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expulsão violenta dos garimpeiros 

de Montepuez, que a ele teriam 

aderido. 

Mercenários 
Na terça-feira, o comandante-geral 

da PRM, Bernardino Rafael, re-

conheceu em Nampula que ainda 

prevalece a situação da alteração 

da ordem em Cabo Delgado, tendo 

assegurado que as Forças de Defesa 

e Segurança (FDS), continuam a 

trabalhar com vista a sua reposição. 

Nega a existência de distritos que 

estejam nas mãos dos insurgentes e 

fala de aproveitamento das fragili-

dades dos moçambicanos na busca 

de emprego para integrarem o ban-

do. 

“Não existe zona que se pode dizer 

que está nas mãos dos insurgentes 

o que existe são zonas propensas as 

incursões dos malfeitores”, disse. 

Para de seguida apontar os distritos 

da Mocímboa da Praia, Muidumbe, 

Macomia e algumas comunidades 

de Quissanga, Meluco, Mueda e 

Nangade como sendo os pontos 

mais críticos das operações do gru-

po de insurgentes, que no seu en-

Depois de meses de mistério 
em relação às suas motiva-
ções, o movimento armado 
que protagoniza ataques na 

província de Cabo Delgado, norte 
de Moçambique, apareceu a defen-
der a imposição da “sharia” - lei is-
lâmica - na região.

No assalto à vila de Quissanga, um 

suposto dirigente do grupo afirmou 

expressamente que o mesmo pre-

tende impor a “sharia” como autori-

dade do Estado. A Frelimo, prosse-

guiu, deve sair dali e o alcorão será 

a única lei aceite. Vários observa-

dores que acompanham a evolução 

de grupos, como o autoproclamado 

Estado Islâmico, fazem notar que 

a grande dificuldade “é derrotar a 

ideia por trás do movimento”.     

Num ataque a Muidumbe, o grupo 

vandalizou uma paróquia da Igre-

ja Católica, no que pode ser visto 

como um símbolo de intolerância 

religiosa, normalmente praticada 

por grupos fundamentalistas islâ-

micos.

Perante este novo quadro, o Con-

selho Islâmico de Moçambique 

(CIM) e figuras influentes da co-

munidade muçulmana moçambica-

na repudiaram o alegado manifes-

to dos grupos que desestabilizam 

Cabo Delgado, acusando-os de 

hipócritas mascarados em muçul-

manos, mas na verdade interessados 

nos recursos da província.

O presidente do CIM, Sheik Ami-

nuddin Muhammad, deu voz à re-

volta da organização contra o rótulo 

de “sharia” que os grupos armados 

em Cabo Delgado reivindicam.

Muhammad acusou o Governo de 

ter permitido que a situação se de-

gradasse, ao ignorar avisos de que 

havia sectores da população em 

Cabo Delgado que se estavam a 

desviar de um islão de paz e a pro-

pagar a violência.

Os grupos que actuam em Cabo 

Delgado não tem nada de islâmico 

e tudo quanto faz não reflecte a fé 

dos muçulmanos.  

Quando o movimento começou, 

houve alertas às autoridades de 

existência de grupos de infiltrados 

que estavam a instalar mesquitas 

com uma doutrina desalinhada com 

o resto do país. 

Explicou que houve vários encon-

tros com entidades governamentais 

para o estancamento do problema, 

mas os sinais inquietantes não fo-

ram levados a sério. 

Insurgência em Cabo Delgado

O presidente do CIM avançou 

que tem falado com diplomatas de 

países assolados pelo “jihadismo”, 

como Paquistão, Afeganistão e 

Egipto para ajudarem Moçambique 

a erradicar o problema. Todos têm 

manifestado total abertura para aju-

dar, prosseguiu. 

Sheik Aminuddin referiu que cabe 

ao Governo manifestar a sua recep-

tividade ao apoio para se “matar a 

cobra ainda na sua cova”. 

Considera que haja algo oculto e 

um certo aproveitamento religioso 

em nome dos muçulmanos, visto 

que naquela região há muitos pra-

ticantes do islão. 

Olha igualmente para os interesses 

económicos estrangeiros e apela 

para que sejam minuciosamente 

analisados pelas autoridades.

“Os muçulmanos estão em todo o 

país e não fazem mal a ninguém. 

Há outras coisas por detrás e usam 

esse argumento para tomar conta 

dos recursos”, defendeu.

Moçambique, prosseguiu, nunca 

teve conflitos de índole religiosa 

e, coincidentemente, estes surgem 

numa zona estratégica do país.

Não restam dúvidas para o presi-

dente da CIM que os muçulmanos 

estão a ser as maiores vítimas desta 

situação, porque estão a ser conota-

dos com os grupos que semeiam o 

caos no norte. 

Por outro, porque também são deca-

pitados tal como acontece com ou-

tros grupos que vêem as suas mes-

quitas queimadas tal como acontece 

com igrejas católicas e outras. 

Sublinhou que a lei islâmica veda 

que um muçulmano ataque inocen-

tes e lugares de culto. 

Segundo o Sheik Aminuddin, para 

se instalar um estado islâmico há 

certas condições que devem ser ob-

servadas como mandato e autorida-

de para o efeito.

Mas os grupos que atacam no norte 

não reúnem esses requisitos, porque 

recorrem ao uso da força e provo-

cam desestabilização. 

O presidente do CIM diz que é 

preciso que o Governo implemente 

políticas de desenvolvimento que 

resolvem os altos índices de desem-

prego e fraca formação escolar e 

profissional, para dar oportunidades 

aos jovens.    

Argumento hipócrita 
Para Amade Camal, empresário e 

analista político, o fundamento de 

instalação de Estado Islâmico em 

Cabo Delgado, para justificar a vio-

lência, é falso e, acima de tudo, é um 

argumento hipócrita. 

Amade Camal avançou que, num 

relatório sobre o período 2005 e 

2020, a CIA (serviços secretos nor-

te-americanos) previa a criação do 

Estado Islâmico, Boko Haram e de 

uma virose pandémica. 

Amade Camal lembra que a orga-

nização radical Al Qaeda foi criado 

pelos EUA, Arabia Saudita e Israel 

e defendia pretender instalar um 

khalifado e combater os inimigos 

do Islão.

Mas passados mais de 20 anos  de 

terrorismo, 98% ou mesmo 99.99% 

das vítimas da Al Qaeda  e do EI 

são muçulmanos, nota.  

Para Camal, essas organizações 

aproveitam-se do empobrecimento 

de países em vias de desenvolvi-

mento e a pilhagem dos seus recur-

sos. 

A religião, prossegue, é um pretexto, 

como no passado, já foi a tribo, raça, 

ou opção política. 

Diz não ter dúvidas de que o terro-

rismo em Cabo Delgado tem haver 

com os investimentos nos recursos 

minerais particularmente hidrocar-

bonetos. 

Questiona qual é o país do hemisfé-

rio sul que explora hidrocarbonetos 

ou minerais preciosos que não te-

nha terrorismo. 

Camal observa que estas oportu-

nidades de desestabilização abrem 

outras oportunidades aos traficantes 

de droga, contrabando, corrupção e 

demais crimes conexos.

Quanto às possíveis saídas para 

esta situação, Camal defendeu que 

o país aposte na agricultura, agro-

-indústria, pecuária e serviços, para 

que a economia tenha maior sus-

tentabilidade e robustez. 

Poucos países em desenvolvimento, 

em particular do hemisfério sul, se 

beneficiaram da sua riqueza em  hi-

drocarbonetos, avisa. 

A maior parte destes países ficou 

pior financeiramente, desapontada, 

deprimida, desconfiando e discutin-

do as suas competências na gestão 

da economia de grandes projectos. 

Porque se fala tanto de biliões, 

criam-se esperanças legítimas e, 

mais tarde, “os mesmos de sempre 

levaram quase tudo”. 

Para Amade Camal, relativamente 

à corrente que acusa jovens mo-

çambicanos formados em países 

islâmicos como mentores de radica-

lismo, há que apresentar evidências 

ou então arriscam-se a estar a fazer 

campanha a favor dos terroristas e 

seus mandantes.

São radicais
Para o pesquisador do Instituto 

de Estudos Sociais e Económi-

cos (IESE), Sérgio Chichava, as 
evidências no terreno mostram 

claramente que o país está peran-

te a presença de um grupo radical 

islâmico, que pretende impor a 

´sharia`.

A tese de Chichava é apresentada 

num estudo da sua lavra intitulado 

“Quem é o inimigo que ataca Cabo 

Delgado?’’ no qual problematiza 

as diferentes hipóteses levantadas 

pelo Governo moçambicano acerca 

da identidade e objectivos daque-

le grupo que ataca Cabo Delgado, 

desde Outubro de 2017.

O pesquisador diz que a hipótese 

do radicalismo islâmico foi ini-

cialmente avançada pelo Governo, 

que depois a abandonou por razões 

pouco claras.

“Os recentes ataques à Mocímboa 

da Praia e Quissanga, a 23 e 24 

Março, onde a reivindicação de um 

Islão radical está bem patente, deixa 

poucas dúvidas da ligação entre o 

“Al Shabaab” e o Estado Islâmico, o 

que deita por terra a tese de que se 

trata de atacantes “sem rosto” nem 

“mensagem”, refere o estudo.

 Acrescenta que há sinais de que 

este grupo se teria beneficiado da 

Jihadistas reivindicam instalar estado islâmico na zona norte de Cabo Delgado  

Por Argunaldo Nhampossa

Governo não ligou aos avisos – sheik Aminuddin

tender são compostos por moçam-

bicanos e tanzanianos. 

Desde a semana passada, tem sido 

reportada a presença de merce-

nários de uma empresa com sede 

África em acções de combate aos 

grupos armados em Cabo Delgado.

Trata-se da empresa de segurança 

privada sul-africana Dyck Advi-

sory Group Conservation Trust 

(DAGCT), que promoveu ataques 

aéreos contra bases do grupo terro-

rista.

A operação é supostamente avalia-

da em 15 milhões de dólares por 

semestre. 

Esta é a segunda vez que o execu-

tivo aposta em mercenários, para 

enfrentar os “jihidistas”, depois de 

no primeiro momento ter apostado 

nos russos do grupo Wagner, que 

abandonaram o terreno por razões 

desconhecidas.   

Por outro lado, o Chefe de Estado-

-Maior General, Lázaro Menete, 

promoveu no final de semana um 

grupo de oficiais afectos ao Coman-

do de Teatro Operacional Norte, no 

distrito de Mueda, a patentes de 

oficias superiores e subalternos. 

Menete fez mexidas na direcção da 

tropa e comando com o intuito 

de trazer nova dinâmica e alen-Sheik Aminuddin Muhammad, Amade Camal

Sérgio Chichava
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to aos militares afectos ao maior 

quartel de Cabo Delgado, numa 

altura em que é o único distrito da 

zona norte da província que ainda 

não sofreu ataques.  

Na ocasião, Menete disse que a pro-

moção visa intensificar os esforços 

para a manutenção da paz, garantia 

da ordem, segurança e tranquilidade 

públicas no norte do país.

