenda dele.

*Texto originalmente publicado no 

jornal francês Le Monde. A tradução 

e edição são da responsabilidade do 

SAVANA.  

Morte do saxofonista Manu Dibango, 
que sucumbiu ao Covid-19*
Por Patrick Labesse

Até sempre, 

Prof. 

Carlo
s Serra

! 
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Conversar a um ritmo que cul-
mina com o bater das mãos 
direitas de duas pessoas para 
vibrar ou festejar o clímax de 

um debate está coercivamente a per-

der ímpeto. A consciência dos efeitos 

nefastos do Covid-19 está a ganhar 

espaço; há cada vez maior consciên-

cia da sua capacidade de propagação. 

Mas, acreditamos que é algo passa-

geiro. Sempre animou aquela conver-

sa que se reabilita a si própria, que se 

retroalimenta com um abraço, com 

um toque que gera a faísca alimen-

tadora de inspiração. Aquela conversa 

em que cada abraço é uma cereja por 

cima de uma relação de amizade. E 

as cerejas nunca chegam, são sempre 

muito poucas para um ímpeto activa-

do pela diferença de personalidades 

em explosão contínua. Em explosão 

de abraços. Embora o ambiente esteja 

“covidezanovizado”, as conversas não 

param. É claro: falta aquele abraço, 

aquele íman que, a cada dia que passa, 

vamos controlando melhor. Vivemos 

em um barril com pelo menos três 

pólvoras visíveis do nosso quotidiano. 

Muita pólvora
Corona vírus é tema obrigatório de con-

versa, como se nos preparássemos para 

dar força à campanha “Fica em casa”. 

Mas, para refrescar, vamos abordando a 

“limpeza” dos “informais” na “baixa” da 

capital moçambicana. De repente substi-

tuímos tudo isso com a “situação” políti-

co-militar de Mocímboa da Praia. 

Sobre o avanço do Covid-19 resta-nos o 

dom da Natureza. O calor dos trópicos. 

Enquanto a Natureza de algum modo 

nos defende, por outro lado, vamos as-

sistindo, impávidos e serenos, às concen-

trações acima do efectivo recomendado. 

Como se nada estivesse a acontecer. A 

pressão populacional sobre os “chapas” 

e “my love”, em particular, é ainda uma 

realidade. Pode até ter baixado, de cer-

ta forma, graças ao “encerramento” dos 

diversos níveis de ensino mas, a intensi-

dade continua preocupante. Tirando esta 

teimosia carregada de ingenuidade num 

misto de pobreza e de hábito rotineiro, 

assiste-se a uma cidade “baixa” próxima 

do ideal. Mas, ao que parece, não é pro-

priamente a teimosia que abunda na von-

tade de voltar às esquinas, aos passeios e 

à beleza da “baixa” com seus vidros re-

luzentes espelhando as várias luzes dos 

semáforos que ainda funcionam, mas 

sim uma espécie de reivindicação pací-

fica e liberdade de interpretação do sen-

tido “distribuição da riqueza nacional” 

entendida como espaço público e plu-

ral. Como fazer com que os “informais” 

percebam a interpretação que as autori-

dades municipais têm daqueles espaços 

tradicionalmente ocupados por eles com 

o fundamento de alimentar a família evi-

tando assim enveredar no mundo do cri-

me? Diz-se em voz baixa, cúmplice, que 

muitos deles conseguem rendimentos de 

fazer inveja aos funcionários do Estado 

ou mesmo colaboradores de, por exem-

plo, alguns bancos da praça. Parte des-

tes, lutam para apanhar o “chapa” mesmo 

estando conscientes da campanha oficial 

de prevenção contra corona vírus. “Situa-

ção” que parece ter ajudado na equação 

de limpeza dos “informais”.   

Da Província de Cabo Delgado chegam-

-nos recorrentes relatos de ataques, con-

frontos e barbaridades. Mais presente é 

a mediatizada “situação” em Mocímboa 

da Praia e, 48 horas depois, na vila de 

Quissanga (25.03.2020). Os aconte-

cimentos remetem-nos a algumas 

das palavras do Edil da Beira, Daviz 

Simango, quando em entrevista a 

este semanário (20.03.2020, pág. 4) 

dizia, entre várias coisas, o seguinte: 

“Se chegamos ao extremo em que as 

FDS perdem fardamento militar, ar-

mas e viaturas de guerra à favor dos 

insurgentes é um aviso claro de que 

não estão a ter domínio do palco das 

operações.” (…) “As forças arma-

das não têm apoio popular e é por 

isso que estão a levar muita porra-

da”. Dois aspectos merecem alguma 

atenção: o içar da bandeira em Mo-

címboa da Praia por parte dos “in-

surgentes” e a reivindicação dos actos 

pelo chamado “estado islâmico”. Esta 

reivindicação clarifica a existência de 

um “rosto”, obriga a repensar o rótulo 

“insurgentes”. Assumindo-os como 

braço do “estado islâmico” haverá 

oxigênio garantido para “conversar” 

ou vamos ter mesmo que “fazer a 

guerra para acabar com a guerra”? 

No dia em que celebramos o seu 

quinto aniversário era difícil 

conceber gente mais feliz do que 

nós. 

Na verdade, mais do que o seu aniversá-

rio, celebrávamos, também, a Vitória de 

uma decisão que tínhamos tomado seis 

anos antes, fazendo frente a uma série de 

riscos que, se não fossem ultrapassados, 

seriam fatais. 

Naquela época e no dia que tomamos 

essa decisão, estávamos, os dois, a cele-

brar as nossas bodas de ouro num jantar 

a sóis. 

Para além de celebrar cinquenta anos do 

nosso casamento, assinalávamos, tam-

bém, os meus 75 anos de idade e os 70 

dela, e tínhamos chegado a essa idade 

sem nenhum filho, por aconselhamen-

to médico diverso e ao longo de muito 

tempo. 

A nossa solidão tornou-se mais densa, 

ainda, porque decidimos ouvir uma das 

músicas do Roberto Carlos que tinha 

assinalado a nossa juventude, no sentido 

de alimentar a nossa esperança e canta-

mos os dois, ao mesmo tempo, os versos 

principais que dizem: Quando a velhice 

chegar/ eu não sei se terei/tanto amor para 

te dar. Hoje os meus lábios esperam/te que-

rendo beijar. Amanhã estaremos velhinhos/ 

contaremos juntinhos/os segredos do amor 

para os nossos netinhos.

E ali estávamos nós com castiçal de prata 

com 50 velas acesas mais 25 a volta. Tudo 

isto no meio de uma argola enorme fei-

ta com um bolo de laranja, sem nenhum 

ornamento especial. Bebíamos pequenos 

goles de gin, limão e gelo e toneladas 

métricas de tónicas.

Na verdade, sentimo-nos mais do que 

nunca, embora, sem motivos para infe-

licidades. 

E decidimos o conselho médico que 

durante anos, nos tinha proibido de dar 

filhos, porque nos diziam que qualquer 

filho que tivéssemos corria grandes riscos 

de sofrer de leucemia ou hipertrofia agu-

da, o que encurtaria, bastante, a sua vida. 

Para além de que, os seus poucos anos de 

vida seriam para nós um tormento psi-

cológico e, também, uma fonte inesgotá-

vel de gastos de rios de dinheiro que nos 

conduziriam a sitio nenhum. 

Mas, naquela noite, a Assinate disse-me: 

Faruque, eu quero ter um filho! Estou pron-

ta a correr todos os riscos daí advenientes. 

Não quero passar por este mundo sem dei-

xar a nossa marca, deixar a nossa semente. 

Penso que temos idade e coragem suficiente 

para tomar essa decisão e arrojar com todos 

os riscos daí provenientes. 

Aceitei o desafio. 

E, cerca de três meses depois da toma-

da dessa decisão, ela anunciou-me a boa 

nova: amorzão, eu estou grávida. 

De modo que, quando naquela data assi-

nalámos o quinto aniversário da nossa fi-

lha, a quem demos o nome de Mercedes 

tanto pelo seu quinto aniversário como 

também por verificarmos que tínhamos 

tomado uma decisão corajosa da qual, até 

o momento, não tínhamos motivos para 

arrependimentos, tanto mais que, pelo 

sim ou pelo não, logo, no seu primeiro 

aniversário, corremos ao banco abrir uma 

conta poupança em nome dela, que não 

parava de crescer a todo o momento. 

Estávamos assegurados para qualquer 

eventualidade de ficar órfão prematura-

mente. Embora isso não fosse tudo, por-

que lhe faltaria, mesmo assim, o afecto. 

Isso não era certo, nós estávamos vivos, 

saudáveis e cheios de coragem e motivo 

para continuar a viver. De modo que, no 

seu quinto aniversário, juntamos amigos 

e amigas dela, pois ela frequentava a cre-

che de onde, aliás, iria sair no fim desse 

mesmo ano para entrar no nível primário. 

E todos foram unânimes, entre os pou-

cos adultos que estavam presentes, com 

ar que nunca nos viram, com ar tão feliz, 

com ar tão esperançoso num futuro de 

bonança e a Mercedes era a nossa fonte 

principal de alegria. 

Festejávamos com ela o seu aniversário e 

festejávamos também a coragem de ter-

mos tomado uma decisão que, desafian-

do tudo o que havia de mau presságio e 

mau augúrio no aconselhamento médico, 

estava a mostrar-se uma decisão arrojada 

e vitoriosa. 

A Mercedes tinha dado um novo sentido 

a nossa vida, um sentido profundo que 

queria dizer, apenas, o seguinte, como di-

zia o poeta: Tudo vale a pena se a alma não 

é pequena. E esse era o nosso conforto, a 

nossa alma tinha demostrado não ser pe-

quena, e na velhice teríamos a oportuni-

dade e o prazer de contar os segredos do 

amor, não talvez para os nossos netinhos 

mas para a nossa filha. 

Vale a pena viver, realizar sonhos simples 

e bonitos como esse. 

Oásis crepuscular 
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Longo.Alcance17@hotmail.com

Apesar do fracasso inespera-
do da selecção nacional de 
futsal no Campeonato Afri-
cano das Nações, disputado 

em Marrocos, onde saiu humilha-

da, numa competição tida, à priori, 

como um grande teste a um dos pri-

meiros objectivos da actual direcção 

da Federação Moçambicana de Fu-

tebol, de conciliar a perfeição com os 

resultados, esta reivindica ganhos em 

várias áreas.

Com efeito, num acto considerado 

pioneiro ao nível da Federação Mo-

çambicana de Futebol, Feizal Sidat, 

fez, há dias, a apresentação do ba-

lanço das actividades realizadas no 

primeiro trimestre do seu mandato, 

onde destacou várias realizações, em 

áreas administrativa, financeira, ma-

rketing, entre outras. 

Sidat deu ênfase à contratação de no-

vos quadros do departamento técnico 

e do marketing, incluindo o estabele-

cimento de parcerias com várias ins-

tituições. Mas entre novas aquisições 

e movimentação de quadros, destaque 

para a entrada de Arnaldo Salvado, 

antigo seleccionador dos Mambas e 

um treinador com um currículo in-

vejável no panorama desportivo na-

cional, e Hilário Madeira, que ocupa 

o cargo de secretário-geral da FMF. 

Madeira, foi, antes da sua nomeação, 

gestor do TMS-Transfer Matching 

System, da federação.

 Não menos importante foi, segundo 

Sidat, a realização de workshop de 

Sistemas de Competição e a aqui-

sição de uma Plataforma de Obser-

vação de Jogos e Estatísticas para a 

equipa técnica dos Mambas. 

Certamente, estes meios poderão 

ajudar, sobremaneira, na análise dos 

pontos fracos e fortes da nossa selec-

ção, pressupostos importantes para 

se ter uma abordagem mais proacti-

va sobre a prestação dos jogadores e, 

quiçá, da estratégia a usar.

