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pre, feita em menos de três horas. 

Os insurgentes seguiram depois 

para Mwatide, a maior aldeia do 

distrito, onde destruíram o centro 

de saúde local, com relatos de te-

rem também vandalizado a Escola 

Secundária de Luanda. 

Teriam, a seguir, rumado para Mi-

teda, na rota para Mueda.  

Outras aldeias atacadas incluem 

Myangalewa, Namakande, a aldeia 

24 de Junho e Mwambula, a antiga 

sede distrital.

Há relatos de que, em Myangalewa, 

teriam morto cinco pessoas e quei-

mado residências da população lo-

cal, tal como na aldeia 24 de Junho.

Pelas 15h desta quarta-feira, os in-

surgentes estariam a queimar casas 

na aldeia Mwambula.

Ainda na passagem por Muidum-

be, os insurgentes teriam também 

queimado uma antena de teleco-

municações. 

Em todas as aldeias de Muidum-

be, incluindo Nshongwe, estão nas 

matas a busca de refúgio.

Três helicópteros militares teriam 

saído de Pemba, na noite de terça-

-feira, para o teatro das operações, 

mas até ao fecho desta edição, não 

havia indicação do tipo de opera-

ções que haviam desencadeado no 

terreno. 

Enquanto isso, o “politicamente 

correcto” continua a ser a aborda-

gem das autoridades. Contactado, 

esta quarta-feira, pelo SAVANA, o 

Comando-geral da Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) 

desmentiu os ataques de Muidum-

be. “Não confirmamos”, disse, la-

cónico, o porta-voz da corporação, 

Orlando Mudumane. “Então, o 

distrito de Muidumbe está calmo 

e tranquilo?”, perguntámos a Mu-

dumane, de forma retórica. “Está”, 

respondeu ele.

É, provavelmente, a maior 
matança colectiva de po-
pulações desde 5 de Outu-
bro de 2017. E, apesar do 

silêncio colectivo na imprensa, o 

saldo é, simplesmente, arrepiante. 

Entre 50 e 70 pessoas terão sido 

mortas, algumas por decapitação 

e outras metralhadas, no início 

da tarde desta quarta-feira, numa 

zona baixa de Xitaxi, uma aldeia 

do distrito de Muidumbe. O mas-

sacre, em território predominan-

temente cristão, tem assinatura 

jihadista do grupo de inspiração 

islâmica que, há três anos, aterro-

riza o norte de Cabo Delgado. 

Os populares encontraram a mor-

te numa concentração convocada 

pelos “insurgentes”, agora que, nas 

suas incursões, procuram simpati-

zar com os locais, como estratégia 

de conseguir apoios.

Tudo indica que a emboscada con-

tra as populações foi uma retaliação 

contra uma baixa que uma das fac-

ções do grupo sofreu, um dia antes, 

terça-feira, em Muidumbe.

Tudo começou quando, perante as 

desastrosas derrotas dos militares, 

antigos combatentes decidiram en-

trar na linha de combate para tra-

var o avanço dos insurgentes para 

o chamado planalto makonde que, 

além de Muidumbe e Nangade, in-

clui o distrito de Mueda, onde se 

localiza o maior quartel das Forças 

de Defesa e Segurança da região.

O planalto makonde é uma região 

com um forte legado histórico na 

epopeia da luta de libertação nacio-

nal. É a terra natal de importantes 

figuras no movimento de liberta-

ção, casos de Alberto Chipande, 

considerado, pela história oficial, 

como o autor do primeiro tiro para 

a luta de libertação nacional, a 25 

de Setembro de 1964.

Os antigos combatentes, que em 

2015 pediram armas ao presiden-

te Filipe Nyusi para combater a 

O saldo de uma das mais mortíferas incursões dos insurgentes 

Afonso Dhlakama, o então líder da 

Renamo, teriam emboscado, esta 

terça-feira, uma das facções dos in-

surgentes, em Muidumbe. 

Os veteranos cortaram as saídas 

dos insurgentes, alguns dos quais 

foram para Miteda, uma baixa onde 

não tiveram saída. A geografia do 

planalto também não jogou a favor 

dos insurgentes que, sem saídas, 

acabaram caindo na emboscada.

Na incursão, mais de 30 insurgentes 

teriam tombado frente dos vetera-

nos da luta de libertação nacional.

Teria sido essa baixa que levou os 

insurgentes, sempre divididos em 

vários grupos, a decapitarem e me-

tralhar dezenas de camponeses na 

aldeia de Xitaxi como forma de re-

taliação. Os populares teriam sido 

chamados para uma reunião onde, 

por volta das 13 horas, começou a 

chacina. Uns eram decapitados e, 

aqueles que tentavam fugir, eram, 

simplesmente, metralhados com 

armas de fogo.

Xitaxi é uma aldeia de Muidumbe 

que fica ao longo da estrada 380, 

entre Myangalewa e Chitunda.

Enquanto um grupo atacava a vila 

de Muidumbe, outros faziam in-

cursões nas povoações do distrito.

À semelhança do que vem aconte-

cendo em todas as incursões dos in-

surgentes, não houve socorro. Aliás, 

os militares, eles próprios, teriam 

abandonado as suas posições e se 

colocado em fuga.

“Não sei se estão a fazer greve ou 

não temos militares ou têm medo”, 

lamentou, ao SAVANA, uma fonte 

local.

Na ausência das Forças de Defesa 

e Segurança (FDS), os insurgentes 

abandonaram Muidumbe com o 

mesmo à vontade com que, há duas 

semanas, deixaram as vilas de Mo-

címboa da Praia e Quissanga.

Vídeos postos a circular nas redes 

sociais mostram parte de insurgen-

tes em interação com populações 

locais, em kimuane, uma língua 

falada no litoral de Palma, Mo-

címboa, Macomia, Quissanga, Ibo 

e Pemba. 

Coincidentemente, o massacre des-

ta terça-feira aconteceu numa zona 

de influência cristã. 

Contudo, observadores em Maputo 

fazem notar que o ataque descons-

trói a teoria do islão, sempre colada 

aos ataques, assinalando que, em 

Muidumbe, o grupo não atacou a 

missão católica local, o que pode 

ser uma estratégia de captação de 

apoio local, da mesma forma que 

pode demonstrar que há jovens 

makondes no grupo.

“Diz-se que os makondes são ricos, 

mas é o mesmo que se diz em re-

lação a Gaza, onde há muitos po-

bres”, observou a fonte, para quem 

o conflito de Cabo Delgado é mais 

um problema de pobreza e não re-

ligioso. 

O retrato 
Os insurgentes entraram no dis-

trito de Muidumbe, nas primeiras 

horas da manhã desta terça-feira, 

entre as 5 e as 6 horas. Até ao meio 

dia desta quarta-feira, um total de 

oito aldeias tinham sido escaladas 

pelos insurgentes, incluindo a vila 

distrital.

A porta foi a aldeia de Ntchinga, 

a primeira subindo das baixas de 

Xitaxi. Ali falaram com as popula-

ções da mesma forma que fizeram 

em Myangalewa, de forma pacífi-

ca.  Em Ntchinga, os insurgentes 

tranquilizaram as populações, in-

dicando que seus alvos eram mili-

tares, tal como acontecera há duas 

semanas nas vilas sedes da Mocím-

boa e Quissanga.

Seguiram depois para Namakande, 

sede distrital, onde vandalizaram a 

administração local, banco e bom-

bas de gasolina. 

A administração de Muidumbe, na 

pacata vila de Namakande, alberga 

todos os serviços distritais, num 

moderno edifício de raiz inaugura-

do pelo então presidente da Repú-

blica, Armando Guebuza, em finais 

do seu segundo mandato.

A agência bancária vandalizada é 

do Banco Comercial de Investi-

mentos (BCI), o único no distrito, 

inaugurado em 2018, no âmbito da 

iniciativa presidencial “um distrito, 

um banco”.

Entretanto, o Estado Islâmico 

(Daesh) reivindicou a acção de 

Muidumbe no seu website, com 

foto do banco de Namakande. Foi 

a reivindicação mais rápida de sem-

Por Armando Nhantumbo

Massacre em Muidumbe
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O Instituto de Apoio à Governação e Desenvol-

lucrativos, estabelecida em 2002, vocacionada 
para advocacia e apoio a iniciativas concorren-
do para a boa governação, incluindo o fortaleci-
mento de capacidades de instituições e de cida-
dãos. O GDI pretende conduzir uma avaliação 
de meio-termo do seu Plano Estratégico (PE) 
2017-2021. Neste contexto o GDI pretende con-
tratar um Consultor que o possa ajudar no exer-
cício acima referido.

Objectivo:
Realizar a avaliação de meio-termo do PE 2017-
2021 através da análise da implementação do 
Plano Estratégico em vigor, e subsequente ac-
tualização, incluindo a produção do baseline e 
do quadro lógico.

CONSULTORIA

área de conhecimento, de preferência Governação, 
Administração Pública, Economia, Gestão, Direito, 
ou Ciências Sociais;

ou avaliação de Planos Estratégicos para organiza-
ções não-governamentais, devendo indicar de quais 
organizações produziu os respectivos documentos.

Os interessados deverão enviar um e-mail solicitando 

seguintes endereços electrónicos: 
geral@gdi.org.mz ; jdeve@gdi.org.mz ; 

-
tidas não mais tarde do que às 16:00h do dia 20 de 
Abril de 2020.

Um cidadão vietnamita, li-
gado a uma firma de ma-
deireiros, morreu decapi-
tado num violento ataque a 

um estaleiro em Matarara, no inte-

rior de Manica, atribuído e reivin-

dicado pela autoproclamada Junta 

Militar da Renamo, um grupo de 

dissidentes que culpou a acção a 

“traição” do líder do partido, Ossu-

fo Momade.

O ataque ocorreu ao nascer do sol 

de segunda-feira, 06, quando um 

grupo de sete homens armados, dois 

dos quais com catanas, invadiu o es-

taleiro madeireiro da Tela, bem nas 

encostas da estrada que liga a sede 

de Dombe (Sussundenga) a Mutin-

diri (Chibabava).

“A chegada deles não se percebeu, 

só ouvimos camiões a explodir 

pneus e a arder, e quando acorda-

mos eles começaram a dizer ‘não se 

mexe, não se mexe’, não tínhamos 

como, tínhamos que parar e levaram 

tudo”, conta Filipe Mitapo, um so-

brevivente do ataque.

Um outro sobrevivente, um guarda 

do estaleiro, contou que a chegada 

o grupo fez reféns todos os traba-

lhadores que já estavam acordados e 

foi de palhota em palhota em busca 

do responsável do estaleiro quando 

encontraram o cidadão vietnamita. 

Os atacantes exigiam dinheiro e 

alimentos, disseram os sobreviven-

tes, mas durante a sua retirada não 

conseguiram carregar a farinha de 

milho e peixe seco.

  “Afinal aqui tem chinês? Chinês 

esta a ser pago bom dinheiro, dá di-

nheiro, se não tem dinheiro de nos 

dar, vamos te matar”, contou ao SA-
VANA, Manuel Jone, citando um 

dos guerrilheiros durante a invasão.

Depois que queimaram sete ca-

miões, para o transporte de carga 

e duas “bulldozers”, levaram o ci-

dadão vietnamita e dois guardas 

locais, que deviam conduzir-lhes 

por um caminho mais rápido para 

chegar a estrada nacional número 

um (EN1).

“Enquanto me pegavam na mão, 

junto com o chinês e outro guarda, 

já íamos sair do estaleiro quando 

chegamos no curral com porcos, 

quando disseram ‘tem caril aqui’ e 

então consegui fugir e ficaram com 

um guarda e o chinês”, explicou.

 Horas depois, prosseguiu, o guarda 

regressou ao estaleiro sozinho, in-

formando que o estrangeiro tinha 

sido esfaqueado no local numa mata 

próximo ao local.

  “Quando fomos lá, encontramos 

o corpo uma parte no mato e outra 

parte na estrada. Então juntamos a 

cabeça com o corpo na manta dele 

e levamos o corpo para o estaleiro” 

contou  José Chimudondo, um so-

brevivente.

O grupo não terá disparado durante 

toda a acção contaram os sobrevi-

ventes.

 Um recado a Ossufo?
  Os sobreviventes contaram que o 

grupo chegou trajado de farda ver-

de, e durante o ataque foram cul-

pando o líder do partido por levar a 

deterioração da paz, que eles garan-

tiram estar a defender.

“Nós estamos a sofrer aqui no mato, 

tudo isso por causa de Ossufo Mo-

made. Nós queremos também ter 

barriga (avantajada), queremos ter 

barriga”, contou um sobrevivente 

citando um dos guerrilheiros, em 

alusão a vida faustosa do líder do 

partido na capital, Maputo, suge-

rindo um recado.

 Nyongo reivindica
  Numa declaração à jornalistas na 

terça-feira, o líder da autoprocla-

mada Junta Militar da Renamo, 

Mariano Nyongo, reivindicou o ata-

que ao estaleiro, mostrando ter co-

nhecimento e domínio de todos os 

movimentos do grupo que assegura 

estar a “cumprir as suas ordens”.

 “Os meus homens, que sustentam 

as minhas bases usam farda verde, 

os que estão na (autoproclamada) 

junta militar tem farda verde”, dis-

se Mariano Nyongo, em relação ao 

ataque ao estaleiro onde testemu-

nhas disseram ao SAVANA que os 

atacantes usavam a farda verde.

“O governo deve resolver o pro-

blema da Renamo, sem isso vai 

haver problema, vão agravar (ata-

ques)”, precisou Mariano Nyongo, 

garantindo, contudo, que “eu sou o 

comandante deles (todos os guerri-

lheiros), e eles estão me ouvir (obe-

decer)”.

Apelou nesta entrevista as empresas 

de exploração de recursos florestais 

e mineiros a pararem com os traba-

lhos e a “não apadrinhar” o saque 

da riqueza em detrimento de be-

nefício das comunidades e ameaçou 

continuar a sabotar o investimento 

estrangeiro.

Mudança de estratégia 
O ataque ao estaleiro ocorreu cerca 

de 10 quilómetros para o interior da 

EN1, a principal estrada que liga o 

Sul e o Norte de Moçambique, com 

um histórico de incursões de grupos 

armados desde Agosto. 

Entretanto, a Polícia de Manica, 
que confirmou o incidente, fala em 
mudança de estratégia do grupo de 
dissidentes, ao trocar os habituais 
ataques a viaturas nas principais es-
tradas com aldeias do interior.
“O inimigo tem suas estratégias e 
nós temos as nossas estratégias para 
garantir a ordem e tranquilidade 
publicas (nas zonas de ataques)”, 
disse Mário Arnança, quando ques-
tionado sobre o assalto ao estaleiro a 
poucos quilómetros de uma posição 
militar.  
Inicialmente a Polícia identificou o 
estrangeiro como de nacionalidade 
tailandesa, contrariando as infor-
mações obtidas pelo SAVANA no 
local do ataque e com base em vá-
rios testemunhos de sobreviventes. 
Contudo, na quarta-feira, a Polícia 
corrigiu a nacionalidade da vítima, 
para vietnamita.
Os ataques armados, prosseguiu 
Mário Arnaça, estão virados para 
os distritos de Gondola (Manica) e 
Nhamatanda e Gorongosa (Sofala), 
onde “as nossas atenções” estão vi-

radas, e com o reforço da força nes-

tes distritos, “eles aproveitaram esta 

ocasião e foram planificar as suas 

ações em outras áreas”.

Vietnamita decapitado num ataque violento contra estaleiro em Matarara, Dombe

Um recado a Ossufo Momade
 Por André Catueira
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Um olhar para a realidade 
no terreno mostra que 
algumas das restrições 
impostas pelo estado de 

emergência em vigor em Mo-

çambique, desde o dia 01 deste 

mês, face à covid-19 são quase 

impraticáveis, no contexto mo-

çambicano, principalmente no 

sector do transporte rodoviário. 

Nesta quarta-feira, num claro re-

cuo perante protestos vindos de 

segmentos mais atingidos pelas 

medidas impostas pelo estado de 

emergência, o Conselho de Mi-

nistros foi obrigado a relaxar as 

decisões anteriormente tomadas 

e introduziu alterações na imple-

mentação do decreto presiden-

cial.

Após a entrada em vigor do es-

tado de emergência, a 1 de Abril, 

nas paragens, as enchentes por 

longas horas eram o denomina-

dor comum e nem de longe se vis-

lumbrava a exigência do chamado 

distanciamento social. Na manhã 

desta quarta-feira, as ruas das au-

tarquias de Nacala foram palco de 

um autêntico pandemónio, com 

jovens a protestarem contra as 

medidas impostas pelo estado de 

emergência, como restrições no 

uso de motas-taxis e abertura de 

pequenas lojas comerciais, vulgo 

barracas. Houve queima de pneus 

e bloqueios das principais vias de 

acesso.

Paragens abarrotadas     
A paragem da Casa Branca, no 

Bairro do Trevo, município da 

Matola, foi também a prova da 

quase utopia do isolamento social. 

Desde as primeiras horas da ma-

nhã até cerca das 10:00, o local 

fica abarrotado de passageiros, 

que pretendem apanhar o trans-

porte para o trabalho ou para ou-

tros compromissos. 

No Trevo, não se podia esperar 

outra coisa. É uma paragem que 

está a meio de vários trajectos en-

tre os municípios da Matola e de 

Maputo. 

Na impossibilidade de o passa-

geiro apanhar um autocarro vazio 

nas primeiras horas, é obrigado a 

permanecer no sítio durante mui-

to tempo, sem o mínimo de um 

metro de distância com outros 

passageiros. 

Absalão Chissano, residente 

no Bairro de Nkobe, município 

da Matola, contou que entre as 

07:00 e 08:00, a busca de trans-

porte é um pesadelo, porque “as 

pessoas se veem obrigadas a não 

respeitar a lotação de um terço e 

até se chega ao ponto de não obe-

decer, quando o cobrador diz que 

ninguém mais deve subir”.

Explicou quando aparece um 

transporte, ninguém quer ceder e 

respeitar o número de passageiros 

Covid-19

A utopia do isolamento social nos transportes
Por Elias Nhaca

exigido, expondo-se ao risco de 

contaminação pelo coronavírus. 

Em Tete, os “moto-táxis” nunca 

deixaram de operar, mesmo de-

pois de serem proibidos, no âm-

bito do estado de emergência, 

narrou Giló Rodrigues, residente 

naquela província. 

Adiantou que os operadores da-

quele meio de transporte se fa-

ziam à estrada de forma clandes-

tina, evitando a Polícia.

Acrescentou ainda que esse tipo 

de veículo é fundamental em 

Tete, porque auxiliam os poucos 

“chapa-cem” existentes. 

Giló avançou que o número de 

pessoas por transporte semi-

-colectivo é de 15 pessoas e não 

viu, em Tete, um transporte que 

levasse cinco pessoas.  

Para contrariar a exigência de 

apenas um terço de passageiros, 

no quadro da emergência, alguns 

motoristas paralisaram suas acti-

vidades, entre sexta-feira e segun-

da-feira, na província de Maputo, 

porque o negócio se tornou inviá-

vel. 

Os transportadores de “ chapa-

-cem” na rota Manhiça – Praça 

dos Combatentes, quando foram 

informados que deveriam trans-

portar apenas cinco pessoas, com 

apenas três passageiros, motoris-

ta e cobrador, decidiram para-

lisar a sua actividade na última 

sexta-feira e somente voltaram, 

quando no dia seguinte, sábado, 

tiveram a informação de que po-

deriam continuar a transportar 15 

pessoas, como explicou à nossa 

equipa Sarito Sumbane, moto-

rista.

Sumbane contou que muitos 

“chapeiros” têm optado por pa-

ralisar suas actividades, devido às 

dificuldades de compensar o ne-

gócio.

A receita, prosseguiu, caiu de 

2.000 meticais para 1.500. 

A fonte explicou que o transporte 

de passageiros não tem sido ren-

tável.

“O que se diz é que se deve sentar 

três pessoas em cada banco mas 

nem todos obedecem”, assinalou 

Januário Vilanculos, passageiro. 

Moisés Nkulupe, residente no 

distrito de Marracuene, conta 

que, na segunda-feira, não con-

seguiu ir ao trabalho, no Museu, 

porque havia uma carência de 

transporte, que o fez esperar das 

06:00 até as 09:00. 

Na mesma segunda-feira, 06 de 

abril, grande parte dos transpor-

tadores não se fizeram à rua em 

jeito de reclamação das medidas 

divulgadas pelo governo para o 

período em que Moçambique se 

encontra em estado de emergên-

cia. 

Os transportadores consideram 

que deveria ter havido uma coor-

denação entre eles e as autorida-

des de forma a obter um consenso 

na forma como os transportes de-

vem operar.

Nesse sentido, devia ter sido cla-

rificada a prestação de apoio esta-

tal aos transportadores, defendeu 

Tomás Elias, motorista da rota 

Magoanine - Baixa. 

Passageiros mascarados
Na quarta-feira, o Governo re-

cuou e relaxou medidas impostas 

no transporte de passageiros nos 

autocarros, my loves, moto-taxis 

e bicicletas-taxis, mas exigiu o 

uso obrigatório de máscaras nos 

transportes e em aglomerações de 

pessoas.

As medidas estão incluídas num 

novo decreto que altera alguns ar-

tigos de um primeiro documento 

aprovado pelo Conselho de Mi-

nistros a 02 de Abril.

“A grande questão com que o 

Governo se debate é a protecção 

da vida humana e todas estas me-

didas visam proteger as pessoas. 

Entretanto, há que fazer esta 

combinação sem criar situações 

de crise económica”, afirmou o 

porta-voz do Conselho de Mi-

nistro, Filimão Suaze.

Além do uso de máscaras nos 

transportes públicos e privados, o 

decreto suspende a proibição dos 

serviços de táxi por motos e bici-

cletas, após várias contestações de 

operadores, principalmente nas 

províncias da Zambézia e Nam-

pula.

Recorde-se que após a introdução 

das medidas de proibição de cir-

culação de motos-taxis e bicicle-

tas, vários jovens, sobretudo, nas 

cidades de Quelimane, Moatize e 

Nacala Porto, protestaram contra 

a medida, sob argumento de que 

aquela actividade “era o seu ganha 

pão”, numa situação de falta de 

um emprego formal. 

O Governo também recuou na 

medida de limitação à um terço 

de lotação nos transportes pú-

blicos, exigindo apenas a obriga-

toriedade de uso de máscaras de 

protecção. Logo que as medidas 

de execução administrativas fo-

ram anunciadas pelo Governo, há 

uma semana, os operadores pro-

testaram a imposição de lotação 

até 1/3, argumentando que “estão 

a acumular prejuízos”.

“Temos letras por pagar aos ban-

cos, temos que abastecer os au-

tocarros e isso não se faz trans-

portando apenas 1/3 da lotação”, 

argumentou um dos transporta-

dores. 
Assim, o Governo suspendeu o 
artigo que obrigava os operadores 
de my loves e autocarros a leva-
rem apenas um terço da lotação.
Horas antes do anúncio do Go-
verno, o director Nacional de 
Transportes e Segurança, Cláudio 
Zunguza, havia dito ao SAVA-
NA que o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações estava 
sensível ao assunto.
Cláudio Zunguza reconheceu 
a legitimidade das reclamações 
dos transportadores, que diziam 
insustentável transportar apenas 
um terço da capacidade. Mas 
também estava sensível ao drama 
da população, que ficava horas 
a fio nas paragens à procura de 
transporte.
Por isso, garantiu Zunguza, o 
Governo estava à busca de so-
luções para o assunto. Até que o 
anúncio chegou na tarde desta 
quarta-feira. 
Excepcionalmente, o Governo 
autorizou igualmente a manuten-
ção de mais de um terço da massa 
laboral, mas mediante um pedido 
fundamentado, dirigido ao mi-
nistro que superintende a área de 
Trabalho, ouvido o governante 
da área da Indústria e Comércio. 
Esta excepção é apenas aplicável 
em sectores industriais de produ-
tos essenciais.
O Governo recomendou ain-
da o uso de máscaras em todos 
os aglomerados e a adopção da 
modalidade de prova de vida não 

presencial.

Tensão
Entretanto, após um período es-

tacionário, as autoridades sanitá-

rias anunciaram, nesta quarta-fei-

ra, a subida de 10 para 17 casos de 

infecção pelo coronavírus no país. 

A mudança brusca de 10 para 17 

causou certa tensão entre as pes-

soas, temendo dias complicados. 

Deste universo, sete foram con-

firmados na tarde desta quarta-

-feira pelo Ministério da Saúde 

(MISAU), onde seis foram re-

gistados em Cabo Delgado, no 

acampamento da petrolífera To-

tal, localizada em Afungi, distrito 

de Palma.

Dos dezassete, oito são importa-

dos e nove de transmissão local. 