Estamos a trabalhar
Depois de um silêncio sepulcral, 

o Presidente da República, Filipe 

Nyusi, afirmou que o Governo con-

tinua a trabalhar noite e dia e usan-

do tudo o que está ao seu alcance 

para a defesa da população dos dis-

tritos de Cabo Delgado assolados 

pelos ataques violentos. 

Apelou às populações a não acata-

rem informações que pretendem 

dividir o povo moçambicano e criar 

ódio contra as FDS. 

Saudou ainda as atitudes desen-

cadeadas pelas populações que se 

juntaram as tropas governamentais 

para combaterem aos insurgentes.

UE preocupada
Em comunicado que divulgou na 

quarta-feira, a Delegação da União 

Europeia (UE) em Maputo mani-

festou “grande preocupação” com 

a visível degradação da situação de 

segurança na província de Cabo 

Delgado, ocorrida nas últimas se-

manas

“Seguimos com apreensão o con-

sequente agravamento da situação 

humanitária na província, com uma 

crescente insegurança das popula-

A ajuda militar externa no 
combate aos grupos ar-
mados que protagonizam 
ataques em Cabo Delga-

do é inevitável e necessária, dada 
a manifesta incapacidade das For-
ças de Defesa e Segurança (FDS), 
considera a Economist Intelligent 
Unit (EIU), entidade de análise 
ligada à revista britânica The Eco-
nomist.

Na sua análise, a EIU assinala que 
o comando das Forças de Defesa e 
Segurança está envelhecido e ainda 
preso a uma doutrina que transpor-
ta desde os tempos da luta armada 
contra o colonialismo português, 
que terminou há 44 anos.
O estudo refere que o Governo 
moçambicano tem recebido várias 
ofertas de apoio militar internacio-
nal, mas não está claro se tomará a 
melhor decisão na escolha de par-
ceiros para combater aos grupos ar-
mados no Norte de Moçambique.
“A experiência com a empresa de 
segurança privada Wagner é elu-
cidativa desses receios. A empresa 
não se mostrou eficaz desde que 
chegou em Outubro de 2019 e tem 
uma má relação e coordenação com 
as Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique”, refere a EIU.

A presença da empresa russa pode 

ter atraído grupos filiados ao Esta-

do Islâmico (EI) para o teatro de 

operações em Cabo Delgado, que 
viram uma oportunidade no terre-
no para ajustar contas pelos con-
frontos na Rússia. 
A Wagner e o EI travaram batalhas 
sangrentas na Síria, assinala o EIU.
Na sequência desse passado recen-
te, a presença da Wagner em Cabo 
Delgado propulsionou uma escala-
da na violência.
De acordo com a análise, o merce-
nário norte-americano Eric Prince, 
da Blackwater, colocou helicóp-
teros à disposição das autoridades 
moçambicanas, mas o gesto estará 
mais enquadrado num esforço de 
ganhar influência e negócios do que 
em se envolver no conflito.
Empresas de segurança privada 
sul-africanas conhecem o terreno 
e têm experiência em envolvimento 
em conflitos em África, mas o seu 
interesse tem sido recebido com 
frieza por Maputo, devido a razões 
históricas.
Essas firmas de segurança privadas 
são detidas por antigos operacio-
nais do exército do apartheid.
Desde a semana passada, tem sido 
reportada a participação de uma 
empresa de segurança privada em 

acções de combate contra grupos 

armados em Cabo Delgado.

Foram referidos raides aéreos con-

tra homens armados na província.

A EIU nota que os grupos armados 

mostraram nas últimas semanas 

uma melhor organização logística 

e coordenação, levando as forças de 

defesa e segurança a capitularem.

Ataque a Palma é uma 
questão de tempo 
Um ataque a Palma, distrito que 

acolhe os projectos de produção 

de gás natural, é inevitável e é uma 

questão de tempo.

O grupo controla agora porções de 

território significativos e cortou a 

ligação por estrada em Cabo Del-

gado entre o norte e sul do país.

A EIU considera a campanha con-

tra a insurgência das Forças de De-

fesa e Segurança ineficaz, incluindo 

erros grosseiros, em paralelo com o 

incremento da capacidade dos in-

surgentes e das suas ligações inter-

nacionais, impõe de forma enfática 

a necessidade de uma reformulação 

e mudança fundamentais da estra-

tégia do Governo de Filipe Nyusi.

Para alterar o cenário, as autorida-

des moçambicanas vão precisar de 

reconhecer a natureza internacional 

do problema, incluindo a ligação ao 

EI, as fontes locais do conflito, aca-

bar com a perseguição à sociedade 

civil e abrir o terreno para pesqui-

sadores.

As FADM precisam de uma res-

truturação fundamental e de para-

rem com o abuso dos direitos hu-

manos, salienta a EIU.

Por enquanto, mais desaires mili-

tares devem ser esperados, até que 

se falha uma escolha prudente da 

ajuda internacional.

A EIU refere que o estilo autori-

tário com que a Frelimo gere con-

flitos e a brutalidade das Forças de 

Defesa e Segurança apenas agrava-

ram o descontentamento no Nor-

te de Cabo Delgado e criaram um 

campo fértil para recrutamentos.

Efeito covid-19
No campo económico, o EIU subli-

nha que a economia moçambicana 

vai contrair para 2,4% em 2020, de-

vido ao impacto da covid-19, mas 

depois vai crescer para 6,3% entre 

2021-24, impulsionado pelo sector 

do gás natural.

O défice fiscal vai conhecer um 

agravamento, por força de um au-

mento expressivo de gastos públi-

cos.

O actual défice da conta corrente 

vai se acentuar para 20,4% do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) em 2020, 

fruto do declínio das exportações. 

E em 2023, esse défice continuará 

a expandir-se até 32,2% do PIB, 

puxado por um aumento nas im-

portações de bens de capital pelos 

grandes projectos.

O défice vai baixar para 27%, à 

medida que as exportações de gás 

aumentarem.

A EIU reviu em alta a taxa de in-

flacção, antevendo agora que alcan-

ce 6,8% de uma projecção inicial 

de 4,3%, devido à uma depreciação 

consistente da moeda.

“A pandemia do coronavírus tem 

tido um impacto devastador na 

procura global de commodities”, 

lê-se no texto.

ções locais e a rápida multiplicação 

do número de deslocados internos”, 

refere a nota.

A UA defende que a presente si-

tuação requer uma acção eficaz que 

permita proteger os cidadãos, de-

senvolver investigações que permi-

tam levar os responsáveis à justiça 

e identificar o papel desempenhado 

por grupos extremistas violentos. 

A Delegação da UE reitera a sua 

disponibilidade para prestar assis-

tência a Moçambique e prosseguir 

e intensificar o diálogo com as au-

toridades nacionais, visando uma 

solução integrada, coordenada e 

abrangente.

A resolução do problema deve pas-

sar por repostas às múltiplas di-

mensões da actual crise, incluindo 

as suas implicações regionais.

A resposta a ser dada pelas autori-

dades só poderá proporcionar resul-

tados efectivos e satisfatórios, se ga-

rantir o pleno respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais 

das populações, prossegue.

O exercício das liberdades de ex-

pressão, de imprensa e do direito à 

informação afiguram-se, neste con-

texto, fundamentais para permitir 

uma melhor compreensão e com-

bate ao fenómeno do extremismo 

violento que assola a província.

Nesse sentido, a UE lamenta o de-

saparecimento, no passado dia 07 

de Abril, do jornalista da Rádio 

Comunitária de Palma, Ibraimo 

Abu Mbaruco, e apela às autorida-

des para que o caso seja investigado 

com rapidez e profundidade, finali-

za o comunicado.

Ajuda militar externa é inevitável - EIU
Cabo Delgado
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incontestável e o povo vulnerável”. 

Langa frisa que, na verdade, temos 

um problema de deficit de cidada-

nia e de falsas expectativas. Ex-

plica que ninguém perguntou aos 

barraqueiros que estratégias pen-

savam adoptar face à propagação 

da Covid-19. Apenas se tomou 

uma decisão, porque quem tem 

poder acha que sabe melhor, mes-

mo sem ter considerado o proble-

ma na sua complexidade. 

“O Governo mandou fechar 

barracas. E  depois? Isso faz me 

pensar que a preocupação não 

era necessariamente com a Co-

vid-19, mas como ser agoverno 

numa situação da pandemia. Aí o 

Governo simplesmente agiu, mi-

meticamente, copiando o que os 

Governos de outros países fazem”, 

enfatizou.

Patrício Langa assinalou que o 

Governo “cabulou a solução”, mas 

não domina as operações da equa-

ção. Daí não poder adoptar todas 

as medidas subsequentes que ou-

tros países com melhor cidadania 

podem fazer, considerando as suas 

especificidades. 

Langa explica que o executivo de-

veria olhar para as pessoas como 

cidadãos que se preocupam mais 

com a sua existência do que o pró-

prio Governo. Deveria devolver-

-lhes a cidadania e estes também 

poderiam reclamá-la. E essa recla-

mação não se faz necessariamente 

pedindo dinheiro, principalmente 

de um Governo que não tem. As 

pessoas têm que ter o poder de 

decidir sobre a possibilidade de 

morrer da doença ou morrer do 

remédio. 

Sobre a prisão dos infractores, 

Langa conta que a medida pode 

não ter sido bem acertada na me-

dida em que o Governo não vai 

puder prender todo mundo. 

“Não faz muito tempo que se 

anunciou a amnistia de 

Continua na pág. 6

Vicente Madede, 49 anos, 
desempregado, pai de 
quatro filhos e residente 
no bairro de Magoanine 

C, arredores da cidade de Ma-
puto, foi vítima do mal sucedido 
processo das privatizações, que 
marcou o país após a liberalização 

da economia.

Antes de cair no desempego, tra-
balhava na ex-promissora indús-
tria têxtil. Sem emprego formal, 
Madede faz parte de 61% dos 
moçambicanos, em idade econo-
micamente activa, que trabalham 
a conta própria.

O negócio de refrigerantes e bebi-

das alcoólicas numa barraca aber-

ta no seu bairro foi a alternativa 

encontrada para a sobrevivência. 

Como qualquer negócio, Madede 

tem tido altos e baixos.

Foi nesta senda que, para ampliar 

o seu negócio, há um ano, recor-

reu a uma instituição de micro-

-finanças para pedir crédito. Foi-

-lhe concedido o valor de 150 

mil meticais a serem pagos em 36 

meses, com uma taxa de juro de 

25%. Com o empréstimo, Madede 

renovou a barraca e aumentou a 

oferta de variedade de bebidas al-

coólicas e refrigerantes. Também 

passou a fornecer petiscos e outro 

tipo de refeições aos seus clientes. 

Com o crescimento do negócio, 

viu-se obrigado a contratar dois 

colaboradores. 

Soube o SAVANA que com as 

rendas da sua barraca, Vicente 

Madede amortecia o crédito, sus-

tentava a família, custeava as des-

pesas de água, luz e alimentação. 

Da mesma fonte pagava salários 

aos seus colaboradores na ordem 

de quatro mil meticais a cada.

Na realidade, a barraca de Vi-

cente Madede garantia, de forma 

directa, a sobrevivência de quinze 

pessoas e tantas outras de forma 

indirecta.        