Mas porque foram as associações 

Apesar de ter falhado o primeiro objectivo no plano competitivo

FMF reivindica ganhos
Por: Paulo Mubalo

provinciais que depositaram o voto 

em si, Feizal Sidat fez questão de 

visitá-las, não necessariamente para 

agradecê-las, porque já o fez, mas 

para se inteirar do seu funcionamento 

e do programa de actividades.

Estádio da Maxixe

No capítulo de infra-estruturas, fez 

referência à reestruturação de projec-

tos de construção de alguns estádios, 

a exemplo do Estádio da Maxixe, que 

sempre mereceu atenção especial do 

antigo presidente da FMF, Alberto 

Simango Júnior, pois foi uma das suas 

grandes apostas. 

Aliás, recentemente, Feizal Sidat re-

cebeu David Fani e Sanda Rasoama-

henina, delegados da FIFA, respon-

sáveis pelo projecto Forward para os 

países da África Austral. 

No encontro a FMF, que se fez re-

presentar por quadros seniores da 

instituição, apresentou os seus novos 

projectos à FIFA, com destaque para 

a construção de um campo sintético 

na Maxixe. Igualmente, apresentou 

projectos de construção de campos 

em outras províncias na zona centro 

e  sul, por forma a massificar a mo-

dalidade. 

A vinda dos representantes da FIFA 

aconteceu no seguimento de uma 

carta da FMF formalmente enviada 

à FIFA, na qual solicitou, entre ou-

tras coisas, uma visita à Academia de 

Namaacha, para além de ter apresen-

tado o projecto para alargamento da 

sua sede.

Mas o elenco de Sidat trouxe outras 

inovações, como o facto de, pela pri-

meira vez, os campeonatos provin-

ciais passarem a envolver todas as 

equipas inscritas nas respectivas as-

sociações provinciais, sendo que estas 

competições passam a substituir os 

chamados torneios de abertura. 

Outrossim, num passado não muito 

distante a Federação Moçambicana 

de Futebol, decidiu, numa reunião 

com antigos jogadores, incluir nas 

viagens da selecção algumas velhas 

glórias dos Mambas.

 Esses jogadores passarão a ter o di-

reito de escolher, por meio de voto, 

o presidente da federação, uma me-

dida que é aguardada com inusi-

tada expectativa, e que certamente 

vai preencher um vazio que se fazia 

sentir e que abria espaço para vários 

acesos debates e interpretações. Isto 

porque apenas onze pessoas, em  re-

presentação das  11 associações pro-

vinciais, é que escolhiam o inquilino 

da chamada casa de futebol, nalguns 

casos, de forma pouco transparente.

Outrossim, Sidat pretende que haja 

reconhecimento daqueles que hon-

raram a camisola de Moçambique e 

indigitou o antigo capitão dos Mam-

bas, Tico Tico, o presidente da Liga 

Moçambicana de Futebol, Ananias 

Couane, e o antigo jogador e treina-

dor, Miguel dos Santos, para mem-

bros da comissão de stakeholders 

(grupo de interesse) do futebol da 

FMF.

Entretanto...
Se é um facto incontroverso que em 
termos de acções concretas, a actual 
direcção da Federação Moçambica-
na de Futebol (FMF), chefiada por 
Feizal Sidat, já começou a dar um 
arzinho da sua graça, do ponto de 
vista de resultados desportivos reina 
muito cepticismo, tendo em conta 
as várias frentes em que Moçambi-
que vai participar,  em parte, devido 
ao descrédito depois do fracasso da 
selecção de futsal no Campeonato 
Africano das Nações,  competição na 
qual Moçambique colocava a fasquia 
mais alta.  
Convenhamos que Moçambique 
deixou a nu não só as fragilidades 
de uma selecção, mas sinais claros de 
uma modalidade que, embora num 
passado não muito distante, tenha 
feito furor (participação no mundial 
da Colômbia), actualmente está em 
queda livre.
Outrossim, vaticina-se momentos 
sombrios dos Mambas, especialmen-
te na sua caminhada para o Mun-
dial de Qatar, a realizar-se em 2022, 
tendo em conta que vão defrontar 
selecções cotadas no panorama fu-
tebolístico africano, nomeadamente, 
Camarões e Costa do Marfim, já que 
a selecção do Malawi está uns furos 
abaixo comparativamente à nossa.
 E o cepticismo cresce porque apenas 
o primeiro classificado de cada um 
dos 10 grupos da primeira etapa de 
apuramento seguirá em frente.
E após o apuramento dos 10 pri-
meiros classificados dos grupos será 
realizado um sorteio para jogarem 
um play-off, em duas mãos, onde 
seguidamente serão apuradas cinco 
selecções que vão representar o con-
tinente africano na retromencionada 

competição mundial.

As entidades governamentais anunciaram, a boa hora, medi-

das para se combater ao Coronavírus em Moçambique; nada 

contra, antes pelo contrário.

As principais recomendações do Governo foram as seguintes, 

na primeira intervenção, sobre o assunto “Corona Vírus ”:

O Governo moçambicano decidiu aumentar o nível de alerta sobre 

Covid-19 e reforçar os níveis de prevenção que incluem:(I) Qua-

rentena obrigatória de 14 dias para pessoas  que vêm de países com 

transmissão activa comprovada. (II) Isolamento de todos os casos com 

sintomatologia grave. (III) Testagem de todos cidadãos nos pontos de 

entrada nacionais. (IV) Suspender todas deslocações do Estado para 

fora do país, em especial dos membros do Governo. (V) Proibição de 

organização e participação de todo o tipo de eventos com mais de 300 

pessoas. (VI) Instituições públicas e privadas deverão aumentar medi-

das de prevenção (lavagem das mãos, uso de máscaras, etc).

Posteriormente e com mais rigidez, difundiram estas medidas por um 

período de 30  dias a partir de 23 de Março:

1.Comissão técnico científica…

2.Suspender  emissão de vistos de entrada e cancelar todos já emitidos 

3.Reforçar as medidas de quarentena de 14 dias PARA TODOS OS 

VIAJANTES.

4.Determinar o encerramento de todas as escolas.

5.Suspender a realização de todos os eventos de carácter social com 

mais de 50 pessoas.

6.Impor obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção 

em todas as instituições.

7.Reforçar medidas de fiscalização para garantir abastecimento de 

bens.

Até aqui tudo bem!

Contudo, acho que o Exmo. Senhor Eng. Jacinto Nyusi, Presidente 

de República de Moçambique; (Deixe-me tratá-Lo assim)  está a ser 

mal assessorado, porque nas referidas directrizes nada consta sobre 

a imunidade que todas e todos nós precisamos de elevar para ver-

dadeiramente  prevenirmo-nos com produtos como: Mel, Gengibre, 

Vitamina C, Alho, Luvas, Álcool-Gel, Máscaras  etc., etc.

Nada consta como informação sobre quais os cuidados que se está a 

ter na compra  das máscaras, Álcool-Gel, etc., etc. e na aquisição de 

ventiladores para se distribuir por este país fora, da Ponta de Ouro à 

Quionga , passando pelo vasto interior,  desde a Aldeia 3 de Fevereiro 

até Palma, passando pelo Dondo, Furanqungo, Malema, Catur, Mue-

da, etc., etc., o  Presidente Nyusi sabe que tudo que mexa com o país, 

mexe comigo!

Na minha humilde opinião, todo esse métier acima mencionados de-

verá ser por conta do Senhor Ministro da Saúde e ou do 1° Ministro, 

o  Presidente deveria aparecer sim, a checar todo o processo, mas não a 

liderá-lo! Porque poderão facilmente traí-Lo e aí como patriota , não 

gostarei e ficarei constrangido!!!

Não se esqueça Presidente Nyusi, que a SI devo a Vida!

O título desta coluna também contempla o HIV. Pois aí, a pergunta 

que farei é a seguinte ?

Quando é que o nosso Governo e o Parlamento tomarão séria e deci-

didamente medidas que estão a procurar tomar contra o CORONA, 

mas contra o HIV?

O assunto HIV está a ser levado na desportiva. Continua a ser tabu. 

Gostaria de ver preservativos,  tal como estou a ver Álcool-Gel em 

todo o sítio .

Gostaria de ver o Parlamento  criar uma lei que puna severamen-

te quem tenha relações desprotegidas sendo portador do vírus … do 

HIV. Gostaria que fossemos todas e todos obrigados a fazer o teste 

– confidencial do HIV. Repito teste- confidencial!

Quem queira viajar, apresente o cartão de quem já fez o teste-confi-

dencial .

- Quem queira abrir conta Bancária,  idem.

- Quem queira matricular-se no ensino, idem .

-Quem queira pagar suas as contribuições  na Autoridade Tributária, 

além do NUIT, deve mostrar o seu cartão ou crachá confidencial de 

quem já fez o teste .

-Quem queira tirar a carta de condução, idem.

 -Quem queira emprego, idem aspas. É que se está a morrer mais do 

Vírus do HIV do que do Vírus do Corona!!

Isto, esta  salvo melhor opinião .

                  Muito grato  

Leia se faz favor: Tudo leva a crer que o Presidente Comiche é o mo-

çambicano vindo do Reino Unido, contaminado com o Coronavírus!

Só não percebo todo o silêncio e os descuidados que teve, após o seu 

regresso ao país.

Em contrapartida, a sua esposa,  Exma. Senhora D. Lúcia Comiche, 

teve uma atitude digna de registo, ao anunciar publicamente, de viva 

voz, em directo e a cores, o facto de estar contaminada!

Corona  vs  HIV

Feizal Sidat
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Sua Excelência Presidente da Assembleia 
da República
Sua Excelência Primeiro-Ministro
Todo o Protocolo Observado 

Antes de iniciar a minha humilde intervenção per-
mitam-me Excelências que em nome da mina ban-
cada, a Bancada Parlamentar da Renamo e em meu 
nome pessoal saúde todo o Povo Moçambicano que 
legitimamente o representamos nesta Magna Casa. A 
minha saudação é extensiva a todos que me escutam 
dentro e fora desta Magna Casa.
 Saudação especial é dirigida a Sua Excelência Ossu-
fo Momade, Presidente do Partido Renamo, e a todos 
membros e simpatizantes desta grande família Rena-
mo, Resistência Nacional Moçambicana.
A presente sessão inicia num momento difícil e com-
plexo para toda a humanidade. Trata-se de um mo-
mento que o mundo faz restrições de aglomerados de 
pessoas, por conta da eclosão do novo Corona vírus 
mais conhecido por COVID-19 que desde Dezembro 
de 2019 até Domingo último, dia 22 de Março, já havia infectado mais de 360 mil pes-
soas e morto cerca de 16.146 pessoas, em todo mundo de acordo com Agência AFP 

 Pelo que se sabe este vírus surgiu na China e rapidamente alastrou-se por quase todo 
o mundo e Moçambique não está imune, tanto é que já registou os primeiros casos 
desta doença que se transmite com facilidade e mata em pouco tempo.

Senhora Presidente
Senhores Deputados, meus Pares
Todo o Protocolo Observado
O mundo está de luto por conta do coronavírus, actual inimigo mundial, que une os 
seres humanos e se despem de qualquer crença ou ideologia.
Tendo passado por epidemia, neste momento evoluiu para pandemia, o que torna o 

que deve tomar medidas serias e concretas para protecção dos cidadãos contra esta 
doença e tratamento dos que eventualmente sejam infectados. O Corona vírus não é 
nenhuma brincadeira. No Mundo já matou e continua a matar milhares de pessoas. 
O Corona vírus não distingue pobres nem ricos e nem discrimina na base da raça ou 
nacionalidade. Ele infecta e mata qualquer pessoa. 
A fragilidade das instituições que lidam com a saúde no nosso país associado a escas-
sez de kits de diagnósticos, ropturas de produtos desinfectantes e mascaras protec-
tores e ao escancaramento das nossas fronteiras coloca-nos em situação de extrema 
vulnerabilidade.