Até ao fecho desta edição, haviam 

sido testados 467 casos suspeitos.
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A 
antiga vice-ministra da 
Economia e Finanças, 
Maria Isaltina Lucas, 
também referenciada 

como “três beijos” na planilha da 

Privinvest, a empresa que está 

por detrás do calote das chama-

das dívidas ocultas, foi nomeada 

assessora do Primeiro-Ministro 

(PM), Carlos Agostinho do Ro-

sário, deixando escandalizado al-

guns sectores que acompanham 

de perto a maior fraude econó-

mico-financeira que empurrou o 

país para um descrédito nos mer-

cados internacionais.

A título ilustrativo, o Fórum de 

Monitoria e Orçamento (FMO), 

agora liderado pelo Centro para a 

Democracia e Desenvolvimento 

(CDD), uma organização da so-

ciedade civil dirigido por Adria-

no Nuvunga, manifestou-se es-

candalizado com a indicação de 

Isaltina Lucas como assessora do 

PM, lembrando o envolvimento 

da visada na contratação das cha-

madas dívidas ocultas. 

Isaltina Lucas esteve no Parla-

mento esta segunda-feira a acom-

panhar o Primeiro-Ministro na 

discussão do Plano Quinquenal 

do Governo (PGG). O Gabine-

te do Primeiro-Ministro ignorou 

todos os pedidos de esclareci-

mento feitos pelo Savana\media-
FAX. 

Entretanto, o interventivo depu-

tado da Renamo António Mu-

changa criticou a presença de 

Isaltina Lucas na equipa de asses-

sores do PM. “Estamos a ver aqui 

a senhora três beijos”, apontou 

Muchanga, numa clara referência 

a Isaltina Lucas.  

Isaltina Lucas era   referencia-

da por “três beijos” na planilha 

de pagamentos da Privinvest, 

em que consta que terá recebido   

USD3 milhões, mas o FBI só 

identificou pagamentos totali-

zando USD2,470 milhões. 

A folha de pagamentos de subor-

nos da Privinvest foi apresentada 

por um agente do FBI, durante o 

julgamento em Brooklyn (Nova 

Iorque), de Jean Boustani, o exe-

cutivo da empresa naval proprie-

dade do franco-libanês Iskandar 

Safa, figura próxima do círculo 

restrito da família Guebuza.

Maria Isaltina Lucas foi directora 

nacional do Tesouro no período 

em que a administração Guebuza 

deu garantias estatais ao arrepio 

das normas, entre 2013 e 2014, de 

empréstimos no valor de 2,2 mil 

milhões de dólares a favor de três 

empresas (Ematum, Proindicus e 

MAM). 

Detidos 
Isaltina Lucas, que não é arguida 

no processo das dívidas ocultas, 

que conta com duas dezenas de 

arguidos (19 estão detidos), deu 

pareceres favoráveis à emissão de 

garantias de Estado para as três 

empresas. Porém, apesar de não 

ser arguida no “caso dívidas ocul-

tas”, está na lista de 16 figuras que 

a Procuradoria Geral da Repúbli-

ca (PGR) enviou ao Tribunal Ad-

ministrativo, pedindo que fossem 

responsabilizados financeiramen-

te pelo escândalo.

Isaltina Lucas foi nomeada vice-

-ministra da Economia e Finan-

ças em Março de 2016, mas foi 

exonerada três anos depois, em 

Fevereiro de 2019, numa altura 

em que várias pessoas estavam a 

ser detidas por envolvimento no 

Uma das peças-chave no escândalo das dívidas ocultas

“Três beijos” assessora Primeiro-Ministro
escândalo das dívidas ocultas.

Entre os detidos estão o filho 

mais velho do presidente Gue-

buza, Ndambi Guebuza, o ex-di-

rector do SISE, Gregório Leão e 

António Carlos do Rosário, ex-

-director de inteligência econó-

mica da secreta moçambicana e 

PCA das três empresas do calote.

Para o FMO, a nomeação de Isal-

tina Lucas mostra que o actual 

governo “está envolvido no maior 

escândalo financeiro de Moçam-

bique e não tem interesse em re-

solver o problema”.

Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário e Isaltina Lucas
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Depois da saída tempestuosa de 
Paulo Sousa, então Presidente 
da Comissão Executiva (PCE) 
do Banco Comercial e de In-

vestimentos (BCI), após uma sanção 

imposta pelo Banco de Moçambique 

(BdM), o accionista maioritário desta 

instituição bancária, a Caixa Geral de 

Depósitos de Portugal, acaba de pro-

mover “mexidas” no topo daquele que 

é um dos principais bancos comerciais 

do país. 

Ao que o SAVANA apurou, em repre-

sentação da CGD saíram, para além da 

já conhecida partida de Paulo Sousa, 

José Furtado e Mukhtar Abdulcarimo, 

um dos mais cotados executivos da 

banca moçambicana. Com a saída de 

Paulo Sousa, o banco estava a ser in-

terinamente dirigido por José Furtado, 

administrador que também foi indicado 

pela CGD. 

O jornal foi informado de que Furtado 

vai trabalhar para as Águas de Portugal 

e partiu num dos últimos voos da TAP 

que deixou Maputo para Lisboa, com 

pessoas interessadas em regressar à ca-

pital lisboeta no quadro da coronavírus, 

a pandemia que está a colocar o mundo 

em sentido.  

Novos administradores 
Em substituição de Furtado e Abdul-

carimo, entraram dois moçambicanos, 

nomeadamente, Rogério Lam e Rui 

Garcez. 

Rogério Lam transita da Central de 

Marketing e da Direcção de Canais 

Electrónicos (DCE) do BCI. Lam es-

teve em Macau por cerca de três anos, 

onde trabalhou no Banco Nacional 

Ultramarino (BNU), controlado pela 

CGD. Quando regressou a Moçambi-

que substituiu Rui Ilhéu.  

Já Rui Garcez acumula a DSI (Direcção 

de Sistemas de Informação) e a DOQ 

(Direcção de Organização e Qualida-

de).

Quem renovou o mandato foi Manuel 

Soares, outro executivo de referência na 

banca moçambicana.  Porém, o jornal 

apurou que a nomeação dos adminis-

tradores ainda aguarda o “no objection” 

do regulador do sistema financeiro 

moçambicano, um processo sinuoso e 

difícil nos últimos tempos, devido ao 

apertado escrutínio imposto por Rogé-

rio Zandamela, o governador do BdM.

Do lado do BPI, que controla 35,67% 

do BCI, devem permanecer os adminis-

tradores Luís Marques Aguiar, Miguel 

Alves e Correia dos Reis.

A CGD, um banco estatal português, é 

o maior accionista do BCI com 61.51% 

e foi responsável pela indicação de Pau-

lo Sousa, em 2013, para liderar aquela 

instituição bancária, um dos big five da 

banca comercial em Moçambique. 

Para liderar o BCI, apurámos, vem um 

PCE da CGD em Cabo Verde, depois 

que, segundo uma fonte próxima do 

processo, Rogério Zandamela, governa-

dor do BdM, ter “torcido o nariz” para 

aceitar o nome de Rodolfo Lavrador, 

um antigo administrador executivo da 

CGD e do Mercantile Bank da África 

do Sul. 

Tal como o SAVANA havia escrito, 

Lavrador vinha para terminar o man-

dato de Paulo Sousa, sancionado pelo 

BdM, por alegadamente ter agido em 

conflito de interesses aquando da sua 

participação no processo de apreciação 

e decisão da proposta de aquisição da 

Interbancos, SA pela Sociedade Inter-

bancária de Moçambique, SA (SIMO). 

O BdM argumentou que, simultanea-

mente, Sousa defendeu os interesses da 

SIMO, na qualidade de Administrador, 

e da Interbancos, na qualidade de PCA. 

Sousa regressou a Lisboa, mas aguarda 

junto dos tribunais moçambicanos uma 

decisão da acção de recurso que entre-

tanto interpôs contra o BdM e o seu 

governador Rogério Zandamela.

Mexidas no Único
Entretanto, o Banco Único, controlado 

agora pelo Grupo sul-africano Ned-

Bank, anunciou, no fim de Março, a saí-

da do seu PCE, António Correia, que 

fez parte da equipa fundadora daquela 

instituição bancária em Moçambique. 

O Banco Único foi inaugurado em 

2011, mas rapidamente saiu da 18ª po-

sição para se tornar no sexto maior ban-

co comercial em Moçambique. João Fi-

gueiredo saiu do BIM, juntamente com 

Correia, para lançar o Único. 

António Correia, que foi nomeado 

PCE em Março de 2015, alegou razões 

pessoas para deixar a direcção do banco. 

Ao que apurámos, o NedBank deverá 

“em breve” aumentar a sua posição ac-

cionista para 87.5% e poderá indicar um 

PCE “alinhado com a cultura do banco”. 

O SAVANA apurou que a direcção 

do banco central não nutria “particular 

simpatia” por Correia por ser identifica-

do como uma dos “executivos críticos” 

da banca comercial moçambicana. Zan-

damela, depois dos processos mediáticos 

contra executivos como Prakash Ratilal 

(Moza Banco) e Paulo de Sousa (BCI), 

tem optado por uma actuação mais dis-

creta em relação aos administradores da 

banca comercial. As chamadas “perso-

nas não gratas” recebem sugestões para 

abandonarem os postos sem qualquer 

tomada de posição pública pelo banco 

central. Nessas circunstâncias enqua-

dram-se as mudanças operadas no Ban-

co Mais e no FNB. 

O BIM, o Standard Bank e o Absa têm 

nas suas posições formais de topo mem-

bros referenciados do partido Frelimo, 

aparentemente intocáveis, não obstan-

te a situação ter também sido alvo de 

comentários críticos de Rogério Zan-

damela, pouco depois de ter chegado 

a Moçambique vindo de Washington 

onde ocupava uma posição directiva no 

FMI (Fundo Monetário Internacional).     

Actualmente, o Banco Único é interi-

namente dirigido por Elsa Graça desde 

1 de Abril corrente. Graça tem 20 anos 

de experiência bancária, onde já ocupou 

funções executivas no Santander de 

Portugal.    

João Figueiredo renova 
Apesar de resultados negativos pelo 

terceiro ano consecutivo, a Assembleia-

-Geral do Moza Banco, reunida esta 

segunda-feira, decidiu pela recondução 

de João Figueiredo para um novo man-

dato de quatro anos no cargo de PCE 

do banco.  Contudo, o SAVANA apu-

rou que o agora accionista minoritário, 

a  Moçambique Capitais votou contra 

a indicação dos órgãos sociais do banco 

por causa dos resultados negativos. Não 

conseguimos apurar a posição do Novo 

Banco, outro accionista minoritário do 

Moza. 

O Arise Fund (29,80%) votou a favor, 

mas conseguiu impor dois membros do 

Conselho de Administração. O fundo 

dirigido por Deepak Malik colocou na 

administração do Moza, o economista 

Aranda da Silva e o holandês Wilfred 

Jeroen Scheelback. Recorde-se que, em 

Agosto de 2019, o Moza aglutinou, for-

malmente, o Banco Terra (BTM), uma 

instituição bancária que tinha na sua 

estrutura accionista, instituições partici-

padas pelo Arise Fund, nomeadamente 

o Rabobank e o FMO da Holanda e o 

Norfund da Noruega. Aranda da Silva, 

que foi ministro do Comércio no gover-

no de Samora Machel, era o PCA do 

Banco Terra.

Os órgãos sociais são dominados pela 

Kuhanha, o accionista maioritário do 

Moza depois da intervenção do Banco 

de Moçambique (BdM) em Setembro 

de 2016.   

Num processo controverso, Figueiredo 

chegou ao Moza em 2016, indicado 

pelo governador de BdM, Rogério Zan-

damela para dirigir a comissão de gestão 

enquanto o banco era intervencionado. 

Findo o processo, foi reconduzido ao 

cargo pela Kuhanha, sociedade gestora 

de pensões dos trabalhadores do BdM 

que adquiriu na altura 80% das acções. 

A Kuhanha injectou no banco, em 2017, 

8170 milhões de meticais.

Actuando numa conjuntura difícil, o 

banco registou prejuízos nos três últi-

mos exercícios. Em 2017, o prejuízo foi 

de 1.457 milhões de meticais, contra 

768 milhões de 2018 e 775.6 milhões 

de 2019.  

Na CE (Comissão Executiva) lidera-

da por João Figueiredo, estão Joana 

Matsombe, antiga administradora do 

BdM,  Manuel Vasconcelos Guimarães, 

Sérgio Ribeiro e Vítor Brazão. A mesa 

da Assembleia Geral é presidida pelo 

académico Lourenço do Rosário e o 

Conselho Fiscal pelo auditor Venâncio 

Chirrime. 

(Redacção)

Mexidas na banca

Dança de administradores no BCI
- Único também viu o seu PCE partir 
- João Figueiredo conserva o cargo no Moza

O 
crescimento económico de Moçambique dificil-

mente irá ultrapassar os 2,2% este ano, devido ao 

efeito da pandemia da covid-19, considera o eco-

nomista-chefe do Standard Bank em Moçambique, 

Fáusio Mussá, na análise mais recente da instituição sobre 

o país.

“É difícil imaginar um crescimento do PIB (Produto Inter-

no Bruto) muito superior ao valor homólogo de 2,2% re-

gistado em 2019, dado os actuais desafios com a covid-19”, 

refere Fáusio Mussá, num comentário aos inquéritos Pur-

chasing Managers’ Index™ (PMI) do Standard Bank.

A par das consequências devastadoras colocadas pela doença 

do novo coronavírus, as perspectivas de crescimento da eco-

nomia moçambicana serão prejudicadas pela intensificação 

dos desafios com a violência armada nas regiões centro e 

norte do país.

Sobre o estado de emergência que entrou em vigor em Mo-

çambique, a partir de 01 de Abril, o economista-chefe do 

Standard Bank aponta para a continuação da desvalorização 

do metical. 

“No momento de redacção [desta análise], o par USD/

MZN estava a ser negociado a um nível oficial de 66,7, um 

aumento de 8,5% desde o final de 2019 e um aumento ho-

mólogo de 4,3%”, lê-se no texto.

O Standard Bank, prossegue o texto, aumentou a previsão 

para o final do ano de 60,7 para 65,4 e um possível aumento 

acima dos 70 será temporário.

Fáusio Mussá assinala que é provável que a pandemia da 

covid-19 exerça pressão sobre a balança de pagamentos, de-

vido aos baixos preços das matérias-primas, possíveis atrasos 

na implementação dos projectos de Gás Natural Liquefeito 

(GNL) na bacia do Rovuma e às perturbações na actividade 

económica. 

As negociações para um programa do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) também poderão ser negativamente 

afectadas.

Até porque, continua o texto, uma missão recente do FMI 

foi suspensa, devido às restrições às viagens em todo o mun-

do.

Actividade empresarial arrefeceu em 
Março
De acordo com o PMI Moçambique, a actividade empre-

sarial registou uma contracção em Março e as empresas en-

frentaram uma subida mais fraca de novos trabalhos, o que 

levou a aumentos mais suaves tanto no emprego como nas 

aquisições.

Contudo, as expectativas para a produção futura mantive-

ram-se fortes, devido ao abrandamento da inflação sobre os 

custos de produção.

O indicador PMI caiu para 49,9 em Março, ficando ligei-

ramente abaixo de 50,0, valor que indica ausência de alte-

rações.

O índice assinala um declínio ligeiro nas condições comer-

ciais para as empresas moçambicanas. 

“Este foi o registo mais baixo observado desde Abril de 2019 

e em comparação com o indicador de 51,6 de Fevereiro”, 

lê-se na análise.

A actividade nas empresas em Moçambique decaiu ligeira-

mente durante o mês de Março, registando a primeira redu-

ção mensal em cinco meses. 

Os membros do painel indicaram, globalmente, que o cres-

cimento mais fraco na procura de bens e serviços levou as 

empresas a uma menor produção.

Esta situação teve um reflexo nos dados mais recentes que 

mostram apenas uma subida marginal em novas encomen-

das. 

A taxa de expansão diminuiu, devido ao facto de diversas 

empresas terem assistido a uma falta de novos clientes que, 

por vezes, esteve associada ao surto de coronavírus.

Pouco emprego em Março
O crescimento menos acentuado da procura levou as em-
presas a reduzirem a taxa de criação de emprego durante o 
mês de Março. 
Desta forma, o emprego subiu ao ritmo mais lento dos últi-
mos 11 meses, estando as contratações muitas vezes relacio-
nadas com o preenchimento de vagas de postos de trabalho. 
Apesar disso, as empresas comunicaram apenas um aumento 
marginal nas encomendas em atraso, aumento esse inferior 
ao verificado em Fevereiro.
O crescimento da actividade de aquisição foi modesto du-
rante o mês de Março, tendo os inquiridos assinalado esfor-
ços para a criação de stocks. 
Alguns inquiridos referiram uma subida nos preços de ma-
térias-primas, devido à escassez do fornecimento, enquanto 
outros mencionaram uma fraqueza cambial. 
Os encargos com a produção subiram pelo segundo mês 
consecutivo, embora apenas ligeiramente.
As empresas moçambicanas permaneceram optimistas no 
que se refere ao panorama da produção para os próximos 12 
meses, tendo a maioria dos inquiridos referido que espera 
umasubida na actividade neste período. 
O desempenho dos vendedores e fornecedores voltou a me-
lhorar no período do inquérito mais recente, prolongando 
a sequência actual de descida nos tempos de entrega para 
dez meses.

As empresas atribuíram esta situação, em grande parte, à 

eficiência dos fornecedores. Ao mesmo tempo, alguns in-

quiridos referiram que a pandemia da covid- 19 teve um 

impacto negativo nas cadeias de fornecimento, em especial 

nos portos, o que contrabalançou ligeiramente os ganhos

globais.

Covid-19

PIB não ultrapassará 2,2% 
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A todos os nossos Clientes,  
Parceiros e Amigos.

Moçambique enfrenta, à semelhança do resto do mundo, um período muito difícil provocado pela pandemia do COVID-19. 
É uma situação que exige, de todos, calma e disciplina. 

A nossa primeira preocupação é sempre as pessoas: daí que tenhamos implementado um conjunto de medidas desde há várias semanas para limitar o contacto 
pessoal entre colegas e com os nossos clientes e parceiros. Por exemplo, há várias semanas que deixamos de ter reuniões internas presenciais e todas passaram  
a ser por teleconferência e, na mesma altura, cancelámos todas as viagens de negócio.

A disponibilidade e acesso à informação é crucial nestas alturas e como tal desenvolvemos um plano de comunicação específico para o efeito, contemplando  
que produtos de higiene usar e como os usar, quais as formas de contágio e cuidados a ter e, acima de tudo, fomentando a partilha destes cuidados por todas  
as comunidades ao nosso redor. 

Sendo um banco pensado para o futuro, havíamos já introduzido diversas ferramentas de trabalho à distância para uma parte significativa das nossas equipas 
nos serviços centrais, nomeadamente aquando da mudança para as instalações nas Torres Rani, em que temos em prática um modelo de distribuição livre dos 
colaboradores: estando quase todos equipados com computadores portáteis e acesso à rede interna do Banco por wifi, os colegas podem usar qualquer posto  
de trabalho em qualquer um dos pisos existentes. Naturalmente, esta é a melhor base de preparação para uma situação de emergência como a que vivemos.

Porque nos preocupamos com o bem-estar dos nossos clientes, individuais e empresas, ainda que agora mantendo as devidas distâncias, temos vindo a intensificar  
o contacto e acompanhar a situação para apoiar naquilo que pudermos. 

Nesta altura, cerca de 60% dos nossos colaboradores dos serviços centrais estão já a trabalhar a partir de casa. Dessa forma, estão mais protegidos eles próprios, 
as suas famílias, os nossos clientes e parceiros e a sociedade em geral. Todos temos que fazer a nossa parte. Naturalmente, existem funções que, pela sua natureza, 
exigem a presença física no local de trabalho e como tal alguns de nós continuam nesse regime, mas sempre com o máximo de cuidado e evitando todo o contacto 
social, no horário de trabalho e fora dele.

As nossas agências, espalhadas por todas as províncias do país, continuam a operar como sempre. Todas elas estão equipadas com desinfectante nas zonas de 
atendimento a clientes e nas zonas internas do balcão. Por forma a garantir o devido distanciamento entre pessoas, um máximo de cinco clientes podem estar 
dentro da agência a cada momento e para sua conveniência e higiene, a porta será aberta pela segurança. Todas as agências e ATM estão sujeitas a intervenções  
de limpeza ainda mais frequentes e rigorosas.

Este vírus está a afectar a saúde das pessoas mas também da economia em geral. Com alguns sectores bastante impactados por via das limitações das suas cadeias 
de fornecimento, o abrandamento da actividade económica que o próprio isolamento provoca e a apreensão dos diversos agentes económicos quanto a um futuro 
incerto, sabemos que a situação económica das famílias e empresas moçambicanas será, infelizmente, também afectada. Como tal, o Absa Bank Moçambique, 
em linha com as medidas extraordinárias aprovadas pelo Banco de Moçambique, decidiu ajudar os seus clientes e parceiros desde já com medidas que permitam 
melhorar a sua capacidade de cumprimento dos compromissos assumidos e gestão de tesouraria, assim como incentivar a utilização de serviços digitais e banca 
electrónica, nomeadamente:
›  eliminando todas as comissões de utilização em qualquer ATM em território nacional para todos os seus clientes, por um período de 3 meses a começar a 10 de Abril 
›  eliminando as comissões de transferência para carteiras móveis, por um período de 3 meses a começar a 10 de Abril
›  eliminando todas as comissões de utilização dos Canais Digitais, por um período de 3 meses a começar a 10 de Abril
›  estando disponível para pagar antecipadamente facturas vincendas, referentes aos próximos 3 meses, aos seus fornecedores regulares
›  oferecendo aos retalhistas com serviços de entrega ao domicílio soluções grátis de cobranças domiciliárias (via cartões bancários e carteiras móveis),  

por forma a promover a expansão destes serviços e contribuindo assim para a redução das deslocações da população

Todas estas medidas estão a ser acompanhadas por um reforço da robustez financeira do Banco, garantido que a nossa posição de capital e liquidez está mais forte 
que nunca. Como um dos bancos da praça com melhores rácios nessa matéria nos últimos anos, estamos naturalmente bem preparados para continuar a apoiar os 
nossos clientes e Moçambique a ultrapassar mais uma adversidade, certos que no final seremos todos mais fortes.

Mantemos as nossas linhas abertas, 24h por dia, através do 1223 ou 21344400. E os nossos contactos telefónicos pessoais continuam os mesmos e muito activos. 
Estamos aqui para o apoiar e dar vida às suas possibilidades, sempre! 

Iremos continuar a monitorar as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde, assim como as medidas tomadas pelo Governo,  
para garantir que ajustamos os nossos planos, a todo momento, para ajudar a deter a propagação desta pandemia.
Esperamos poder continuar a contar com a sua cooperação neste momento crítico. Em nome da equipa do Absa gostaria de agradecer a sua compreensão para as 
medidas tomadas durante este período e desejar muita saúde para a enorme Família Moçambicana.

#COVID-19: A prevenção está nas suas mãos! Mantenha-se seguro. Mantenha-se informado.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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O 
presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de 
Tete, César de Carvalho, 
terá se apoderado de 14 

hectares de terra destinados à cons-

trução do complexo desportivo de 

Tete, incluindo o estádio munici-

pal.

O terreno, localizado no bairro 

Matundo, arredores da cidade de 

Tete, foi parcelado e distribuído 

para membros da Frelimo ao nível 

dos comités provincial e da cidade. 

O primeiro secretário da Frelimo ao 

nível da província de Tete, Fernan-

do Bemane, foi um dos contempla-

dos. 

Ao SAVANA Bemane disse que, 

antes de ser eleito primeiro secretá-

rio, era munícipe. Sobre o terreno, 

Bemane preferiu remeter-nos às 

autoridades municipais. 

Por seu turno, o Conselho Munici-

pal da cidade de Tete nega as acusa-

ções e diz que tudo não passa de fa-

bricações de pessoas de má-fé e diz 

que a parcela em alusão foi desane-

xada pelo anterior elenco, mas o edil 

cessante, Celestino Checanhanza, 

recusa qualquer desanexação.  

A fim de massificar iniciativas 

conducentes ao fomento e desen-

volvimento da cultura física e do 

desporto em geral, Celestino Che-

canhanza, então edil da cidade de 

Tete, lançou em Janeiro de 2018 a 

primeira pedra para a construção do 

complexo desportivo de Tete. 

O projecto tem como parceiros o 

Governo central, através do Fundo 

de Promoção Desportiva, e a pro-

víncia de Tete, por via da Direcção 

Provincial da Juventude e Despor-

tos.   

Trata-se de um espaço de 14 hec-

tares, localizado no bairro Matundo, 

uma zona de expansão de alto valor 

comercial, devido à abundância de 

infra-estruturas económicas, com 

maior realce para complexos habita-

cionais e hoteleiros. 

O local em alusão era uma reserva 

do Estado há mais de 10 anos.  