No dia 30 de Março de 2020, em 

comunicação à Nação, o Presi-

dente  da República, Filipe Nyusi, 

anunciou novas medidas visando a 

contenção da propagação do Novo 

Coronavírus. Da comunicação foi 

aprovada e publicada a Lei núme-

ro 1/2020 de 31 de Março, que 

ratifica a declaração do estado de 

emergência constante no Decre-

to-Presidencial número 11/2020, 

de 30 de Março.

Dentre as medidas de execução 

administrativa, consta o encerra-

mento definitivo de todas barracas 

dedicadas à venda de bebidas al-

coólicas e de todos locais de diver-

são, durante a vigência do estado 

de emergência.

Com esta medida, Vicente Made-

de encerrou o seu estabelecimen-

to, despediu os dois colaboradores, 

tem dívidas com a instituição fi-

nanceira que a qualquer momento 

poderá executa-lo e a família está 

Medidas de contingência contra o Covid-19 longe da realidade social

Escapar da doença e morrer a fome
Por Raul Senda 

a passar fome, porque o dia-a-dia 

da barraca é que garantia a subsis-

tência.

Dados atinentes ao processo labo-

ral, publicados na edição número 

125 do Boletim Ideias, uma pu-

blicação do Instituto de Estudos 

Sociais e Económicos (IESE) in-

dicam que apenas 12% da popula-

ção economicamente activa é que 

tem emprego formal. Do grupo, 

5% são assalariados do sector pú-

blico e 7% do sector privado. Os 

mesmos dados indicam que 19% 

são trabalhadores do sector fami-

liar não remunerado e 8% ganham 

a vida recorrendo a outros meios 

de sobrevivência.

Ademais, o Estado não garante 

assistência social condigna às ca-

madas vulneráveis ou carenciadas 

de forma regular. De um universo 

de aproximadamente 15 milhões 

de pessoas que vivem na situação 

de pobreza, apenas 700 mil agre-

gados familiares é que têm assis-

tência do Instituto Nacional de 

Acção Social (INAS) com valores 

que variam entre 540 a 1050 me-

ticais/mês.

Portanto, a maioria da população 

moçambicana tem de trabalhar 

todos dias para ganhar o seu pão 

diário. Nas palavras do Director-

-geral da Organização Mundial 

da Saúde, Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, todas medidas atinentes 

a mitigação da propagação da Co-

vid-19 devem ser acompanhadas 

pela protecção social às comuni-

dades vulneráveis. 

No caso concreto de Moçambi-

que, o Governo ordenou a restri-

ção de certas actividades, contudo 

não acompanhou a decisão com 

medidas de assistência social ou 

de mitigação do impacto econó-

mico das famílias vulneráveis.

No entender de alguns analistas 

ouvidos pelo SAVANA, este foi 

um dos grandes erros do Gover-

no. Decretar medidas restritivas 

sem olhar para a realidade social. 

A consequência é que o novo Co-

ronavírus, além de produzir re-

percussões de ordem biomédica e 

epidemiológica, terá repercussões 

sociais graves no seio da popula-

ção carente.

Tal como Madede, Verónica M., 

39 anos, solteira e mãe de três 

filhos é das pessoas directamen-

te afectadas com o encerramento 

definitivo das barracas e pede ao 

executivo que encontre meio ter-

mo que, pelo menos, garanta a 

sobrevivência dos dependentes do 

negócio.

Verónica enfatizou que as medi-

das tomadas pelo Governo, po-

dem salvar pessoas da doença, 

mas mata-las de fome. Pelo que, 

as excepções abertas para outros 

negócios podiam ser alastradas 

as barracas de venda de comidas, 

refringentes e bebidas alcoólicas e 

permitir que funcionem durante o 

dia, mediante a observação de me-

didas de higiene e de prevenção da 

doença.

Na realidade, devido a fome, mui-

tas pessoas estão a violar a ordem 

governamental e a polícia reage 

com as detenções. 

Neste momento, a Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) 

fala de 100 pessoas detidas em 

conexão com o crime de desobe-

diência. Isto é, por violar o De-

creto Presidencial que determina 

o Estado de Emergência. As de-

tenções verificam-se numa altura 

em que o Governo anunciou a 

libertação de cinco mil reclusos 

como uma das formas de conter a 

propagação da Covid-19. 

Governo cabulador
O sociólogo Patrício Langa expli-

ca que não dúvida da “boa inten-

ção” do Governo mandar encerrar 

as barracas e outras actividades de 

lazer para conter a propagação do 

vírus. Contudo, duvida da razoa-

bilidade da decisão.

“Costuma-se dizer, na sabedo-

ria popular, que o caminho para 

o inferno está pavimentado pelas 

boas intenções. Não conheço, do 

Governo, qualquer consideração 

sobre os prós e contras da me-

dida para que dela se possa ava-

liar a razoabilidade. A questão 

também não se coloca apenas do 

lado da caridade ou de incentivos 

sociais, sem considerar todos as-

pectos incluindo a capacidade do 

país, para não dizer do Governo. 

Temos o hábito problemático de 

pensar que no Governo reside a 

solução dos nossos problemas e 

que há lá um saco azul com fun-

dos. A questão é sabermos se não 

matamos o doente com o remédio 

que em princípio o deveria curar. 

As barracas foram uma forma de 

produzir a vida, para alguns, que 

se normalizou com a domestica-

ção da ideia da sua informalidade. 

Mas elas próprias, mesmo sem a 

Covid-19, poderiam constituir 

um foco de problemas sanitários 

e não só. Portanto, o problema é 

mais profundo ainda”, explicou. 

O sociólogo, que também é do-

cente universitário, salientou que 

as decisões que afectam a vida dos 

moçambicanos são tomadas sem 

que os visados possam participar 

na avaliação da sua razoabilidade, 

porque “temos um sistema polí-

tico que faz do decisor um sábio 

Patrício Langa, Sociólogo

Com o Estado de Emergência visando atenuar os efeitos de COVID19, o Governo ordenou o encerramento das barracas e se esqueceu do impacto social dos 
dependentes dessas fontes de rendimento   
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prisioneiros precisamente pelo 

mesmo motivo, a Covid-19. Em 

tudo isto se releva a perplexida-

de das medidas desprovidas de 

uma análise consequente sobre as 

suas implicações feitas não ape-

nas pelo Governo no alto pedes-

tal da sua sabedoria incontestável, 

ou do conselho de comissões que 

de científica ou técnica só tem o 

nome, mas colhendo os melhores 

argumentos de um debate público 

feito pelas várias forças vivas da 

sociedade. 

O nosso entrevistado termina a 

sua explanação referindo que “vi-

vemos num país estranho, onde 

mesmo as universidades são acon-

selhadas pelo Governo e não o 

contrário”.

Estado de emergência não 
está acima do Estado de 
Direito Democrático  
Uma das consequências da viola-

ção do estado de emergência é a 

prisão dos infractores. Contudo, 

em vez de mandá-los ao tribu-

nal para a sua responsabilização, 

a PRM apresenta-os a imprensa 

algemados como se fossem cadas-

trados perigosos, o que, de certa 

maneira, viola os seus direitos fun-

damentais.     

O presidente da Comissão Na-

cional dos Direitos Humanos 

(CNDH), Luís Bitone Nahe, clas-

sifica a apresentação pública e as 

algemas dos detidos em conexão 

com os crimes de desobediência 

como actos condenáveis.

Segundo Nahe, a lei que ratifica o 

colocar em causa os direitos fun-

damentais, o que não está aconte-

cer neste momento.  

Luís Bitone Nahe, que também 

é activista dos direitos humanos, 

frisou que as medidas restritivas 
podem restringir alguns direitos, 
mas em nenhum momento se 
pode colocar em causa o respeito 
pela dignidade humana.
“O que a polícia deve fazer, em 
caso de flagrante delito, é reter as 
pessoas e imediatamente entre-
gar as autoridades competentes. 
Ao prender pessoas, algemá-los e 
apresentar nos meios de comuni-
cação social é uma grave violação 
aos direitos fundamentais. A po-
lícia está a condenar publicamente 
os presumíveis infractores. O esta-
do de emergência não pode colo-
car em causa o Estado de Direito 
Democrático”, explicou o jurista.
O presidente da CNDH apelou as 
autoridades competentes no sen-
tido de flexibilizar a capacitação 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), a fim de salvaguardar os 
princípios basilares da Constitui-
ção da República.
“Como CNDH estamos à favor 
das medidas tomadas no quadro 
de estado de emergência, porque 
acautela ou garante a preservação 
de um bem maior que é a vida. 
Contudo, condenámos que essas 
restrições coloquem em causa os 
direitos humanos”, frisou.
Explica que o papel da força pú-
blica, nos termos da lei, é repreen-
der toda pessoa que comete um 
facto proibido, mas também é de-
ver do juiz perceber o momento e 
entender que, para certos crimes, a 
lei abre espaço para que, além de 
mandar à prisão, há outras forma 
de responsabilização, sobretudo 
quando estamos perante uma si-
tuação de crimes de pequena es-
cala.
Quanto às detenções relaciona-
das com a violação das medidas 
impostas no quadro de estado de 
emergência, Nahe recorda que não 
se pode confundir a detenção com 
a condenação. 
“A nossa atenção não é com as 
detenções da polícia. É como os 
tribunais tratam esses casos. Se a 

decisão dos juízes for de manter as 

pessoas nas cadeias, isso será preo-

cupante, mas se encontrar outras 

formas de responsabilizar que não 

passam pela cadeia, achamos que 

não há muito de anormal”, subli-

nhou.

Para o juiz conselheiro e 

porta-voz do Tribunal 

Supremo (TS), Pedro 

Nhatitima, a Lei que 

concede amnistia e perdão de 

penas, visando o desconges-

tionamento das cadeias como 

medida para minimizar a pro-

pagação da covid-19, serve 

para os factos cometidos an-

tes da aprovação e publicação 

da mesma.

De acordo com o magistrado, 

todas infracções cometidas 

após a entrada em vigência da 

Lei de Amnistia e Perdão de 

penas não são abrangidas pela 

mesma.

Portanto, a violação das nor-

mas contidas na declaração 

do estado de emergência, na 

sua maioria ou tipificadas 

como crime de desobediên-

cia, estão fora do horizonte 

temporal da Lei de Amnistia 

e Perdão de Penas e o trata-

mento processual é sumário. 

Nhatitima afirma que nos 

termos do Código Penal, o 

crime de desobediência sim-

ples é punido com pena até 

seis meses e a desobediência 

qualificada até um ano de pri-

são. Portanto, são processos 

sumários cuja tramitação é 

rápida na medida em que não 

exigem muita solenidade.

Sublinha que neste tipo de 

crimes, quando a polícia 

prende, deve apresentar ime-

diatamente o arguido ao juiz 

para efeitos de julgamento.

Por sua vez, na decisão a to-

mar, o juiz pode substituir a 

prisão efectiva por medidas 

privativas à privação da liber-

dade como seja a aplicação de 

multas, prestação de trabalho 

socialmente útil à sociedade 

Não se pode educar a sociedade 
beliscando a dignidade da pessoa

e a suspensão temporária dos di-

reitos.