-
didas anunciadas pelas Autoridades Sanitárias, apesar de necessárias, foram tardias e 

Uma questão fulcral neste momento é a comprovada incapacidade e a falta de pla-

resposta a qualquer risco de propagação do surto internamente. 
Nossa satisfação, com certa dose irónica, também foi maior quanto a medida de «Sus-
pensão de todas as deslocações de Estado para fora do País» pois a Bancada Parla-
mentar da Renamo, em Sede de Comissão Permanente da Assembleia da República, 

-
dadas para os dias 26 e 28 do mês em curso. Todavia, para assombro de todos, a ban-
cada maioritária entrelaçou uma série de argumentos contraditórios e irrealísticos, na 
contra não de toda a mobilização mundial contra esta doença, para aprovar aos 10 de 
Março a deslocação da Delegação do Presidente da República para o exterior, expondo 
deste modo toda uma comitiva a um grave e indesculpável risco.  
Para além do risco que isso representava para o séquito de toda a comitiva, esta de-
cisão irresponsável da bancada maioritária, também, a nosso ver, era o corolário do 

país e colocasse toda a Saúde e Segurança Nacional vulneráveis e num Estado de com-
pleto CAOS. 

-
jaram ao exterior em zonas onde esta doença era uma realidade e tendo regressado ao 
país não se submeteram de imediato ao regime de quarentena, tendo inclusive reunido 
com colegas presentes nesta sala.
Estas atitudes são uma afronta as medidas de prevenção anunciadas pela Organização 
Mundial da Saúde e a questão que se coloca é terão agido assim como simples desleixo 
ou pelo facto de disporem meios e recursos para combaterem esta maldita doença e 
com tal exposição o que será do pacato cidadão que nem dinheiro para comprar sabão 
tem.
A este propósito aconselhamos aos colegas que provavelmente tenham estado em con-

bem da saúde de todos nós.

Em relação a Assembleia da República o provável quadro de contágio e propagação 
é muito mais preocupante pois, trata-se de um recinto onde por dia circulam pouco 
mais de 1000 pessoas numa área muito restrita de menos de 6ha, agravado o facto de o 

Discurso de Abertura da I Sessão Ordinária da IX Legislatura da AR, 25 de Março 2020

plenário da Assembleia quando reunido em espa-
ço fechado com problemas de ventilação envolver 
um aglomerado de mais de 300 pessoas com um 
distanciamento que não passa de uma sovaqueira 
ao lado da outra.
Apesar das Autoridades Sanitárias terem feito um 
apelo para que instituições públicos e privadas 
aumentem a divulgação de medidas de prevenção 
do covid-19, a Casa Magna, o maior alto órgão de 
soberania nacional não está a implementar medi-
das objectivas que visem prevenir o contagio desta 
mortífera doença e muito menos não está a levar a 
cabo uma estratégia de comunicação estruturada 
que permita a protecção dos vários concidadãos 
que se deslocam a esta casa, dos deputados e dos 
trabalhadores.
Iniciamos esta I Sessão Ordinária da IX Legislatura 
num momento em que os cristãos do mundo intei-
ro atravessam os derradeiros momentos da Qua-
resma em oração profunda rumo à morte e ressur-
reição do senhor Jesus Cristo. Neste santo período, 

o sacrifício e o amor ao próximo são as virtudes que cada um deve cultivar no seu 
dia-a-dia.
Por esta ocasião, desejamos uma abençoada quaresma à todos os que professam a fé 
cristã. 
Permitam-me partilhar com V. Excia., a presente intervenção para que possamos re-

-
destruição colectiva de crescimento como Nação.
Embora tenha sido sempre característica, a situação tem-se agravado nos últimos 15 
anos, com a implantação e reforço de um Estado autoritário, intolerante, de terror e 
com a perseguição de todos que ousem pensar diferente. 
Em 1990 o governo do Regime do Partido que após a independência do nosso país se 
autoproclamou, em 1975, força dirigente do Estado e da sociedade, pressionado pela 
Renamo através da guerra civil pela Democracia decidiu terminar com o monolitismo 
político, introduzindo reformas constitucionais que consagrariam o Estado de Direi-
to Democrático, o pluralismo político de que a liberdade de pertencer ou não a um 
partido político e de participar em respectivas actividades passariam a ser direitos 
fundamentais de todos os cidadãos.
 A Renamo, e não só, convencida de que o regime estava a agir de boa-fé, ao enveredar 

-
da guerra civil de 16 anos. 
Contudo, volvidos quase 30 anos e promovidos vários pleitos eleitorais, gerais e locais, 
a conclusão que se tira é que o regime assinara o Acordo de Paz apenas para enganar 
a Renamo, os moçambicanos e o mundo amigo de Moçambique.
Actualmente, assistimos uma autêntica negação de valores e princípios do pluralismo 
político, da construção de um Estado de Direito Democrático em que a soberania resi-
de no povo que lhe assiste o direito de, livremente, escolher, de tempo a tempo, quem 
deve governar este país.
O direito de sufrágio vertido no artigo 73 da Constituição que atribui o povo a prer-
rogativa de eleger quem deve legitimamente governar é sistematicamente posta em 
causa. Um dia alguém advogou a necessidade de nos libertarmos dos libertadores se 
é que queremos efectivamente realizar o sonho secular de nos vermos livres da opres-
são. Será mesmo este o caso? O problema que se coloca é como alcançar esse objectivo?
As últimas eleições foram as mais violentas da história de Moçambique. Os actos de 
violência contra cidadãos, contrariamente do que se esperava foram promovidos por 
aqueles que, por lei, cabe assegurar a liberdade e segurança dos cidadãos e de garantir 
o respeito pelas suas vidas e integridade física. 
Moçambique inicia esta IX Legislatura a par de um ciclo de governação que não é mais 
do que a continuação de um sistema que submete ao sofrimento o povo moçambicano 
e não só, há mais de 45 anos.  
O processo eleitoral que legitima esta governação foi, a olhos de todos, fraudulento, 
desde o recenseamento passando pela votação e apuramento. No recenseamento a 
fraude consistiu em inventar eleitores em zonas onde se pensa que o Partido no poder 
tem aceitação resultando em aumento substancial de mandatos em províncias com 

projecções para o ano 2040.   

Por outro lado, nas zonas onde o Partido no poder não tem simpatia, os órgãos eleito-
rais tem uma estratégia de recensear poucos cidadãos usando artimanhas como ava-
rias dos computadores, falta de papel e violência policial. Neste processo a policia, 
mais uma vez, passou a ser protagonista de tristes espectáculos como tortura e prisão 
de representantes dos partidos políticos nos diversos processos.

A par da violência policial, o regime continuou a operar com esquadrões da morte 
para silenciar e subjugar todos aqueles que tentem se tornar independentes ou mes-
mo contra. Não deixaremos de relembrar o assassinato, por esquadrões da morte, de 
Anastácio Matavele
ousou pronunciar-se sobre as fraudes eleitorais mesmo antes da votação. Neste caso, 

desse hediondo acto, a polícia os promoveu, ante o espanto de todos.
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Ainda sobre as eleições de 2019, em Fevereiro do presente ano, a Missão de Obser-
vadores da União Europeia, publicou o seu relatório que depois de abordar tantas 
irregularidades e fraudes concluiu que houve uma estratégia nacional dos órgãos 
eleitorais para favorecer o Partido no poder e as eleições tiveram resultados impro-
váveis. 

Essa é a linguagem diplomática escolhida pela Missão mas para o povo moçambi-

-
dos pela CNE e promulgados pelo Conselho Constitucional não correspondem aos 
resultados das urnas ou seja quem governa Moçambique não ganhou as eleições.
As eleições de 2019 decorreram sob espectro da descentralização, onde pela primei-
ra vez, o povo participou elegendo os governadores provinciais. A aplicação das leis 
da descentralização mostra que esta governação não está interessada nela. A título 
de exemplo, perante um governador eleito dá-se a volta e cria-se um Secretário de 
Estado provincial, que surge como uma força de bloqueio a acção do governador, 
ridicularizando todo o processo da descentralização. Fica claro que não é esta des-
centralização que o povo deseja.

Quem dança melhor aqui e alí? Uma autêntica vergonha jamais vista.
A isto minhas senhoras e meus senhores, meus caros pares, não se pode chamar 
Estado de Direito e muito menos Democracia porque o que assistimos aqui é que 
as leis são meticulosamente urdidas com a promiscuidade das Forças de Defesa e 
Segurança para satisfazer o interesse privado de quem está no poder.
Ao nível económico, o falhanço da aventura socialista e a introdução do modelo 
económico de mercado assente nos valores da livre imprensa e da concorrência, 
não resultaram em desenvolvimento do País, mas sim na produção e reprodução de 
oligarquias de pseudo-capitalistas nacionais todos ancorados no regime totalitário 
e corrupto. 
Em Moçambique, são quase inexistentes empresas privadas que augurem sucesso 
sem que estejam envolvidas com as guengues que assaltaram o poder no partido 
governamental.   

queiram jogar na honestidade comercial, algo que impede a criação de mais em-
presas e geração de mais empregos para a juventude que tanto clama por elas. Da 
cidade para o campo assistimos jovens a vender na rua amendoim, recargas de tele-
móveis e tanta bugiganga. Uma juventude desesperada que acorda sem saber o que 
fazer para sua sobrevivência.

dos amigos de Moçambique mostraram o nível de gravidade da corrupção no país 
e como os corruptos se apoderaram do destino colectivo. 

Neste e noutros casos, mais do que deter e prender, o mais importante é a devolução 
do dinheiro desviado.
Contudo, o que entristece o cidadão comum, é a resignação, é o silêncio dos bons, 
dos honestos, dos íntegros que existem dentro da Frelimo.

própria Frelimo é altura de elevar-se à consciência e introspectivamente pergunta-
rem-se se este é o modelo de sociedade que almejam para futuras gerações?
Nem alimentação básica ao povo é garantida! Quanto a produção alimentar, o país 
apesar de possuir vastas terras férteis, continuamos a assistir uma governação agrí-
cola que não consegue abastecer o mínimo o mercado nacional em um único pro-
duto. A agricultura constitucionalmente tratada como base de desenvolvimento, as 

No norte do País, concretamente nas províncias de Cabo Delgado e Niassa a insur-
gência armada continua, ante a passividade das Forças de Defesa e Segurança. Não 
basta dizer que a policia não esta envolvida nos ataques a população. É necessário 
apresentar os responsáveis. Este exemplo mostra que a população continua numa 
situação de insegurança.
A 23 de Março de 2020 a polícia anunciou a tomada da vila-sede do distrito de 
Mocímboa da Praia pelos alegados insurgentes a que a polícia chamou de malfei-
tores. Se malfeitores podem tomar uma província então o país está desguarnecido. 
É estranho que não haja
continua fazendo o seu show pelo país e principalmente em Cabo Delgado, onde 
acaba de visitar, o que urge questionar:

mesas de votação?
Esta polícia só consegue roubar e fugir com urnas para posteriormente trocá-las?
Quando vêm homens armados, no lugar de defender a população fogem?

sobre quem sempre andou a alimentar a guerra no país. Não é possível alguém 
empunhar armas, disparar contra pessoas indefesas e a televisão do país fazer co-
bertura e a polícia não saber onde estão essas pessoas. Convém uma vez mais voltar 

Afonso Dhlakama. Agir a margem desse compromisso seria trair a memoria ines-
quecível de Sua Excelência o Presidente Afonso Macacho Marceta Dhlakama. Sobre 
este assunto e em algumas parangonas de jornais, lamentavelmente, Excelências, 
existem algumas pessoas que não têm assunto e nem são assunto, que se penduram 
em pessoas com assuntos sérios do país e mandam cuquiadas para por em causa 
as personalidades que estão empenhadas em trazer a Paz para os moçambicanos.
São pessoas que sempre viveram empoleirando-se nos ombros dos que têm ideias 
e princípios próprios.
São agnósticos que vivem em pula-pula para poderem existir. Os moçambicanos já 
mostraram a esses cartão amarelo em sede de urnas. Perder tempo com eles, seria 
eleva-los a patamares que nunca atingiram. Por isso vamos ignorá-los. 
Outro motivo de insegurança em Moçambique é a questão dos raptos e sequestros. 
Eles continuam a ser uma das formas de obter rendimentos. Pagam-se avultados 

valores em resgate e mais uma vez, agentes da polícia têm sido relacionados com o fe-
nómeno.  
O nosso compromisso é com a paz. E por isso que continuamos com muita paciência 
porque na verdade os donos da guerra queriam guerra para colocar o povo a sofrer e 
recrutarem compulsivamente jovens para os enviarem para o teatro de operações para la 
morrerem e serem enterrados sem os seus familiares tomarem conhecimento, enquanto 

Nós não queremos isso! E continuaremos a privilegiar o diálogo, a doutrina e sabedoria 
que o saudoso Presidente Afonso Dhlakama nos deixou como legado.
 