O projecto seria erguido em várias 

fases e, na primeira, o município 

investiu pouco mais de três milhões 

de meticais para a construção do 

muro de vedação do campo, terra-

planagem e colocação de balizas. As 

obras estavam a cargo da empreitei-

ra Abreu Construções Lda.

Com a tomada de posse do novo 

Governo municipal, em Feverei-

ro de 2019, as obras, cuja execução 

dependia de fundos do município, 

foram paralisadas.

Diversas fontes contam que quando 

tudo indicava que as obras tinham 

parado, devido à exiguidade de fun-

dos, mas que logo que houvesse dis-

ponibilidade arrancariam, eis que o 

elenco de César de Carvalho orde-

nou o parcelamento do espaço para 

atribuir a alguns camaradas.

Informações em poder do SAVA-
NA dão conta de que os beneficiá-

rios são as elites partidárias que ti-

veram um papel preponderante no 

regresso de César de Carvalho à di-

recção máxima da autarquia de Tete.

A Fernando Bemane foi atribuído 

dois hectares e já está no terreno a 

erguer obras.

Para além de ser primeiro secretá-

rio do Comité Provincial, Bemane 

presta, informalmente, assessoria 

política, de forma remunerada, ao 

edil de Tete.

Nesta quarta-feira, 08, o SAVANA 

contactou o número um da Frelimo 

em Tete, mas este foi lacónico na 

abordagem do assunto. 

Bemane disse que, muito antes de 

ser eleito primeiro secretário, em 

2015, já era munícipe de Tete, po-

dendo gozar de todos direitos reser-

vados aos munícipes.

Sobre a parcela que recebeu do seu 

“camarada”, Bemane referiu que o 

município de Tete é a entidade res-

ponsável pela gestão do solo urbano 

naquela parcela do país, pelo que só 

este está em condições de explicar 

os contornos da atribuição dos ter-

renos aos seus requerentes.

“Sou um cidadão como qualquer 

moçambicano com direitos e deve-

res. Se me foi atribuído o Direito de 

Uso e Aproveitamento de Terra, é 

porque sou munícipe e acredito que 

não sou o único residente de Tete 

que tem terreno. Agora, quanto ao 

resto fale com o município. Este é 

que tem dados concretos sobre a 

disponibilidade ou não de espaços. 

Não é Bemane que tem esses da-

dos”, explicou-se.

Questionado se tinha ou não co-

nhecimento de que o local que lhe 

foi atribuído era reserva de Estado, 

Bemane, mais uma vez, recusou res-

ponder e aconselhou o jornal a falar 

com o município.

Contactado pelo SAVANA, César 

de Carvalho remeteu-nos ao ve-

reador para a Área de Urbanização, 

Rodrigues Zunguze, que negou as 

acusações.

Zunguze explicou que em meados 

de 2013, pouco antes de César de 

Carvalho cessar funções de edil de 

Tete, com a expansão da cidade, o 

município chegou a um entendi-

mento com o empresário Rui Ma-

nuel de Sousa Melo para a cedência 

de 14 hectares ao Estado. 

Conta o vereador que o acordo de-

terminava que o empresário devia 

construir infra-estruturas habita-

cionais e complexos hoteleiros em 

redor do espaço em alusão.

Rodrigues Zunguze confirmou 

que os 14 hectares destinavam-se 

à construção de um complexo des-

portivo, mas, quando o novo elenco 

chegou ao município, em Fevereiro 

de 2019, Celestino Checanhanza e 

a sua equipa tinha desanexado nove 

hectares para atribuir a um grupo de 

munícipes.

“Quando chegámos ao município, 

dos 14 hectares destinados ao com-

plexo desportivo, restavam apenas 

cinco. O resto tinha sido parcelado. 

Os cinco hectares continuam até 

hoje e o projecto de campo continua 

válido. Portanto, as informações em 

vosso poder são falsas e estão a ser 

orquestradas por pessoas com inte-

resses desconhecidos”, justificou o 

vereador .

Checanhanza sacode o capote     
Confrontado pelo SAVANA, Ce-

lestino Chacanhanza, edil de Tete, 

de 2013 a 2019, negou as acusações 

de Rodrigues Zunguze e referiu que 

nunca desanexou nenhum espaço 

reservado à construção do complexo 

desportivo.

“Não é verdade que desanexei parte 

da reserva de Estado para atribuir a 

terceiros. Os meus colegas devem 

explicar muito bem o que está a 

acontecer no terreno destinado ao 

estádio municipal, porque, quando 

saí, já se estava a trabalhar no pro-

jecto. Não conheço a parte que foi 

desanexada”, negou.

Reserva do Estado para camaradas   
Município de Tete de novo em polémica sobre terrenos

Por Raul Senda

Antes do seu retorno em 

2019, César de Carvalho 

esteve na direcção do mu-

nicípio de Tete entre 2003 a 

2013, tendo saído no meio de mui-

ta polémica com processos crimes a 

correr pelos tribunais. 

César de Carvalho foi acusado de 

prática de crimes de abuso de cargo e 

de falsificação de documentos. 

Segundo a acusação do Ministério 

Público, o autarca terá lesado o Con-

selho Municipal em 518 mil me-

ticais por não pagamento das taxas 

pela tramitação de processos e ocu-

pação de terra.

O processo ainda aguarda pela deci-

são do Tribunal Superior de Recurso, 

visto que o Ministério Público não 

concordou com a decisão do Tribu-

nal Judicial da Província de Tete que 

amenizou o crime.

Com o processo número 12/

GCCC/2013, Carvalho era ain-

da acusado de prática de crimes de 

“abuso de cargo e de falsas decla-

rações”, por se ter atribuído dois 

terrenos, através de despachos por 

si assinados, além de ter usado os 

seus subordinados Arnaldo Morais 

Charimba, Luísa Gandar e Isaías 

Sardinha, então vereadores, para 

despachar a seu favor um total de 

12 talhões, localizados nos bairros 

Samora Machel, Chingodzi, Ma-

tundo, Francisco Manyanga e Josina 

Machel.

Ainda na acusação, o Ministério Pú-

blico referia que “por exemplo, no 

dia 27 de Janeiro de 2007, o arguido 

César de Carvalho requereu a si pró-

prio uma ocupação de terra e, no dia 

seguinte, a 28 de Janeiro, ele próprio 

deferiu o seu pedido, atribuindo-se 

Makas de César de Carvalho

Direito de Uso e Aproveitamento de 

Terra sobre uma área de 5280m², no 

bairro Chingodzi, para fins de habi-

tação”, lê-se na acusação.

O Tribunal de Tete julgou o caso e 

César de Carvalho foi absolvido, 

tendo o Ministério público recorrido 

da sentença, encontrando-se o pro-

cesso ao nível do Tribunal de Recur-

so de Sofala. 

No historial de Carvalho, na sua 

passagem pelo município de Tete 

nos primeiros dois mandatos, cons-

ta a tentativa de usurpação de um 

terreno, localizado no bairro Josina 

Machel,  pertencente à família Wi-

lliam Nabat. 

O caso foi dirimido no Tribunal 

Judicial da Cidade de Tete, tendo a 

decisão sido a favor da família Na-

bat, que ocupava a parcela há mais 

de 60 anos.

O regresso polémico      
A família frelimista ao nível da cida-

de de Tete esteve dividida em torno 

do regresso de César de Carvalho à 

corrida eleitoral sob alegação de que 

o seu perfil violava a directiva apro-

vada pela Comissão Política (CP) da 

Frelimo, que defendia que o processo 

interno de escolha dos candidatos 

para as eleições autárquicas de 10 de 

Outubro de 2018 devia ter em conta, 

para além da honestidade e integri-

dade, a aceitação no seio das bases do 

partido.

Foi nessa orientação que três candi-

datos, a saber: Edson Vicente Lino, 

empresário e antigo secretário pro-

vincial da Organização da Juventude 

Moçambicana ao nível da província 

de Tete (actual administrador do 

distrito de Mueda – Cabo Delgado); 

Lopes Raul Mungadzi, ex-vereador 

da Urbanização no Conselho Mu-

nicipal da cidade de Tete, e João 

Barroso, director provincial adjunto 

de Educação e Desenvolvimento 

Humano de Tete apresentaram suas 

candidaturas junto às bases.

Quando tudo indicava que os nomes 

avançariam para o escrutínio final e, 

posteramente à homologação da CP, 

eis que, o primeiro-secretário provin-

cial, Fernando Bemane, introduz o 

nome de César de Carvalho e retira 

o nome de João Barroso. 

Ao que se disse, na altura, a candi-

datura de Carvalho foi mesmo “in-

ventada” à última hora, por um gru-

po restrito que integrava Fernando 

Bemane, sem um apoio expresso dos 

membros da Frelimo. 

Os contestatários diziam que o nome 

de César de Carvalho nunca constou 

das listas apresentadas às bases, para 

além de que, desde que saiu do muni-

cípio, em Fevereiro de 2014, Carva-

lho passou a residir na cidade da Bei-

ra, onde exercia funções de director 

regional do Fundo de Investimento 

e Património de Abastecimento de 

Água (FIPAG).

Obras de singulares, incluindo o primeiro secretário da Frelimo, estão a ser 
executadas no terreno reservado a construção do estádio municipal  

Fernando Bemane

César de Carvalho

Celestino Checanhanza
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Sem capulanas e flores
o mundo não teria cores.

Em cada detalhe da capulana há uma história de beleza, força e determinação 

que nos inspira. Temos orgulho em ser uma empresa que valoriza o empenho 

de cada uma das nossas colaboradoras, na construção de uma Vale que é de 

todos, e de um Moçambique mais próspero e bonito.
 

Não podendo celebrar juntos, neste momento que é tão crucial para o mundo 

inteiro, inspiramo-nos na força da mulher moçambicana, na sua resiliência e 

optimismo, e apelamos: fique em casa, fique seguro.
 

Feliz dia 7 de Abril, dia da Mulher Moçambicana.
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DECLARAÇÃO CONJUNTA OIE / WVA

No âmbito da pandemia do COVID-19, a Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE) e a Associação Veterinária Mundial 
(WVA) chamam a atenção para os papéis e responsabilidades da 

-

-

-

MANUTENÇÃO DAS ACTIVIDADES CRUCIAIS PARA A 
SAÚDE PÚBLICA

-

-

-
-

de pública
-

deia de alimentos para garantir a segurança alimentar das 

APOIAR ACTIVIDADES VETERINÁRIAS NO CONTEXTO 
ACTUAL

-
-

-
-
-

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA DE CORONAVÍRUS 
DE 2019 (COVID-19) 

-

-

Em Dezembro de 2019, foram relatados casos humanos de pneu-

-

-

ORIGEM DO VÍRUS CAUSADOR DE COVID-19

-

-

-

INFECÇÃO DOS ANIMAIS COM VÍRUS DA COVID -19

-

Estão em andamento estudos para entender melhor a susceptibi-
-

COVID-19 E ACTIVIDADES VETERINÁRIAS ESSENCIAIS
Américo Manuel Conceição

 
1

-
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POSSÍVEL PAPEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA NA 
TRANSMISSÃO DE VÍRUS COVID-19

A propagação actual do COVID-19 é resultado da transmis-
-

-

-

-
-

para entender se e como diferentes espécies animais podem 

MEDIDAS A TOMAR CASO OS SEUS ANIMAIS DE 
COMPANHIA TENHAM TIDO CONTACTO COM PES-
SOAS DOENTES OU SUSPEITOS DE COVID-19

Não há relatos de animais de companhia ou outros animais 

-

e pessoas podem compartilhar doenças (conhecidas como 

doentes com COVID-19 limitem o contacto com animais de 

-

mãos antes e depois de andar ou manusear animais, alimen-

-
-
-

ponsabilidade de cuidar esses animais a outro membro da 

cuidar de seu animal de estimação mantendo as boas práticas 

O PAPEL DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIA EM RELA-
ÇÃO AOS ANIMAIS DE COMPANHIA

-
-

se espalhar de um animal para outro, manter os animais com 1Médico Veterinário, tendo sido Director  Provincial Agricultura de Tete 2011 a 2016, Direc-

tor Nacional de Veterinária  no Ministério da Agricultura e Segurança  Alimentar de 2016 a 

2020, actual  designado para o cargo de Director  Nacional Desenvolvimento  Pecuário  no  

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

PRECAUÇÕES COM ANIMAIS VIVOS OU PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL

acordo com os conselhos oferecidos pela OMS, como precaução 
-

tocar em animais e/ou produtos de origem animal, e, principal-

-

com as boas práticas gerais de segurança alimentar, carne crua, 

-

RESPONSABILIDADES INTERNACIONAIS DA AUTORI-
DADE VETERINÁRIA

-
go de Sanidade de Animais Terrestres da OIE como uma doença 

-
formadas e mantenham estreita ligação com as Autoridades de 

mensagens de comunicação e gerenciamento de riscos coerentes 

-
-

Dadas as semelhanças entre o COVID-19 e o surgimento de ou-
tras doenças infecciosas humanas na interface animal humano, a 
OIE está trabalhando com seu Grupo de Trabalho sobre Animais 

-

01 de Abril de 2020
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Das areias retiradas do canal de 
Chiveve no processo de dra-
gagem do acesso ao porto da 
Beira surgiu, antes da inde-

pendência nacional e ao lado de bairros 

nobres da cidade da Beira, capital pro-

vincial de Sofala, uma zona denomina-

da Praia Nova.

O espaço serviu como acampamento 

de pescadores que vinham do norte da 

província de Inhambane (Inhassoro 

e Govuro) bem como do sul de Sofa-

la (Machanga e Búzi) para vender o 

pescado e reabastecer-se de regresso às 

origens.

Pouco depois da independência, veio a 

guerra-civil que devastou o país por 16 

anos e movimentou pessoas das zonas 

rurais para os centros urbanos. Sem 

parentes nas cidades, os “refugiados” 

ocupavam tudo que era espaço livre e a 

Praia Nova não foi excepção. 

Depois da guerra-civil veio o êxodo 

campo-cidade, onde as pessoas, na 

busca de novas oportunidades de so-

brevivência, abandonaram a pobreza 

das zonas rurais e fixaram-se nas zonas 

urbanas.

O rápido crescimento da população 

moçambicana, sobretudo urbana, ajun-

tado à incapacidade governamental de 

prover infra-estruturas e serviços bási-

cos para satisfazer as exigências de boas 

práticas de convivência humana, está a 

contribuir grandemente para a degra-

dação do meio ambiente.

Em Moçambique, levantar a problemá-

tica do saneamento do meio nas cidades 

e vilas é razão para incorrer no erro de 

redundância.

É que já não é novidade para ninguém 

que as cidades e vilas moçambicanas 

debatem-se com sérios problemas de 

gestão de resíduos sólidos, controlo de 

águas pluviais, erosão e imundície.

Bairros como Xipamanine, Mafalala, 

Maxaquene, Polana Caniço, Chaman-

culo, entre outros, na região de grande 

Maputo, são o exemplo concreto duma 

situação em que a imundície convive 

com o homem.

Dados do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), publicados 

em 2017, indicam que em Moçambi-

que, 76% da população moçambicana 

não tem acesso ao saneamento e 36% 

continua a fazer fecalismo a céu aberto.

Tal como Maputo, outras cidades mo-

çambicanas também não escapam. A 

cidade da Beira é uma delas.

Há dias, o SAVANA escalou a zona 

da Praia Nova, nas encostas dos bairros 

nobres do município da Beira (Ponta 

Gea, Palmeiras e Chaimite) e testemu-

nhou um cenário desolador resultante 

da ocupação “selvagem” de espaços fí-

sicos para a construção de habitações.

Na Praia Nova há tudo de mal desde 

baixa qualidade de vida, falta de orde-

namento de território, do saneamento 

do meio, tratamento inadequado de re-

síduos sólidos, inexistência do sistema 

de esgoto, má qualidade de água, erosão 

e ambiente poluído. Estes factores apa-

recem como principais vectores para a 

proliferação de doenças.

Por aquelas bandas, os residentes igno-

ram as boas práticas de saúde e convi-

vem com a imundície, cheiro nausea-

bundo, lixo, moscas e todo tipo de vícios 

que atentam à saúde humana.

Classificada pelas autoridades munici-

pais como imprópria para habitação, a 

zona da Praia Nova, um bairro resul-

tante da dragagem do acesso ao Porto 

da Beira, com uma área de aproximada-

mente 70 hectares, foi concebida como 

um centro de trânsito de pescadores 

que se fazem ao mar ou ao continente, 

assim como de venda de produtos pes-

queiros.

Porém, por várias razões e perante a 

apatia das autoridades, a zona foi inva-

dida por populares provenientes de vá-

rios cantos da província de Sofala que 

ali fixaram suas residências.

Com cerca de três mil casas registadas, 

600 acampamentos de pescadores e 900 

bancas que vendem desde refeições às 

bebidas alcoólicas, hoje, cerca de quatro 

mil famílias habitam na zona totalmen-

te coberta por um pântano e sem meios 

nem infra--estruturas básicas.

Durante a sua estadia no local, o SA-
VANA pôde constatar que, para além 

do acima citado, há tantos outros ris-

cos ambientais que enfermam a zona. 

Parte desses problemas são: alagamento 

das ruelas, concentração de lixo nas re-

sidências e nas ruas e ao longo da orla 

bem como de águas estagnadas.

A situação toma contornos dramáticos 

no período chuvoso ou de maré alta. 

Aqui, as famílias são obrigadas a passar 

refeições e dormir em cima das mesas 

ou na estrada porque as residências fi-

cam completamente alagadas.

Devido ao informalismo que predomi-

nou no surgimento do bairro, quase to-

das as construções da Praia Nova eram 

erguidas com o material precário, mas 

hoje, são visíveis casas de alvenaria.

Na zona da Praia Nova, o espaço escas-

seia e a procura é maior. Isso faz com 

que muitas habitações sejam construí-

das junto das outras, deixando- as vul-

neráveis a incêndios, o que por sua vez, 

representa perigo para os respectivos 

moradores. A situação é ainda agravada 

pela inacessibilidade da zona.

O grosso da população da Praia Nova 

não tem água canalizada nas suas re-

sidências, servindo-se de fontanários 

públicos e a conservação da água nas 

residências não obedece o aconselhável. 

A falta de contentores para deposição 

de lixo e de valas de drenagem obriga 

os residentes locais a deixar o lixo em 

qualquer sítio, acumular águas de uso 

doméstico e depois despejar nas pe-

quenas ruas, criando concentrações de 

águas negras que depois criam mosqui-

tos e espalham mau cheiro.

Fecalismo a céu aberto
No passado, o fecalismo a céu aberto 

era uma realidade na cidade da Beira, 

mas com a chegada de Daviz Siman-

go na direcção municipal, a prática foi 

combatida de forma significativa.

Contudo, na Praia Nova, ainda persis-

tem sinais deste mal que atenta à saúde 

e ao meio ambiente.      

Sem o sistema de esgoto funcional, o 

alto lençol freático impede a constru-

ção de latrinas. 

Como consequência, o grosso das 

quatro mil famílias lá residentes não 

possuem latrinas melhoradas. As pou-

cas famílias que as possuem, estão em 

condições precárias e resumem-se em 

latrinas tradicionais cobertas de paus, 

pneus ou areia, materiais inseguros e 

não duráveis, para além de dificultar a 

limpeza. Devido a fragilidade, muitas 

dessas latrinas acabam desabando no 

tempo chuvoso ou de maré alta.

Assim, como alternativa, as comunida-

des recorrem às encostas do mar para 

fazer necessidades maiores.

Para além dos residentes locais, a Praia 

Nova recebe, em média, cerca de 10 mil 

pessoas por dia que lá se fazem para 

vender ou comprar peixe, passarem re-

feições ou consumir bebidas alcoólicas.

Mesmo com o movimento acima des-

crito, a Praia Nova não possui sanitários 

públicos. Em caso de aflição, sobretudo 

no que toca as necessidades maiores, as 

pessoas são obrigadas a recorrer às du-

nas ou ao matagal que circunda a zona 

para lançar os seus excrementos.

São esses excrementos que se juntam 

às correntes de água e se espalham pela 

zona, lançando cheiro nauseabundo e 

abrindo espaço para a propagação de 

doenças.

Os residentes da Praia Nova reclamam 

das condições em que vivem, mas expli-

cam que não têm alternativas.

Dizem que não constroem latrinas, 

porque, com as constantes invasões 

das águas do mar, as mesmas desabam. 

Ademais, o alto nível freático não per-

mite abrir covas porque a menos de um 

metro de profundidade tem água. 

Um perigo ignorado
Tendo em conta a sua localização geo-

gráfica e os factores que culminaram 

com o surgimento da zona, a Praia 

Nova é vulnerável aos incidentes natu-

rais.

Por largas vezes reporta-se a invasão 

das águas do mar e que alagam com-

pletamente todas as habitações, ruelas, 

acampamentos e bancas de venda de 

diversos produtos.

Durante a nossa estadia na zona, tes-

temunhámos cenários em que as águas 

oceânicas invadiram a zona da Praia 

Nova, onde alagaram e desalojaram vá-

rias famílias lá residentes.

A erosão costeira é outro problema. 

Muitas infra-estruturas erguidas ao 

longo da costa estão a ser engolidas 

pelo mar que todos os dias se alastra 

para o continente. A situação da erosão 

na Praia Nova é agravada pela destrui-

ção das dunas de protecção e do mangal 

que serve de combustível lenhoso para 

o grosso da população lá residente.

Apesar das fragilidades ecológicas, a 

zona da Praia Nova é ainda pressionada 

com a construção de edifícios pesados.

Testemunho de sofrimento 
Rocina Silvestre, 30 anos e mãe de 

quatro filhos, contou que vive na Praia 

Nova, com o marido, desde 2012, vin-

dos da província de Nampula. Primeiro 

arrendaram um imóvel na zona, mas 

com os recursos vindos de pequenos 

negócios adquiram  uma parcela onde 

ergueram a sua residência.

Em 2019, a casa ficou completamente 

destruída com o ciclone Idai e com, 

Praia Nova - Beira: 

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

Nem as crianças escapam do perigo sanitário e ambiental que os residentes da Praia Nova estão expostos 

Praia Nova localiza-se 

a menos de 300 me-

tros do edifício sede do 

município da Beira, lo-

cal onde fica o gabinete do pre-

sidente do município. Da sua 

janela, no segundo andar, o edil 

da Beira, observa todo cenário 

que se vive no bairro.
Ao SAVANA, Daviz Simango, 

presidente do município da Beira, 

conta que a Praia Nova foi clas-

sificada como uma zona de risco, 

não existem apoios à reconstrução 

e há oferta de terrenos noutros 

locais para quem queira sair dali. 

Simango conta que a permanecia 

da população naquele local tor-

na difícil a concretização do seu 

sonho que é de demolir todo o 

bairro e transformá-lo numa cos-

ta com qualidade ambiental e com 

uma visão extraordinária para o 

oceano Índico. 

Sublinha que os moradores vão 

sair dali para outras paragens e a 

edilidade tem ideia de construir 

25 mil casas no bairro da Maraza 

e, assim, pouco a pouco, descon-

gestionar as zonas informais.

Frisa que, historicamente, Praia 

Nova foi concebida para o repou-

so de pescadores no seu regresso 

ou a caminho da faina. Também 

foi concebido como centro de 

venda de pescado.

Contudo, o local foi ocupado por 

populares que fixaram residências. 

As ocupações vêm há dezenas de 

anos antes da actual direcção to-

mar conta dos destinos do CMB.

parcos recursos, o casal está a recons-

truir. Rocina frisou que, pouco depois 

de Idai, no centro de acomodação, fo-

ram informados que  teriam novas par-

celas no bairro Ndunda, onde deveriam 
erguer novas residências.
Contudo, conta Rocina, apesar do re-
gisto, nunca foi contactado e o recurso 
foi regressar a antiga zona e erguer a 
infraestrutura destruída.
Conta que no período de maré alta, 
o quintal e a casa ficam inundados e 
quem não tem cama em condições dor-
me em cima da mesa ou pernoita na 
estrada até água vazar. 
Outro cenário que foi possível verificar 
na Praia Nova assim como pelo resto da 
cidade da Beira é a invasão das águas 
do mar.
Armando Elias, 53 anos, pescador e re-
sidente do bairro desde 1999, conta que 
viu muitos edifícios a serem engolidos 
pelo mar ao longo da última década, à 
medida que a erosão ia avançando. 
Elias frisa que, quando a maré enche 
com maior vigor, a água  entra nas casas 
e nas barracas do bairro que desafia os 
efeitos das mudanças climáticas. 
Armando Elias disse que ter casa inun-
dada já tinha acontecido muitas vezes, 
aliás, naquele bairro é normal, mas com 
ciclone Idai as coisas foram terríveis.
Sublinha que, o município atribuiu um 
terreno no bairro Ndunda, mas o apoio 
limitou-se apenas à parcela de terra e 
não tem meios materiais para erguer 
nova habitação. Para Armando Elias 
era mais barato regressar a Praia Nova 
que construir nova casa em Ndunda.
Viúva e mãe de três filhos, Ester Cum-
prido, natural de Quelimane, disse ao 
SAVANA que reside na Beira desde 
2003.
Após o Idai, foi reassentada num centro 
montado em Savene, distrito de Don-
do, mas como não havia condições para 

sustentar os filhos optou por regressar à 

antiga residência.