O magistrado acredita que os 

juízes, no âmbito do limite das 

suas competências e dos casos 

por conta da prática de crime de 

desobediência saberão ponderar 

a aplicação das medidas alter-

nativas à privação da liberdade, 

respeitando, obviamente os re-

quisitos estabelecidos na lei como 

seja, o réu ser primário, a moldura 

penal aplicável não ser superior a 

dois anos e não haver receio da 

prática das mesmas infrações en-

tre outras.   

O SAVANA quis saber de Nha-

titima se o sistema judiciário está 

preparado para atender todos ca-

sos, atinentes aos crimes de deso-

bediência, em tempo real, ao que 

afirmou que sim, mas ressalvando 

que na fase actual do estado de 

emergência, os juízes estão foca-

dos na análise e verificação das 

condições para a concessão das 

liberdades condicionais e acres-

cida aos despachos e extinção do 

procedimento para a população 

reclusória beneficiária da Lei de 

Amnistia e de Perdão de Penas.

Sublinhou que para os crimes 

de desobediência, estando no 

leque de processos urgentes, 

acredita-se que poderão me-

recer maior atenção dos juízes.

Sobre a forma de apresentação 

pública dos detidos (exposição 

e uso de algemas) em conexão 

com os crimes de desobediên-

cia, Nhatitima reprovou o tal 

acto e recordou que há direitos 

constitucionais que não foram 

suspensos com a vigência de 

estado de emergência. 

Portanto, a polícia em todos 

seus actos deve respeitar a 

Constituição.

Sublinha que o crime de de-

sobedecia é uma infracção 

criminal que não ofende com 

gravidade os bens jurídicos 

protegidos pelo Código Penal, 

pelo que os infractores de-

vem ter um tratamento digno 

e não se justifica a exposição 

dos suspeitos e muitos menos 

algemados, porque põe em 

causa a imagem e o bom nome 

das pessoas.

Pedro Nhatitima rematou que 

não se pode educar uma socie-

dade beliscando a dignidade 

pessoa.

Decreto Presidencial e o respecti-

vo Regulamento determina o le-

que de restrições, mas em nenhum 

momento põem em causa o res-

peito pelos direitos fundamentais.

Explica que em caso de viola-

ção dos preceitos do estado de 

emergência, a força pública está 

autorizada a actuar, contudo, sem 

Luís Bitone Nahe, Jurista

Pedro Nhatitima

Convidado a comentar o facto 

dos proprietários das barracas não 

terem outra forma de sobrevivên-

cia, o que os leva a violar as res-

trições do estado de emergência, 

Luís Nahe, referiu que o Decreto 

Presidencial fala de medidas gene-

ralistas e delegou aos ministérios 

de tutela para regulamentar as 

questões específicas e cabe a estas 

instituições fazer o seu trabalho..

A população economicamente activa, segundo o processo laboral, 2019 

Conta própria 

Outros 

Assalariado sector 
privado 

Assalariado sector 
público 

Trabalhador familiar sem  
remuneração 

LEGENDA 

Evolução de agregados familiares beneficiários dos programas do INAS, 2008-2019  

Fonte: IESE Fonte: IESE
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“Quando alguém vem pedir uma 

oração qualquer, não vou deixar 

de orar. Deus cura e, para isso, há 

requisitos: é preciso ter fé e a fé é 

resultado da ministração da pala-

vra Dele”, diz. 

Igualmente, o pastor João Bata, da 

Igreja Intercontinental dos Mila-

gres de Deus, diz que quem cura 

não é o Homem, mas Jesus Cristo.

“Nós só oramos. Seguimos a graça 

e a misericórdia de Deus. Sobre 

cura, só o próprio Deus sabe”, re-

fere.

Bata diz que a covid-19 é a con-

cretização da profecia de Deus 

sobre a vinda das pragas. “Estas 

pestes e guerras são sinais da vinda 

de Jesus Cristo. Mas não é o fim, é 

o princípio da dor. A coisa impor-

tante é orarmos e pedir misericór-

dia”, observa.

Esforços para ouvir Onório Cuta-

ne, da Igreja Ministerial Nações 

para Cristo, redundaram em fra-

casso, desde terça-feira até esta 

quarta.

Mas, num vídeo que se tornou 

viral nas redes sociais, Cutane diz 

que já desfez os planos do inimigo.

“O coronavírus já foi completa-

mente derrotado. Não se preocu-

pem mais com ele. Eu já desfiz os 

planos do maligno, os planos do 

inimigo, por causa do meu amor 

por vós e por causa das vossas ora-

ções incessantes. Não deixem a 

media mundana (…)”, diz.

Num outro sermão de 21 de Mar-

ço, sobre a covid-19, Cutane dizia 

aos seus fiéis que, “depois desta 

oração, uma boa notícia há-de vir

Quando o mundo segue o 
seu curso normal, eles se 
arvoram os solucionado-
res de todos os proble-

mas. Prometem milagres e cura 
até para doenças incuráveis. Al-
guns a partir de púlpitos de igre-
jas e seitas religiosas, outros em 
palhotas e cabanas. Mas, quando 
a covid-19 lhes dá oportunidade 
flagrante para provar seus mila-
gres, eles marcam um passo para 
trás. Esses são os nossos “profetas” 
e “médicos tradicionais”, não os 
verdadeiros, mas os mafiosos que 
têm no desespero dos outros a sua 
fonte de sobrevivência. 

Uns se autodenominam profetas e 

apóstolos, outros de médicos tra-

dicionais. Mas há quem lhes cha-

me de charlatões que, em nome de 

Deus/Allah ou da medicina tra-

dicional, aproveitam-se da aflição 

dos outros para obter a fonte para 

a sua sobrevivência. 

Nos últimos anos, Moçambique 

conheceu um crescimento galo-

pante de igrejas e seitas religiosas, 

algumas separadas por menos de 

um quilómetro. Nessa corrida de-

senfreada, algumas até disputam 

espaço e seguidores.

Naquilo que parece um autêntico 

negócio de fé, algumas não coíbem 

em cobrar dízimo aos seus segui-

dores mesmo em plena crise do 

novo coronavírus.

José Guerra, presidente da Igre-

ja Universal do Reino de Deus 

(IURD), não tem contemplações 

quanto a isso. 

“Aquele que está livre de cumprir a 

sua fidelidade [que o faça]. Temos 

de estar ciente de que a Igreja vive 

na base de dízimo e ofertas. O mo-

mento é crítico para nós também. 

Temos edifícios alugados e a Igre-

ja vive na base dos seus membros”, 

refere José Guerra.

Nas contas do Ministério da Jus-

tiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos, o país tem mais de mil 

igrejas. 

Mas o  director  nacional dos As-

suntos Religiosos naquele Ministé-
rio, Arão Litsure, chama atenção 

de que esse é apenas o número de 

igrejas registadas. 

De facto, tantas outras não estão 

oficializadas. São seitas que apre-

goam milagres e cura para um 

pouco de tudo, incluindo doenças 

que, na medicina convencional, são 

incuráveis, casos de HIV/SIDA. 

“Nenhuma doença é incurável”, 

apregoam eles, nessa luta inces-

sante pela busca de fiéis.

Para além da IURD e da Igreja 

Mundial do Poder de Deus, al-

gumas das mais populares que 

também apregoam “milagres de 

salvação” incluem a Igreja Minis-

terial Nações para Cristo, do fa-

moso “apóstolo” Onório Cutane, 

e da Igreja Palavra da Profecia, do 

polémico “profeta” Joe Williams.

Mas não é só de igrejas e seitas 

religiosas que o país está cheio. 

Moçambique também foi inun-

dado por praticantes de medicina 

tradicional, alguns provenientes da 

região dos grandes lagos, com uma 

forte tradição na prática.

Quem anda pelos centros urbanos 

como Maputo, depara-se, a cada 

esquina, com um número sem fim 

de anúncios a prometerem solução 

para tudo. 

Há até promessas bizarras, como 

recuperar amor perdido, dar me-

mória escolar e até sorte no em-

prego. 

Mas não é só nas cidades que há 

um mar de seitas religiosas e es-

quinas de prática de medicina tra-

dicional. O cenário se repete pelo 

país adentro, com destaque para 

as zonas rurais, onde se concentra 

maior parte da população pobre e 

analfabeta do país.

Mas também não são só os pobres 

nem analfabetos que caem nas 

promessas de supostos profetas e 

apóstolos e praticantes de medici-

na tradicional. 

Há também casos de gente da 

classe média e com escolarização 

acima da média.

Um dos episódios que se tornou 

viral nas redes sociais foi do anti-

go ministro do Interior, Almerino 

Manhenje que, num vídeo amador, 

joga-se ao chão, depois de receber 

bênção do “apóstolo”.

Os desaparecidos 
Numa altura em que o mundo está 

mergulhado na maior pandemia 

do nosso tempo, quando a medi-

cina convencional tenta encontrar 

uma vacina contra a covid-19, os 

senhores dos milagres e das curas 

são os grandes ausentes.

O que devia ser uma oportunida-

de flagrante para provarem os seus 

milagres, não passa disso.

O SAVANA contactou alguns 

dos profetas e médicos dos mila-

gres e ninguém se mostra disposto 

para atacar uma pandemia que pa-

rece estar a desmascarar os senho-

res dos milagres.

ritos no que faço”, repete, perante 

nossas insistências.
O “She Yahaya”, outro médico 
tradicional com anúncios em es-
quinas e nas redes sociais, também 
marca um passo para trás. 
“Não. Essa doença é uma grande 
novidade”, diz. Lembramo-lo que 
a covid-19 é uma doença, tal como 
as outras incuráveis na medicina 
convencional, mas que ele prome-
te resolver.
“Covid é uma doença, sim, mas 
nos surpreendeu”, respondeu “Ya-
haya”, natural de Mongicual, no 
litoral de Nampula.
A IURD é uma das Igrejas evangé-
licas que, nos seus cultos, apregoa 
salvação ao homem, com milagres 
e curas. De acordo com estatísticas 
de 2016, a IURD conta com mais 
de 1 milhão de membros.
José Guerra é o presidente da 
IURD Moçambique. Diz que a 
sua Igreja entra para curar doen-
ças somente onde os médicos não 
conseguem diagnosticar. “Mas o 
coronavírus é um mal que os mé-
dicos diagnosticaram, só não há 
cura”, diz, acrescentando que “nós 
respeitamos os médicos”.
Aliás, o presidente da IURD pre-
cisou que, enquanto os cientistas 
lutam para vacina, a sua Igreja rea-
liza preces para que Deus inspire 

os homens da saúde a encontra-

rem a vacina.

Para o pastor e presidente da Igre-

ja Ministério Evangelho e Acção 

(MEA), com mais de mil congre-

gações em Moçambique, é uma 

abordagem errada exigir milagres 

da Igreja para a covid-19, por-

quanto não é a Igreja que cura, 

mas sim Deus, o todo-poderoso.

“Devia se dizer que esse Deus, 

que é tudo, que resolva isso e não 

as igrejas. É melhor se cobrar, di-

rectamente, a Deus”, diz Luís Ma-

posse, sublinhando que o Homem 

não tem cura.

Para as insistências, responde que 

o MEA não tem nenhuma cura 

contra a covid-19. “A Igreja está 

a orar”, rebate, acrescentando que 

não vai parar. 