Senhora Presidente 
Senhores Deputados, meus pares

-
ramento de muitos deputados da Renamo nos computadores do STAE, sob cumplicidade 
de alguns vogais da CNE, ligados ao partido da cor de sangue. Esta situação que atenta 
contra os direitos fundamentais de a soberania residir no Povo, ora usurpados pelo siste-
ma eleitoral moçambicanos, colocou-nos num dilema se deveríamos abdicar das sobras 
do roubo ou deixar tudo com o ladrão. 

Será que deixaria os sobrantes por chorar os roubados? Por outro lado era preciso que 
ocupássemos os lugares sobreviventes, como forma de continuarmos a denunciar os au-
tores das dívidas ocultas e quejandos que preocupam os moçambicanos.
Ainda bem que os órgãos do partido Renamo, eleitos democraticamente em Congres-

Dhlakama, decidiram pela nossa tomada de posse nesta Magna Casa.
Os moçambicanos sabem que não se deve deixar espaço vazio a este regime sob o risco 
de se entregar o ouro ao bandido.

Os lugares que ocupamos aqui nesta casa são para continuarmos o projecto de ter no país, 
-

remos para que sejam providos serviços de saúde completos aonde os hospitais estejam 
virados para tratar doentes, através de funcionários de saúde moralizados e que atendam 
os doentes com amor e carinho.
Queremos lutar aqui neste casa pela educação que forme o homem para dominar a ciên-
cia, aliando o saber com o saber fazer. Só um povo formado, munido de conhecimento, 
pode ser agente transformador da Natureza.
O ensino primário deve ser considerado como a base que vai sustentar todos os outros 
níveis. A escolaridade primária é determinante para o futuro do estudante. Por isso va-
mos pressionar o governo para termos professores primários formados, moralizados e 
que aliem a transmissão de conhecimentos com a transmissão de valores e princípios que 

O nosso manifesto eleitoral será o nosso cajado de arremeço no sentido de se garantir 
emprego e habitação condignas para os moçambicanos em geral e para os jovens em 
particular.
A nossa luta ideológica não cessará enquanto o nosso país continuar sem vias de acesso 
que possam permitir transporte rápido e seguro de pessoas e bens. 
A produção dos camponeses continua a apodrecer nas machambas porque as vias de 

-
mos isso, Senhora Presidente que tomamos posse nesta Magna Casa do Povo. Queremos 
um país que valorize a indústria transformadora para a conservação do pescado, da pro-
dução agrícola, dos citrinos e demais conservas para um consumo duradoiro.
Nesta luta contamos com todas as forças vivas do país porque a nossa luta é para o bem 
de todos os moçambicanos.
É nossa expectativa que esta legislatura marque positivamente a história deste parlamen-
to, ao rever e actualizar os principais instrumentos jurídicos de funcionamento da Casa. 

volvidas 8 legislaturas, os trabalhos na Assembleia da República não poderiam avançar 
sem que os funcionários e agentes tivessem o seu Estatuto aprovado. A natureza única 
dos trabalhos nesta Casa não se coaduna com legislação que tenha enfoque generalista.
Outra espectativa é da presente legislatura ser inclusiva, estar mais aberta ao diálogo. 
Contudo, alguns sinais nos dão a entender o surgimento de alguns impulsos que preten-
dem que a actual maioria parlamentar seja usada de forma exacerbada a ponto de cortar 
o diálogo. Aconteceu aquando da constituição das Comissões de trabalho e indicção das 
Presidências respectivas, fazendo com que as Presidências das Comissões tradicional-
mente presididas pela nossa Bancada, Bancada Parlamentar da RENAMO fossem reti-
radas.
No rol de matérias
resulta dum manifesto não votado pelo povo moçambicano. Não temos dúvidas de que 
no dia 15 de Outubro de 2019 o povo moçambicano votou em massa no manifesto do 
Partido RENAMO e do seu candidato e Presidente do Partido, sua Excelência Ossufo 
Momade.
Neste momento a Assembleia expõe a risco elevado, centena de pessoas que depois de 
infectadas poderão contribuir negativamente no aumento dos índices de mortes por co-

instrumentos de governação, mormente o Plano Quinquenal, Plano Economico referente 
ao ano 2020 e ao respectivo Orçamento órgãos colegiais a saber: Conselho de Estado, 
Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Comissão Nacional de Eleições entre outros.
Aos funcionários desta augusta Casa, continuaremos a contar com a vossa entrega e de-
dicação para o sucesso da nossa missão como representantes do povo.
A comunicação social uma palavra de apreço que continuem a fazer cobertura e das nos-
sas sessões projectando sempre a boa imagem desta Casa de Todos Nós. 
Quando a andorinha morre, a primavera não acaba, diz o Adário Popular e a este pro-
pósito. 

do Partido RENAMO: Ninguém consegue travar a determinação de um povo e tal como 
ontem os nossos antepassados lutaram contra os colonizadores nós continuamos a resis-
tir e a lutar contra os ladrões de voto.
Tenho dito, muito obrigado.

Viana da Silva Magalhães
____________________________

Chefe da Bancada
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SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA,
SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO DO GO-
VERNO DE MOÇAMBIQUE,
SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DA ASSEMBLEIA DA RE-
PÚBLICA,
SENHORAS E SENHORES DEPUTA-
DOS, 
SENHORES MINISTROS,
SENHORES VICE-MINISTROS,
DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVÍS, MI-
LITARES E RELIGIOSAS,
SENHORES MEMBROS DIRIGENTES DOS 
ÓRGÃOS JUDICIAIS DE MOÇAMBIQUE,
SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA CIDADE DE MAPUTO,
SENHORA GOVERNADORA DA CIDADE 
DE MAPUTO,
SENHORES REPRESENTANTES DE PARTI-
DOS POLÍTICOS,
SENHORES MEMBROS DO CORPO DIPLO-
MÁTICO,
SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL,
CAROS CONVIDADOS,
MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,
EXCELÊNCIAS,

Permitam-nos nesta nossa primeira intervenção da presente Legislatura, a IX 
Legislatura, saudar o povo moçambicano e manifestar o nosso reconhecimento 

violação das liberdades individuais e a falta de consideração da legitimidade 

dos direitos fundamentais que uma parte dos nossos concidadãos residentes na 

de uma guerra que mata, destrói infraestruturas públicas e privadas; paralisa 
economias domésticas, familiares e empresarial; limita a circulação de pessoas 

-

-
te o futuro, destruindo o sonho comum dos moçambicanos de viver sem medo, 

-
vem compreender que o nosso povo é amante da Paz, e é em Paz que se pode 
construir uma nação com toda sua diversidade, desenvolvendo o bem-estar dos 

-
-

-

-
nar, tem de acabar para renovar as esperanças e criar uma verdadeira platafor-
ma de reconciliação nacional e reencontro da nossa história; das nossas lendas; 
das nossas virtudes e ousadia de erguer uma nação reencontrada, forte, onde 

Excelências,

Moçambique deve se reencontrar, resgatar a Paz efectiva com envolvimento de 

-

Não podemos ignorar que a situação militar que se vive na zona centro além 

favorável aos investimentos, reduzindo assim a oportunidade do povo ter aces-

BANCADA PARLAMENTAR
DISCURSO DE ABERTURA DA 1ª SESSÃO DA 9ª LEGISLATURA

25 de Março de 2020

so aos diferentes mercados de emprego e 
comércio; a terra para produzir; e a livre 

Moçambique precisa de uma Paz efectiva 
em todo território nacional, para que o 
povo possa viver em harmonia e perspec-
tivar o seu futuro num ambiente de paz e 

Senhora Presidente da Assembleia da 
República,
Senhor Primeiro Ministro,
Senhoras Deputadas e Senhores Depu-
tados
Excelências,

-

coloca ainda o mundo inteiro de alerta 

Esta pandemia, em pouco tempo, criou 
um impacto negativo na vida organizacio-

nas relações comerciais internacionais; na 
produtividade global e no funcionamento 

Saudamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, reforçadas pelas 
nossas autoridades nacionais visando prevenir e lidar com a situação, incluindo 

As medidas de prevenção anunciadas visam de facto prevenir o cidadão moçam-

-
çambicanos para que acatem com estas medidas, e cada um assuma a sua responsa-

e da conservação da vida humana, acomodar estas medidas de prevenção e restri-

-

-

A este esforço das autoridades governamentais e de saúde em particular, nas con-

E endereçamos um apelo para que as autoridades centrais criem as condições ne-
-

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro Ministro,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
Excelências, 

inclusiva e partilhada, criando oportunidades, possibilidades, empregos e ri-
quezas, assim como, fazer a terra fonte de comida, comercialização de produtos 
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-

eleitos para governar localmente não devem ser bloqueados através de 
-

descentralizada só terá sentido com desconcentração do poder central em 
-

tem que ser potenciado para ser a base de promoção e geração de empre-

pequenas e médias empresas, passando necessariamente por um ambiente 
-
-

tação, modernização, conhecimento e na busca do know how das tecnolo-

transformadas em catalisadores de desenvolvimento para que possamos 

-

-
-se criar estratégias de médio e longo prazo, visando a transformação dos 

-
bilidade nesta matéria para garantir a sua gestão transparente e inclusiva, 
com os termos de uso; de distribuição; de aplicação e prestação de contas 
bem estabelecidas;

parte da nossa população vive nas zonas rurais, onde a terra é o único re-
-

 

de modernização e capacitação, para que isso possa acontecer é importante 

-
-

estimulada com as infraestruturas;

empresarial a sector familiar e singular, e a sua cobrança ser corresponden-
-

-
nar nas escolas e debater-se a questão de mudanças climáticas nas comuni-

a erosão tem que ser uma acção permanente assim como a mudança de ati-

nossa natureza e proteger o verde;

informal emprega mais pessoas do que o mercado formal, isto é, não mais 

do mercado informal tem que ser na base de um plano estratégico da sua 

para a sua formalização e enquadramento no sistema de segurança social 
-

curricular; as condições e a motivação dos professores, nas condições actuais, 
não estão em condições de competir com o sector privado e, naturalmente, na 

-
-
-

Os serviços da administração pública tem um ritmo próprio, de lentidão, uma bu-

-

-
tiça, são factores negativos para a economia nacional, desenvolvimento e a estabi-

a economia das empresas públicas, aumentando os serviços de divida interna e 

e garantir o funcionamento normal dos serviços públicos na educação, saúde e 

-
-

-

Esta lentidão faz com que alguns apelidem o nosso Estado de Estado com um 

É preciso inverter este quadro, tornando o combate a corrupção um combate sério 

-

-

da Assembleia da República para torna-lo mais abrangente e inclusivo tendo em 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 

debate de ideias para a manutenção dos interesses dos Moçambicanos, elevando, 

-

-

-

-
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Hoje, 27 de Março, celebra-se o 
Dia Internacional do Teatro. 
Os dias são maus, devido à 
pandemia do Covid-19. O Go-

verno declarou Estado de Emergência. 
As escolas estão fechadas. É proibida 
a concentração de mais de 50 pessoas, 
para evitar a propagação do vírus que 
começou na China. Este é o cenário 
que se vive, em quase todo o mundo. 
Como as outras artes, o teatro está 
parado. Face ao cenário, o SAVANA 
procurou três fazedores desta arte para 
entender como sobreviver diante desta 
crise.