Conta que da Praia Nova é mais fácil 

fazer seus negócios e sustentar a famí-

lia, o que é impossível em Savane.

Cumprido vive em condições precárias, 

2003 vindo do distrito Búzi. Já consti-

tuiu família e não se vê a mudar para 

outro lugar.

Sublinha que as autoridades municipais 

têm conhecimento da situação em que 

se encontra a Praia Nova, mas nunca se 

dignaram a providenciar infra-estrutu-

ras básicas, como é caso de sanitários 

públicos.

Diz que alguns vendedores e moradores 

fazem necessidades maiores em plásti-

cos e atiram os dejectos para o mar, lixo 

ou mesmo na rua ou ainda no quintal 

vizinho.

“Enquanto o município tomava uma 

posição, as outras autoridades diziam 

outra coisa numa contraposição para 

ganhar o eleitorado”, acusou, acrescen-

tando que essa bola de neve permitiu o 

aumento de residentes na Praia Nova.

A par da movimentação dos residentes 

da Praia Nova, o edil da Beira referiu 

que há um outro plano de construção 

de muro de protecção costeira que po-

derá minimizar a fúria das águas.

Simango fala também da vertente so-

cial e explica que muitas pessoas foram 

empurradas para a Praia Nova não por 

vontade própria, mas por outras razões 

como é o caso da tensão político-mi-

litar que por frequentes vezes afecta a 

província de Sofala.

Mas, por outro lado, há pessoas que 

venderam casas para ir viver na Praia 

Nova. Outras construíram casas e não 

vivem lá. Arrendam. 

O SAVANA sabe que o antigo secre-

tário da Praia Nova, agora residente no 

bairro Ndunda, é uma das pessoas que 

tem a sua residência arrendada.   

Quanto às edificações que estão a 

surgir naquela zona, Daviz Simango 

referiu que as mesmas não estão a ser 

erguidas na zona de dragagem. 

Estão a ser construídas numa zona 

próxima da Praia Nova. Diz que se 

trata de uma zona projectada para ha-

bitação, mas que está a ser prejudicada 

pelo facto de as pessoas de má-fé te-

rem destruído a duna de protecção das 

águas do mar.

Explica que Praia nova não pode ser 

vista como algo impossível e “nós te-

mos a magia necessária para isso, mas 

agora queremos assegurar a protecção 

costeira”.Armando Elias Rocina Silvestre

... e convive com a imundície   

Segundo Daviz Simango, a zona é 

vulnerável a calamidades naturais e 

não possui condições de saneamento 

do meio, o que deixa os seus habitan-

tes propensos a doenças. Nesta senda, 

por várias vezes, a edilidade exortou as 

pessoas no sentido de abandonarem a 

zona, mas sem sucesso.

“Conscientes de que aquele não era 

lugar próprio para se viver, em 2006, 

emitimos comunicados em que inter-

ditávamos a construção de edifícios na 

zona ao mesmo tempo que procuramos 

combater o fluxo de pessoas no local. 

Fomos infelizes. Recordo-me duma 

vez em que o secretário do bairro foi 

catanado por pessoas que estavam a 

impedir construções. Localizamos os 

autores, levamos à esquadra, mas o 

processo nunca andou. Não sei se foi 

por razões políticas ou não, mas a ver-

dade é que o processo nunca seguiu em 

frente”, explica.

Simango conta que houve situações 

em que entidades governamentais da 

província, ao mais alto nível, estimula-

vam a permanência de pessoas na Praia 

Nova. 

mas prefere isso que estar num lugar 

sem o risco de alagamentos, mas com 

crianças a passarem fome.

“Estou aqui porque consigo fazer meus 

negócios para alimentar meus filhos. 

Aquando do Idai nos tiraram daqui e 

foram nos deixar em Savane sem ne-

nhum apoio. Fiquei lá por alguns me-

ses, mas a vida estava apertar demais e 

a saída foi regressar”, explica-se Cum-

prido.

Soube o SAVANA que a maioria dos 

habitantes da Praia Nova foi convidada 

a deixar o local e foi atribuída terrenos 

em bairros mais seguros. Mas, a maioria 

optou por vender as parcelas atribuídas 

e regressar a zona. Outras fixaram-se 

nos em novos bairros, mas mantém 

suas residências na Praia Nova com ou-

tros inquilinos a título de renda.

Lucílio Muchanga, 33 anos, pescador 

e residente da Praia Nova, foi uma 

das pessoas que dialogou com o nosso 

jornal e reconheceu que a população 

local vive debaixo de grandes riscos, 

mas nada se pode fazer porque não há 

espaço para erguer novas habitações. 

Muchanga vive na Praia Nova desde 

Daviz Simango

Ester Cumprido expõe ao SAVANA as marcas da penúria que reina à sua volta
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Haiyu Mozambique Mining Co. Lda e as areias pesadas de Angoche

Por Armando Nhantumbo

A 
exploração de areias pesa-
das de Angoche, Nampula, 
pela Haiyu Mozambique 
Mining Co. Lda, uma em-

presa de capitais chineses, é feita 

com falta de transparência e dúvidas 

quanto ao cumprimento das obriga-

ções fiscais.

A Haiyu, a operar no norte de Mo-

çambique desde 2011, tem uma con-

cessão mineira válida por 25 anos, 

renováveis por igual período e atri-

buída à luz da Lei n. 20/2014, de 18 

de Agosto (Lei de Minas). 

A empresa extrai titânio, zircão e il-

minite - minerais pesados usados no 

fabrico de peças electrónicas, peças 

de avião e tintas - mas só processa 

os dois últimos, exportando-os para 

o seu único mercado, a China. 

A falta de transparência sobre a ope-

ração da Haiyu tem suscitado críti-

cas por parte da sociedade civil.

Contas feitas pela nossa reportagem, 

com ajuda de especialistas do sector, 

a partir de dados da Iniciativa de 

Transparência da Indústria Extrac-

tiva (ITIE), um padrão global de 

promoção de transparência e gestão 

aberta e responsável dos recursos 

naturais, do qual Moçambique faz 

parte desde 2009, indicam o não 

pagamento de vários impostos, em 

diferentes períodos.

Por exemplo, de 2012 a 2016, e de 

acordo com a ITIE, a Haiyu não pa-

gou Imposto sobre o Rendimento de 

Pessoas Colectivas (IRPC), a princi-

pal fonte de arrecadação de receitas 

no país.

Conforme a mesma fonte, a empresa 

também não pagou tanto o Impos-

to sobre o Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRPS) relativo a 2017, 

como o Imposto sobre a Superfície, 

em 2014 e 2016. De 2012 a 2018, 

apenas por uma vez, em 2017, a 

Haiyu terá cumprido com a obriga-

ção de pagamento da taxa de conces-

são mineira, desembolsando 12 mil 

meticais.

No total, segundo a ITIE, a Haiyu 

terá pago, em impostos diversos, to-

tais de 3.7 milhões de Meticais em 

2012, 9 milhões em 2013, 8 milhões 

em 2014, 4 milhões em 2015, outros 

4 em 2016, 8 milhões em 2017 e 9 

milhões em 2018.

Velho problema
Os alarmes sobre a falta de trans-

parência nas actividades da Haiyu 

soaram há muito tempo, com sus-

peitas de evasão fiscal por parte da 

empresa.

Num outro estudo, a Amnistia In-

ternacional (AI) calcula que, de 2012 

a 2015, Moçambique terá perdido 

USD 13 milhões [520 milhões de 

Meticais ao câmbio de então] em 

impostos que não foram pagos pela 

empresa de capitais chineses. 

Uma terceira pesquisa, também de 

2018, no caso do Instituto de Estu-

dos Sociais e Económicos (IESE), 

intitulado “Haiyu Mozambique Mi-

ning Company: dinâmicas da inter-

venção chinesa nas areias pesadas de 

Angoche”, mostrou discrepâncias ao 

nível das exportações moçambicanas 

e importações chinesas.

Recorrendo a dados do Banco 

Mundial sobre as transacções co-

merciais de recursos minerais entre 

os dois países, a pesquisa mostrou 

que apenas 28%, correspondentes a 

USD15,8 milhões (695 milhões de 

Meticais ao câmbio dessa altura), 

dos recursos minerais importados 

pela China (USD 56,5 milhões), em 

2015, foram contabilizados à saída de 

Moçambique.

Pelo menos até 2016, a Haiyu era a 

única exportadora de areias pesadas 

para o gigante asiático.

“Isso implica que cerca de 72% dos 

recursos minerais exportados para a 

China, em 2015, avaliados em 40,8 

milhões de dólares americanos (2 

mil milhões de Meticais) não foram 

contabilizados, nem tributados em 

Moçambique”, refere a pesquisa do 

IESE.

Para o autor do estudo, Michael 

Sambo, ouvido pelo SAVANA, pode 

estar em causa evasão fiscal. 

“Isto pode ser um indício da evasão 

fiscal, porque, para algo ser tributado, 

deve ser contabilizado”, sugere. 

“Quer dizer, há muita dificuldade 

de verificação clara das quantidades 

exportadas. Pelo menos até 2016, 

quando fiz a pesquisa, não havia, pra-

ticamente, ninguém da AT, no local, 

a fazer a fiscalização e tudo dependia 

daquilo que a empresa fosse a decla-

rar”, acrescenta.

Em 2014, a Haiyu chegou a ver as 

suas operações suspensas duran-

te três meses, de Maio a Julho, por 

decisão conjunta das direcções pro-

vinciais dos Recursos Minerais e 

Energia e da Autoridade Tributária 

de Nampula, por a empresa estar, 

alegadamente, a exportar, ilegalmen-

te, areias pesadas em bruto.

Foi o então director provincial dos 

Recursos Minerais e Energia, Moi-

sés Paulino que, mesmo sem avançar 

dados, disse, na altura, que a exporta-

ção em bruto daqueles produtos, no-

meadamente ilminite, rutilo e zircão, 

lesava o Estado do ponto de vista 

fiscal, sublinhando que a autorida-

de competente vinha manifestando 

“inquietação” relativamente às opera-

ções da Haiyu.

Secretismo e mais 
secretismo 
Solicitámos à Haiyu informações so-

bre a sua actual situação fiscal, mas a 

empresa não forneceu dados concre-

lhes, declarando que a empresa paga 

os impostos gerais e específicos da 

actividade mineira. 

Os únicos dados fornecidos ao Jor-

nal pela AT sugerem que, de 2011 a 

2019, a Haiyu terá contribuído, para 

os cofres do Estado, com 54 milhões 

de Meticais [USD 1.2 milhões ao 

câmbio médio de então], montan-

tes muito distantes do apuramento 

e cruzamento de dados feito pela 

ITIE.

A fiscalização é outro aspecto críti-

co na indústria extractiva em Mo-

çambique, com impacto nas receitas 

arrecadadas. Conforme a legislação 

fiscal, a liquidação de imposto faz-se 

com base nas declarações do sujeito 

passivo ou em outras informações 

disponíveis. 

Por esse motivo, foi criada, em Mo-

çambique, a Unidade Técnica para a 

Indústria Extractiva (UTIE), entida-

de que, só em 2019, recuperou cerca 

de 2 mil milhões de meticais em im-

postos, resultado de 18 trabalhos de 

auditoria às empresas e instituições. 

Nos cerca de 10 anos de actividades, 

a Haiyu nunca foi fiscalizada, admite 

a AT.

Transparência é um dever
O investigador do IESE, responsável 

pelo estudo sobre a Haiyu Mozam-

bique Mining Company, Michael 

Sambo, regista o secretismo em 

torno das operações da empresa, fa-

zendo notar que, para a sua pesquisa, 

também não conseguiu dados das 

autoridades nacionais competentes, 

nomeadamente, da AT.

“[A transparência] não é uma ques-

tão de poder, mas de dever. Moçam-

bique é um dos signatários da ITIE, 

mas, infelizmente, isto não se está a 

verificar em algumas indústrias e a 

Haiyu é uma delas, que podia, muito 

bem, pautar por maior transparência, 

dar a conhecer as suas actividades, o 

que, efectivamente, está a acontecer, 

ter os seus relatórios também publi-

cados, para que a comunidade em 

geral pudesse ter acesso e saber o que 

está a acontecer, quanto é que está 

sendo produzido, quanto é que está 

sendo exportado. Mas, infelizmente, 

não é o que está a acontecer”, refere 

ao SAVANA.

Quem também vê falta de transpa-

rência na actuação da Haiyu é a eco-

nomista e pesquisadora do Centro 

de Integridade Pública (CIP), Ino-

cência Mapisse.

“A empresa explora um recurso que 

é propriedade de todos os moçambi-

canos e esse recurso é esgotável, pelo 

que os moçambicanos têm direito a 

ser informados sobre a actuação des-

ta empresa e quais os benefícios que 

esta exploração está trazendo”, de-

fende Mapisse, especialista em ma-

térias de indústria extractiva.      

Conexões políticas 
Com um investimento inicial de 

USD 30 milhões, a Haiyu foi funda-

da em 2010, pela África Great Wall 

Mining Development Co., numa 

sociedade por quotas de responsabi-

lidade limitada com a Hainan Haiyu 

Mining Co. Ltd. A África Great 

Wall Maning Development Com-

pany Lda é uma empresa que tem 

apoiado, financeiramente, a Frelimo, 

o partido no poder em Moçambique 

desde a independência de 1975. 

Em 2016, à margem da reunião 

nacional de Quadros da Frelimo, a 

empresa mãe da Haiyu, ofereceu di-

versos equipamentos, que incluíam 

500 motociclos de três rodas. Filipe 

Nyusi, o presidente do partido e da 

República de Moçambique, foi quem 

recebeu o “brinde” e, na altura, referiu 

que a oferta iria potenciar o seu par-

tido no desenvolvimento de iniciati-

vas que tornem a Frelimo viável, sob 

ponto de vista de auto-suficiência.

Em 2014, durante a campanha elei-

toral para as eleições gerais, a mi-

neradora despendeu cerca de um 

milhão de meticais na compra de 

uma camiseta autografada de Filipe 

Nyusi, na qualidade de candidato da 

Frelimo à presidência da República. 

*Esta reportagem foi produzida pelo 
SAVANA no âmbito do programa 
Riqueza das Nações, uma iniciativa 
de desenvolvimento de capacidades dos 
media, implementado pela Fundação 
Thomson Reuters, em parceria com o 
MISA-Moçambique. Mais informações 
em  www.wealth-of-nations.org.  O 
conteúdo é da inteira responsabilidade 
do autor e da editora.

Um negócio obscuro*

tos, alegando que o responsável pela 

contabilidade havia viajado à China, 

sem data de regresso, devido ao surto 

de Coronavírus. 

Amílcar Marremula, que falou ao 

nosso jornal em nome da direcção 

da empresa, limitou-se a dizer que 

a Haiyu cumpre com as suas obriga-

ções fiscais.

“No que concerne aos impostos, a 

Haiyu paga tudo o que são as suas 

obrigações fiscais”, afirmou. 

No mesmo sentido, contactámos a 

Autoridade Tributária (AT), mas, 

alegando confidencialidade, a ins-

tituição recusou-se a fornecer deta- Amílcar MarremulaMichael Sambo

Inocência Mapisse

Num estudo intitulado “As Nossas Vidas não Valem Nada”, a Amnistia Internacional denunciou, em 2018, o custo humano das 
actividades da Haiyu, com um rasto de 48 casas destruídas e 290 pessoas sem abrigo na aldeia de Nagonha.
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Como Moçambique se diferencia de outros 
países sob ataque do coronavírus?
Por Arild Drivdal*

Um problema com o actual 

coronavírus é que ele é 

novo, por isso não temos 

tanta informação quanto 

dispomos sobre outros vírus. Não 

sabemos, ao certo, se ele seguirá o 

padrão típico de infecções virais 

que se traduzem na rápida disse-

minação, pico e um rápido declínio 

quando a imunidade de grupo é al-

cançada. Neste momento, ninguém 

sabe ao certo como a pandemia se 

propagará em todo o mundo ou 

em diferentes regiões, mas já nos 

deparámos com várias previsões 

nos noticiários e nos media sociais 

sobre como o vírus se espalhará em 

Moçambique. Às vezes, essas previ-

sões são apresentadas como factos. 

No entanto, as previsões são fre-

quentemente baseadas em suposi-

ções, extrapolações, generalizações 

e análises incompletas. 

Não são apenas essas previsões pos-

sivelmente motivadas pelo pânico, 

elas também podem alimentar o 

próprio pânico! Não ajuda que uma 

grande quantidade de informações 

erradas esteja circulando ao mesmo 

tempo, dificultando a separação de 

factos da ficção. Essa é a infodemia 

que acompanha a pandemia.

Nunca ajuda entrar em pânico ou 

induzir o pânico. Como um médi-

co habilitado, as autoridades devem 

diagnosticar as condições no país e 

resistir à tentação de tomar as mes-

mas medidas adoptadas por outros 

países, a menos que essas medidas 

sejam consideradas relevantes para 

a situação do país. Em vez disso, 

elas devem adequar a sua resposta 

ao seu próprio diagnóstico e pres-

crever o medicamento correcto. 

Existem muitas razões pelas quais 

uma abordagem direcionada pode 

ser muito mais eficaz e benéfica, no 

país em geral, do que um bloqueio, 

o que seria o equivalente a colocar o 

país em coma induzido, como Paul 

Krugman, do New York Times, de-

fine. É provável que um bloqueio 

(lockdown) tenha impacto social 

negativo, consequências não inten-

cionais e pode não necessariamente 

abordar a actual situação de saúde 

pública da melhor maneira.

Vamos começar com o estudo mui-

to mencionado, publicado pelo Im-

perial College no mês passado, que 

aborda a ligação entre intervenções 

e mortalidade pela pandemia. Este 

estudo foi creditado por mudar a 

mente de Donald Trump e Boris 

Johnson, levando-os a tomar me-

didas mais drásticas nos seus paí-

ses. Como o Imperial College e os 

autores do estudo têm reputação 

estrelar, o estudo foi citado milha-

res de vezes e usado para promover 

bloqueios completos de países e, em 

muitos casos, isso foi/é absoluta-

mente necessário.

No entanto, existem alguns pontos 

que foram perdidos ou mal inter-

pretados. Primeiro, o estudo é so-

bre os EUA e o Reino Unido, não 

é sobre Moçambique. Segundo, é 

baseado numa série de suposições 

que podem ou não ser relevantes 

em África. Terceiro, alguns ana-

listas têm “interpretado demais” o 

estudo. Por exemplo, eles disseram 

que Moçambique corre o risco de 

ter 65.000 mortes extras se o país 

não tomar medidas drásticas e ime-

diatas, mas essa projeção se baseia 

na suposição de que 100% dos mo-

çambicanos serão infectados, o que 

não acontecerá. Até o estudo do 

Imperial College pressupõe que no 

máximo 81% das pessoas estarão 

infectadas. Além disso, os analistas 

assumiram que a mesma dissemina-

ção rápida ocorrerá como nos EUA 

e no Reino Unido e aplicaram uma 

estimativa mais alta de infecciosi-

dade do que o estudo. Em resumo, 

a estimativa de 65.000 é muito pior 

do que o pior cenário possível que 

pode ser derivado do estudo.

Quais são os factores que devem ser 

levados em consideração na ava-

liação do risco e as medidas apro-

priadas a serem tomadas? Vejamos 

algumas das principais variáveis 

que se acredita influenciarem a pro-

pagação e a mortalidade do coro-

navírus: estrutura etária, densidade 

populacional, meio urbano versus 

rural, mobilidade e imunidade pré-

-existente.

Estrutura etária. Já está bem do-

cumentado que as pessoas mais 

velhas correm mais risco de morte 

pelo vírus do que as mais jovens. Na 

África, 60% de todas as pessoas têm 

menos de 25 anos, uma faixa etária 

com menos de um décimo da centé-

sima taxa de mortalidade por infec-

ção (conforme o mesmo estudo do 

Imperial College), ou seja, menos 

de 0,1%, e esse número pode ainda 

ser menor, dependendo de outros 

factores. Em Moçambique, a idade 

média é de 17,6 anos, enquanto que 

na Itália, por exemplo, que regista o 

maior número de mortos no mundo 

até agora, é de 45,4 anos. Em Mo-

çambique, apenas 2,9% da popula-

ção está acima de 65 anos, enquanto 

na Itália, o valor correspondente é 

de 22,8%. Traduzido para números 

absolutos, isso significa que Mo-

çambique tem 870.000 pessoas com 

mais de 65 anos, enquanto a Itália 

tem 13,7 milhões. Comparando es-

ses dois países, a Itália tem 16 vezes 

mais idosos que Moçambique. Cla-

ramente, essa diferença na estrutura 

etária terá um enorme impacto na 

mortalidade nos dois países.

Densidade populacional. Muitos 

pesquisadores apontam para o im-

pacto da densidade populacional, 

como quantas pessoas vivem numa 

área definida, geralmente um qui-

lómetro quadrado, na propagação 

do vírus. É natural que um vírus 

de qualquer tipo se espalhe mais 

entre as pessoas que vivem e tra-

balham próximas umas das outras 

do que entre as que se espalham. 

Essa é a lógica por detrás do dis-

tanciamento social – garantindo 

que não cheguemos tão perto dos 

outros para que espalhemos ou re-

cebamos o vírus. Em Wuhan, onde 

a pandemia começou, a densidade 

populacional é de 20.000 pessoas 

por quilómetro quadrado, enquan-

to em Manhattan é de 25.800 (e 

10.400 na cidade de Nova York em 

geral) e 7.500 em Milão. Neste país, 

Maputo tem a maior densidade po-

pulacional com 3.100. Isto significa 

que, se houver uma rápida dissemi-

nação em Moçambique, Maputo 

ou mesmo os bairros específicos 

dentro da cidade, provavelmente, 

se tornarão pontos de propagação. 

No entanto, se olharmos para o país 

em geral, a densidade populacional 

em Moçambique de 34 pessoas 

por quilómetro quadrado coloca o 

país como número 178 na lista dos 

países mais densamente povoados 

do mundo. Por acaso, os EUA são 

o número 179 (mas com densida-

de muito maior nas grandes cida-

des) na mesma lista. Claramente, a 

baixa densidade populacional em 

Moçambique contribuirá significa-

tivamente para diminuir a propa-

gação do vírus, muito mais do que 

nas áreas densamente povoadas da 

China, Europa e EUA.

Meio urbano-rural. Intimamente 

relacionada à densidade popula-

cional está a proporção de pessoas 

urbanas e rurais, quantas pessoas 

vivem em cidades com maior risco 

em comparação com quantas vi-

vem no campo, com menor risco. 

Na Itália, a taxa de urbanização 

é de 70%, enquanto que em Mo-

çambique, a taxa de urbanização 

é apenas metade, 36%. Em média, 

as pessoas nas comunidades rurais 

estão menos expostas à propagação, 

menos móveis e têm menos inte-

rações com viajantes domésticos e 

internacionais que poderiam levar o 

vírus até elas.

Mobilidade. A quantidade de pes-

soas que se deslocam é um factor 

crucial na distância e na rapidez 

com que um vírus se espalha, o 

que se tornou óbvio ao ver como 

o vírus se espalha de um merca-

do de frutos do mar em Wuhan 

para basicamente o mundo inteiro. 

Viajantes na China trouxeram o 

vírus com eles para os seus países 

de origem. A mobilidade também 

está correlacionada à conexão, com 

que frequência e de quantas ma-

neiras as pessoas numa localidade 

se podem conectar com as pessoas 

noutra. Existem várias medidas de 

mobilidade da população, como o 

número de quilómetros de veículos 

percorrido por pessoa por ano ou o 

número de voos. Embora seja di-

fícil encontrar comparações muito 

detalhadas, em média os países da 

OCDE (relativamente ricos) via-

jam cinco a seis vezes mais quilô-

metros por pessoa do que os países 

africanos (relativamente menos ri-

cos). Uma cidade como Nova York 

costumava ter mais de 3.000 voos 

diários até à bem pouco tempo, 

aproximadamente 100 vezes mais 

do que todo Moçambique. Tais 

diferenças são ainda mais fortes ao 

nível local; onde é quase certo que 

uma pessoa rural nos EUA ou na 

Europa tenha carro, muito poucas 

pessoas rurais em Moçambique o 

têm. Em resumo, a propagação do 

vírus é fortemente influenciada pela 

facilidade e rapidez com que ele 

pode ser transportado de uma lo-

calidade para outra e, em Moçam-

bique, a taxa de transferência será 

muito mais lenta do que nos países 

que possuem infraestrutura mais 

desenvolvida e maior mobilidade.