Cadê vocês e os vossos milagres!?
Os “profetas” e “médicos tradicionais” em tempos de Covid-19

Por Armando Nhantumbo

Arão Litsure

Onório Cutane

Luís Maposse

José Guerra

O “doutor Sofrimento Ningore” é 

um dos médicos tradicionais com 

anúncios na internet e até em al-

guma imprensa, onde promete 

curar um pouco de tudo. Natural 

de Mueda, na província de Cabo 

Delgado, “Sofrimento Ningore” 

diz que é médico tradicional há 33 

anos, um tempo que, enfatiza ele, 

“não é brincadeira”.

Mas, nestes tempos da covid-19, 

o “doutor” está sem solução. “Não. 

Não resolvo esse problema”, res-

ponde, de pronto, quando questio-

nado se curaria ou não a covid-19.

“Não posso. Sou dirigido por espí-
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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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para as Nações do mundo todo. 

Haverá luz, haverá bonança”.

Mas, cerca de um mês depois, nem 

a luz nem a bonança vieram. Pelo 

contrário, o novo coronavírus con-

tinua a dizimar vidas em todo o 

mundo. Em Moçambique, o grá-

fico de infecções também está im-

parável, estando, até ao fecho deste 

artigo, na casa dos 29 infectados. 

Sobre o assunto, contactamos, 

respectivamente, o Ministério  da 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos e a Associação dos 

Médicos Tradicionais de Moçam-

bique (AMETRAMO).

O  director  nacional dos Assun-

tos Religiosos no Ministério, Arão 

Litsure, não quis falar do assunto, 

referindo que o Estado moçambi-

cano não vai entrar em questões de 

fé porque é laico. 

Mas uma fonte sénior do Minis-

tério da Justiça, Assuntos Consti-

tucionais e Religiosos anotou que, 

de facto, esta é a oportunidade 

A tramitação processual do 
caso do perigoso traficante 
brasileiro Gilberto Apare-
cido dos Santos, conheci-

do como “Fuminho”, detido, nesta 
segunda-feira em Maputo, poderá 
levar cerca de dois meses.

A lei prevê 48 horas a cinco dias 
para a legalização da prisão, que 
deve ocorrer no tribunal do territó-
rio onde ocorreu o facto, neste caso 
o Tribunal Judicial da Cidade Ma-
puto. Cabe ao Ministério Público 
juntar elementos para a legalização. 
Uma fonte judicial disse ao jornal, 
que o Estado interessado na extra-
dição de Fuminho, neste caso o Bra-
sil, tem entre 18 a 40 dias para, via 
Ministério de Relações Exteriores 
(Itamaraty), notificar a sua congé-
nere em Moçambique. Deve juntar 
no processo as acusações que pesam 
sobre o arguido. Depois disso, o Mi-
nistério moçambicano dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação (MI-
NEC) apresenta a documentação 
na Procuradoria Geral da República 
(PGR), que, por sua vez, envia o pro-

cesso do Tribunal Supremo (TS). É, 

no TS, onde se vai discutir o proces-

so de extradição.  

Porém, de acordo com Elivis Secco, 

Delegado da Polícia Federal do Bra-

sil, como as leis moçambicanas per-

mitem que um estrangeiro envolvido 

no trafico de drogas seja expulso do 

país, a justiça brasileira vai explorar 

esse caminho, como forma do supos-

to traficante regressar rapidamente 

ao Brasil.     

Uma fonte judicial disse ao SAVA-
NA que, caso Fuminho aceite ime-

diatamente a extradição, o processo 

estará mais facilitado. Mas Fuminho, 

também conhecido por Magrelo, 

pode escolher a via de uma batalha 

judicial, que pode levar mais tempo.

Segundo número 1 do artigo 67 da 

constituição da República, a extra-

dição só pode ter lugar por decisão 

judicial. Já o número dois faz notar 

que a extradição por motivos políti-

cos não é autorizada. O número 3, 

do mesmo artigo afirma que “não é 

permitida a extradição por crimes 

a que corresponda na lei do Estado 

requisitante pena de morte ou prisão 

perpétua ou sempre que fundada-

mente se admita que o extraditando 

possa vir a ser sujeito a tortura, tra-

tamento desumano, degradante ou 

cruel”.

Indy Village 
Fuminho foi detido, esta segunda-

-feira, em Maputo, na companhia 

de dois cidadãos nigerianos,  numa 

operação coordenada pela Polí-

cia moçambicana, brasileira e a 

Drug Enforcement Administration 

(DEA), um órgão para o controlo/

combate às drogas, subordinado a 

polícia federal do Departamento de 

Justiça dos Estados Unidos.

 Na altura da detenção, no luxuoso 

Montebelo Indy Maputo Congress 

Hotel (ex-Indy Village), Fuminho, 

não ofereceu resistência aos agentes 
do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC). Fuminho, de 
49 anos de idade, teria antes estado 
numa clínica privada em Maputo 
para tratar um ferimento na perna. 
No acto da detenção, possuía 15 
celulares, 100g de soruma, três pas-
saportes, igual número de relógios, 
cinco malas, uma pasta, um veículo, 
34.700 meticais e 5.040 randes.
Fuminho, que escapou de uma ca-
deia brasileira, desde 1999, terá che-
gado a Maputo, em Março, prove-
niente da Bolívia, onde liderava uma 
rede de narcotráfico.

Sérgio Moro
A polícia moçambicana recebeu das 
autoridades brasileiras, o alerta de 
que Fuminho estava foragido em 
Moçambique. Em meados de Mar-
ço deste ano, os agentes do SERNIC 
descobriram que o traficante estava 
mesmo em Moçambique. A prisão 
foi efectivada quase um mês depois, 
na última segunda-feira. 
O SERNIC precisou igualmente 
que os dois nigerianos encontrados 
com Fuminho estavam em situação 
migratória ilegal, sem os documen-
tos de permanência em Moçambi-

que. Com isso, o brasileiro e a du-
pla de nigerianos vão responder, na 
Justiça moçambicana, pelos crimes 
cometidos.
Fuminho é considerado pelas au-
toridades brasileiras como o maior 
fornecedor de cocaína a uma organi-
zação criminosa designada Primeiro 
Comando da Capital (PCC), com 
milhares de membros no Brasil e 
países vizinhos. 
“Vamos trabalhar com as autorida-
des de Moçambique para trazê-lo ao 
Brasil, onde responderá por seus cri-
mes”, escreveu, no Twitter, o minis-
tro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, considerando também 
que a detenção “é um golpe podero-
so na organização”.
Em Dezembro passado, a Peniten-
ciária Federal de Brasília foi cercada 
pelo Exército depois de sectores da 
inteligência do Governo terem sido 
informados de um suposto plano 
para resgatar do líder da facção Pri-
meiro Comando da Capital (PCC), 
Marcos Willians Herbas Camacho, 
o Marcola. O plano para resgatar o 
líder do PCC teria sido elaborado 
por Fuminho, agora detido em Ma-
puto. 

(Redacção)

para essas igrejas provarem o que 

têm andado a apregoar ao longo 

dos tempos.

“Nenhum médico tradi-
cional tem poder de curar 
esta doença” - AMETRAMO
Quem aceitou abordar, publi-

camente, o assunto é a AME-

TRAMO, uma agremiação que 

congrega mais de 78 mil médicos 

tradicionais em todo o país.

O presidente da AMETRAMO, 

Fernando Mate, admitiu que a sua 

agremiação não tem conhecimen-

to capaz de curar o novo corona-

vírus.

“Nenhum médico tradicional tem 

poder de curar esta doença”, reco-

nheceu Fernando Mate.

 “É uma doença que nos dei-

xa preocupados, mas não temos 

meios para tratar”, admite o presi-

dente da AMETRAMO.

Fernando Mate aproveitou a 

ocasião para sensibilizar os mo-

çambicanos a não procurarem a 

medicina tradicional para casos 

da covid-19, mas sim, a seguir as 
orientações da medicina conven-
cional e do Estado.
Mas o presidente da AMETRA-
MO tem conhecimento da exis-
tência daqueles que, pessoalmente, 
chama de charlatões, aqueles que 
prometem soluções para tudo. 
Mas Fernando Mate diz que es-
ses, maioritariamente, vindos dos 
grandes lagos, não estão sob con-
trolo da sua agremiação. “São in-
vasores”, denuncia.
Mesmo assim, prosseguiu, a 
AMETRAMO se desdobra em 
sensibiliza-los para não colocar 
panfletos nas ruas a prometerem 
curar covid-19 e outras doenças 
incuráveis, porque, assim, estarão 
a colocar em causa a vida humana.
Mas a fonte bate para os dois la-
dos. Diz que o ser humano tam-
bém tem de entender que não 
pode ir a alguém que promete 
curar doenças incuráveis.
O dirigente também está preo-
cupado com o silêncio, neste mo-
mento difícil, daqueles que chama 
de charlatões e os falsos profetas.
“Estão calados. Ninguém levan-
tou focinho a dizer que sabe curar 
isso”, observa.
Fernando Mate, para quem a co-
vid-19 é um sério desafio para 
cientistas e médicos tradicionais, 
o praticante de medicina que de-
safiar as recomendações da AME-
TRAMO, se propondo a curar 
covid-19, deve ser, severamente, 

sancionado pelo Estado, pois esta-

rá a colocar em causa a saúde e o 

bem-estar dos moçambicanos.

Para o investigador de 

factos sociais e douto-

rando em Sociologia 

de Desenvolvimento, 

Raul Chambote, essas igrejas 

evangélicas não têm de mostrar 

nenhum milagre de cura da co-

vid-19, porque, a rigor, nunca 

curaram a ninguém.

“Esses nunca curaram nin-

guém”, diz o académico, que 

vê aproveitamento na actuação 

dessas igrejas e praticantes de 

medicina tradicional.

“Há um aproveitamento des-

ses profetas, líderes religiosos e 

curandeiros. Mas não será com 

milagre que se vai curar coro-

navírus ou outra enfermidade”, 

diz Chambote, repetindo que 

nenhum deles vai curar co-

vid-19.

Para ele, se houvesse curas na 

base de milagres, “não teríamos 

oftalmologistas e nem estaría-

mos a formar mais profissionais 

de saúde”.

Lembra que essas igrejas evan-

gélicas que prometem soluções 

para tudo, não são feitas de ex-

traterrestres, mas por Homens 

que conhecem os problemas das 

sociedades onde estão inseridos, 

que as exploram e fazem delas 

uma fonte de renda.  

Por isso, sublinha, há aproveita-

mento por parte dessas igrejas. 

Lembra igrejas que, em plena 

crise da covid-19, até fornecem 

contas bancárias para que os 

seus fiéis paguem dízimo.

Um oportunismo que, para 

Raul Chambote, está aliado a 

crença e a ignorância, que levam 

as pessoas a acreditarem em mi-

lagres. 

Mas, para ele, é preciso que as 

pessoas tenham uma fé ilumi-

nada, anotando que a covid-19 

é uma oportunidade para a so-

ciedade rever os pressupostos 

dos seus problemas sociais.

“Problemas de seres humanos 

vão ser resolvidos por Homens”, 

disse.