Antes mesmo do Coronavírus afectar 
directamente Moçambique, a crise che-
gou à Portugal. Tal como veio a aconte-
cer na pérola do Índico, o Teatro fechou 
as portas. É neste ponto da Europa, que 
se encontra o encenador e actor Venân-
cio Calisto. 
Nas artes, Venâncio Calisto respon-
de por Guilherme Roda. Antes mes-
mo de imaginar que isto pudesse vir 
a acontecer, já debatia a crise, noutras 
perspectivas. É, por isso, o actor de “A 
crise”. É uma peça muito sugestiva, 
onde o colapso da humanidade faz-se 
em praticamente todas as suas peças. 
“Os Desmascarados”, “O Casal Pa-
lavrakis” e – ainda – “As visitas do dr. 
Valdez” – as duas últimas, inspiradas na 
obra homónima do escritor João Paulo 
Borges Coelho. São o rosto da hipocri-
sia, mas também do medo, que se vive 
actualmente.
As portas do teatro encerradas, não 
devem enganar. “O teatro hoje, mais 
do que nunca, é necessário e urgente”, 
começa Venâncio Calisto, em declara-
ções ao SAVANA. O encenador e actor 
considera que esta arte foi “desde sem-
pre uma forma de resistência humana. 
Por isso: “Em meio a essa crise sanitá-

Covid-19

“Há que pensar num teatro em estado de emergência”

ria, é chamado, uma vez mais, a exercer  
o seu papel de humanizar e fortalecer 
as relações entre as pessoas e o planeta”.
É neste sentido que o encenador e ac-
tor, Guilherme Roda,  considera que a 
história da humanidade não chegou ao 
fim. “Atravessamos um momento parti-
cular da história moderna/contemporâ-
nea, que podemos chamar de momento 
de pausa e do silêncio filosófico. Este 
isolamento social que força a paralisa-
ção da vida, como a conhecemos, nos 
chama à reflexão sobre o rumo da hu-
manidade. Que tipo de sociedade te-
mos sido? Que comportamentos sociais 
políticos e sociais devem ser repensa-
dos?”, considera.
Isto passa pela reinvenção. E, segundo a 
nossa fonte, é tempo do teatro procurar 
outras formas de debater a sociedade, 
sem que, com isso, pare. Venâncio, ou se 
quisermos, Guilherme Roda, considera 
que o teatro é uma forma de reflexão 
sobre os diversos acontecimentos hu-
manos. “Há que pensar num teatro em 
estado de emergência, que sirva de fon-
te de luz, que ajude a respirar, a semear 
a escuta, a solidariedade, a compaixão, o 

sentido de interajuda”, disse Roda.

Ernesto Langa: “estamos 
parados”
A ideia de um teatro mais intervencio-
nista não pára por aí. É o que se tem 
visto de grupos teatrais baseados na ci-
dade de Maputo. Esta é a linha seguida 
pela companhia de teatro “Makwero”, 
encenado por Ernesto Langa. Nas lides 
artísticas, o encenador responde por 
Estreanty. 
Às vezes, Ernesto Langa é actor, como 
se vê em “A viúva de Magoanine”, onde 
é um tipo mais vilão. Com o “Makwe-
ro”, Ernesto Langa chegou a rua e bei-
jou os meninos de rua, com a peça “Ku 
Phanda” (desenrascar), onde viaja para 
infância, como se faz em “Munhama” 
(escuridão). Esta última peça, arrancou 
muitos aplausos nas duas últimas edi-
ções do Teatro de Inverno.
São os mesmos aplausos recebidos, de-
pois de visitar a história recente de Mo-
çambique. Estreanty escreveu e montou 
“A Boca”, onde discute questões ligadas 
à liberdade de imprensa e expressão. 
Recorda os fantasmas em volta da mor-

te de figuras como Carlos Cardoso. É 
uma peça de investigação jornalística, 
de causar nostalgia. Hoje, os aplausos, 
diz Estreanty ao SAVANA, desapare-
ceram. Afinal, os anfiteatros fecharam 
as portas. 
Podiam reinventar-se, já o faziam in-
vadindo os bairros. Mas já não podem 
concentrar mais de 50 pessoas e des-
respeitar as autoridades moçambicanas. 
Limitar o público, seria uma saída. Mas 
não vale muito a pena negar o adágio 
do teatro para todos, uma das razões 
para que o seu agrupamento coorde-
nasse O Festival de Teatro de Rua, até 
agora, ameaçado pela pandemia do Co-
ronavírus. 
“Nós vivemos de teatro, vivemos da in-
teração directa com o público”, dispara 
a nostalgia Estreanty. E continua: “Es-
tamos numa fase que é obrigatório para 
todos, o distanciamento social. Auto-
maticamente, o teatro é uma das partes 
bastante afectadas”.
A reinvenção passaria por fazer o tea-
tro atrás da tela, mas há problemática 
reside no facto de estar a imitar-se o 
cinema. “O teatro faz parte dos espetá-
culos ao vivo, in live”. Por isso, “o teatro 
perde mais de 60% de força por detrás 
do ecrã e, em Moçambique, não temos 
condições para isso. Automaticamente, 
estamos parados”.
Entretanto, o encenador Ernesto Langa 
considera o medo e o susto como nor-
mais nos dias que correm. Mas é de es-
perança que o mesmo e o agrupamento 
Makwero vivem. Além disso, “o teatro é 
uma grande arma para informar. Nessa 
guerra contra o Covid-19, a informação 
é uma arma chave”.

Dadivo José: “É momento 
de as televisões se alimen-
tarem de artistas”
Dadivo José, fundador da Grupo Tea-
tral “Mahamba”, junto de Maria Atália, 

também considera que este é o tempo 

da reinvenção. É um reinventar que ja 

aconteceu, lembrando o ano passado, 

quando a companhia levou à Fundação 

Fernando Leite Couto, a peça “Lá na 

morgue”, onde actua com a actriz Milsa 

Ussene. A crise já se anunciava na pró-

pria peça, quando os seus actores dis-

cutem as minorias. Narram a história 

de um funcionário da morgue, sujeito 

esquecido, ignorado, muitas vezes, lem-

brado quando se morre. 

No espectáculo apresentado na Funda-

ção, a reinvenção prendeu-se no teatro 

pobre, isto é, fora das salas convencio-

nais do teatro. Mas, desta vez, o desafio 

é ainda maior. Dadivo considera que há 

como tirar vantagem da crise do Coro-

navírus e da sua consequente quaren-

tena. Uma das propostas deixadas pelo 

actor, encenador e professor de teatro, é 

a leitura, de modo a que “haja muito por 

se criar quando isto tudo passar”.

Com as salas de teatro fechadas, há que 

haver soluções para a sobrevivência dos 

actores. As emissoras de televisão po-

dem, nesta altura, ser a solução para 

esta crise. “É momento de as televisões 

se alimentarem de artistas”, considera.

São, portanto, novos hábitos que a tele-

visão moçambicana deve adoptar. Para 

Dadivo José, prevê-se um período di-

fícil para as companhias de teatro que, 

paradas, não terão como sobreviver. O 

Mahamba, inclusive, está parado. 

O Dia Internacional de Teatro, que hoje 

se celebra, também foram canceladas. 

Mesmo assim, em tempo de pandemia, 

a arte, ainda que discreta, vale a  pena. 

“Não estamos a fazer nada, tentamos 

ajudar com informação. Seria bom se 

estivéssemos ensaiando. São pequenos 

monólogos, andar na televisão, é o que 

podemos fazer”, disse.

Por Lucas Muaga

Teatro para nos ajudar a lidar com a crise
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Conta-se que há séculos, o velho barbudo Galileu Galilei pe-

rante o irredutível Tribunal da Inquisição, suspirou «Eppur 

se muove», o que na língua de Camões significa «contudo, se 

move». O velho, mesmo contrariado disse, entre dentes o que 

hoje todos estamos fartos de saber que a terra gira em torno do Sol. 

«Elementar, meu caro Watson», disse bastas vezes o inimitável Sher-

lock Holmes para referir ao óbvio, àqueles que andaram pela pátria 

armada, perdão pátria amada, a tentar segurar o vento com as mãos, 

em matérias do Covid -19.

Hoje por hoje, escolhi escutar as canções, os sopros e as vozes do no-

víssimo trio, a minha «dream team» que acaba de se formar na órbita 

celestial: Miriam Makeba, Fany Mpfumo e Manu Dibango, eles que 

inspiraram gerações e gerações de artistas, não sei se vão conseguir 

comover os ouvidos dos orgulhosamente sós, tão insensíveis, despre-

zando os efeitos maléficos do coronavírus, qual «gripezinha», à boa 

maneira bolsonarista, (escreva-se sempre, em minúsculas o nome deste 

sujeito. Outro trato não merece!). 

«Depois dos distúrbios e das guerras, o que faz correr o povo?», per-

gunta o grande poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, acabadi-

nho de colher o 67.ª cravo natalício, fresquinho no jardim dos vivos, 

ainda ontem. Mas as evidências são gritantes. É só olhar e ver, Poeta! 

Esta música que corre o mundo intitula-se Corona Blues, está solta 

no ar e propaga-se, em alto e estridente som, para todo mundo ouvir 

e sentir. «Administrar é prever», oiço a voz do velho que resmunga 

sentado ao lado de mim, a menos de meio metro, até respiramos o 

mesmo ar…

 O jovem economista e empresário moçambicano Dino Foi, sempre na 

vanguarda no tocante à responsabilidade social e agora no que diz res-

peito à prevenção do Coronavírus, alertava, ainda esta semana: «África 

do Sul em lockdown! Se temos medo de imitar «brancos», aqui nosso 

irmão está nos a dar sinal!!!». Talvez os sul-africanos tenham, mais do 

que nós, uma mãe e um pai, que realmente se preocupam com eles.

E, entretanto, faz muito calor em Maputo, por alguns minutos dei uma 

soneca, mas o cobrador, sempre diligente, despertou-me com a habi-

tual gritaria, «paragem electricidade. Paragi!» e, antes mesmo de pagar, 

lembrei-me destes tristes episódios da nossa vida nos transportes pú-

blicos e semi-colectivos, nossos My loves, para alimentar o meu com-

promisso com este semanário e com os leitores desta página. O diabo 

anda à solta, meus amigos, por isso façam o favor de cuidar da saúde, 

porque quem assim faz, cuida de todos nós! E viva a «mamã» Lúcia 

Comiche, ela provou ao mundo que de gaga não tem nada!  A música 

continua, até ao dia que um novo Galileu for chamado ao tribunal 

popular, obviamente, por outros motivos.

Corona blues!
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O 
professor catedrático ju-
bilado, Carlos Serra, e um 
dos colaboradores per-
manentes do SAVANA, 

perdeu a vida, nesta quarta-feira, 

vítima de doença. Carlos Serra 

perdeu a vida em Portugal, onde se 

encontrava, há alguns meses, para 

receber cuidados médicos.