Imunidade. O factor que é menos 

conhecido sobre o coronavírus é a 

imunidade pré-existente, mas mui-

tos pesquisadores estão investigan-

do. O que é certo é que o nível e a 

natureza da imunidade diferem de 

país para país. Por exemplo, crian-

ças que vivem em ambientes muito 

limpos têm maior chance de desen-

volver asma porque estão menos 

expostas aos germes. Uma teoria 

emergente é que a alta taxa de mor-

talidade da Itália pelo vírus está re-

lacionada à resistência antibacteria-

na, que deriva do uso excessivo de 

antibióticos. Como resultado, acre-

dita-se que muitos pacientes italia-

nos foram infectados nos hospitais 

e sucumbiram à pneumonia (uma 

infecção bacteriana) que se seguiu 

à infecção viral. Em Moçambique, 

como na maior parte da África, a 

população é regularmente expos-

ta a um maior grau de infecções 

respiratórias e a um espectro mais 

amplo de infecções virais, que não 

apenas criam uma imunidade mais 

forte, mas também uma imunidade 

diferente da que está presente nos 

países do Norte. Além disso, outros 

pesquisadores estão analisando os 

efeitos gerais de aumento da imu-

nidade da vacina BCG, uma vacina 

que protege contra a tuberculose, 

mas também melhora a imunidade 

de maneira mais ampla. Embora 

praticamente 100% das crianças 

moçambicanas estejam recebendo 

esta vacina, ela normalmente não 

é mais administrada nos países do 

Norte, onde a tuberculose não é um 

problema há vários anos. Entre os 

efeitos da vacina BCG, está a ac-

ção contra infecções respiratórias 

superiores e inferiores, associadas à 

Covid-19. Embora não exista evi-

dência científica neste momento, é 

absolutamente concebível que dife-

renças na imunidade preexistente, 

anticorpos que se desenvolveram 

em populações por exposição a di-

ferentes doenças, possam reduzir o 

risco em certas populações e é abso-

lutamente possível que a imunidade 

dos “africanos” responda melhor ao 

coronavírus. 

Com todas essas diferenças, po-

demos pelo menos concluir que a 

disseminação do vírus em Moçam-

bique não seguirá o mesmo padrão 

que o estudo do Imperial College 

delineia para os EUA e o Reino 

Unido. Será muito mais lento e 

muito menos do que universal, ou 

seja, muito menos do que 100% 

da população será afectada. Mui-

tos distritos podem não ser afec-

tados. Também podemos concluir 

que o impacto medido no número 

de mortes será muito menor do 

que nos países do Norte, porque a 

população é muito mais jovem e, 

possivelmente, por causa de imu-

nidades pré-existentes. Certamen-

te, existem factores que podem 

levar na direcção oposta, como o 

número de pessoas com o sistema 

imunológico enfraquecido devi-

do ao HIV, mas não parece haver 

nenhuma evidência de que as pes-

soas infectadas pelo HIV estejam 

em maior risco de morte por causa 

do HIV. A capacidade do sistema 

de saúde também afecta a morta-

lidade, especialmente se o sistema 

ficar sobrecarregado. Como o sis-

tema pode lidar apenas com um 

número relativamente pequeno de 

casos graves (aqueles que precisam 

de ventiladores) em qualquer caso, 

é melhor seguir uma estratégia de 

prevenção vigorosa que não envolva 

um bloqueio (lockdown) em toda a 

sociedade.

O que isso significa para a polí-

tica? As autoridades não devem 

implementar um bloqueio. Seria 

uma medida muito pouco adequa-

da à demografia, geografia e outras 

circunstâncias do país, para além 

de trazer consequências negativas 

significativas para pessoas de bai-

xa renda. Em vez disso, o governo 

deve continuar a implementar e 

aplicar fortemente outras inter-

venções não-farmacêuticas, como 

distanciamento social, higiene das 

mãos, uso de máscaras, auto-qua-

rentena, etc. Na medida do possível, 

idosos e doentes devem ser prote-

gidos, uma responsabilidade que 

recai principalmente sobre os seus 

parentes mais próximos. Se apare-

cerem grupos de infecções, essas 

áreas deverão ser bloqueadas rapi-

damente para evitar a disseminação 

para outras áreas. Isso exigirá que as 

autoridades monitorem a situação 

epidemiológica com muito cuidado 

e quase a cada hora. Outros contro-

los de mobilidade podem ser ne-

cessários. Dadas as circunstâncias, 

possivelmente a intervenção mais 

importante é fornecer informações 

precisas sobre prevenção e comba-

ter o enorme fluxo de informações 

erradas; e as informações precisam 

atingir todos os cidadãos, para que 

todas as pessoas saibam quais medi-

das preventivas devem ser tomadas.

Ainda não sabemos, o novo coro-

navírus pode causar muitas mortes 

e perturbações, mas é uma situação 

que deve ser gerenciada dentro das 

possibilidades que o país tem e em 

resposta às suas características es-

pecíficas.

*Assessor técnico sénior da H2N. O 
autor tem um Mestrado em Saúde 

Pública
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Cartoon
EDITORIAL

Uma crónica do Roberto Bo-

laño provoca-me a vontade de 

reler A Revolução Electróni-

ca, de William Burroughs, um 

livrinho de 1972. Como não tem mais 

do que sessenta páginas, baixei-o da 

net para o ler de imediato. As teses de-

lirantes do autor de Refeição Nua as-

sentam como uma luva na situação de 

hoje. Sobressaem três linhas de força:

- a metáfora da adição como figura de 

toda a forma de controle; somos do-

minados pelos poderes do Estado e do 

mercado mediante a adição induzida 

às drogas, ao dinheiro, ao poder, ao 

consumo, ao sexo, e à palavra;

- viciamo-nos nas palavras porque es-

tas na verdade, como o sistema de que 

emanam, a linguagem, não nos são 

originariamente naturais: a linguagem 

é um vírus chegado de «um espaço ex-

terior», não-humano, que nos invadiu 

e parasitou, tendo-nos inclusive pro-

vocado uma enfermidade viral que nos 

alterou a estrutura interna da garganta. 

Face a essa infecção que fez brotar em 

nós as cordas vocais - resultado dessa 

simbiose entre nós e o vírus - muitos 

morreram mas os que sobreviveram 

adquiriram a linguagem;

- terceiro ponto a reter: o vírus pode 

ser maligno, mas como hospedeiros 

do vírus temos uma palavra a dizer, 

i.é, o seu efeito sobre nós depende 

também da energia que colocámos 

no seu “combate”, Burroughs atribuiu 

uma parte relevante ao papel do medo 

como detonador de outros vírus ou 

sintomas latentes no nosso corpo e que 

aproveitam o novo parasita para nos 

infernizar. Como ele o diz, se deixa-

mos que o célebre “instinto de morte” 

freudiano nos persuada de que somos 

“uns derrotados” estamos fritos. 

Estes dois últimos pontos podem-nos 

servir de consolo ou de alavanca. 

É iniludível que o corona vai desen-

cadear mutações no nosso sistema de 

vida que a prazo nos poderão ser fa-

voráveis, desde que este inesperada 

consciência do que é a “biopolítica” 

Virologias
reforce a urgência de nos empenhar-

mos nas causas sociais e numa “nova 

aliança”, eco-ética. Esta crise trouxe-

-nos respostas: o neo-liberalismo é o 

regime que menos nos defende, numa 

crise humanitária.

Em segundo lugar, lembra-nos: as ins-

tâncias inconscientes e simbólicas tan-

to regem a nossa relação com o corpo 

como a sua saúde, eis um convite a que 

exorcizemos os nossos fantasmas.

Outra leitura que surpreendentemen-

te me revelou outro tipo de contami-

nação – neste caso literário – e que 

demonstra que a virologia nos cerca, 

seja qual for o domínio, é a impensável 

ligação entre dois livros e autores apa-

rentemente nos antípodas. 

Quem à partida acreditaria em afini-

dades entre Jack Kerouac e o Camilo 

José Cela? Pois leiam o Pela Estrada 

Fora e em seguida A Cruz de Santo 

André. Os contactos são esmagadores 

e em vários pontos Cela dá um bigode 

a Kerouac, a começar pela voltagem 

da linguagem, o ritmo da escrita, mais 

amorfo no americano, e até – outro 

item desconcertante – na narração das 

relações sexuais entre as personagens, 

muito mais livre e inventiva no galego.

Kerouac escreveu Pela Estrada Fora 

num rolo de papel de teletipo com 36 

metros de comprimento, simplesmen-

te inserido na máquina de escrever e 

sem qualquer divisão de parágrafos, 

deixando que o papel se desenrolasse 

sobre o chão como se fosse uma es-

trada, A cruz de Santo André, escrito 

quarenta anos depois, no mais deso-

pilante estilo paródico, começa assim: 

«Aqui, nestes rolos de papel de retrete 

(as patroas das pensões de estudan-

tes dizem papel higiénico), marca La 

Condesita, escrevendo com esferográ-

fica (…) vai ser  narrada a crónica de 

um desmoronamento». Kerouac sen-

tou-se e deixou que o texto fluísse ao 

som da rádio onde só passava be-bop, e 

deixou que desfilassem as histórias de 

vida, histórias todas verdadeiras, mos-

trando como se sucedia a vida estrada 

fora, à boleia, e como havia cruzado 

a América na companhia de seu lou-

co amigo Dean, tendo como fundo o 

jazz, o álcool, as garotas, as drogas, a 

liberdade.

Em A Cruz… a desbunda é vivida pela 

coralidade das narradoras, que serão 

igualmente as «personagens do drama» 

e se vão revezando a preencher o pa-

pel higiénico – Matilde Verdú, Clara 

Erbecedo, Mary Carmen, Jesusa Cas-

cudo, Mary Boop e a sua mana Matty 

– e a “estrada fora” plasma-se na deam-

bulação das suas existências cruzadas, 

à boleia dos seus inescapáveis apetites,  

vivenciados num ritmo sincopado e 

truculento (puro Charles Mingus) 

porque o desejo entra sempre com 

a vida «pela porta do cavalo» e foge 

à norma, ao planeado, à lei e à lógica 

do argumento. A “moral” da derroca-

da anunciada tange a do tempo que 

desgasta os corpos e enuncia-se assim: 

«Todas e todos nos sentimos descobri-

dores do vício e cúmplices do vicioso, 

se Betty Boop tivesse sabido que o pai 

ia ao ginásio para ver atletas no duche, 

caía-lhe o céu na cabeça, se Betty Boop 

tivesse sabido que a mãe ia à sauna para 

ver mulheres nuas e às últimas filas do 

cinema para ouvir o sossegado arfar 

das masturbações recíprocas, caia-lhe 

o céu na cabeça, a Betty Boop também 

se sentia a inventora do vício; o Lucas 

Muñoz explicou uma noite ao violinis-

ta o que disse Baudelaire: não procures 

mais no meu coração, foi comido pelas 

feras.»

Ademais, em termos estilísticos fareja-

-se mais no Pela Estrada Fora o «co-

medimento administrativo» que em 

Cela… que logra com outra estaleca 

uma progressão narrativa não-linear.

Enfim – o que os vírus nos fazem des-

cobrir (não contem isto ao Trump) -, o 

conservador Cela torna Kerouac num 

seu avatar menor. 

Nos dias difíceis que a humanidade enfrenta por conta da Covid-19, é 

difícil imaginar que um dia a vida volte a ser normal. Em todo o mundo 

luta-se para evitar o pior, mesmo que em algumas partes do mundo, a 

situação seja já de uma calamidade humana.

De repente, descobre-se que bens que nunca foram considerados de muito signi-

ficado, são hoje tão importantes, e com uma demanda que de longe ultrapassa a 

oferta. Máscaras, ventiladores, líquidos desinfectantes, etc., são nomes que domi-

nam as conversas de momento. Países lutam por baterem os outros na colocação 

de encomendas junto do quase único fornecedor que as pode disponibilizar com 

relativa facilidade.

Fronteiras encerradas, espaços aéreos que nunca se viram tão livres, e um siste-

ma de transporte rodoviário em regime de paralisia, resumem uma economia 

mundial a meio gás, e cujas consequências as principais organizações económicas 

e financeiras vão nos dando algum palpite, mas que só mais adiante, lá para o 

futuro, saberemos da sua verdadeira dimensão. E aí nos lembraremos da última 

crise financeira que o mundo enfrentou, em 2008, como um passeio no parque.

Por cá, as nossas autoridades vão fazendo o que podem fazer para retardar o 

momento mais alto da crise, o qual a ciência não pode ainda com exactidão pre-

ver quando será. Enquanto esse momento não chega, é preciso que o sistema 

nacional de saúde se vá organizando para uma resposta adequada à medida das 

capacidades.

O estado de emergência aprovado na semana passada pela Assembleia da Repú-

blica, a pedido do Presidente da República, faz parte dessas medidas preventivas, 

que visam essencialmente reduzir ao máximo o risco de contaminação, através da 

redução dos contactos entre pessoas.

Só que se a intenção é meritória, objectivamente o país não está estruturalmente 

preparado para assegurar em pleno as rigorosas medidas impostas pelas autorida-

des, como aliás, no primeiro dia da vigência do estado de emergência foi possível 

testemunhar.

As recomendações de distanciamento social parecem em muitos casos estarem 

a ser aplicadas apenas ao mínimo possível. Os transportadores semicolectivos de 

passageiros, entre cumprir com a ordem de redução da sua lotação para um terço 

e a paralisação por completo das suas actividades, optaram por esta última, justi-

ficando que o que ganham nem sequer chega para cobrir os custos. 

Em cidades como Quelimane, Nampula e Nacala, onde ciclistas tentam preca-

riamente cobrir a incapacidade do Governo de prestar um serviço adequado de 

transporte público, será difícil ver como é que trabalhadores se farão aos seus 

locais de trabalho nas próximas semanas, sem que prestadores deste serviço e seus 

usuários se coloquem na posição de estarem a violar a lei.

Não há pacotes de resgate como acontece noutros cantos do mundo, onde os go-

vernos podem impor regras restritivas e oferecer alguma compensação em troca, 

para salvar um interesse maior colectivo. Na terra do salve-se quem poder, do 

capitalismo sem regras e do cão-come-cão, é só rezar para que a natureza seja 

complacente.  

Mas mais do que a imposição de regras a serem cumpridas pelos cidadãos, ainda 

que por um relativamente curto período de tempo, a actual situação serve tam-

bém de oportunidade para testar as qualidades comunicacionais do Governo.

Estes são momentos extraordinários, que requerem também medidas extraordi-

nárias. E nesse tipo de situações, a comunicação do Governo para os cidadãos é 

chave. Ainda que sejam subentendidos os objectivos que se pretende alcançar, é 

importante que a mensagem seja talhada de tal forma que se reconheça a legiti-

midade do mensageiro por parte do receptor da mensagem. 

Infelizmente, incidentes como aquele que envolveu o presidente do conselho 

autárquico da cidade de Maputo, Eneias Comiche, em pouco contribuem para 

transmitir a mensagem de que estamos todos no mesmo barco, de onde ou afun-

damos juntos ou chegamos juntos à terra firme. 

Com efeito, dias depois da esposa do edil vir a público anunciar que sofria da 

doença Covid-19, surge um comunicado oficial do município a anunciar que o 

casal tinha feito testes de cujos resultados não tinha ainda qualquer informação, 

apesar do edil estar mesmo internado num hospital local. Acreditavam os men-

tores daquela mensagem que ela iria convencer alguém, depois de tudo o que 

se sabia do roteiro de Comiche nas semanas que se antecederam, e o estado de 

saúde de algumas das pessoas com quem manteve contacto directo em Londres?

Se mesmo dizer que alguém sofre de uma doença de que se sabe que seria raro 

escapar já é um problema, como é que se pode comunicar claramente com um 

público heterogéneo, cuja capacidade de assimilação da mensagem varia entre o 

bom, para muito poucos, e o medíocre, para a vasta maioria? Sabe-se que dos 17 

casos positivos, um já foi dado como tendo sido curado com sucesso. Mas mesmo 

nesses raros casos de sucesso ainda nos é difícil comunicar com total abertura, 

revelando, por exemplo, o nome da pessoa. Talvez seja necessário primeiro a cir-

culação de tanto boato, para que o município de Maputo volte a emitir um outro 

comunicado a informar que o seu presidente, que fez testes mas que nunca obteve 

os resultados desses mesmos testes, já está curado da Covid-19. E aí já não será 

matéria de especulação que o tal paciente de que se fala é o próprio Comiche. 

Por uma questão didáctica, é preciso voltar para onde tudo isto começou. Foi o 

esforço de esconder a existência da doença, o que impediu que medidas adequa-

das de prevenção fossem tomadas a tempo para evitar a catástrofe humana que 

hoje enfrentamos. Será que é difícil aprender dos erros dos outros?

     

 

Na gestão da crise da Covid-19 
é preciso aprender dos erros dos outros

Mas é o seu 
projeto, senhor

Você não pode me 
trazer aqui, eu sou um 
político.

Hospital Geral
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A 
nível mundial, a pande-

mia da Covid-19 vem 

forçando os Estados a 

tomar medidas para pre-

venir a propagação do vírus nas 

prisões. Algumas destas medidas 

colocam em causa os mais básicos 

direitos humanos dos reclusos, 

em particular o direito à visita, 

enquanto outras oferecem solu-

ções aos problemas crónicos que 

afectam a administração das pri-

sões há várias décadas, entre eles, 

a superlotação. 

O direito à visita está sendo con-

dicionado ou interdito, como uma 

medida para limitar a propagação 

do vírus em muitos países. Nem 

sempre é claro se estas limita-

ções abrangem apenas as visitas 

familiares ou se advogados parti-

culares e assistentes jurídicos são 

abrangidos pelas limitações, não 

podendo continuar a visitar os 

próprios constituintes. Restrições 

ou suspensões envolvem também 

a celebração de cultos e qualquer 

contacto com o mundo externo.

Esta medida já causou, em muitos 

casos, desentendimentos entre os 

reclusos e até protestos por par-

te das suas famílias. Dramáticas 

foram as imagens de reclusos 

protestando nos tectos das pri-

sões, na Itália, Bolívia e Brasil. A 

situação degenerou causando eva-

sões, mortes, feridos e sequestros 

de agentes prisionais. Na Bolívia 

morreram 23 reclusos e na Itália, 

14 reclusos perderam a vida, no 

mês de Março.  

Na Itália, o Ministro da Justiça 

Alfonso Bonafede encorajou os 

“reclusos que desejam proteger 

sua própria saúde e a dos mem-

bros das suas famílias a permane-

cer calmos e respeitar as regras”. 

Disse mais que “muitos acataram 

as recomendações, mostrando 

responsabilidade, mas qualquer 

protesto através da violência, deve 

ser apenas condenado e não levará 

a nenhum resultado.” Para conti-

nuar a proteger este direito e ga-

rantir o contacto entre os reclusos 

e suas famílias, o governo italiano 

disponibilizou 1600 telefones nas 

prisões. 

Por que as restrições nas prisões 

são necessárias em um momento 

como este? A superlotação repre-

senta um problema crônico em 

muitos sistemas de justiça cri-

minal. O World Prison Brief  da 

Universidade de Essex, indica que 

as Filipinas tem o nível mais alar-

mante de superlotação, com mais 

de 450% de ocupação. No con-

Prisões:

Medidas tomadas para prevenir a propagação da Covid-19, 
suas consequências e situação em Moçambique
Por Tina Lorizzo*

tinente africano, Uganda o país 

com as prisões mais superlotadas, 

com uma percentagem de qua-

se 320%. Na Europa, a Bélgica e 

na América do Norte, os Estados 

Unidos de América, tem uma su-

perlotação que equivale a 100% 

respeito à ocupação oficial. Na 

América do Sul, a superlotação da 

Bolívia chega a mais de 250% de 

ocupação. As condições nas quais 

as prisões encontram-se, em geral, 

por todo o mundo - muitas vezes 

prisões construídas em tempos 

passados, infraestruturas precá-

rias, quase sempre com celas pe-

quenas e sem ventilação suficien-

te – adicionadas à superlotação, 

exasperam ainda mais a protecção 

dos direitos dos reclusos, em par-

ticular o acesso à saúde.

A superlotação impossibilita o 

respeito das medidas de distancia-

mento social que a Organização 

Mundial da Saúde e os governos 

recomendam para prevenir o Co-

vid19. Formas para descongestio-

nar as prisões são necessárias, não 

apenas para limitar o contágio, 

mas também para consentir o iso-

lamento sanitário de reclusos que 

podem ser encontrados positivos 

ao vírus. 

A superlotação não apenas acen-

tua o contágio entre os reclusos, 

mas também o contacto com 

guardas prisionais e toda a má-

quina de administração prisionais 

são negativamente afectados. Na 

África do Sul, agentes correcio-

nais estão ameaçando uma greve, 

tendo medo pelas suas próprias 

vidas, alegando que nada está sen-

do feito para protegê-los contra 

o coronavírus. Trabalhando por 

quase duas semanas sem nenhu-

ma triagem, desinfetantes ou ou-

tras precauções para combater o 

coronavírus, os guardas trabalham 

em condições, muitas vezes, pre-

cárias. 

Entre as medidas encontradas pe-

los Estados, prioritária vem sendo 

a libertação de reclusos. Reclusos 

com idade mais avançada, mas 

também os doentes, e, em geral, 

quem não apresenta risco para 

sociedade e quem está prestes a 

sair, estão sendo libertados. O 

Irão, com uma população prisio-

nal de cerca de 250 mil pessoas, 

uma superlotação de 150%, e 25 

mil reclusos infectados, já libertou 

85 mil reclusos, emitindo licenças 

temporárias ou mediante paga-

mento de uma caução para aque-

les reclusos cujas sentenças de pri-

são não excediam cinco anos e por 

último, amnistiando os outros. 

Enquanto são tomadas medidas 

reactivas de combate ao vírus 

dentro das prisões superlotadas, 

outros países consideram também 

a introdução de medidas pre-

ventivas. A França, por exemplo, 

decidiu suspender a aplicação de 

sentenças de curta duração e a 

entrada diária de novos reclusos 

baixou de 200 a 30 pessoas. O 

Comité Europeu para a Preven-

ção da Tortura e Tratamentos ou 

Penas Desumanos ou Degradan-

tes recomenda fazer maior uso de 

alternativas à prisão, e abster-se, 

tanto quanto possível, de deter os 

migrantes. Entre as alternativas à 

prisão, são usadas a prisão domi-

ciliar, a liberdade vigiada, a sus-

pensão do processo e a mediação 

penal. 

Enquanto os governos tentam 

resolver os problemas da super-

lotação das prisões, os estados 

de emergência vem impondo a 

criminalização das acções daque-

les que violam as restrições das 

liberdades individuais. No Brasil, 

“infringir determinação do po-

der público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de 

doença contagiosa” prevê a pena 

detenção de um mês a um ano e 

multa. Ainda mais, quem “deso-

bedecer a ordem legal de funcio-

nário público” é punido com pena 

de detenção de quinze dias a seis 

meses, e multa (Artigos 268 e 330 

do Decreto Lei 2.848 de 7 de De-

zembro de 1940). Em Portugal, 

quem desobedecer ao estado de 

emergência comete um crime pu-

nível com pena de até um ano de 

prisão. Na África do Sul, qualquer 

cidadão que divulga notícias fal-

sas nas redes sociais corre o risco 

de pena de prisão até seis meses. 

Enquanto importante criminali-

zar as acções daqueles que põem 

em perigo a vida dos outros, estas 

irão afectar a já precária situação 

das prisões. 

As medidas para prevenir o Co-

vid19 nos estabelecimentos pe-

nitenciários em Moçambique, 

não diferem muito daquelas do 

mundo inteiro. Com cerca de 

100 estabelecimentos penitenciá-

rios, uma população de menos de 

20.000 reclusos e cerca de 8.000 

camas, como confirmam dados 

estatísticos do Serviço Nacional 

Penitenciário (SERNAP), a taxa 

de superlotação é de cerca de 

200%. Fazem parte da população 

penitenciaria, grupos vulneráveis 

como crianças, mas também re-

clusos com saúde e sistema imu-

nológico já comprometidos, por 

exemplo, por doenças como tu-

berculose e HIV/SIDA. 

O SERNAP interditou as visitas 

familiares. Enquanto esta medida 

foi tomada, o governo deve garan-

tir uma clara, continua e sistemá-

tica comunicação com os reclusos, 

sobre a situação do Covid19 no 

país e seu impacto nos estabe-

lecimentos penitenciários, para 

prevenir instabilidades e possíveis 

greves. A comunicação entre os 

reclusos e suas próprias famílias 

deve também ser garantida para 

acautelar frustrações no meio des-

ta comunidade.

Os advogados particulares e assis-

tentes jurídicos podem continuar 

a visitar os próprios constituin-

tes. Os assistentes do Instituto 

de Patrocínio e Assistência Jurí-

dica estão trabalhando em turno, 

diminuindo o número diário de 

pessoas que entram nos estabe-

lecimentos. Entretanto, esforços 

devem ser envidados para que 

esta medida não limite o direito 

de acesso à justiça, já problemáti-

co no país.  