Raul Chambote:

“Esses nunca 
curaram ninguém”

Processo de “Fuminho” pode levar dois meses

Raul Chambote,
AMETRAMO diz que nenhum médico tradicional é capaz de curar a Covid-19

Gilberto Aparecido dos Santos

Continuação da Pág. 8
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Os acontecimentos em 

Cabo Delgado são in-

quietantes e preocupam 

todos.

Em tempo de Coronavírus, de-

cidi verter para o papel algumas 

notas que me parecem impor-

tantes, tão ou menos importan-

tes que outros que me antece-

deram, e que podem contribuir 

para o debate cada vez mais 

alargado entre os moçambicanos 

preocupados.

Escolhi três vectores importan-

tes neste conflito:

1- As Forças de Defesa e Segu-

rança (FDS);

2- A Ausência do Estado ou o 

Estado capturado;

3- A qualificação ideológica e 

confessional da violência em 

CD.

1- As FDS: Os mais recentes 

ataques em Muidumbe trouxe-

ram de novo à ribalta o papel das 

FDS (Forças de Defesa e Segu-

rança) na protecção das popu-

lações daquele distrito de Cabo 

Delgado.

Argumenta-se que a crise das 

FDS decorre do Acordo de Paz 

assinado em 1992.

A crise das FDS não é posterior 

a 1992 pois se o aparelho militar 

e securitário evidenciasse níveis 

satisfatórios de eficácia nessa al-

tura, não teria havido o Acordo 

de Paz ou, pelo menos, nos ter-

mos em que foi alcançado.

Já nessa altura se questionava o 

tipo de preparação das Forças 

Armadas, especialmente o exér-

cito, para dar resposta à guerrilha 

da Renamo.

A presença de contingentes ex-

ternos, Zimbabwe e Tanzania, 

foi importante, mas não resolveu 

a guerra a favor do Governo.

Já antes tinha falhado a integra-

ção de moçambicanos das anti-

gas forças especiais portuguesas 

para treinar novas unidades mi-

litares das então FPLM. Samora 

tentou-o sem sucesso. A ideia foi 

retomada por Mário Machungo 

enquanto governador da Zam-

bézia e, em paralelo, foi contra-

tada a empresa britânica DSL 

(formada por antigos membros 

dos SAS britânicos) para treinar 

moçambicanos no Zimbábwe. A 

DSL voltou a ter um papel im-

portante na defesa das proprie-

dades agrícolas da Lonrho em 

Sofala e no sul de Cabo Delgado.

Uma das explicações para as re-

sistências internas às iniciativas 

elencadas, tem a ver com o facto 

de a instituição militar ter sido 

Notas sobre a recente situação sombria 
em Cabo Delgado (1)

Por Fernando Lima*

concebida pós-independência 

como “sector à parte” dentro da 

própria estrutura governamental. 

Os próprios fundos nas Finanças 

eram manejados por um “De-

partamento Zero” e várias vezes 

surgiram confrontações, dada a 

forma “pouco ortodoxa” como o 

sector castrense interpretava as 

normas de execução orçamental.  

Nos anos 80, formalmente, o 

exército continuava muito de-

pendente da doutrina militar so-

viética com a utilização de meios 

terrestres de pouca mobilidade 

e utilidade ofensiva face a uma 

guerra de guerrilha: os tanques 

T-34, as BTR e os BRDM. Os 

problemas de sobressalentes 

nunca foram resolvidos. Um 

questão, aliás, extensiva à área ci-

vil e à maioria dos equipamentos 

fornecidos pelos países da Euro-

pa de Leste.

O pós 1992 levou à pulverização 

dos meios das FPLM, incluindo 

grande parte do parque imobi-

liário com o argumento que a 

Renamo poderia ganhar as elei-

ções de 1994. Grande parte do 

equipamento, o parque de infan-

taria motorizada e da força aérea 

foi vendido como “ferro velho”.

A Renamo entra no exército, 

mas uma parte dos oficiais das 

FPLM foram transferidos para a 

polícia onde não há Renamo. Há 

claramente um reforço de meios 

para a polícia em detrimento do 

exército. Em paralelo com “des-

mantelamento” da Força Aérea, 

os poucos meios de que dispu-

nha a Marinha afundaram-se 

junto ao porto de pesca e a ma-

nutenção dos paióis, com equi-

pamento sensível a necessitar 

de manutenção regular, chegou 

a ser negociada com “empreen-

dedores privados” do espaço da 

antiga URSS, pouco antes da se-

gunda série de grandes explosões 

em Magoanine que culminaram 

com a destruição do material bé-

lico ali estacionado.

Mas não é de todo verdade que 

as FDS, e as forças armadas em 

particular, foram totalmente 

desmanteladas.

A ser verdade, não haveria os 

equipamentos adquiridos, so-

bretudo para a polícia, como 

transporte de tropas blinda-

dos e auto-metralhadoras que 

não cumprem necessariamente 

a configuração estratégica de 

equipamento de manutenção de 

lei e ordem. Aumentou a for-

mação de tropas especiais como 

os “comandos” e os “fuzileiros” e 

igualmente o treino de grupos 

especiais na polícia como a “In-

tervenção Rápida” e os “GOE”.

Aumentaram os cursos de Es-

tado Maior e Academia no ex-

terior e os serviços de segurança 

procederam a recrutamentos 

massivos.

Os Orçamentos para as FDS, 

que não são inteiramente públi-

cos, reflectem a prioridade para 

o reforço do sector, em contra-

dição com a teoria do negligen-

ciamento do apetrechamento do 

sector.

Uma parte da contenção e com-

bate à Renamo desde 2013 es-

teve a cargo destas forças. Em 

termos de missões e definição 

estratégica é lícito discutir o en-

volvimento de forças policiais 

em missões militares, mas entre 

outros factores de natureza tác-

tica e securitária, acabou sempre 

por ser invocado o argumento 

que a rebelião da Renamo era 

um problema de manutenção 

de lei e ordem, como ainda hoje, 

este é o argumento utilizado 

para o que se passa no teatro de 

operações em Cabo Delgado.

E, claro está, há um desdobra-

mento de forças no terreno, a 

partir dos incidentes de Outu-

bro de 2017, e com o país e a sua 

estrutura decisional a enfrentar 

os piores efeitos das chamadas 

“dívidas ocultas”, nomeadamen-

te os cortes orçamentais a partir 

de Abril de 2016 que tornaram 

mais difícil os “malabarismos” de 

tesouraria para o sector sensível 

que são as FDS.

Uma rebelião que começou com 

catanas, facas, arcos e flechas 

tem hoje armas automáticas, 

lança-rockets RPG-7 e algumas 

bazucas. Mas, independente-

mente de relatos algo fantasio-

sos, os grandes abastecedores de 

equipamento bélico e fardamen-

to à rebelião em Cabo Delgado é 

feito a partir dos paióis e acam-

pamentos tomados de assalto às 

FDS. 

Ao aumento do poder de fogo 

da rebelião corresponde a uma 

cada vez maior debilidade das 

FDS. Pode-se argumentar que 

não é possível haver um desta-

camento militar em cada aldeia. 

Mas há meios que potenciam 

mobilidade às forças no terre-

no. Argumenta-se que era im-

possível defender Mocímboa da 

Praia quando as forças rebeldes 

foram calculadas em 300-400 

homens. Para isso existe contra-

-inteligência, reconhecimento, 

os destacamentos especializados 

que não podem permitir surpre-

sas, sobretudo quando a força 

rebelde foi entrando na vila e 

estabelecendo-se nos bairros, em 

casas de familiares e amigos. Até 

assistiu às primeiras orações na 

mesquita.

A destruição sistemática de 

blindados e a captura das car-

rinhas de transporte de origem 

indiana, se para outro propósito 

não servissem, mostram que há 

meios ao dispor das FDS que os 

seus opositores não têm. Ou não 

tinham. 

Os relatos populares, e é uma 

opção de fontes, indicam falta de 

liderança e disciplina nas unida-

des militares, condições básicas 

para se enfrentar um inimigo 

em crescendo do ponto de vista 

bélico.

A estes relatos desmoralizantes 

e que lançam grande preocupa-

ção entre outras lideranças na 

província, incluindo os agentes 

económicos, há um discurso ofi-

cial, no mínimo, pouco realista. 

Na desvalorização da rebelião, 

na devastação que causam, nos 

objectivos psicológicos que al-

cançam.

Na ressaca do ataque e ocupa-

ção de Mocímboa da Praia e 

Quissanga, o Governo oferece 

como alternativa, a visita às zo-

nas afectadas dos ministros da 

Defesa e do Interior. A resposta 

do outro lado foi um ainda mais 

devastador ataque ao distrito de 

Muidumbe, uma incursão no 

planalto de Mueda e a uma zona 

simbólica nos pergaminhos da 

luta de libertação. Nem a histó-

rica missão  católica de Nagololo 

foi poupada.

Tal como no passado se recorreu 

à DSL, agora contrata-se o Gru-

po Wagner na Rússia e, mais re-

centemente, a fazer fé nos relatos 

do terreno e na imprensa inter-

nacional, entra em cena um dos 

heróis da tomada da Casa Bana-

na nos anos 80, Lionel Dick, um 

americano naturalizado zimba-

bweano que se movimenta no 

mundo obscuro dos consultores 

militares privados.

No meio do ganhar tempo, 

numa situação que parece dra-

mática, será possível fazer o de-

bate sobre as FDS? 

É extremamente difícil mas não 

é impossível.

À falta de outras referências, po-

dem-se olhar comparativamente 

os modelos da África do Sul, do 

Zimbábwe e de Angola. Forças 

militares com boas credenciais 

operacionais, que souberam in-

tegrar o elemento guerrilha, ie 

ANC e ZANU em exércitos 

convencionais e com tradição 

de luta anti-guerrilha. O caso 

de Angola é diferente. No plano 

estritamente militar, soube afas-

tar o modelo soviético (também 

contestado pelo corpo expedi-

cionário cubano), reconverteu a 

debilitada guerrilha do MPLA 

com o influxo de angolanos do 

próprio exército colonial e, com 

ajudas diversificadas no cam-

po das “afinidades ideológicas”, 

fez uma reconversão massiva 

das suas unidades de combate 

que lhes permite projecções nos 

teatros de operações fora das 

suas próprias fronteiras como 

é o caso da RDC, São Tomé e 

Guiné-Bissau, por outro lado, 

colocando em sentido, apetites 

regionais sobre as riquezas do 

país.

Os recursos humanos também 

existem. Em termos de C3I 

(Comando, Controle, Comuni-

cações e Inteligência), em ter-

mos de operacionalidade. Os 

corpos de instrutores de Por-

tugal e da Guarda Civil de Es-

panha tecem os maiores elogios 

às unidades que por eles foram 

treinadas no passado recente.

Mas é eventualmente necessário 

quebrar um princípio sacrossan-

to que acompanha as FDS desde 

a independência e a herança da 

luta de libertação. Não pode ha-

ver sujeição ao primado político.

Como defendia Afonso Dhlaka-

ma e notáveis sectores da socie-

dade civil: as forças armadas, o 

aparelho securitário tem de ser 

apartidário e republicano.