“Seu estado de saúde agravou-se e 

não sabemos quanto mais tempo de 

vida terá”, escreveu, um dia antes, o 

ambientalista Carlos Serra, filho do 

professor.  Sem saber, despedia-se 

publicava regularmente no SAVA-
NA, a sua coluna Fungulamaso”, 

o que significa abre o olho, esteja 

por ele agrupada a partir das pala-

rigoroso, a coluna de Carlos Serra, 

publicada na página 19 do SAVA-
NA, tinha sempre 148 palavras. 

Considerado por muitos como pai 

da sociologia moçambicana, Carlos 

Manuel Rodrigues Serra (1947-

2020), nasceu na cidade de Tete. 

Um dia antes da sua morte, o am-

bientalista Carlos Serra, filho do 

professor, recordou-se do pai. Era 

como se previsse o futuro, des-

momento numa cama de um hos-

pital, bem longe da sua terra e da 

protocolo de segurança imposto na 

o filho de Carlos Serra, falando do 

estado crítico do Sociólogo. 

Doutor em Sociologia, pela École 

des hautes études en sciences sociales 

-

fessor Catedrático Jubilado. Foi 

-

do Mondlane, onde presidiu o 

um pesquisador associado do Cen-

tre d’analyses et d’interventions so-

ciologiques Maison des 

Sciences de l ’Homme

Como autor, Carlos Serra escreveu 

primeiro livro do Sociólogo terá 

-

litar Moçambicana (1905/1920)” 

saiu sob a chancela da Tempográ-

fica, em 1983, em Maputo. Depois 

disso, seguiram mais publicações. 

Foram especificamente de índole 

científica. Entre 1995 e 2013, Car-

los Serra viajou em temas ligados a 

relações políticas, eleições, proces-

sos identitários, racismo, crenças 

colectivas, rumores, violência colec-

tiva, movimentos sociais e episte-

mologia das ciências. 

-

ciologia e História, Carlos Serra 

aventurado na literatura. Escreveu 

dois livros de poesia, nomeada-

mente, “Em cada ti de mim” (2006) 

-

puto. 

Carlos Serra ainda foi coordena-

dor de duas coleções: “Cadernos 

de Ciências Sociais” (Escolar Edi-

como director e co-autor, Carlos 

Serra foi responsável por 11 livros. 

-

meiras sociedades sedentárias e 

impacto dos mercadores”, a estreia, 

em 1982, pela Tempográfica.

aforismo de Carlos Serra: “Pes-

soas sem sonhos não fazem história, 

sofrem-na. O verdadeiro sentido da 

história não está nos museus, mas nos 

actos que ainda não vieram e na sau-

dade do futuro”. 

Até sempre, Carlos Serra 

Carlos Serra

1947 - 2020

rio Montepuez, onde, segundo vários lambe-botismos de oca-

e os cursos ministrados nas universidades. À falta de resposta, 

que tal, mobilizar aquele SdE que passa a vida a dançar e a tocar 

bombos em cerimónias tradicionais. Talvez assim o xipoco vai 

embora…

sítio já pode sair da sua quarentena de prantos, abandonada à 

sua sorte no palácio de todos os desgostos. É que o grande timo-

exibicionismos do recuperado G-40 e deu-lhe nas orelhas. Será 

que a beatífica da tutela dos administradores vai ter que elaborar 

mais umas orientações?

E por orientações teremos que tristemente ficar pelo que se diz 

se teciam rasgados elogios, acabou por borrar a pintura com a 

-

mo do mayor de Maputo, há 39 pessoas a serem seguidas como 

E como os meios escasseiam, perante o potencial de um descon-

trolo em massa das infecções na comunidade, aos desgraçados 

dos moçambicanos, só lhes resta continuar a lavar bem as mãos 

abarrotar.

como está a acontecer com outros parlamentos, a escolinha do 

barulho lá conseguiu arranjar “soluções criativas” para respeitar 

o “distanciamento social” em tempo de coronavírus. É melhor 

estado de emergência via plenária que via comissão permanente. 

em sentido, vai provocando o adiamento de importantes even-

dificuldades versus oportunidades, o  ditador ugandês, Yoweri 

Museveni, que está no poder há 33 anos e procura concorrer ao 

sexto mandato, terá adiado a eleição do próximo ano para 2023 

devido ao oportuno surto de coronavírus.

espicaçados pelas folhas de caixa produzidas na tesouraria. E as-

sim, senhoras e senhores, meninos e meninas, surgiu a teoria, só 

patenteada na terra dos Mozas, que jornal de papel pode trazer 

Era uma vez um filme em que o cowboy Clint Eastwood faz 

de “mula” da “terceira idade” para um cartel mexicano. À boca 

pequena sugere-se que o recente indulto do mais, mais, pode ter 

sido a boleia para um avozinho gringo se pôr a andar daqui para 

afinal, os bandidos não são todos iguais.

-

do. Depois de ataques protagonizados em Mahindras policiais, 

agora há a possibilidade de emboscadas de blindado, depois dos 

conseguir…

Em voz baixa
-

dos em debandada da Quissanga, puseram-se desesperados em 

-

Príncipe Albert II de Mónaco ao lado de Eneas Comiche, edil de Maputo, numa reunião em Londres, 
a 10 de Março corrente. Dia 19, Albert II anunciava que testou positivo para o novo coronavírus.



Savana 27-03-2020 EVENTOS
1

o 1368 

EVENTOS

PUBLICIDADE

T
E

R
M

O
S

 E
 C

O
N

D
IÇ

Õ
E

S
 A

P
LI

C
Á

V
E

IS     QUIQMola
    Dinheiro na hora!
  Solicite já 

O 
Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), a Or-
ganização Internacional 

do Trabalho (OIT) e o Gapi estão 

a desenvolver uma acção conjunta 

com vista a garantir a continuidade 

de negócios pós-Idai, o ciclone que 

atingiu severamente parte da zona 

centro de Moçambique, com des-

taque para a cidade da Beira. 

Esta acção está a beneficiar empre-

sas de jovens e mulheres, sediadas 

na cidade da Beira e no distrito de 

Dondo, através de um projecto-

-piloto que visa contribuir para que 

os seus negócios tenham continui-

dade após a ocorrência de desastres 

naturais.

O apoio é constituído por capaci-

tações complementado por peque-

nos financiamentos que reforçam a 

recuperação de micros e pequenas 

empresas atingidas pelo ciclone 

Idai. Estas acções vem reforçar a 

iniciativa já em curso designada 

FEREN – Fundo de Emergência 

para Recuperação de Negócios, 

também conduzida pela Gapi e 

que conta com a parceria da CTA, 

FAN, FARE e financiamento da 

DANIDA, que visa a recuperação 

pós-Idai e Kenneth.

Nesta capacitação ministrada na 

cidade da Beira, os participantes 

saem dotados de ferramentas para 

a elaboração do plano de continui-

dade de negócio, pós-calamidades, 

Gapi, PNUD e OIT apoiam empresas na Beira e Dondo
além de terem à sua disposição 

recursos para alavancarem o de-

senvolvimento em todas as frentes 

onde estiverem integrados.

Falando no acto de encerramento 

da capacitação, a Secretária de Es-

tado da província de Sofala, Stela da 

Graça Pinto Novo Zeca, disse que 

“regozija-nos constatar que esta ca-

pacitação de gestores de empresas e 

promotores de negócios resilientes 

nas matérias referidas, abre-lhes 

agora a possibilidade de investi-

rem no desenvolvimento dos seus 

distritos e criarem empregos nas 

suas comunidades.” Prosseguin-

do, aquela governante provincial 

exortou aos formandos para “que 

tenham atitude e habilidades para 

gerar emprego e empregar outros 

moçambicanos. Apelo aos jovens 

beneficiários desta iniciativa uma 

postura de prestação de contas.”

Já o representante do PNUD, Ghu-

lam Sheeran disse que a despeito 

da sua instituição não ter vocação 

para actuar em questões humani-

tárias nem interagir directamente 

com as empresas, os danos causa-

dos pelo ciclone Idai às empresas e 

à economia local, os despertou para 

a necessidade de fazer algo, facto 

que iniciou apoiando o governo na 

avaliação do impacto do desastre e 

na organização da conferência de 

doadores pós-Idai.

“Nesse contexto, e baseados na 

nossa experiência global, criámos 

um programa designado “Meca-

nismo de Recuperação” que tem 

como componentes prioritárias (i) 

a resiliência; (ii) empoderamento 

económico das mulheres; e (iii) re-

cuperação dos meios de subsistên-

cia. É daí que nos juntamos a OIT 

e a Gapi, que são instituições com 

experiência nestes domínios, de 

modo a ajudarem na recuperação 

de negócios de mulheres e jovens e 

os tornarem resilientes para darem 

a sua continuidade, mesmo após 

desastres naturais.”

Antenor Pereira da OIT frisou que 

um dos principais objectivos da sua 

organização é promover a justiça 

social, sendo a criação de empre-

gos uma das principais ferramentas 

para o alcance do referido objecti-

vo. “Sabendo que as empresas são a 

principal fonte para a criação des-

ses empregos, trazemos experiên-

cias de várias partes do mundo, nas 

quais as empresas têm sofrido com 

calamidades como cheias, ciclones 

e até pandemias como o Covid-19 

e juntamo-nos à Gapi para criar-

mos empresas mais resilientes.”

Pereira destacou o facto de que 

“esta intervenção pretende ser uma 

pequena experiência para vermos 

que necessidades de adaptação são 

necessárias, para que possamos 

desenhar um programa maior e 

mobilizarmos mais recursos que 

possam abranger mais empresas à 

escala nacional.”

Para Ivandro Bauaze, Director da 

Área de Capacitação e Consultoria 

Empresarial da Gapi, “é importante 

despertar nos empresários a sensi-

bilidade sobre os desastres e fenó-

menos naturais que podem afectar 

os seus negócios, prepará-los para 

fazerem face aos eventos e, em caso 

da sua ocorrência, devem ter a ca-

pacidade de continuar com o negó-

cio após o desastre”.

Bauaze lembrou aos presentes que, 

entanto que instituição financeira 

de desenvolvimento, a Gapi tem a 

missão de contribuir para a inclu-

são económica, social e financeira 

em Moçambique, promovendo a 

inovação, o empreendedorismo e 

investimentos geradores de empre-

go. Portanto - concluiu - para o al-

cance da nossa missão, a resiliência, 

viabilidade e sustentabilidade dos 

negócios, é crucial, daí que, a for-

mação, capacitação e apoio no de-

senvolvimento institucional é uma 

das nossas prioridades”.

Face à pandemia mundial 

do novo Coronavírus, vá-

rias acções de vigilância 

e prevenção estão a ser 

desenvolvidas pela Cornelder 

de Moçambique (CdM), no 

sentido de tornar mais eficaz 

o controlo de entrada de na-

vios oriundos de países com 

elevados níveis de transmissão 

local do Covid-19 e promover 

a informação e sensibilização 

de todos os intervenientes da 

cadeia logística do Corredor da 

Beira, de modo a seguirem ri-

gorosamente as recomendações 

Cornelder  toma medidas preventivas contra Covid-19
da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e do Governo de Moçambi-

que sobre esta verdadeira calamidade 

global.

No Porto da Beira, dentre várias 

medidas, foram instalados postos 

de disseminação de informação so-

bre o Covid-19, estão disponíveis 

instrumentos primários de desin-

fecção como a lavagem obrigatória 

das mãos em locais estratégicos que 

demandam uma maior concentração 

de pessoas tais como portões de en-

trada, terminal de contentores, ter-

minal de carga geral, parque de es-

tacionamento de camiões, armazéns 

e locais de atendimento ao público, 

portanto, consolidando desta forma 

um mecanismo para evitar a prolife-

ração do vírus e minimizar os efeitos 

de uma potencial eclosão de casos de 

infecção.