Uma primeira decisão de sus-

pender a entrada de refeições 

foi depois anulada, tendo em 

consideração a presença, nos es-

tabelecimentos, de reclusos que 

precisam de refeições reforçadas, 

vindas das próprias famílias e que 

o SERNAP não pode assegurar 

por problemas orçamentais. Com 

as visitas, foram também anula-

dos todos os tipos de eventos que 

iriam decorrer dentro das peni-

tenciárias. Segundo comunicados 

do SERNAP, a higiene pessoal e 

colectiva e distribuição de matei-

ral higiénico foram reforçados e 

medidas de sensibilização ao Co-

vid19 foram adoptadas. 

O governo está também pon-

derando a aplicação de medidas 

para o descongestionamento dos 

estabelecimentos penitenciários. 

Considerando as medidas to-

madas pelos outros governos, as 

seguintes soluções poderiam ser 

tomadas. Em primeiro lugar, se-

gundo dados do Relatório sobre 

Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados de Moçambique, os 

preventivos por processo sumá-

rio são ainda um número consi-

derável nas penitenciárias – cerca 

de 40% em 2017. Considerando 

que o processo do crime sumário 

não prevê prisão preventiva, estes 

reclusos deveriam ser postos em 

liberdade, considerando a mesma 

ilegal. 

Poderiam ser também libertados 

os reclusos que encontram-se 

a cumprir os últimos meses de 

sentença. Os reclusos com doen-

ças tais como tuberculose, HIV/

SIDA  e outras doenças graves 

que precisam de cuidados espe-

ciais poderiam ser postos em li-

berdade. 

Outra opção para isolar os reclu-

sos potencialmente positivos ao 

Covid19, é a criação de prisões-

-hospitais, como previsto pelo 

Decreto Lei 26.643 de 1936, 

ainda em vigor. O artigo 100 do 

Decreto estabelece que “Poderão 

ser criadas prisões-hospitais ou 

sessões hospitalares nas prisões-

-sanatórios e outros estabeleci-

mentos prisionais para reclusos 

afectados de doenças que exijam 

tratamento ou convalescença de-

morados”. O artigo 101 único es-

tabelece: “O internamento nestes 

estabelecimentos durará apenas o 

tempo necessário para a cura dos 

reclusos, que depois darão entrada 

nos estabelecimentos prisionais 

que lhes competiram.” 

Os juízes deveriam priorizar a 

aplicação de alternativas a prisão. 

O actual Código Penal prevê a 

crítica pública e a reparação dos 

prejuízos causados, entre as medi-

das educativas para infracções de 

pequena gravidade. Prevê também 

a transacção penal e a suspensão 

do processo para crimes puníveis 

com pena de prisão superior a um 

ano e até o limite máximo de dois 

anos.

O trabalho socialmente útil pre-

visto como uma das penas alter-

nativas para crimes puníveis com 

pena de prisão superior a dois 

anos e até ao limite máximo de 

oito anos, pode resultar proble-

mático quando aplicado nos mol-

des previstos pelo Código Penal 

do artigo 90 ao artigo 96. Diante 

da pandemia, onde o distancia-

mento social e o auto-isolamento 

é uma das medidas recomenda-

das, trabalhar na comunidade iria 

contra essas medidas. Entretanto, 

a aplicação dessa alternativa po-

deria ver os reclusos integrados no 

programa de serviço voluntário do 

sistema nacional de saúde, criado 

para fazer frente à pandemia. 

Neste momento de incerteza, fun-

damental é a protecção do direito 

à saúde. O Estado tem a respon-

sabilidade de proteger todos os 

seus cidadãos, dando prioridade 

aos grupos mais vulneráveis, entre 

eles os reclusos. 

 

* REFORMAR – Research for 
Mozambique
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Em silêncio o Mestre pintor manti-

nha o olhar fixo na estrada. Virando 

e revirando os olhos, controlava a 

estrada através dos retrovisores. Ao 

lado, o colaborador somente imitava a par-

te que julgava importante na concentração 

do Mestre, a serenidade. Quando pararam, 

por imposição do vermelho, no semáforo 

da “electricidade”, o Mestre fez um tre-

mendo esforço para não tossir. Enquan-

to isso, o telemóvel tocou, obrigando-o a 

abrir a janela. Vencido o esforço de impe-

dir a convulsão o Mestre desfilou uma rá-

pida rajada de tosse que depois começou a 

ser penoso. Parecia não terminar. Uma vez, 

antes da covid-19, contara ao colaborador 

que os “ricos de gema” tossiam daquela for-

ma. Mas, mais pausadamente. Com estilo. 

Por vezes, parecia que a tosse ocorria em 

“câmara lenta”. Mas o Mestre ainda não se 

podia considerar homem rico. Controlou-

-se para poder atender a chamada. Termi-

nada a interacção por meio do telemóvel, 

virou-se rapidamente para o colaborador 

informando-o que o trabalho havia sido 

Desvio inoportuno
adiado. Este engoliu a saliva em seco. Nada 

comentou. Sabia que, invariavelmente, os im-

previstos resultantes de trabalho adiado ter-

minariam algures na Mafalala. O desafio era o 

“estado de emergência”. O ”verde” abriu. 

O colaborador percebeu que a rota que o Mes-

tre seguia desaguaria, sem dúvida, no mercado 

“Estrela Vermelha”. No “Charlot” outro semá-

foro. Quando o Mestre começou a piscar para 

a direita, o colaborador sentiu-se rebelde. Há 

alguns dias por ali passaram para ir ter com 

uns tipos que se intitularam mecânicos. Estes 

fizeram-nos permanecer horas a fio até apare-

cer um indivíduo que mais era adivinho que 

mecânico. Este depois deu lugar a um outro 

que também deu a entender que percebia de 

“rótulas e ponteiras”. Afinal, também pro-

curava “estagiar” na carrinha do Mestre. Foi 

preciso uma persistente intervenção policial 

para que se resolvesse o problema em questão. 

Mas, o que mais preocupava eram os indiví-

duos que não paravam de provocar jactos de 

urina, atrás do contentor de lixo, algumas mos-

cas esperneavam-se ao lado de outras já mo-

ribundas. Nesse dia o Mestre não se lembrou 

de tossir. Falaram de vírus, de maus mecânicos, 

de burlões, sempre suportando aquele chei-

ro nauseabundo, cheiro assassino que matava 

mais rápido que o coronavírus. A rebeldia do 

colaborador extinguiu-se quando cortaram o 

“Estrela Vermelha” avançando em direcção à 

avenida de Angola. 

Passaram por uma moradia vestida à MDM, 

tipo sede do partido, próximo a uma paragem 

onde a aglomeração de pessoas espaçadas a 

centímetros umas das outras, exigia alguma 

emergência no transporte das mesmas. En-

quanto desciam, defronte da sede do partido 

Frelimo, o Mestre lembrou ao colaborador que 

naquela avenida faltava a representação da Re-

namo. Este não estava preocupado com essas 

coisas de partidos. Para ele, aquela avenida sig-

nificava carne assada e vinho tinto. Mas isso 

não passava de um ponto. A última vez que 

estivera com o Mestre no tal “ponto” consegui-

ram perceber o significado de carne assada na 

brasa. À moda antiga, como o Mestre teimava 

repetir, degustaram uns bons litros de vinho, 

terminando pela Mafalala adentro, onde se 

perderam na cartografia feminina deste bair-

ro. Naquele momento, pela velocidade que 

Mestre imprimia, nada fazia prever o des-

tino. Quando de repente a carrinha parou 

perto do “ponto” o colaborador soltou um 

sorriso triunfal. O Mestre saiu da carrinha 

e desatou, de novo, a tossir. O cheiro à 

carne assada era forte. Porém, muito mais 

forte eram os apupos e gozos chapiscados 

contra o Mestre, rotulando-o “coronaví-

rus”. O “sorriso triunfal” do colaborador 

ficou, então, azul. As possibilidades de 

carne assada e vinho tinto esfumavam-se 

à medida que o Mestre tossia e as pessoas 

gritavam ripostando “coronavírus”, “fica 

em casa”. Quando o Mestre se acalmou, 

para se vingar, convidou o colaborador ao 

“ponto”, onde abusaram de carne assada e 

vinho tinto para melhorar o gosto da fúria. 

Depois de expulsos do local para o encer-

ramento das portas, interpretado o senti-

do de “estado de emergência”, desataram 

a resmungar. Revoltados, optaram pelos 

lenços e capulanas abundantes da Mafala-

la para se prepararem para o dia seguinte. 

Ele definia-se a si próprio como um de-

sempregado de carreira.

A caminho dos quarenta, Dafne Sha-

mael, de facto, tinha tido a sua ocupação 

digna desse nome aos dezoito anos, quando 

abandonou os bancos do instituto industrial no 

início de uma caminhada que terminaria com o 

seu diploma como engenheiro mecânico. 

Vivia como uma rola, em ninhos alheios por 

tempo efémero, sendo que poderiam ser de 

amantes em paixões violentas, profundas e 

muito passageiras, em casa de amigos ou pa-

rentes que lhe deitavam a mão de um prumo 

motivo ou outro. 

Levava a vida borboletando entre as barracas 

do Museu, as do Mandela, do Mercado do 

povo ou Janet, e, muito raramente, as do pul-

mão, na Malhangalene. 

De tempos em tempos faziam incursões, tam-

bém pelas raras tascas que ainda restavam no 

bairro central. Alto, bem constituído fisica-

mente e de um arcaboiço mental acima de toda 

a prova, tinha um domínio, quase perfeito, da 

língua portuguesa, o que aliada a uma imagi-

nação sem limites de mentir com desfaçatez e 

sem gaguejar. 

Andava por seus domínios sempre acácia de 

algum parolo, que é como quem diz: qualquer 

otário que tanto poderia ser um amigo de in-

fância, como quem há anos não se encontra-

va, um admirador por uma razão ou outra, um 

incauto a procura de alguém que lhe enchesse 

o vazio do tempo por preencher entre uma 

cerveja e outra ou qualquer outro sujeito pa-

ganene.

Quando assim não acontecia, Dafne Shamael, 

tinha a paciência de uma aranha que tece a sua 

teia e fica no meio dela, calmamente, a espera 

que algum insecto pouse nela, mesmo que, en-

tre o fazer a teia e o insecto pudessem decorrer 

horas. 

O pendura
Quando se dava o caso de o insecto cair na sua 

teia, Shamael não tinha mãos a medir nem se 

poupava. Podia levar horas a dissertar sobre a 

disposição de uma cabine de pilotagem de um 

avião comercial ou a falar sobre a alucinação 

que era estar aos comandos de um caça bom-

bardeiro integrado numa esquadrilha que ia 

bombardear, com mig23 ou 27, um alvo que 

se estivesse a três mil quilómetros de distân-

cia, distância que, garantia, poderia ser feita em 

menos de doze minutos. 

Otário, também falava com facilidade e voz 

embargada sobre uma aterragem de emer-

gência que fez uma vez com um Bimotor na 

Reserva de Chimanimani, em Manica, quan-

do para lá levava um grupo de historiadores e 

antropólogos que iam ver as pinturas rupestres 

que por lá existem nas grutas e que são famosas 

em todo o mundo. 

Mas do que ele gostava mesmo de falar era 

sobre as paisagens idílicas e virgens que pude 

usufruir quando, uma vez, alguém da WWF 

me solicitou que levasse uma carrada de ele-

fantes jovens do Kruger Parque viagem que fez 

desde a cidade do Cabo até ao Cairo, que era o 

destino final, para um zoológico especial.

Foi agradável, porque, para além das paisagens, 

ele ia na companhia de uma jovem zoóloga, 

holandesa, filha de pai etíope e de mãe jamai-

cana, o que lhe dava características de uma be-

leza inexplicável e exótica.

Dizia isto e fazia uma pausa enquanto enchia 

o seu copo, deixando o ouvinte Otário a imagi-

nar o que poderia ter acontecido numa viagem 

de ida Cabo – Cairo para no regresso, ainda 

por cima, trazer uma carrada de camelos para 

o Kruguer Park. 

Mas ele não desarmava, estava a vontade, tanto, 

por saber do que falava, tanto por ter imagina-

ção, porque, na verdade,  Dafne Shamael ocu-

pava muito do seu tempo a ler revistas, jornais 

ou a ouvir programas especiais na rádio ou na 

televisão. 

Nunca poderia ser apanhado em falso, a não 

ser, pelos que já o conheciam como um perfeito 

mentiroso e um pendura profissional.  Como 

aconteceu daquela vez que o JP enfurecido lhe 

atirou para a cara: “estou farto de pilotos que 

nunca voaram”.

Mas quando era assim, Shamael, cruzava os 

braços sobre o peito, calava-se o tempo que 

fosse necessário e fixava o olhar para um alvo 

distante que poderia ser um televisor a passar 

um programa de corridas de formula 1 ou de 

como uma nave espacial pode permanecer com 

um cosmonauta durante mais de 10 meses no 

espaço  como aconteceu com Serguei ToPole-

ve. 

De modo que, naquela sexta-feira de fim do 

mês, ele foi um dos primeiros a chegar ao clube 

para ocupar o lugar que lhe convinha. 

Era uma mesa ao lado da janela grande e baixa 

que dava uma vista panorâmica sobre a avenida 

24 de Julho a escassos metros do edifício sede 

do Ministério da Educação e Cultura, como 

se chamava na altura. As doze e vinte apare-

ceu a sua vítima que era o que lhe convinha: 

o Doutor Alfeu Daniel Guirrugo, que, como 

toda gente sabia, para além da origem bitonga, 

vivia com o estigma de pertencer a uma tri-

bo a que se atribuía uma sovinice tacanheies e 

egoísmo insuperáveis,  e foi sentar- se a mesa 

do Shamael. 

Cumprimentaram-se.

Uma das virtudes que Shamael tinha era a afa-

bilidade. Guirrugo pediu uma cerveja. Quando 

veio Shamael fez sinal ao empregado e disse-

-lhe: traga mais um copo faz favor. O emprega-

do trouxe o copo, Shamael não se fez de rogado, 

encheu o seu copo e propôs, cortejamente um 

brinde ao Paganine, o que ele aceitou, embora 

se notasse no seu rosto um certo contratempo. 

Não era coisa de que estava à espera, mas 

aguentou e pediu um prego no prato. Quando 

o prego veio Shamael disse ao empregado: traz 

mais um garfo e uma faca. Guirrugo perma-

neceu calado, embora, o seu nervosismo fosse 

cada vez mais notável. 

Quando o empregado trouxe o garfo e a faca 

Shamael disse: com licença Doutor e pôs-se a 

trinchar o prego com uma agilidade acima de 

qualquer reparo. 

Picou o primeiro pedaço e fez um humm… 

muito prologado, semicerrando os olhos com 

deleite.

Depois fez sinal, novamente, ao empregado e 

disse: traga mais uma fatia de pão e piri-piri.

Aí o Guirrugo foi aos arrames: olha lá, eu não 

uso piri-piri na minha comida. Shamael não 

se fez de apanhado, sorriu largamente e disse: 

ah… já me tinha esquecido, não faz mal Dou-

tor, eu vou por o piri-piri só do meu lado. 

E enquanto dizia isto, começou uma conver-

sa, mais ou menos, que podia se prolongar por 

horas, para atacar o problema dos incêndios na 

Amazónia e da ousadia daquela jovem sueca 

que desafiava o mundo sobre a forma negligen-

te como estava a ser atacado o problema das 

mudanças climáticas. 

Guirrugo já não se aguentava de pé, tremia por 

todos os lados e foi assim, a tremer que pu-

xou da carteira tirou uma nota de quinhentos e 

disse ao empregado: pague a conta. Os trocos 

depois verás o que vais fazer. 

Shamael disse calmamente: se não se importa 

Doutor, eu vou ficar com eles. Vão fazer muito 

jeito.” 

E sorriu como quem diz: força. Do  destino 

ninguém foge. Esta é a minha fatalidade.

Era tarde de sexta-feira, fim de mês, e quando 

Guirrugo se levantou, Dafne Shamael, suspi-

rou fundo prazeroisamente: estou condenado a 

ser feliz, disse ao empregado. 
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Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania,
Senhor Primeiro – Ministro, 
Senhores Ministros e Vice-Ministros,
Distintas Autoridades Civis, Militares, Partidárias e Religiosas,
Senhores Membros do Corpo Diplomático,
Respeitados Pares,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,

Excelências,

Lamento que, as primeiras palavras, sejam de pesar pelos milhares de cida-
dãos que diariamente sucumbem, em muitos países, pelo efeito devastador e 

até ao momento três casos positivos, conforme dados do Ministério da Saúde.
Esta impiedosa pandemia não tem ainda uma vacina à vista, mas temos nas 
nossas mãos, acções e atitudes um poderoso aliado centrado na prevenção. É 
fácil, barata e ao dispor de muitos e de todos como a primeira barragem para 
travar a propagação deste mal.  
À todos, cumprindo rigorosa e escrupulosamente as recomendações médicas 
e sanitárias, podemos erguer uma muralha para travar a propagação deste ini-
migo de saúde pública, quer na família, na comunidade, no local de trabalho 
e no mundo em geral.   

-
tes da necessidade de se aprovarem os instrumentos programáticos e de pla-

-
tir aos moçambicanos, as suas necessidades básicas e das quais se destaca a 
própria saúde. 
No meio à catástrofe que se abate sobre muitos países e, alguns com econo-
mias desenvolvidas cujos sistemas de saúde de primeira linha desmoronam 
como cartas de baralho, queremos saudar as medidas de saúde pública pre-

-

 
-
-

missão. 

-
-

cação, das forças de defesa e segurança, das artes, da imprensa, instituições 
privadas e públicas e muitos outros que estão a participar nas campanhas de 

para os dias 20 a 22 de Março, um evento que quando reúne junta centenas de 

onde os problemas de alguns países se expandem para outras nações 
outrora distantes de forma célere;

-

a humanidade da pandemia como o coronavírus, ébola e outros;

como humanos, pequenos demais perante à ela e suas Leis, mesmo que 
dominemos a ciência e a tecnologia.   

Intervenção de Sua Excelência
Sérgio Pantie  

Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 
Membro da Comissão Permanente 

da Assembleia da República
 

Proferida por Ocasião da 
Sessão Solene de Abertura da 

I Sessão Ordinária da Assembleia da 
República - IX Legislatura

BANCADA PARLAMENTAR

Excelências,

-

-
-

nifestos apresentados pelos partidos e seus candidatos. 
Numa corrida eleitoral testemunhada por várias entidades nacionais e estrangei-

-

-
-

-

-
dos políticos e seus candidatos, e aos eleitores em geral, por terem dado mais um 
exemplo ao mundo na consolidação da democracia e no cumprimento rigoroso 
dos ciclos eleitorais, de cinco em cinco anos. 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 
Excelências,   

juramento de continuar a “Ser o Presidente de todos os moçambicanos e a sua promessa 
de trabalhar pelo Moçambique que todos sonhamos”.

-

mais emprego para jovens, hospitais, estradas e pontes, fontes de abastecimento 
de águas, energia, turismo e catapultando a agricultura como a base do desenvol-

-
no central, nos governos provinciais, na administração pública e nas assembleias 
representativas, a presença de jovens na dianteira da produção e até na liderança, 
sobretudo nos distritos.

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Respeitados Pares,
Excelências, 

-

a Nação.
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-

criação de mais de três milhões de postos de emprego. 

-

-
-

-
-

ças públicas.  

-

Excelências, 
-

-

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Estimados deputados,
Excelências,

é imprescindível. 

“A Paz foi e será sempre a nossa prioridade absoluta. No mandato que agora co-
meça continuaremos a apostar na preservação da Paz como condição indispensá-
vel do desenvolvimento. Continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender 
e a promover a Paz”.   

Acreditamos que “Moçambique tem tudo para dar certo” como nos tem ensinado 

economia. 
-

mentar, a produção de energia, o investimento em infraestruturas como pontes, 
estradas e ferrovias, o investimento no turismo, entre outras, dependem do clima 

-
geiros.

bem-estar dos moçambicanos que, usando o que lhes resta do saber e inteligência 
-

populações indefesas, directamente afectadas, condenamos de forma veemente es-
tas acções criminosas.

-
tores fundamentais para o desenvolvimento político, económico, social e cultural 

ultrapassar as diferenças e contribuir na construção do bem-estar comum, acima 
de interesses individuais ou de grupo. 

-

sincera, honesta e corajosa para a implementação dos entendimentos do ano pas-
sado. 

-

a garantir a defesa da soberania, da ordem e tranquilidade públicas, assegurando o 
pleno funcionamento das instituições democráticas e protecção da vida das nossas 
populações, das empresas e outras. 

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
A democracia e a boa governação são os princípios que sempre orientaram a agen-

-
-

requerer uma participação activa de todas as forças vivas da sociedade, dos 
-

devem contribuir para a consolidação deste modelo, porque entendemos que a 

Espera-se que o diálogo e debate franco e aberto de toda a sociedade, vá cons-
truindo consensos e tomada das melhores decisões, em prol do interesse do 

interesse dos moçambicanos. 
Ao aprofundar o processo da democracia parlamentar em diversos fóruns 

-
pais, a existência de uma imprensa livre, um quadro normativo que permite o 

que é através do diálogo e não da força das armas, que se resolvem os proble-

Excelências,
-

e expectantes, aguardamos que para além de descrever as acções e actividades 

implementados para o combate a criminalidade de forma geral.
A corrupção é um fenómeno que preocupa a todos, pelo impacto negativo que 

fenómeno que enfraquece a sociedade e compromete a justiça social e o Estado 

que põem em causa a boa governação, a gestão transparente da coisa pública, a 
estabilidade e a melhoria de vida dos moçambicanos.  

-
ticular enfoque para os raptos e sequestros, violência doméstica e outros tipos 
legais de crimes, que repugnam a nossa sociedade e minam o ambiente de tran-
quilidade no seio das famílias moçambicanas.  

para juntos analisarmos estas matérias que preocupam os moçambicanos.  
 
Senhores Deputados, Meus Pares,
Excelências,
A nível internacional, registamos com apreço a retoma da ligação aérea Mapu-
to-Lisboa-Maputo, pelas Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), a partir deste 

relações económicas e empresariais. 

-

Ainda em resposta às preocupações apresentadas pelas nossas comunidades, 
-

que rompe com o procedimento anterior que impunha viagens a Moçambique 
para obtenção destes documentos importantes.  

Senhor Primeiro-Ministro,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

jugo colonial.

-

Apelamos a todos os moçambicanos a transformar a celebração deste cente-

-
divisível e próspera.

-
dia dois dos seus mais destacados lutadores pela causa nacional designada-

Marcelino dos Santos, percursor da luta de libertação nacional, Membro funda-

Excelências, 
-

-

Senhora Preessiidddente da Assembleia da República,
Estimados ddeepppputados,
Excelênciass,

é imprescinnddívvel. 

“A Paz foi ee serrrá sempre a nossa prioridade absoluta. NNoooo mmmmmandadato queue agogorraar cco-
meça continnuuaarrremos a apostar na preservação da Paz ccommmmmoo conddiçççi ããoã  inddisispensáá-
vel do desennvvoolllvimento. Continuaremos, nem que isso nnoss ss cucuuuuuustststte e a viviiddadada,, aa ddefendderr 
e a promoveerr aa Paz”.   

Acreditamoos qquuue “Moçambique tem tudo para dar certo” ccccoomommmmomo o nos tem ensisisis nnnanadddodododoo 

economia. 
-

mentar, a pprooddddução de energia, o investimemenntntoooo emmemem iii ffnfnfraraesesttrtr tuttuuuru as ccomo popoontnttteeseseseses, 
estradas e feerrrrooovias, o investimento no o tuturririrismsmsmmooo,o,o, eeeenntntrerere ooooutututras,s, ddeppenendedemm dodoo ccllil mamamama 

-
geiros.

bem-estar ddooss s mmmooçaçaç mmbmbbiicannnnosos qque,, ussananndododod  o qqqqqqueue lhhes resta do saber e inteeligggênê cciciciaaaa 
-

populações innddddefe esass,, dididirrerereecctctcctaamamamenteteee aaaaaaffefeefeefefeccctctadadasas, condndenenaamos de formrmaa vveeeme ennnteteteee eeeeessss---
tas acções crriimmmimminonon sasass sss.ss.

-
tores fundamentais para o dddesennvnvvnvolvvimento político, , eeconnómómicico,o, ssooccooociiiaall eee  ccuc ltural 

ultrapassar asass ddddddiffififferrrerereenençças e e contribuirrrr nnnaa cococonsnsnsttruçãoo ddoo o bbbebem-esesttar comummm, aaaaccicicimmma 
de interesses iiinndiivviduaais ou de grgg upupupupo.o. 