Não pode ser refém das estórias 

à volta da fogueira e de protec-

ções de casta que, no fim do dia, 

resultam em perdas desastrosas 

em termos de operacionalidade, 

competência, mérito, conheci-

mento técnico-táctico. 

Na narrativa militar de Cabo 

Delgado há inúmeras estórias 

de heróis polícias e soldados que 

acreditam na mística de pátria, 

soberania e unidade nacional.

Estranhamente, e sem gene-

ralizar, sobram exemplos de 

comandantes que lideraram 

as suas unidades na defesa da 

população, dos seus bens e dos 

bens do Estado que lhes foram 

confiados.

Estranhamente, também as au-

toridades do Estado têm estado 

surpreendentemente ausentes 

nas narrativas dos últimos ata-

ques a postos administrativos e 

sedes distritais. 

*jornalista    
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O presente Policy Brief sumariza uma análise sobre os principais aspectos sócio-económicos a 
considerar no contexto do Cenário 3 e 4, em Moçambique, em resposta à pandemia da COVID-19, 

2020 e as recentes medidas anunciadas. 

O documento contém, ainda, um conjunto de recomendações para os diferentes sectores 

sócio-económico a curto e médio prazo, com enfoque para os grupos sociais mais vulneráveis 

governamentais observem os direitos humanos, a segurança e a protecção social  dos cidadãos, 

organizações da sociedade civil para apoiar a resposta à actual pandemia no país. 

Principais aspectos sócio-económicos a considerar:

                                                                                         

66% da população moçambicana 
vive nas zonas rurais.  81% da população 
depende da agricultura para a subsistência 
(UNICEF). 

está concentrada na agricultura (8,2 milhões 
de moçambicanos), sendo que 25% do PIB 

(Banco Mundial, IESE).

força de trabalho agrícola no país. 

O alastramento da pandemia, nas zonas rurais, poderá representar uma enorme 
queda na produção alimentar agravando a actual insegurança alimentar e gerando 
uma crise humanitária para todo país (IESE).

Há fraco acesso aos serviços e infra-estruturas de saúde com qualidade, difícil acesso à água e 
saneamento básico e à informação. 

43% das crianças, com idades compreendidas entre os 5 meses e os 5 anos, sofrem 
de desnutrição crónica. 

segurança social básica, dirigidos a grupos limitados considerados de maior risco, que se 
baseiam em transferências 
monetárias ou intervenções 
de serviço social junto às 
famílias.

Em 2019, o orçamento 

representava apenas 0,7% 
do PIB e os programas 
de Protecção Social do 

609,405 famílias, em todo 
País.

Apenas 1/5 das famílias 
em situação de pobreza 
extrema, concentrando-
se a maioria nas zonas 

 através do Sistema de Segurança Social Básico, 
considerando que 55% a 60% da população, quase 16 milhões de pessoas, vivem 
abaixo do limiar da pobreza (MEF, 2019).

agravamento dos índices de aproveitamento pedagógico.

lockdown) das populações 

acesso à machamba1, ao mercado ou à fonte de água próxima.

Atenção às zonas rurais fronteiriças onde houve  maior mobilidade. 

especial a estas comunidades. 

Para as Zonas Urbanas:

da população do país é urbana. 

 
Apesar do crescimento de uma classe 
média com razoável poder económico, a 
grande maioria da população urbana e 
periurbana é constituída por cidadãos com 
grande vulnerabilidade económica, 

com mínimos riscos, é fundamental 
que as medidas e acções adoptadas 

existentes nos meios rurais e urbanos, 
bem como no seio dos diferentes 
grupos populacionais e as condições 
locais de cada região do país.

 
Em ambos contextos, rural e urbano, é 
preciso considerar a probabilidade de um 
aumento da violência baseada no género 

criança, incluindo idosos e pessoas com 

social. 

É, igualmente, provável o aumento da 
sobrecarga do trabalho da mulher, e a 
violação dos seus direitos.  

De modo geral as áreas económicas  que 
tem sido mais afectadas pela pandemia 
do COVID19, são o turismo, hotelaria 
e restauração, transportes; mercados 
grossitas e a retalho, médias e pequenas 
empresas do secto terciário. 

Policy Brief

ó
sujeitos a uma queda total ou elevada no seu rendimento, e ao desemprego. Destacam-se como grupos 
mais vulneráveis: vendedores ambulantes e em mercados formais e informais, maioritariamente 
mulheres e jovens, especialmente as “muqueristas”2; trabalhadores por conta própria em pequenos 
negócios, “chapeiros”; trabalhadores domiciliares: nomeadamente empregados/as domésticos/as, 
jardineiros e guardas, entre outros, e  trabalhadores do sector público ou privado com empregos de 
baixa renda; 

Grande número de trabalhadores “por conta própria” e do sector informal não inscritos no 
INSS e sem acesso aos programas de Protecção Social. 

sujeitos à boa vontade dos empregadores para receberem salário.

habitacionais precárias com fraco acesso à água e saneamento ( incluindo água potável).  

Elevado número de famílias lideradas por mulheres cuja renda é diária e advém da venda 

Elevado número de pessoas sem abrigo, em especial crianças 
 

passageiros e transportadores sem capacidade de cobrir os custos de deslocação da viatura.

Fraca higiene e limpeza dos espaços públicos. 

adequadas e devida 
organização para o 

medidas de prevenção da 
pandemia do COVID-19. 

Recomendações

têm aplicação para a actual fase 
de implementação das medidas 

Decreto de Estado de Emergência, 
porém são igualmente importantes 
para a preparação de condições, 

se avançar para um cenário de nível 
4, com a aplicação de medidas mais 
rigorosas, incluindo um possível 
“lockdown
se expõe acima, recomendamos:

Recomendações Gerais para o Governo
1. 

aspectos ligados à Saúde Pública, todavia todas as dimensões da pandemia que contribuam para uma melhor 
resposta e que visem reduzir o impacto sócio-económico das medidas que serão adoptadas.  

2. 

as Principais Áreas só
knowhow” de quadros moçambicanos que tenham uma longa 

experiência nas diferentes áreas relevantes para a gestão da crise nestes grupos/comissões.
4. Usar, nos mecanismos de coordenação do governo, a experiência acumulada em gestão de desastres do INGC 

5. 

daí resultantes. 
6. 

prioritárias.
7. 

bem-sucedidas em outros países, nas medidas adoptadas.

Prevenção, Educação e Fraco acesso à informação 

à 
internet (Sekelekani). 

45,5% das famílias moçambicanas possuem 
um receptor de rádio, e o acesso à televisão 
é de 19,55% nos meios urbanos e apenas 
1.1% nas zonas rurais. 

expansão no país, e muitos telefones móveis 

maior alcance, potenciado com a existência 
de rádios comunitárias.

Recomendações Gerais aos Governos Locais e Municípios para Mapeamentos e Levantamentos 
Populacionais

1. 

2. 

determinar quem precisará de abrigo temporário.

necessidade, possam ser usadas como abrigo temporário para as pessoas ou famílias sem condições e sem 
abrigo.

4. 

5. Levantamento, mediante critérios bem estabelecidos, de famílias ou pessoas em maior vulnerabilidade 

todos.  

6. 
receber equipamento. 

7. Para estes levantamentos, os governos locais e municípios deveriam receber o apoio técnico do INE 

preparados para o efeito.
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Protecção e Segurança Social
1. Estudar a possibilidade da introdução de um rendimento básico universal para todos aqueles que não 

estão inseridos em nenhum sistema de segurança social e que sejam a maioria dos trabalhadores do 

2. Considerar a hipótese de revisão da legislação sobre a segurança social, por forma a que o INSS 
possa introduzir um subsídio de desemprego de Estado de Emergência, que abrangeria não apenas os 

4. Revisão dos critérios de elegibilidade para os programas de Segurança Social Básica, para que se 

5. 

na linha de frente no combate à pandemia. 

6. Usar as lições e experiências resultantes da actual situação para repensar o Sistema de Protecção 

7. 
Acção Social:

8. 
adolescentes na rua, pessoas sem abrigo que necessitarão de apoio alimentar e de abrigo temporário, 

9. 
que abrigam pessoas vulneráveis (alimentação, material de higiene e protecção, observância rigorosa 
das medidas de protecção, acompanhamento do estado de saúde de utentes e cuidadores, para a 

10. Organizar equipas de voluntários, devidamente protegidos, que realizem acções de apoio às pessoas 
ou famílias que, estando em quarentena obrigatória, não têm como se abastecer de produtos de 
primeira necessidade (efectuar as suas compras, fornecer apoio presencial). (SEJ, CNV, CVM).

11. á

12. Promover acções de apoio aos trabalhadores de saúde e outros trabalhadores na linha da frente no 

direitos da mulher e da criança em tempo de crise.

14. 
baseada no género. 

15. Reforçar as campanhas e medidas contra a violência baseada no género, bem como a violação e o 

16. 

17. à doença em si, mas, 
também, com o que melhor pode contribuir na implementação das medidas de prevenção e outros 

18.  não apenas traduzidas para as línguas nacionais, mas, 
sobretudo, que sejam culturalmente e contextualmente adaptadas à realidade de cada local.

19. Publicitar mais ainda as linhas para o atendimento ao público, tanto as já existentes como as que 

baseada no género; violação de direitos e questões laborais, e direitos humanos, em geral. 

20. 

21. Promover o uso da cultura como veículo de mensagens, em especial, a música e o teatro radiofónico.

22. 
redes sociais.

 Educação:

alcancem o maior número de crianças possível, mesmo nas zonas mais recônditas, usando rádios 

24. Delinear programas de recuperação, para o período posterior ao reinício das aulas, em especial, para 
as crianças que não foram alcançadas com o ensino à

25. 

26. 

27. Criar linhas de atendimento para a assistência aos pais e encarregados de Educação. 
28. Desenvolver parcerias estratégicas com as escolas privadas no desenvolvimento dos conteúdos 

pedagógicos para vídeo-aulas ou rádio-aulas. 
Nutrição e Segurança Alimentar

Breves Conclusões: 

- O Governo deverá garantir uma coordenação intersectorial a todos os níveis, central, provincial e 

distrital, envolvendo a sociedade civil, permitindo a maximização de esforços e recursos para reduzir os 

danos sociais e económicos que já estão a ser causados, no contexto de Estado de Emergência, e que 

poderão se agravar e originar uma crise humanitária sem precedentes. 

- É crucial que as estratégias e medidas para a mitigação tenham em conta as especificidades da rea-

lidade urbana e rural, e observem continuamente os direitos humanos, especialmente os direitos das 

mulheres e crianças, idosos, doentes crónicos, e as pessoas com deficiência. 