Neste contexto, todos os profissio-

nais que trabalham tanto na área ad-

ministrativa como na operação são 

instruídos e têm como medida obri-

gatória a lavagem das mãos com uma 

frequência de acordo com a natureza 

do trabalho e utilizam de forma re-

petida, soluções baseadas em álcool 

para o processo de desinfecção.

Igualmente, orienta-se de forma 

preventiva a observância das dis-

tâncias de segurança recomendadas 

pela OMS e a redução do contacto 

físico entre as pessoas ao mínimo 

indispensável para evolução do pro-

cesso normal de trabalho.

Em coordenação com a Direcção 

Provincial de Saúde de Sofala têm 

sido igualmente, rastreados todos os 

tripulantes de navios que atracam 

no Porto da Beira com recurso a ter-

mómetros de raios infravermelhos.

A CdM está em processo de aquisi-

ção de mais termómetros, para que 

de forma obrigatória, sejam ras-
treados todos aqueles que entram e 

saem do recinto portuário.
Paralelamente e na sequência 
desta série de medidas, a CdM 
decidiu igualmente limitar o 
fluxo de atendimento aos clien-
tes, tendo optado por transferir 
as operações que antes eram 
realizadas através do contacto 
directo nos balcões por meios 
electrónicos, suspender tempo-
rariamente as viagens dos seus 
colaboradores para o exterior, 
bem como evitar ao máximo 
aglomerações derivadas de reu-
niões operacionais, formações e 

seminários.
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1. INTRODUÇÃO

O Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 20-24) será brevemente 

discutido na Assembleia da República. O Observador do Meio Rural (OMR) 

publica este texto como contributo de um actor da sociedade civil. O objectivo é 

o de participar, de forma indirecta, no debate. Caso seja tomado em consideração, 

será um contributo útil. O OMR participa, assim, de forma construtiva e crítica, 

na análise do PQG 20-24. Neste texto, apenas são apresentadas apreciações gerais. 

O OMR, no âmbito das suas competências estatutárias, já comentou e contribuiu, 

em sede própria, para o Plano do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (MADER).

2. APRECIAÇÕES GERAIS

2.1 Estratégia e política de desenvolvimento

O PQG 20-24 não revela possuir uma estratégia de desenvolvimento a longo 

prazo. Não é perceptível uma base política e ideológica sobre as opções governa-

mentais, aparecendo como medidas ministeriais descoordenadas. 

A redacção do texto e os conteúdos por ministério responsável pelas diferentes 

actividades, apresentam níveis de detalhe e de especificação muito distintos, sendo 

o PQG 20-24, tal como é apresentado na proposta a ser discutida em plenária da 

AR, um texto desequilibrado e mesmo incoerente na forma e no conteúdo. Apa-

renta ser um documento em que se “colaram” textos elaborados nos ministérios, 

sem alguma elaboração para o tornar um documento de planificação unitária do 

governo.

2.2 Considerações críticas gerais

O autor, nestas considerações gerais, não abordou todos os sectores económicos e 

sociais. Foi uma escolha da responsabilidade do autor. Não existe, um critério úni-

co na selecção dos sectores e assuntos referidos acima. Destacam-se as seguintes 

considerações gerais:

cidadão contra crimes – raptos, roubos, luta contra a corrupção, etc.) não são 

referidas, assim como não se realça a importância do reforço das forças milita-

res, policiais, de segurança e de investigação criminal.

-

cácia, celeridade e independência dos restantes poderes do Estado de Direito, 

entre outros aspectos?

de regulação e fiscalização de actividades económicas.

exemplo, a descentralização, a reestruturação do Aparelho de Estado (insti-

tutos, órgãos reguladores, etc.), a consolidação orçamental, a reestruturação e/

ou privatização das empresas públicas, entre outras. Por exemplo, em relação 

ao sector empresarial do Estado, o texto apenas refere a “viabilização e ren-

tabilização das empresas”, “melhorar o desempenho económico-financeiro” e 

nada indica acerca da privatização e aceitação da inviabilidade estrutural e nas 

condições actuais do mercado e do funcionamento da economia. Este é um 

assunto decorrente nos últimos muitos anos, sem que medidas fundamentais 

fossem tomadas.

-

rias, preços e mercados, crédito, investimento público, orçamento de despesas, 

etc.), para concretizar os termos/objectivos de aumento da competitividade, 

ambiente de negócios, incentivos, etc., entre outros.

-

damente, uma vez mais, acerca das dívidas ocultas, o crescimento da dívida pú-

blica e o volume e peso do orçamento de despesas na economia. O documento 

expressa, vagamente, do seguinte modo: “Assegurar uma gestão prudente e 

transparente das finanças públicas através da consolidação fiscal assente na 

racionalização da despesa pública …”. Porém, nada é indicado sobre os saldos 

rolantes e a desorçamentação, assunto sobejamente conhecido e estudado por 

investigadores da sociedade civil. Também nada é referido sobre as medidas de 

austeridade, a concentração do orçamento nos órgãos centrais e a descentrali-

zação orçamental e as finanças locais.

Contributo para uma análise do

PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO 2020-2024 (PQG 20-24)
João Mosca

recursos naturais e as sugestões da sociedade civil para renegociação com o 

objectivo de os recursos naturais se traduzirem em mais benefícios para o país 

e os cidadãos. Há quase dez anos que estes não são tomados em consideração.

-

ções do Estado enquanto são decisões das empresas multinacionais. A redacção 

surge com os termos assegurar, garantir, concluir investimentos, iniciar a cons-

trução de … e outros. O Estado vai iniciar a produção de GNL? Vai iniciar a 

construção de duas unidades do projecto Rovuma LNG?

dos recursos naturais, como, por exemplo, a insustentabilidade e agressões am-

bientais, as condições de reassentamento das populações, entre outros.

investigação em ciências sociais não é referida, não são apresentados resultados 

dos institutos de investigação.

curriculares, introdução do ensino pré-primário e medidas de regulação do caos 

no ensino superior. Refere-se o ensino bilingue de adultos, sem indicar a for-

mação de docentes com estas valências para esta opção, edição de manuais em 

várias línguas, nem esclarece acerca da complexa decisão sobre quais as línguas 

nacionais a serem consideradas.

preventiva e curativa e aumento das acessibilidades, infraestruturas e esforço 

para uma disponibilidade de medicamentos e melhoramento no funcionamen-

to dos centros hospitalares, Aspectos fundamentais de saúde pública e epide-

miologia não são referidos, cuja importância parece mais que evidente com o 

vírus Corona.

-

cos e sociais anteriores. O PQG 20-24 não indica que a economia gera menos 

emprego do que a população com idade de entrada no mercado de trabalho, 

havendo, assim, um saldo negativo no mercado de trabalho. Quais os incentivos 

para que surjam iniciativas geradoras de emprego, benefícios para as empresas 

por posto de trabalho criado, surgimento de pequenas empresas na agricultura, 

agroindústria, transportes, cultura, entre outras actividades que requerem baixos 

investimentos, são intensivos no factor trabalho e existe tradição produtiva, e 

não necessita, numa primeira fase, de muitos conhecimentos técnicos. 

é referido sobre energia solar e incentivos ao investimento das empresas e das 

famílias. Seria interessante estudar-se a viabilidade centrais a combustível para 

pequenas vilas, entre outras alternativas.

2.3 Aspectos positivos do PQG 20-24

Igualmente, ressaltam-se os aspectos considerados mais positivos, tendo em conta 

o perfil do autor. Referem-se os seguintes aspectos:

-

siderar os seguintes desafios: (1) definir as funções da rede comercial (comercia-

lização de excedentes, abastecimento rural, venda de insumos, pequeno crédito, 

etc.); (2) perfil dos agentes económicos a incentivar e apoiar; (3) quais os incen-

tivos; (4) procedimentos de selecção dos agentes económicos.

a importância económica a curto prazo no contexto de crise económica e escas-

sez de recursos. A construção de algumas infraestruturas é, certamente, supor-

tada por razões políticas. Apenas dois exemplos: a continuação da construção 

do aeroporto de Xai-Xai, de novos regadios quando mais de 60% dos existentes 

não funcionam ou funcionam deficientemente e de forma ineficaz. 

acrescentado, emprego, riqueza. 

-

servação da natureza, preservação da biodiversidade, etc., ocupam um impor-

tante espaço no PQG 20-24, representando novas funções e medidas e investi-

mentos do Estado e do sector privado. Estes elementos requererão, certamente, 

ajustamentos institucionais (não mencionados) e alocação de recursos (a con-

firmar no orçamento do Estado). Estes aspectos são referidos no contexto do 

planeamento do território.

Por razões relacionadas com as funções actuais, formação e experiência do autor, 

o sector da agricultura e do desenvolvimento rural merece particular atenção. De 

forma sintética, o PQG 20-24 da agricultura manifesta mudanças fundamentais na 

DIVULGAÇÃO
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política agrária, priorizando o sector familiar e suas múltiplas relações com 

outros agentes económicos no quadro da integração nos mercados através 

das cadeias de valor e a prioridade para o aumento da produtividade e pro-

dução de bens alimentares para o abastecimento do mercado interno. Es-

tão previstas acções para o aumento da competitividade do sector privado, 

responsabilizando-o pela dinamização da economia em áreas de influência 

através de relações mercantis e possíveis apoios públicos como contrapar-

tidas de modernização dos sistemas de produção. A agricultura preconiza 

desenvolvimento rural integrado, assente no aumento da produtividade e 

da multiactividade para o aumento da renda como suporte principal para a 

redução da pobreza e da fome. O MADER terá uma orgânica remodelada 

e coerente com as funções, prioridades e principais desafios da agricultura, 

como as questões relacionadas com o apoio ao sector familiar e a transfor-

mação estrutural da agricultura, da sanidade vegetal e animal. O plano da 

agricultura assenta no desenvolvimento local integrado, o que exige planos 

distritais que compatibilizem os sectores fundamentais de produção e dos 

serviços. 

A implementação de novas filosofias, concepções e estratégias, exigirá, 

certamente, mudanças e reformas institucionais, novas formas de pensar 

e actuar. Igualmente, é possível que existam resistências individuais ou ins-

titucionais, na medida que essas mudanças podem implicar alterações de 

funções e de poderes instituídos.

3. METAS E OBJECTIVOS

As metas e objectivos previstos através de construções, produções, indi-

cadores socioeconómicos e outras formas de quantificação de metas a al-

cançar, parecem ser excessivamente ambiciosas ou mesmo irrealistas. Seria 

interessante que o Governo informasse, na AR, acerca das metodologias 

usadas para a previsão dos cenários que permitam alcançar os objectivos 

enunciados. 

Se as metas ambiciosas pretendem mobilizar os moçambicanos para gran-

des esforços e envolvimento na execução do PQG 20-24, o não cumpri-

mento ou o cumprimento parcial das mesmas pode implicar falta de cre-

dibilidade e demagogia.

Não existe a tradição de avaliação detalhada do cumprimento das metas, 

objectivos e promessas eleitorais. Seria importante que o Governo tivesse 

essa preocupação. A sociedade civil pode ter um papel importante neste 

aspecto.

4.PLANO ECONÓMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO PÚBLICO

A compatibilização entre o Plano Económico e Social e o Orçamento Geral do Estado 

é geralmente um aspecto pouco analisado e considerado. O segundo é um reflexo do pri-

meiro, isto é, qualquer medida, realização, investimento, política pública, etc., necessita 

de recursos financeiros para a sua materialização. Este é um exercício e prática de gestão 

pública que deve obedecer a critérios rigorosos, previstos e com normas processuais e 

procedimentos. Nem sempre isso acontece, como, por exemplo, atrasos nas transferên-

cias das dotações para os ministérios.