-

sincera, honesessttata ee ccororajajjjjjossso a para aa iimmpppleemementntn açça ão dos eenttteendimentntososso  do annooo ppappp ss-
sado. 

-

a garantir a ddefffefefeesa dadaada ssssobbobobobbererania, ddaaa ordrddemememmme eeeee tttrraanqqqqnnquuiuiiilidaddde públililicaaccass,s, aaaaassssss egurraannnnddod oo 
pleno funcioonnnaaaamem nto daaasssss inni stituuuiiçõõões ddememmemoocráááátiititiicccacacasss e prooteeecção da vvviddaaa dass nnnnoossass 
populações,, ddddaaass emmppprprpresesessaaasas e outrrraasss. 

Minhas Sennhhhooooraas,,,
Meus Senhohooress,
A democraciaa eee aaa bbboaoaoa governação o sãsãsãsãooo ososos priincnccncípípíppioioiosss qque sesempmpmpprerer oooriririenenentatataram a agagaggenenn-

-
pais, a existência dde uma imprensa llivre, um quaddro normativo que permite o

ququee éé atatraravévéss dodo ddiáiálologogo ee nnãoão ddaa foforçrçaa dadass ararmamas,ss, qqueuee ssee reresosolvlvemeem ooss proble-

ExExxceceelêlêêncncciaiasss,
-

e expectantes,, aagugugug ararddadaaad momom s que para além de descrever as acções e acctiivvidades 

implementados paapap rararaaa ooo cccccoommmoombab te a criminalidade de forma geral.
AAA cocorrrruppupuuuppp ããçãççããão oo ééé ummmum fffennnenómmómómmmeeneenoo que preocupa a todos, pelo impacto neggatatiivi o que 

feenómenoono qqqueuue eenfraraaqququueeececceee a a sociedade e compromete a justiça socciaiaall ee ee ooo o Estado 

que põem em causa a booooaaaa a ggovernação, a gestão ttraraannsnnsppapparerente da coisa pública, a 
estabilidade e a melelelhohohohh rriir aa dede vida dos momoçaçambmbbmbmbmbmbiiciiciciccaananoos.  

-
ticccullalar enffofoquq e paparaa os rraraaptptptoss ee ssseqqqueeeessststtros, violência doméstica e outros tipos 
legaisi dde crcrimmmmmeesseseses, quuquuqueeee e repupuugngngnamammaam aaa nnnnoossossa sociedade e minam o ambiente de tran-
ququilidadadadadeee e nnonoonnooo ssseeieiieioooo o dddadadad sss famímmíliliasasas mmmmmmoooçççççaambicanas.. 

papapapapapapap rrrararar jjununtos analaliisisararaarmmomommomossss esee tatas maaaattéttéérirriassas qqquue preocupamm ooss s mmomomomooççaçaç mbicannooss.  

SeeS nhn oresess DDepeputttutt ddadadosos, MMeMeusss Parrreeses,
ExExceceelêlêlêllênncncncias,,,,
AAAA AA níníveeeelll inininnteteternrnrnaacaciioioioonnnanal,ll,l, rregegegistaammmomos ss cocoocommmmm aapaprereeçoçoçço aa retetoma da ligação aérea MMapu-
to-L-LLisissisboboob aa-a-Maapupupup ttoto,,, ppepelas LiLiinnnhn assaas AAAéérérérreeaaeeass dedede MMMooçambique (LAM), a parrrtiitirr deste

rerereellalaçõõçõeseses econónóómmmim cacaacassss eee ememmmmprprrrrpreese arrriiaiaiaiiisss...

-

AiAindn a emm resspopostttsttaaa àsàsàs ppprereocupações s aapapapprrereressentadass ppp lelelaasasass nnnnoso sas cocomumunninn ddades, 
-

ququeee rompe com ooo o prprpprprprp oococoococeededimento aaannttnteeereriooior r que imimmpupupup nnhhaa vviviaagennssss aaa a MMMoMoMoçaaaç mmmbm ique 
para obtenção deeedeststttes documummenenene tooooss iiimimportannteteess.s. 

Senhor Primeirirrroo-o MiMiMiMMi ininniststro,
Minhas Sennennhhhoooorrraas,,
MeMeMeusussusss SSSSSSeneneneenhhohhhorerereres,s,s,
ExxExceecellêênncciaias,

jujujuugogoogogo cccc lollololo oniial..

-

Apelammmmooos a tooodddos ossss mmmoçambbbiccicicanaa oossss a transfofoormar aa ccccelebbrara ãçããçãçãção oo ded stteee cec nte-

-
divisívveeel e prósspppepp ra.

-
idididid aaa ddod isss dos sseeeuuus mmaaaiiis dddeesssstacccaaddod s llluuutattadodorres pepeep la caauussasas  nacional ddedesiissiiggnada-

MaMMarcelinnoo ddodoss SaSantoss, pepercrcuursor ddada lluta dede llll bibibiberertatação nacionallal, MMeMembro funda-
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mundo amantes do progresso não se escreve sem a presença de Marcelino dos 
Santos.
Marcelino dos Santos esteve sempre na dianteira do processo de construção de 
uma Nação unida, onde moçambicanos de diferentes etnias, raças, religiões e es-
tratos sociais são irmãos na família moçambicana.

-
coberta de jovens e emergentes cultores da arte, cultura e desporto.   

dentro de nós. 
-

-

-

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
A abertura da Sessão coincide com a comemoração do mês da Mulher, cujas ce-

-

-

que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é possível. 

que com mérito assumiram posições de governação e às nossas sobrinhas, irmãs, 
tias, mães e esposas que nas mais diferentes frentes de trabalho lutam pela cons-

-

pela eleição para esse subido cargo e auguramos que ao longo dos próximos cinco 

-
ponsabilidade, tendo sempre no diálogo permanente com os diferentes actores 

cargo, não acrescentaremos a carga da falta de cooperação.

-

-

a Mulher Moçambicana. 

Parabéns Mulher moçambicana.
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro-Ministro,
Senhores Deputados, Meus Pares,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Excelências,
Aos ilustres convidados, representando os órgãos de soberania, as autoridades 

-
plomático, a comunicação social e a sociedade civil e cuja presença nos honra, 
vai a nossa vénia.

todos nós, responsabilidade e muita dedicação. 

-
lismo. 

Excelências, 
-

A todos, muito obrigado pela atenção dispensada. 

 
 

 

 

Estimado Cliente, 

 

A saúde e o bem-estar dos clientes e colaboradores são de extrema 
importância para a GES20, a sua fornecedora de Água Mineral em garrafão 
retornável de 18,9 L, que sempre se regulou pela máxima exigência ao nível da 
higiene e segurança. 

Com o surgimento dos primeiros indicadores sobre o Covid-19 avançamos de 
imediato para a implementação de medidas de higiene e segurança 
extraordinárias adequadas à situação, de acordo com as orientações das 
autoridades nacionais e das instituições internacionais. 

Estamos a seguir atenta e reforçadamente as instruções das autoridades 
nacionais e das instituições internacionais para proteger os nossos clientes e 
colaboradores. Os nossos distribuidores e técnicos foram instruídos para cumprir 
os mais elevados padrões de segurança exigidos pela situação, seguindo 
procedimentos rigorosos de higiene para evitar eventuais riscos. Além disso, 
conforme é nosso procedimento normal, todos os funcionários que apresentarem 
sintomas de gripe devem ficar em casa e não entrar em contato com colegas ou 
clientes. 

Comprometemo-nos a fornecer o melhor serviço aos nossos clientes, mesmo 
em circunstâncias sem precedentes. 

Aproveitamos para relembrar as normas que, para além das habituais, 
tornarão correta e segura a utilização do nosso equipamento numa situação 
sensível como é a que vivemos: 

 

 

ncher um copo ou 
uma garrafa. 

 

Garantimos que estamos a tomar todas as medidas preventivas necessárias 
para evitar riscos de contaminação. 

Para mais informações, entre em contacto com a GES20 através do nosso 
Call Center, ou por e-mail para encomendas@ges20.co.mz.  

Sempre que possível mantenha-se em casa, a GES20 garante que 
chegará até si com Água Mineral de elevada qualidade. e a de e e ada qu
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Por razões de calamidade pública, em Moçambique foi declarado o estado 
de emergência por 30 dias no dia 1 de Abril de 2020 por Sua Excelência o 
Presidente da República através do Decreto Presidencial nº 11/2020. O De-
creto prevê alterações ao nível dos direitos, liberdade e garantias (artigo 3); 

de emergência (artigo 8). Segundo a Ruth Castel- Branco o Decreto prevê uma 
série de medidas restritivas orientadas para a contenção da propagação da CO-
VID-19. Estas incluem a proibição da realização de eventos públicos e privados; a 
rotatividade laboral; e o encerramento de estabelecimentos comerciais, de diversão 
e equiparados, ou pelo menos a redução da actividade. Ela refere ainda que existe 
uma ambiguidade perigosa na redacção do Decreto sobre como se tomarão neste 

e das restantes Forças de Defesa e Segurança.

tornar rapidamente muito complicada. Com base em estudos disponíveis 

-
pacidade instalada dos sistemas de saúde no país, mesmo conjugando os 
públicos e os privados.
É preciso salientar que em Moçambique
Os riscos de infecção por corona vírus para as mulheres, além de ex-

rendimento delas.

-

-
sidencial sobre o Estado de Emergência.

- Num país onde a maioria são mulheres, sobretudo jovens, a prevalência 
de uniões forçadas e prematuras das meninas é uma das mais elevadas 
do mundo; a infecção pelo HIV é superior a 13% e atinge 3 vezes mais as 
mulheres do que os homens; onde a violência praticada contra as mulheres 
atinge níveis muito elevados; onde apenas 1,4% tem escolaridade de nível 

-

- Moçambique tem cerca de 28 milhões de habitantes e conta apenas com 
2.473 médicos

- As dezenas de milhares de  

massa, a Moçambique sem que se determine quem pode estar infectada/o 
é um r  
das famílias que os recebem neste momento;
- As populações atingidas mais duramente pelos desastres ambientais no 

-
-

-  Os -

escolas, postos administrativos), a fuga de famílias para lugares seguros, 

- Muitas -
-

jornais) e a fraca capacidade dos serviços do Estado em muitas zonas do 
país, nomeadamente nos meios rurais e remotos onde se concentra uma 

pandémica e alarme da saúde pública;
-  Moçambique tem uma economia muito dependente da ajuda externa. 

-
-
-

 

-

-

suas famílias, de enfrentar a escassez crescente e a violência. Às mulheres 
continua a caberem as tarefas de cuidar das crianças, de procurar medica-
mentos e comida nas machambas. As mulheres e as meninas continuam 

acentuar-se em contextos de emergência social. Deste modo, sabe-se que 
os impactos de género, nomeadamente, na vida e na saúde das mulheres e 

1. O aumento da violência em contexto doméstico e no espaço do tra-
balho (sobretudo o trabalho doméstico);

2. O aumento da possibilidade de violência (roubos, ataques sexuais) 
relacionada com a mobilidade das mulheres quando se deslocam 

-

recursos, retorno de familiares emigrados infectados;
-

lia e da comunidade pelo fecho de todas as infra-estruturas públicas 
-

ou de vizinhança;
5. O aumento do abuso de poder sobre os corpos e a vida das mulheres 

por parte das forças de segurança uma vez que alguns direitos e 

proporcionados pelo Estado;

-

pública;
9. O aumento da morbi mortalidade materna devido as limitações no 

acesso aos cuidados adequados de saúde;
10. Ausência das mulheres e das suas perspectivas e necessidades, so-

formas, para o enfrentamento dos problemas causados no país pela pande-

-

 As Dimensões de Género da COVID-19 em Moçambique
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1- Reconheça o especial contributo das mulheres, do seu trabalho, do seu 
empenho para a luta, tanto na esfera pública quanto privada, contra a 
Covid 19 e os seus impactos na sociedade moçambicana;
2- Recusar a ideia de que 
esta calamidade atinge de maneira diferente mulheres e homens e que, 

mas é mais violento, atingindo-as e a todas as pessoas que dependem 

3- Implementar a paridade entre mulheres e homens em todos os pro-

relativas ao presente estado de emergência como também nos processos 
-
-

sectores da sociedade (sociedade civil, estado e economia), de todas as 
províncias e com diferentes tipos de competências.

-

crise como esta.

-
mento das suas ondas de choque na vida das mulheres e raparigas reco-
mendamos que sejam implementadas medidas de curto-prazo e medi-

por esta pandemia. 
Sem pretender ser exaustivas propomos como essenciais as seguintes 
recomendações a serem implementadas pelo estado em estreita coopera-

De curto- prazo:

-

país.
b) Criar um número de telefone emergência, acessível por SMS, para de-
núncia ou pedido de socorro em caso de violência. Esta medida pressupõe 

imediato de mulheres e meninas dos agressores;
-

forças de segurança, policiais e militares;
-
-

empresas a assumir a sua responsabilidade social;

-
bre o modelo de desenvolvimento de modo a permitir no futuro a justiça 

e ao desenvolvimento de um estado com capacidade redistributiva e de 

-
versos sectores da sociedade moçambicana, populações, lideranças locais, 

paz efectiva e duradoura. Pois apenas em paz se pode garantir o futuro 
das gerações e uma luta vitoriosa contra qualquer pandemia presente ou 
futura.

Resistimos para viver, marchamos para transformar!

A Livaningo está no processo de revisão e avaliação de meio ter-

mo do seu Plano Estratégico 2016-2025. Neste pretende redefinir 

as linhas estratégicas de intervenção, os objectivos por alcançar, e 

os recursos materiais e financeiros para sua prossecução. Com base 

nas experiências precedentes, raras são as vezes que a organização 

consegue mobilizar a totalidade de recursos financeiros para os 

seus planos operacionais, o que, influencia no alcance dos objecti-

vos estratégicos.

Com base em uma avaliação interna, a Livaningo conclui ser fun-

damental que para além do Plano Estratégico (PE), a organização 

deverá igualmente conceber um Plano de Sustentabilidade Finan-

ceira. Está Plano deve responder directamente as necessidades fi-

nanceiras plasmadas no PE, num contexto de grande competitivi-

dade na mobilização de fundos entre os diferentes intervenientes 

nacionais e internacionais. 

Objectivos da consultoria

Elaborar um Plano de Sustentabilidade Financeira que possa 

garantir resultados concretos na angariação de recursos finan-

ceiros, através do financiamento directo ao plano estratégico, 

financiamento a projectos individuais assim como consórcios, 

assegurando a cobertura em 100% das necessidades orçamen-

tais do PE, e estrategias concretas para o estabelecimento de 

um fundo de reservas.

Consultores/as, empresas ou pessoas interessados/as devem en-

viar a sua proposta, incluindo a proposta técnica e financeira 

(que deverá incluir todas as despesas incluindo impostos, des-

pesas de viagens se existirem, etc.), cronograma de trabalho e 

CV/Referências para livaningoong@gmail.com indicando o 

assunto “Plano de Sustentabilidade Financeira” O prazo de re-

cepção das propostas é: 14 de Abril de 2020.

Para mais informações, solicite os termos por email: Livanin-

goong@gmail.com
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

Era a conhecida e tenebrosa Polícia – Secreta-Portuguesa, no 

tempo colonial e fascista!

Valeu a pena viver estes meus quase 71 anos para escrever 

livremente, quem eram e o que faziam estes gajos, nojentos, 

repugnantes e que rastejavam. Por isso, chamados de Nhocas. Era 

assim, que eram conhecidos os seus agentes, apropriadamente cha-

mados de Bufos!

É muito por isso, que me nego a chamar de Mambas, animal nojen-

to, repelente, que rasteja, à nossa Seleção Nacional de Futebol em 

Seniores Masculinos: Mamba  é Nhoca, Nhoca era Bufo!

Talvez aos mais novos e aos jovens nada lhes diga, mas … o que era 

facto no tempo do Colonialismo e do Fascismo, é que eles existiam 

e os seus principais focos em Portugal, era não permitirem a De-

mocracia do povo português  e em África nas então províncias, era 

não permitir as respectivas Independências Nacionais !!! Nem que 

para isso tivessem que espetar com a cabeça nas paredes da cave da 

Vila Algarve na então Lourenço Marques ou então, d’uma forma 

mais sofisticada, meterem os patriotas no Dakota e, ao sobrevoarem 

a Baía, abrirem os alçapões do avião e atirarem-lhes para o mar, leia 

–se Tubarões; os que a única coisa que queriam por direito era ser 

independentes.

Em Portugal, na minha opinião o expoente máximo da luta pela 

Democracia foi o Álvaro Cunhal que depois da Revolução de Abril  

estagnou completamente!...

Já  em África, em todas as ex-colónias houve e em Moçambique 

também… Realçarei Aqueles que foram torturados e outros tortu-

rados até à morte, pelas  convicções que tinham e muito por não 

denunciarem os seus camaradas!

Os  agentes da PIDE/GDS pensavam que eram espertos, mas eram 

d’uma esperteza saloia. Tanto mais que grande parte deles posicio-

navam-se em locais públicos, como cafés, restaurantes e locais de 

diversão, de chapéu e gabardinas. Mais em Portugal que em Mo-

çambique devido ao calor, mas cá no inverno vestiam da mesma 

maneira .

Em Portugal sem Covid-19 nem nenhuma outra espécie de vírus, 

não permitiam que, por exemplo, nos passeios, houvesse até 5 pes-

soas a conversar . Eram mandados dispersar.

 Aqui faziam nas zonas suburbanas!!!

Os agentes, a maior parte frustrados e sem profissão, também eram 

exímios a torturar psicológicamente. Quando por exemplo abriam a 

correspondência d’uma forma declarada e ostensiva, que sorrateira-

mente abriam as cartas e tiravam as fotos que lá pudessem estar para 

mexerem com o ego das pessoas .

Outras então, escondiam-se atrás dos arbustos no Jardim dos Na-

morados para ouvirem as conversas, que lhes pudessem interessar, 

mas nós os outros tínhamos com a namorada uma conversa mole, 

sem sentido e de repente  levantávamo-nos e os gajos  até se borra-

vam com receio de levarem nas Nhangas!

Ou então faziam como me fizeram, expulsaram de Moçambique, 

em 1970, a minha namorada espanhola para me revoltar!

 Só que o agente que fez isso teve azar.

Ela já em Espanha, veio a casar com um jogador do Real Madrid e 

eu já no Serviço Militar Obrigatório, como apresentador dos grupos 

recreativos, uma vez em 1971, ao deslocarmo-nos de Nangade para 

Muaguide , tive a honrosa possibilidade de ler em plena picada , 

num pequeno cartaz em papel de Kaki os seguintes dizeres :

“Gostamos do apresentador.

Próxima vez fale mais alto.

Frelimo”

O pior é que já depois do 1° acordo de Paz entre o Governo e a 

Renamo, vi esse gajo num restaurante chinês, que havia na Vladmir 

Lenine em frente ao campo da Estrela e esperei que ele fosse à Toi-

let, para que ele conhecesse, o que é  um moçambicano, nascido em 

Moçambique e filho de moçambicanos…  O gajo escapou-se que 

nem uma Nhoca e nunca mais o vi.

Leia se faz favor: A propósito, que tal e para quando, construir–se 

um monumento em homenagem às vítimas da tortura, do desapare-

cimento  físico e da morte de cidadãos nacionais por parte da PIDE/

DGS?

É que acho que seria um carregar de baterias para todos os patriotas 

vivos e uma punição inteligente e exemplar, para com alguns desses 

agentes que infelizmente ainda estão vivos, que só deveriam ter di-

reito a comer e respirar…

Viva os 45 anos da Independência Nacional.

P.I.D.E. / D.G.S.Considerado por uns como 
sonhador e atrevido, e por 
outros como proactivo e 
pragmático,  Quinito Jú-

nior, o novo presidente do Grupo 

Desportivo e Recreativo da Textá-

frica,  pede aos sócios e adeptos do 

clube que não o crucifiquem caso 

venha errar,  porque o seu percur-

so directivo está ainda a começar .  

Diz ter  ouvidos para ouvir  e olhos 

para ver, daí que com apoio e con-

selhos de todos é de se esperar que 

não só emirja um bom dirigente 

do amanhã, mas um futuro riso-

nho para o Textáfrica, clube onde 

traçou como meta, no último ano 

do seu mandato de quatro anos, a 

luta pela conquista do título. A se-

guir os excertos da entrevista.

Presidente, que ambiente encon-

trou no Textáfrica ?

-Encontrei, no Textáfrica, um am-

biente de gente que gosta e ama o 

clube, mas também um clube com 

poucos sócios, sem patrocinadores, 

com adeptos ferrenhos e que vivem 

de forma fantástica o clube. Como  

sabe, a fábrica que dava sustento ao 

clube fechou as portas e a situação 

não é das melhores.

  Sendo jovem,  como é que se sen-

te por estar à frente de um clube  

histórico como Textáfrica, por si-

nal o primeiro campeão nacional 

de futebol de Moçambique inde-

pendente?

- O Textáfrica é, sim, um grande 

clube, mas apareceu esse desafio 

e abracei-o, como abracei vários 

projectos grandes. Um grande 

homem faz-se com desafios, um 

grande homem faz-se com opor-

tunidades que nos dão, pelo que 

nunca devemos temer os desa-

fios que nos são encarregues. Pelo 

contrário, devemos assegurar es-

sas responsabilidades com duas 

mãos.  Nós os mais novos temos 

dito que os mais velhos não nos 

dão oportunidades, mas eu penso 

diferente. Os mais velhos dão-

-nos oportunidades,  mas  às vezes 

nós  é que temos medo de encará-

-las. Eu sou um jovem sonhador, 

um jovem com planos,  um jovem 

com projectos. Como é que posso 

trazer o meu projecto para fora se 

tenho medo de abraçar projectos? 

Há muitos que abandonaram esse 

projecto, que abandonaram o bar-

co, mas eu não temi, fui convidado 

por pessoas que gostam e amam o 

Textáfrica.  Antes fiquei um mês a 

pensar se devia aceitar ou não, mas 

com a ajuda da família, especial-

mente da minha esposa, confesso 

que tenho uma excelente esposa, 

ela me encorajou e acabei aceitan-

do o desafio.

Como consegue acompanhar o 

dia a dia do Textáfrica, tendo em 

conta o facto de viver e trabalhar 

em Maputo ?

-Existe o facebook, whatsApp, in-

Mesmo depois do adiamento da conferência de investidores e da gala de homenagem 
aos campeões devido a Covid 19, Quinito Júnior quer revolucionar o Textáfrica

O “atrevimento” de um jovem...
Por Paulo Mubalo

ternet e tudo mais,  e isso circula. 

Eu criei uma equipa muito forte, 

somos dois que vivemos em Ma-

puto, eu e o vice- presidente de 

marketing,  temos o Vasco, que jo-

gou futebol ao alto nível que vive 

em Chimoio, temos o vice- presi-

dente de administração e finanças 

que possui muita experiência, já 

foi dirigente do Vilankulo Fute-

bol Clube, que vive em Chimoio, 

temos um director  desportivo 

que conhece a casa e que levou o 

Textáfrica ao Moçambola, temos 

no gabinete jurídico uma pessoa 

trabalhadora, então, juntei o útil ao 

agradável, juntei gente muito com-

petente,  gente que sabe trabalhar, 

gente humilde e honesta.  

A covid-19 impediu a realização 

de alguns projectos que tinha em 

carteira...

 - Queríamos lançar a conferência 

de investidores e certamente iria 

trazer uma nova era para o Tex-

táfrica. Tinhamos convidados  es-

trangeiros, empresários e empresas 

de fora. Já estávamos  avançados 

no processo com uma empresa 

grande  de combustível, estávamos  

alinhados  com um empresário 

grande  que ia apoiar o Textáfrica, 

com uma empresa de água  mine-

ral.  Com tudo isso o Textáfrica 

deixaria de ser um clube falido, 

um clube triste,  onde as pessoas 

pisam-no. Entendemos que um 

pobre também tem dignidade e 

nunca aceitaremos  que o Textáfri-

ca seja espezinhado.  Portanto, já 

estavamos a arrumar a nossa casa. 

Além disso, tínhamos agendado 

para o dia 3 de Abril a gala Textá-

frica e a ideia era de premiar todos 

os antigos campeões, era  homena-

gear os antigos trabalhadores, que 

até hoje estão no clube, como guar-

das, porque não são só os jogadores 

que fizeram o Textáfrica campeão, 

existem os roupeiros,  guardas, que 

acompanham o dia a dia do clube. 

Esses normalmente não são reco-

nhecidos, não são respeitados,  e 

nós queremos mudar isso.

Mudança de mentalida-
de 
Como é que surgiram essas ideias 

inovadoras? 

- A capacidade minha de ver as coi-

sas, pois me considero uma pessoa 

viajada,  fez me pensar diferente, 

talvez porque desde a tenra idade 

tenho vivido de forma indepen-

dente e aos 13 anos já me susten-

tatava sozinho. O que acontece ac-

tualmente no nosso desporto é que 

alguns dirigentes ficam à espera de 

receber dinheiro do erário público, 

mas eu sou uma pessoa ambiciosa 

e  como tal, quero fazer do Textá-

frica um clube de negócio. A pri-

meira coisa que fizemos foi agarrar 

esta marca Textáfrica e vendé-la, 

explorá-la, por forma a que a mes-

ma seja sustentavel, como acontece 

em clubes europeus.  Queremos 

olhar para esta marca como fonte 

de receita, uma fonte de negócio, 

uma fonte para se fazer dinheiro. 

E para se fazer dinheiro precisa-

mos de mudar, de rejuvenescer, 

de reinventarmos, o que passa por 

apostarmos num gabinete técnico 

forte, apostarmos na formação, 

porque a província de Manica tem 

muitos talentos.  Quero  dizer que 

a minha forma de estar no despor-

to é a forma como hoje o despor-

to é vivido. Não podemos chorar 

pelo leite derramado,  temos que 

procurar sustentabilidade. Temos 

o projecto sócio mil e quando en-

trei  no clube este tinha 35 sócios 

pagantes e  hoje são acima de 200. 

Nós fizemos uma coisa diferente: 

temos o sócio- presidente,  o só-

cio- platina, por aí em diante, onde 

cada pacote tem seus itens.  E não 

só,  sou dono desta marca Jota Jota 

Sport, que vai vestir o Textáfrica 

e, desde já, garanto que nenhum 

adepto, nenhum simpatizante terá 

dificuldades em ter a marca Texta-

frica, porque isso é rentavel, e isso 

é fazer negócio. 

Com estas situações inesperadas 
que ditaram a paralisação do Mo-
çambola qual é a meta do Textá-
frica? 
-Essa pandemia veio  adiar muita 

coisa que tinha sido planificada, 

mas estamos preparados. Quando 

apresentei o meu programa, eu 

disse que a luta do Textáfrica era 

de ficar em sexto ou sétimo lugar, 

no segundo ano a meta é de lutar 

para ficar em quarto ou quinto, no 

terceiro ano é para vencer a Taça 

de Moçambique  e no último ano  

é  vencer o Moçambola e eu quero 

deixar a minha marca. É um pro-

jecto de quatro anos, não venho 

aqui para enganar a ninguém. Lu-

taremos para  ter uma equipa com-

petitiva,  aguerrida e apurada  para 

contrariar o que tem acontecido, 

pois, normalmente são os colossos, 

os que têm dinheiro que ganham 

os campeonatos. Nós queremos 

fazer o inverso, queremos  ter uma 

equipa bem preparada, com miú-

dos  bem preparados e  formados 

internamente. Quero, por último, 

agradecer a todos os adeptos hu-

mildes, que mesmo sem dinheiro  

conseguem tirar uma barra de sa-

bão para  dar ao clube de modo a 

que este consiga lavar o seu equi-

pamento.

Quinito Júnior, presidente do GDRT
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

A 
terra vista lá de cima, do mapa panorâmico do doutor google, para 

além do verde da natureza, as cores garridas das capulanas deram 

nas vistas. Este record, sem dúvida tem a ver com o 7 de Abril, dia 

da mulher moçambicana que mobilizou troca deste presente ha-

bitual nos mercados informais, entre colegas, amigas e familiares. 

E foi por isso que a escritora moçambicana Cri Essencia sugeriu o uso de 

máscaras de capulana para cumprir com o uso obrigatório da máscara, nestes 

tempos da Covid-19. 

-Para bem dizer, comadre, a minha prima Zaida Lhongo cantou em portu-

guês. – Disse Teresa, batendo no peito farto, que de seguida voltou à carga. 

- Zaida até ficou muito ofendida naquela conversa na TV com Faife. Sabe, ela 

até cantou em inglês, só não lembro do título, mas dizia qualquer coisa assim: 

A MA TAKE AWAY…

Teresa Mondlane despediu-se da amiga Lurdes e regressou a casa radiante, 

cantando TOMA QUE DOU. Ao chegar deparou-se com um movimento 

fora do comum. O marido e os filhos passaram por ela, numa correria de-

senfreada atrás de uma galinha. Eram os preparativos do almoço, em pleno 

feriado do 7 de Abril. Naquele dia, as tarefas domésticas estavam a cargo dos 

homens da casa. 

O quadro de hoje está inspirado em Paulina Chiziane, a primeira mulher a 

escrever um romance, BALADA DE AMOR AO VENTO. Em pleno sé-

culo XXI, em que a tecnologia deu um salto gigantesco, os meios analógicos 

ainda servem, nalguns pontos de Moçambique, a quem não se verga diante 

das contrariedades, justificações para o exercício da sua profissão. E a mulher 

é o maior reflexo desta batalha inadiável.

Educar uma mulher é educar uma nação. O ditado popular tem aqui um 

cenário monumental. Soubesse o nome da senhora professora haveria de pro-

por uma condecoração com a Ordem Eduardo Mondlane de primeiro grau. 

Estou certo de que os ministérios de Edelvina Materula, Nyeleti Mondlane e 

Carmelita Namashulua saberão honrar as mulheres e a causa.

Em Sidney, Lurdes Mutola ergueu bem alto o nome Moçambique, há 20 

anos. Mas a luta ainda é longa. E quem viu os olhos da mulher naquele famo-

so quadro de Picasso sabe de certeza quanto custa uma longa espera na bicha 

de água. O distanciamento social, ou a fuga à câmera fotográfica de Naíta 

Ussene, que muitas vezes proporciona resultados que só a arte sabe esculpir 

e ensinar.

«Caminhai célere, oh jovem povo de Quiteve! E vinde ouvir a história de 

Malidza que morreu de Amor». Não é de qualquer maneira que se obedece 

ao repto do escritor António Carneiro Gonçalves. É preciso a distância certa 

para evitar contágio, nem que seja para evitar a preguiça. As senhoras deste 

quadro cumprem com as regras do distanciamento social para ouvir a história 

de Malidza. 

Quem está a caminho são as convidadas de Teresa Mondlane. Para não ha-

ver misturas desnecessárias, juntaram-se e, só mulheres, mesmo ignorando 

completamente os ditames do Estado de Emergência. Assim a ministra Kida 

saberá distinguir moto táxis dos românticos my loves.

Máscaras de Capulana
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A 
petrolífera norte-america-
na ExxonMobil anunciou 
terça-feira oficialmente o 
adiamento, sem prazo, da 

decisão final de investimento para 

o seu mega-projecto de gás natural 

na Área 4 no Norte de Moçambi-

que. 

Em comunicado, a empresa justifi-

ca a decisão com de 30% nas des-

pesas de capital, devido à queda dos 

preços do petróleo e derivados, pro-

vocada pelo excesso de oferta e bai-

xa procura com a pandemia de co-

vid-19. 

“Uma decisão final de investimento 

para o  projecto  de gás natural li-

-

ma em Moçambique, prevista para 

o final deste ano, foi adiada”, refere 

a nota, acerca do empreendimento 

avaliado entre 20 a 25 mil milhões 

de dólares, um dos maiores previs-

tos para África.

A  ExxonMobil  refere que “conti-

nua a trabalhar  activamente  com 

os seus parceiros e o Governo 

para optimizar os planos de desen-

volvimento, melhorando as siner-

gias e explorando oportunidades 

relacionadas com o actual ambien-

te de custos mais baixos”. 

Ainda dentro da Área 4, o desen-

volvimento da plataforma flutuante 

Coral Sul prossegue como previsto, 

acrescenta, com o navio em cons-

trução na Coreia do Sul e início de 

exploração marcado para 2022.

A plataforma em mar alto vai for-

necer 3,4 milhões de toneladas por 

A extracção em mar e processamen-

das jazidas Mamba, cuja decisão 

de investimento fica agora adiada, 

deverá fornecer 4,5 vezes mais, ou 

seja, 15 mtpa.

A  Área  4 é operada pela Mo-

co-propriedade da  ExxonMo-

-

tém 70 por cento de interesse par-

ticipativo no contrato de concessão. 

-

cada uma participações de 10%.

A ExxonMobil  vai liderar a cons-

trução e operação das unidades de 

produção de gás natural liquefeito 

e  infra-estruturas  relacionadas em 

a construção e operação das infra-

que sustentam os planos de ne-

gócios da empresa não mudaram: 

a população e a procura de ener-

gia irão crescer e a economia irá 

recuperar. As nossas prioridades 

de  alocação  de capital também 

se mantêm inalteradas”, conclui 

da ExxonMobil no comunicado de 

hoje. 

-

ma e semelhante ao do megaproje-

to da Área 1 da petrolífera francesa 

Total - que já disse que vai conti-

nuar a avançar como previsto

Exxon Mobil adia decisão 
de investimento

Rovuma:

E a pandemia virou pandemónio por cá, porque os abrangidos pe-

habituados, chamboco, tiros, prisões, pneus queimados, bicicletas 

e motas apreendidas, o povo sofredor palmilhando a pé o caminho 

de casa ou do serviço porque a matemática dos chapeiros não po-

dia acomodar as receitas de cinco lugares ocupados. Agora, o que 

era decreto já é relaxamento, na moda daquela mamã que agora 

perceber a diferença entre “my love”e moto-táxi?

Sobre a pandemia ainda paira sobre nós o fantasma dos 23 mil 

compatriotas que nos “invadiram” no limiar do “lockdown” de-

cretado pelos cunhados. Às pressas lá foram solícitos ministros 

martelar números na fronteira, eles que têm experiência de Gaza, 

e afirmar aos quatro ventos, com a ajuda de uma empresa de co-

municação e imagem, que esteve tudo em ordem. Carimbos, ter-

ou não exportado o vírus para o lado de cá. Como aquele vizinho 

de Cabo Delgado que, dos contactos que fez, num só dia deu para 

nunca tem palavras de simpatia para eles, o presidente de lá, por 

ter eleições à perna ou não, decretou corte nos salários dos minis-

cunhados, o boss, não gostou do que leu nas redes sociais sobre a 

em casa, sem exercício de funções, perda de um salário e ainda 

uma humilhante aparição televisiva para pedir desculpas aos seus 

compatriotas.

suspeita de recebimentos indevidos e chorudos no processo das 

“dívidas ocultas”, está agora acantonada no edifício ao lado onde 

sempre esteve, lá para os lados do antigo “ferry-boat” para a Ca-

tembe. Alguém pode explicar se somos ou não uma república das 

alguém tem dúvidas ligue para Cabo Delgado, distrito de Mui-

dumbe, antigas zonas libertadas...

disparou sobre tudo, especialmente os balbuciavam esclarecimen-

xerife que adora os seus pistolões fumegantes.

Com tanta malandrice que anda por Tete, dadas as muitas seme-

lhanças com o velho oeste americano, talvez os pistolões fossem 

mais úteis no disciplinamento dos camaradas do partido que o 

pai que se deixa fotografar em farda de marinheiro e sobre quem 

sobram grandes suspeições no negócio das madeiras e das couta-

correlegionário, que mais a sul, adora participar em churrascos e 

batucadas mazione.

o homem dos discursos inflamados a deixa aparecer mais vezes 

em público. 

E agora que se fazem as contas à vida e se contam os tostões por 

causa do corona, até já se diz que talvez não fosse má ideia abolir 

esses lugares que de descentralização não têm nada. E, ainda se 

poupavam uns milhões que poderiam ir para um fundo de soli-

dariedade para acudir aqueles que todos os dias perdem emprego. 

Em voz baixa
Com tanto empreendedorismo à solta, sobretudo quando se trata 

de organizar eventos, que agora não podem acontecer, não tarda 

a que surja uma linha de moda com máscaras/capulana para to-

dos os gostos. Até as publicitárias de verbo fácil podem aproveitar 

boleia ...
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As Cervejas de Moçambique 
(CDM), em parceria com 
o Conselho Autárquico de 
Maputo (CAM), promo-

veu a campanha STOP Covid-19, 
que pretende contribuir para a pre-
venção da pandemia em Moçambi-
que.

A iniciativa, cujo lançamento decor-

reu no passado dia 4, na Terminal de 

Transportes da Praça dos Comba-

tentes e no Mercado Xiquelene, tem 

como finalidade apoiar os muníci-

pes da cidade de Maputo no cum-

primento das medidas de prevenção 

da Covid-19, já comunicadas pelo 

Ministério da Saúde, bem como 

sensibilização para a problemática. 

Numa fase inicial, o projecto estará 

fixado em dois dos potenciais pon-

tos de propagação da doença que são 

as paragens de transporte e os mer-

cados formais e informais. Ao todo, 

35 equipas devidamente equipadas 

farão a desinfecção de paragens de 

transporte através da pulverização, 

bem como a higienização das mãos 

dos passageiros que entrem ou 

saiam nos transportes públicos. Nos 

mercados, será também realizada a 

higienização das mãos das pessoas 

CDM e CAM juntam-se contra Covid-19
que entrarem ou saírem, bem como 

a pulverização dos espaços.

Bruno Tembe, representante da 

CDM, afirma que “para além desta 

iniciativa, e para dar eco aos esforços 

do Governo para travar a propaga-

ção do Covid-19, decidimos substi-

tuir as publicidades das nossas mar-

cas, em todos os outdoors e painéis 

digitais, por mensagens de educação 

sobre as medidas de prevenção di-

vulgadas pelo Ministério da Saúde, 

bem como a suspensão de conteú-

dos publicitários das televisões.”

Ainda, devido ao seu compromis-

so com os empreendedores nacio-

nais, a CDM pretende desenvolver 

uma  campanha com o objectivo 

de apoiar restaurantes que devido 

a situação actual, encontram-se fe-

chados ou a funcionar parcialmente 

perigando assim a sua sobrevivência 

no período pós crise, para além de 

estar a produzir materiais de sensi-

bilização e educação alinhadas com 

as directrizes emanadas pelo Go-

verno, para distribuir à todos os seus 

clientes a nível nacional como meio 

de educação e apelo para que estes 

adiram as medidas de prevenção 

contra a covid-19.

A 
operadora de telefo-
nia móvel Vodacom 
está a desenvolver, 
desde Março último 

até ao final do presente mês 
de Abril, uma campanha que 
visa estimular as mulheres a 
manterem foco nas suas as-
pirações, uma iniciativa em 
reconhecimento do valor e 
papel da mulher no desen-
volvimento da sociedade 
moçambicana.

Denominada “Mulheres Que 

Inspiram – Ser Mulher é 

Tudo Bom”, a campanha está 

inserida nas festividades do 

dia da mulher moçambicana, 

assinalado esta terça-feira. A 

mesma será desenvolvida em 

todas as regiões do país, nas 

sedes da companhia, nas re-

des sociais e tem como foco 

histórias marcantes ou de su-

peração de mulheres vende-

deiras dos mercados, artistas, 

políticas, desportistas, líderes 

e colaboradoras da Vodacom.

Vodacom lança 
“mulheres que inspiram”

“Mulheres Que Inspiram” 

é uma campanha feita de 

histórias e sonhos conta-

dos por mulheres, subli-

nhando o papel de outras 

que as ajudaram a tornar-

-se as mulheres empode-

radas que hoje são, com 

o intuito de despertar na 

sociedade a vontade de se 

lutar por um “futuro tudo 

bom”, explica Lara Narcy, 

directora de assuntos cor-

porativos e de regulação. 

Narcy avançou que a ideia 

é que as mulheres convi-

dadas para darem rosto a 

esta campanha mostrem 

descontraidamente que, 

tendo enfrentado dificul-

dades receberam lições 

ou se inspiraram noutras 

mulheres para mudaram 

as suas vidas, quer seja 

através de um posiciona-

mento, forma de vestir, 

uma frase, forma de fazer 

negócio, entre outros as-

pectos.

A 
Montepuez Ruby Mining 
(MRM) anunciou que, 
no âmbito da sua política 
de inclusão, reforçou, nos 

últimos dois anos, em 16% a mão-

-de-obra feminina nas suas activi-

dades de mineração. Num sector 

tradicionalmente dominado por 

homens, a MRM regozija-se pelo 

feito e considera ser bastante desa-

fiante encontrar em Moçambique 

mulheres qualificadas em áreas 

como mineração. Ou seja, a falta 

de uma formação especializada é 

que tem empurrado muitas mulhe-

res para sectores administrativos 

em empresas de género. 

 Em homenagem a mulher, no âm-

bito das festividades de 7 de Abril, 

assinaladas esta terça-feira, o direc-

Cresce mão-de -obra feminina na MRM
sional, depois de concluído o curso 
de geologia e mineração. Estagiou 
50% do tempo na área de geologia e 
o remanescente mineração. Diz que 
era chamada de mão de ferro, devi-
do ao seu papel entre os homens. 
“Hoje sou supervisora de minas, à 
frente de uma equipa 100% mas-
culina, o que é muito desafiador, 
mas ao mesmo tempo enriqueceu 
minha capacidade de liderar o sexo 
oposto,” observou.
Do total das mulheres empregues 
na mineradora, 85% trabalham 
em áreas de apoio às operações, 
enquanto 15% trabalham directa-
mente nas operações, o que coloca 
o desafio de integrar mais o género 
nas áreas de geologia, gemologia, 
minas e operação de máquinas pe-

sadas. 

tor geral da MRM, Harald Hälbi-

ch, enalteceu o papel da mulher na 

MRM que tem dado o seu máxi-

mo e revelado o profissionalismo 

e determinação para o sucesso do 

trabalho.

O Director-Geral da MRM as-

sinalou que os últimos dois anos 

foram marcados por uma boa pro-

gressão na contratação de mão-de-

-obra feminina na MRM, com um 

crescimento de 16%. “As mulheres 

da MRM são um exemplo e uma 

inspiração para outras mulheres e 

a nossa empresa orgulha-se disso,” 

anotou.

Cristina Alberto é supervisora de 

mineração na MRM e conta que 

a sua conexão com a multinacional 

começou com um estágio profis-
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Quem somos e o que fazemos?
O Observatório do Meio Rural (OMR) é uma organização da so-
ciedade civil, com vocação para pesquisa e advocacia nas áreas de 
agricultura e do meio rural.

Foi fundado em Dezembro de 2011, como pessoa colectiva de direi-

Missão

Contribuir para o desenvolvimento agrário e do meio rural susten-
tável, estável a longo prazo, com crescente aumento de bem-estar 
dos cidadãos e com participação dos agentes económicos locais e 
das populações, num processo democrático, participativo e com 
crescente empoderamento das instituições e das comunidades, 

outras temáticas agrárias e de desenvolvimento rural.

Modelo de funcionamento do OMR

Como estratégia transversal, o OMR possui parcerias nacionais e 
estrangeiras, com outros actores da sociedade civil, do âmbito uni-
versitário, do sector privado, instituições de pesquisa, bem como 
com instituições governamentais.

pesquisa alimenta os debates e as acções de advocacia. A formação 
reforça a capacidade e qualidade da pesquisa e dos debates que 
fundamentam a advocacia. A cooperação amplia o capital social 
do OMR e dos seus pesquisadores. As parcerias entre organizações 
da sociedade civil, do Estado e do sector privado permitem uma 
maior qualidade e utilidade dos resultados e, a advocacia dá credi-
bilidade e visibilidade à organização.

Os nossos produtos
O número e variedade dos documentos publicados pelo OMR tem crescido, assim 
como tem aumentado a disponibilização e acesso a evidências académicas, conforme 

www.omrmz.org

O mapa a seguir ilustra os distritos em que o OMR trabalhou entre 
2013 e 2019 na recolha de informação primária, ao mesmo tempo que 
contribui para a formação dos pesquisadores e permite a advocacia 
directa nos locais de pesquisa.

Figura 3: Distritos onde o OMR trabalhou entre 2013 e 2019
Figura 2: Evolução das publicações do OMR

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

O OMR é a única instituição de pesquisa e advocacia em Moçambique especiali-
zada em agricultura e meio rural.

-
tantes mudanças e impactos através da disseminação dos resultados e advo-
cacia realizada.

-

-

ditado por empresa de auditoria internacional. Tem ainda consciência que os 

Impacto das pesquisas do OMR
nas pesquisas efectuadas e seus resultados. 
Os impactos apresentados apenas indicam que o OMR esteve envolvido directa-

-
nómicos e sociais, de dinâmicas no interior de governação, de acções de muitos 
agentes económicos e sociais e da sociedade em geral. 

 

 

 

O que nos caracteriza

Figura 4: Resultado e impacto das pesquisas do OMR

Financiadores:

www.omrmz.org
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O UBA Moçambique, representado pelo CEO, Ro-

timi Morohunfola e o Administrador não-Executivo, 

Zainadin Dalsuco, doou no dia 31 de Março, USD 

100 mil ao Gabinete da Esposa do Presidente da Re-

pública a ser aplicado no combate à pandemia do Co-

vid-19.

Segundo Rotimi Morohunfola, CEO do UBA Mo-

çambique, esta acção enquadra-se na iniciativa do 

Grupo UBA de disponibilizar um fundo financeiro 

para apoiar na luta contra a propagação da pandemia 

Coronavírus nos 20 países africanos em que o Banco 

esta representado.

 “Somos um Banco Pan-africano comprometido com 

o desenvolvimento económico e o bem-estar do nos-

so povo, por esta razão, faremos tudo ao nosso alcance 

para proteger África e os africanos”, acrescentou Ro-

timi Morohunfola.

Por seu turno, Zainadin Dalsuco, Administrador não-

-Executivo do UBA Moçambique, iniciou a sua inter-

venção saudando o Governo e todos os profissionais 

de saúde pelo seu empenho nesta luta. “Esperamos 

À esquerda Zainadin Dalsuco, no centro, Rotimi Morohunfola e Isaura Nyusi à direita

UBA Moçambique apoia o combate contra COVID-19 com USD 100 mil

que este singelo gesto sirva de exemplo e sensibilização a ou-

tras entidades, por forma, a darem, também, o seu contributo 

na luta contra esta pandemia que está assolar todo mundo” 

apelou Dalsuco.

Isaura Nyusi, esposa do Presidente da República, agradeceu 

o gesto do Banco UBA Moçambique, nos seguintes termos: 

“o Governo e o Povo moçambicano agradecem o UBA por 

apoiar esta causa e esperamos mais iniciativas do género para 

que juntos possamos travar esta pandemia”. 

A 
Save the Children alerta 
que a pandemia global do 
coronavírus ameaça de-
vastar a saúde e a educação 

das crianças, assim como criar ne-
cessidades de protecção sem pre-
cedentes. No maior apelo nos seus 
100 anos de história, a agência tem 
como objectivo mobilizar USD  
100 milhões para urgentemente 
manter crianças e suas famílias em 
segurança durante o surto global 
da Covid-19, a ameaça mais séria à 
saúde e segurança globais nos tem-
pos modernos. 

Desde o início do surto, a Save 

the Children continua a responder 

às necessidades das comunidades 

nos países afectados pelo surto da 

Covid-19, inclusive na China, nos 

EUA e em toda a Europa. Como 

a pandemia do Coronavírus agora 

acelera para o sul da Ásia e Áfri-

ca Subsahariana, com novos ca-

sos previstos alcançar a fasquia 

de 10.000 em toda a África nesta 

semana, a agência avisa que a falta 

de acção agora em países de baixa 

renda pode resultar na perda de três 

milhões de crianças. 

Inger Ashing, CEO da Save the 

Children internacional, afirmou 

que “todos nós assistimos horrori-

zados quando o surto da Covid-19 

virou vidas de cabeça para baixo. A 

pandemia está agora a espalhar-se 

pelos países mais pobres do mundo, 

prejudicando ainda mais os siste-

Save the Children 
lança alertas

mas de saúde frágeis, onde as crian-

ças já se ressentem da falta de tra-

tamento para malária, pneumonia 

e desnutrição. Isso deixará muitas 

crianças órfãs e abandonadas, fora 

da escola e em perigo. Temos ape-

nas uma questão de semanas para 

tomar medidas rápidas, que deter-

minarão quantas vidas podemos 

salvar.” 

Com os fundos mobilizados, a Save 

the Children fortalecerá os seus 

programas para que eles possam su-

portar o impacto do vírus e prote-

ger as crianças mais vulneráveis nos 

países mais afectados pelo vírus ou 

menos preparados para enfrentar a 

pandemia, especialmente crianças 

que vivem na pobreza, refugiados, 

famílias deslocadas, comunidades 

em conflicto e em áreas de crise, 

e meninas. Isso inclui o aumento 

do apoio aos sistemas nacionais 

de saúde, apoiando as famílias que 

enfrentam a perda de rendimentos 

causada por medidas de isolamen-

to, apoiando crianças não acompa-

nhadas e garantindo que as crianças 

possam continuar a ter educação. 

A Save the Children adverte que a 

geração mais jovem será profunda-

mente abalada pelo surto. 

Em Moçambique, a Save the Chil-

dren implementa programas de 

apoio do Desenvolvimento e Res-

posta Humanitária nas províncias 

de Maputo, Gaza, Manica, Sofala, 

Zambézia, Tete, Nampula e Cabo 

Delgado.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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