5.PQG 20-24, DEMOCRACIA E INCLUSIVIDADE

Com raras excepções, o PQG 20-24 não mereceu abertura para discussão com os agen-

tes económicos e sociais. Isso revela pouca disponibilidade do governo para o diálogo 

e participação de instituições na elaboração do Plano. Isso contraria a necessidade de 

construir a democracia. 

O PQG 20-24 refere, vagamente e de forma passageira, a intenção do reforço e da quali-

ficação das acções para qualificar a democracia moçambicana. No quadro da reforma do 

Estado, é importante a institucionalização de mecanismos e plataformas de diálogo e de 

participação, desde o nível central até às comunidades. A abordagem das medidas sobre 

o Vírus Corona pela Presidência da República é um exemplo enaltecedor e que deve 

ser seguido, não só em momentos de apuro, mas como prática rotineira da governação. 

6.PESG 2020-2024 E COVID-19

A pandemia COVID-19 poderá trazer consequências económicas e sociais que alte-

rarão profundamente o PQG 20-24. A acontecer uma elevada incidência da epidemia 

em Moçambique, as consequências serão certamente de grande impacto em sectores 

importantes da economia. Os transportes, turismo (hotelaria e restauração), educação, 

determinadas indústrias e serviços, em geral, serão afectados. Se assim for, pode-se pre-

ver redução do crescimento económico (já previsivelmente baixo), devido à redução da 

produção, do comércio externo e do investimento. Pode haver mais desemprego. A in-

flação pode aumentar assim como o défice público não só pela redução dos impostos 

devido ao abrandamento da produção e aumento das despesas para acudir à pandemia. 

Se houver crise, a sua recuperação será, como sempre, muito lenta. Isso significa que a 

aprovação do PQG 20-24 sem considerar o Corona é puro exercício retórico que neces-

sitará, de imediato, de ajustamentos. 

Por outras palavras, o PQG 20-24 terá que ser aprovado em simultâneo com um plano 

de contingência para a crise eminente.

Acesse: www.moztenders.co.mz     
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Cerca de 40 estudantes, par-
te dos quais integrantes do 
Clube do Livro da Beira, 
provenientes de institui-

ções de ensino superior e secundá-
rio de Sofala, participaram, recen-
temente, na Mediateca do BCI, 
na cidade da Beira, numa palestra 
sobre Educação Financeira, pro-
movida pelo BCI.

Orientada pelo respectivo director 

comercial regional, Pedro Tivane, 

a sessão incidiu sobre o papel do 

sistema financeiro, as formas alter-

nativas de poupança, o desafio de 

poupar em tempos de crise, e sobre 

as formas de disciplinar as finanças 

pessoais e familiares.

A palestra teve como objectivos, 

entre outros, promover a inclusão 

financeira e a educação para a ci-

dadania económica, fomentar o 

empreendedorismo juvenil e sensi-

BCI promove educação 
financeira na Beira

bilizar os jovens sobre a importân-

cia da gestão financeira: “a discipli-

na é importante para o alcance da 

meta de poupança, e para uma vida 

de estabilidade financeira, pois só 

pensando em como usar o dinheiro 

se podem alcançar objectivos pe-

quenos e até os mais ambiciosos”, 

enfatizou Pedro Tivane.

Refira-se que o BCI tem, des-

de sempre, promovido hábitos de 

Poupança nos seus Clientes, ten-

do nos últimos anos desencadeado 

um conjunto variado de iniciati-

vas, tendo em vista reforçar o seu 

posicionamento como o Banco da 

Poupança. Destaca-se a disponibi-

lização de um conjunto de Soluções 

de Poupança e a realização, em di-

versos estabelecimentos escolares, 

de sessões de educação financeira, 

largamente concorridas por estu-

dantes, professores e pessoal técni-

co-administrativo.

A 
Vodacom e a Fenix 
Moçambique esta-
beleceram, recente-
mente, uma parceria 

visando a oferta de sistemas 

domésticos de energia solar, 

com duas lâmpadas LED ultra 

brilhantes, para famílias mo-

çambicanas ao preço de uma 

vela, ou seja, apenas 10 Mt por 

dia.

Para ter acesso a este serviço, 

os clientes da Fenix pagam um 

pequeno depósito para se ins-

talar o sistema nas suas casas e 

posteriormente desembolsam 

parcelas de apenas 10Mt por 

dia, o equivalente a 300Mt por 

mês, usando o serviço M-Pesa 

da Vodacom, para manterem as 

luzes acesas. Assim que o clien-

te completar o pagamento das 

prestações, torna-se proprietá-

Vodacom e Fenix juntam-se 
para fornecer energia solar 
a baixo custo

rio do sistema e com acesso à ener-

gia grátis. 

A parceria entre a Fenix e Voda-

com permite que ambas as empre-

sas disponibilizem energia de alta 

qualidade, conectividade e serviços 

financeiros inclusivos (M-Pesa) às 

zonas rurais, com eficiência e ino-

vação no atendimento ao cliente.

O Director Administrativo da Fe-

nix, Luke Hodgkinson, olha para a 

iniciativa como um marco impor-

tante para o acesso à energia no 

país. 

“Ainda existem milhões de famí-

lias em Moçambique que utilizam 

fontes de energia poluentes e pe-

rigosas, como querosene e velas. A 

maioria dessas famílias não têm a 

capacidade de mudar para a energia 

solar, apesar das várias vantagens da 

energia limpa. A Fenix e a Voda-

com, juntas, mudaram isso. Ao pre-

ço de uma vela, a decisão de mudar 

para energia limpa é tão fácil quan-

to acender uma luz.”

Para a Vodacom, apoiar a 

promoção do uso de energia 

solar significa transformar a 

vida nas comunidades. “Tro-

car o uso de velas e/ou outras 

fontes de iluminação não 

adequadas por energia solar 

traz imensos benefícios para 

a saúde e segurança das famí-

lias, mas também lhes permi-

te poupar no seu orçamento, 

ou seja, tem muito potencial 

para melhorar a sua qualidade 

de vida”, explicou Jerry Mo-

bbs, Director Geral da Voda-

com sobre a importância do 

uso de energias limpas, ano-

tando que: “Esta iniciativa de 

investimento social é um bom 

exemplo de como queremos 

dar vida ao nosso propósito e 

do impacto social que a Vo-

dacom deseja ter em Moçam-

bique”.

Em Fevereiro de 2020, ter-
minou o segundo ciclo de 
treinamento no Centro 
de Treinamento Vocacio-

nal de Namanhumbir, financiado 
pela Montepuez Ruby Mining 
(MRM) para fornecer novas habi-
lidades e aumentar a empregabili-
dade da população local.

Sérgio Tore, Director do Centro 

de Formação Profissional de Na-

manhumbir, não tem dúvidas de 

que, depois da formação, os jovens 

estarão preparados para os desafios 

do mercado laboral, bem como 

para desenvolver os seus próprios 

empregos. 

“No segundo ciclo de treinamento, 

o centro realizou os cursos de ca-

nalização e electricidade, com um 

total de 40 formandos, 20 em cada 

turma, sendo 31 homens e nove 

mulheres. No final do curso, 38 

formandos terminaram com suces-

so. Este curso abrangeu estagiários 

das comunidades de Namanhum-

bir, Nanhupo A, Nanhupo B e Na-

nune.”, anunciou Tore.

Após a conclusão deste ciclo de 

formação, realizou-se uma parceria 

entre o departamento de forma-

ção do Governo – IFPELAC – e 

a empresa responsável pela cons-

trução da vila de reassentamento 

em Namanhumbir, que ofereceu 

estágios profissionais de três meses 

a todos os formandos interessados, 

perfazendo 90% dos alunos deste 

ciclo. 

Júlia Martins, beneficiária da for-

mação na área de canalização, olha 

MRM e IFPELAC 
promovem 34 estágios 
profissionais

para esta formação como uma das 

grandes realizações na sua vida. 

“Aprendi a juntar tubos para circu-

lação da água; aprendi a montar sa-

nitas, banheiras, lavatórios… tudo 

o que pertence a instalações sani-

tárias. Tenho aplicado muita coisa 

que aprendi na formação e aqui no 

estágio. No final do estágio, espe-

ro ser melhor tecnicamente e fazer 

um bom trabalho”.

 “O Centro de Treinamento Voca-

cional é o maior investimento so-

cial da MRM em um único projec-

to, demonstrando o compromisso 

da empresa em melhorar a empre-

gabilidade dos jovens das comuni-

dades locais, e visa criar oportuni-

dades para que os moradores locais, 

especialmente jovens, se qualifi-

quem para empregos sustentáveis, 

contribuindo para a dinamização 

da economia local, regional e na-

cional”.

Reconstrução da Beira também 
é feita de livros

PUBLIREPORTAGEM

Reconstrução! Esta foi a palavra de ordem que se seguiu à passagem do ciclone Idai pela província 
de Sofala, arrastando tudo, até o material escolar das crianças locais.

Este mês, a Vo-
dacom jun-
tou-se mais 
uma vez à 

reconstrução, com o 
apetrechamento de uma 
sala de informática e 
biblioteca da Escola Se-
cundária de Nhangau, 
através do seu programa 
de investimento social 
Vodacom Faz Crescer.

Para muitas crianças 
de Nhangau, é como se a 
Vodacom lhes devolvesse 
a oportunidade de sonhar. 
Pelo menos é o que pen-
sa Anita Vasco Amade 
Bade, de apenas 14 anos, 
que viu os seus livros se-
rem levados pela chuva, 
sentiu que as águas leva-
vam também o seu sonho 
de ser enfermeira. “No 
dia seguinte, viemos e 
já não tinha nada, nem 
pasta, nem livro, nem 
caderno, não tínhamos 
nada”, contou, os mo-
mentos de choque provo-
cados pelo Idai. 

Para os pais de Ani-
ta, o drama residia entre 
a reconstrução da casa, 
alimentação e compra 
de material escolar para 
ela e seus seis irmãos. 
A mãe, Luísa Bade, 
vivia sob pressão dos 

-
vros para continuarem 
a acreditar no futuro. 
“Eles estavam sempre 
a dizer mamã quere-
mos caderno. Eu pedia 
que aguentassem até 
ter as condições cria-
das, porque a mamã e 

o papá ainda não têm 
nada”, lembrou. 

Na inauguração foi 
oferecida uma bibliote-
ca, uma sala de informá-
tica com 20 computado-
res ligados à internet, 
com um acervo de livros 
digitais, não só cria para 
estas crianças um canti-
nho de esperança como 
também coloca a Escola 
de Nhangau conectada 
ao mundo. 

“Hoje, a educação 
não é apenas conven-
cional, tem que ter 

uma componente mui-
to importante, que é a 
digitalização”, destacou 
o Director Regional da 

Além dos computa-
dores, da internet e dos 
livro o programa é en-
riquecido pela coloca-
ção de ecopontos, pela 
Fundação Sérgio Gago, 
o que ajuda na gestão 
e reaproveitamento de 
resíduos. Para alunos 
como Joaquim Quei-
xa, “com a instalação 
de ecopontos aqui na 
escola, vamos saber 
dividir e reaproveitar 
o lixo. Vamos deixar 

a escola muito limpa, 
porque iremos pôr 
tudo no lugar certo”.

A Secretária de Es-
tado em Sofala, Stella 
da Graça Pinto Zeca, 
tomou esta acção da 
Vodacom como uma 
oportunidade de reco-
nhecer o esforço de to-
dos os que contribuem 
para a reconstrução da 
província. “Saudar em 
especial a Vodacom, 
que nos deu o privilé-
gio de fazermos a en-
trega da sala de infor-
mática e da biblioteca 
à Escola Secundária 
de Nhangau”.