- É fundamental que os cidadãos, sobretudo as famílias mais carenciadas, possam ter o acesso à infor-

mação, à segurança alimentar e à protecção social, o que requererá de uma imediata revisão de todo 

Sistema Nacional de Protecção e Segurança Social. 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

DNA  Direcção Nacional de Águas

GABINFO Gabinete de Informação

IESE  Instituto de Estudos Sociais e Económicos

INAS  Instituto Nacional de Acção Social

INSS  Instituto Nacional de Segurança Social

MARD  Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

MEF  Ministério da Economia e Finanças

MGCAS  Ministério do Género Criança e Acção Social

MIC  Ministério da Indústria e Comércio

MISAU  Ministério da Saúde

MTESS  Ministério do Trabalho Emprego e Segurança Social

MTC  Ministério dos Transportes e Comunicações

PMA  Programa Mundial de Alimentação

SETSAN  Secretariado Técnico de Segurança Alimentar Nacional

UNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância
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29. Monitoria permanente da situação de segurança alimentar, disponibilidade de produtos alimentares 
no mercado e de combate à  inflação
e Ministério da Industria e Comércio)

Indú

ústria nacional para reduzir a 
necessidade de importações. (Ministério da Indústria e Comércio)
Promover e enraizar hábitos alimentares saudáveis, assentes na produção local de vegetais, fruta, 

Água e Saneamento

Distribuir sabão às pessoas e famílias mais vulneráveis. (Municípios)

Nacional de Águas)

Transportes Públicos

Estudar a possibilidade de suspender, durante o Estado de Emergência, o pagamento de qualquer 

40. Sensibilizar, cada vez mais, os transportadores e o público, em geral, sobre a importância das medidas 

1Campo de cultivo de produtos agrícolas.
2Revendedores informais.
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O início de um ano aca-
démico reveste-se, 
ine vi tavelmente, de 
questionamentos  e  algu-

mas  certezas.  As expectativas dos 
es tudantes circunscrevem-se à ob-
tenção de  resultados positivos e, 
para alguns, às cerimónias de gra-
duação e dos diplomas. Para os do-
centes cristalizam-se as suspeições 
de que os resultados são, manifes-
tamente, mais modestos e com os 
novos ingressos apresentando ní-
veis de preparação básica sofríveis 
e preocupantes. Para os gestores, 
o fundamental continua sendo as 
saídas profissionais e a empregabi-
lidade destes recém-formados.

Os estudos mais recentes, e realiza-

dos em Moçambique, provam que 

o mercado de emprego dos gradua-

dos universitários não se diversifica 

e, muito pelo contrário, reduziu o 

seu espectro. Uma pesquisa recente, 

e realizada entre 2017 e 2019, com 

uma amostra superior a 2000 in-

queridos, provou que a maioria dos 

graduados são absorvidos pelo sec-

tor público, sendo educação e saúde 

os que mais absorvem, com mais 

de 55% dos graduados. Em mé-

dia,  12% seguem para os sectores 

primário ou secundário, enquanto 

os restantes ou ficam sem empre-

go, ou se enquadram no sector de 

serviços, isto é, terciário. Outros 

entre a produção de graduados para 

áreas de Ciências, Tecnologia, En-

genharia e Matemática (as chama-

das STEM).

O mais significativo, nestas pesqui-

sas e nos estudos de empregabili-

dade efectuados pela Universidade 

Pedagógica e outros, seria verificar 

que só os graduados que cursam 

ciências naturais, sociais e humani-

dades são mais propensos a encon-

trar emprego, se comparados com 

os que estudam ciências agrárias e 

afins. Com uma economia que se 

estabeleceu com agricultura como 

factor dinamizador, então, parecem 

evidentes os insucessos destas áreas, 

nos últimos anos, e sua dependên-

cia das commodities sul-africanas e 

outros países vizinhos. 

Mas, o objectivo deste estudo seria 

o de avaliar o desempenho dos es-

tudantes candidatos, quer dizer, no-

vos ingressos, aos novos cursos uni-

versitários, sobretudo, os candidatos 

que realizam exames de admissão 

no começo de cada ao lectivo. Vale 

lembrar que o presente ano acadé-

mico de 2020 está, de certa forma, 

comprometido devido a pandemia 

do coronavírus e do encerramento 

temporário e forçado das aulas e te-

mos de dar resposta à este cenário 

de indefinição.

A Universidade Pedagógica de Ma-

puto, pelo segundo ano consecutivo, 

registou números impressionantes 

plinas de Ciências Naturais e Ma-

temática (ver o gráfico 3).    Isto é, 

de cada 20 estudantes, somente um 

atingiu as competências requeridas 

em Matemática, que daria um aces-

so aceitável ao Ensino Superior. Os 

restantes candidatos, acima de 

95%, obtiveram resultados inferio-

res à média de 10 valores, ou seja, 

e em bom rigor,  a média mínima 

que seria aceitável para o ingresso 

às instituições de Ensino Superior. 

Nas restantes disciplinas ou áreas 

do saber, as médias têm, igualmen-

te, sido preocupantes e, apesar dos 

resultados serem ligeiramente su-

periores, não ultrapassam a fasquia 

mínima aceitável. Um dado que 

reconfigura as tendências anterio-

res tem sido a existência de um nú-

mero, cada vez maior, de mulheres 

que asseguram a maioria das vagas 

disponíveis. Só na Universidade 

Pedagógica de Maputo, as mulhe-

res são perto de 60% dos estudantes 

existentes. Isto não tem a ver com 

os resultados pois, estes são globais.

Os melhores resultados, na sua 

maioria, são das escolas secundárias 

do Sul do país. O gráfico 2, abaixo, 

representa a média global dos can-

didatos pelas 10 melhores escolas. 

É importante destacar que entre as 

melhores 10 escolas a média global, 

na escala de 0 a 20 valores, não atin-

ge os 10 valores.  (Ver gráfico 2)

processos administrativos ineren-

tes à organização, designadamente, 

com a leitura óptica dos exames, 

inscrições não presenciais, publica-

ção de resultados de modo pessoal, 

para citar alguns. Contudo, começa 

a ganhar contornos de uma certa 

saturação e pouca rigidez e trans-

parência porque, por um lado, a 

selecção tem sido bem abaixo do 

recomendável e, por outro, porque 

as vagas necessitam de ser conti-

nuamente preenchidas, até para 

viabilizar os cursos, em especial, os 

oferecidos em regime pós-laboral 

e na modalidade à distância. Fe-

lizmente, as universidades existem 

em todas as províncias e, por conse-

guinte, a oferta formativa responde 

à demanda regional.

Mesmo considerando o dilema da 

admissão versus rigor dos instru-

mentos, os exames de admissão 

servem também de indicador re-

ferencial das escolas com melhor 

desempenho ou das escolas com 

desempenho mais sofrível. Geral-

mente, estes indicadores servem de 

barómetro para que sejam avaliadas, 

igualmente, as matérias que regis-

tam maior ou menor evolução, den-

tre as Ciências Naturais e Sociais. 

Regra geral, sabemos que, tradicio-

nalmente, as disciplinas de ciências 

naturais são as que piores resulta-

dos apresentam, com destaque para 

as cadeiras de matemática, desenho 

e química. Com alguma surpresa, 

porém, registamos, igualmente, que 

até as matérias ligadas as áreas de 

Comunicação e Ciências Sociais e 

Artes Visuais e Cénicas, como é o 

caso de História  são, hoje, suscep-

tíveis de obterem resultados pou-

co animadores ou convincentes.

Contrariamente a área de Matemá-

tica e Ciências Naturais, as línguas 

apresentam resultados ligeiramente 

superiores. Os dados indicam que 

perto  de 8, em cada 20  candida-

tos  (38%),  atinge o nível de com-

petências exigido pelas instituições 

de ensino superior (Ver o gráfico 

3). Ainda assim, a maior parte dos 

candidatos, 62%, não está em con-

dições de prosseguir com os seus 

estudos em áreas cujo pré-requisito 

é a competência na Língua Portu-

guesa. (Ver gráfico 3)

Resultados da Educação
As reformas curriculares, nos vários 

subsistemas de ensino, têm regista-

do mudanças significativas, todavia, 

elas ocorrem de forma lenta, hesi-

tante e pouco ousada. As nossas 

instituições continuam, na essência, 

ainda hoje, usando modelos con-
vencionais e sem que se vislumbre 
uma adaptação mais prática e prag-
mática na aquisição de competên-
cias digitais, tecnológicas, humanas 
e de conhecimentos para a vida.
Embora se registe melhorias sig-
nificativas no aproveitamento do 
primeiro grau do ensino primário 
(77,1% em 2015 e 84,9% em 2018), 
do segundo grau do ensino primá-
rio (72,7% em 2015 e 81,2% em 
2018), associado ao facto de que a 
taxa de desistência escolar nestes 
graus tem vindo a descer (9,9% em 
2015 e 5,2% em 2018, para o pri-
meiro grau), os dados da Avaliação 
Nacional de 2013 e 2016, mostram 
quão distantes os nossos planos 
estão dos objectivos que se conse-
guem realmente atingir: a aprendi-
zagem. 
Nestas avaliações feitas à alunos 
da 3ª classe, demonstrou-se que, 
em 2013, 6 em cada 100 alunos ti-
nham as competências de leitura, 
compreensão e análise requeridas 
para a disciplina de Português, mas 
em 2016 este número baixou para 

4. À Matemática, somente 8 em 

cada 100 eram capazes de resolver 

problemas (nível mais alto para a 

classe). No ensino secundário, em 

O que o futuro nos reserva

Por Jorge Ferrão, Carlos Lauchande e Ivan Collinson

Como gestores e pro-

fessores, temos sido 

confrontados  com 

o desafio  de ali-

mentar o sonho dos estudan-

tes e definir os seus rumos 

profissionais. Como alimen-

tar a esperança de emprego 

e de enquadramento nas dife-

rentes carreiras profissionais, 

ou até, nas oportunidades de 

pós-formação? Somos, igual-

mente, desafiados a avaliar 

os efeitos das tecnologias de 

informação e das biotecno-

logias, para além da robótica 

e inteligência artificial,  bem 

como a sua relação com a éti-

ca, com a dignidade humana, 

e saber o que isso representa 

de forma efectiva para o sub-

sector do Ensino Superior. 

Por outras palavras,  as  so-

ciedades de  conhecimento 

se baseiam, hoje, nas compe-

tências tecnológicas e digitais 

como activos mais importan-

tes. Este tem sido o debate 

entre os estudantes e docen-

tes em fora restritos, ou mais 

alargados, a nível local e re-

gional.

Porém, mais importante ain-

da tem sido o debate que o 

mundo convencionou so-

bre as novas profissões do 

futuro. Ninguém consegue 

adivinhar, ao certo, o impac-

to dessas novas profissões, 

sobretudo, porque elas de-

pendem, tanto de decisões 

políticas e tradições culturais 

como, puramente, das inova-

ções tecnológicas.

Se por um lado, não existem 

dúvidas sobre determina-

das profissões tradicionais e, 

até as mais regulamentadas, 

como economia, veterinária, 

direito, engenharias, medici-

nas, por outro, se observam já 

novas e inovadoras categorias 

smartphones e usem WhatsApp, ain-

da assim o acesso à internet e, con-

sequentemente, plataformas digi-

tais reconhecidamente úteis para o 

processo de ensino e aprendizagem 

à distância, é condicionado, para 

além da baixa literacia informática 

que não poucas vezes limita os nos-

sos estudantes e, nalguns casos, até 

profissionais da educação. 

Conclusão
Os nossos sistemas de admissão 

ao ensino superior, e não só, foram 

desenhados para serem selectivos, 

diante da demanda existente, e 

faz algum sentido. Porém, há que 

conjugar a necessidade de garantir 

acesso ao ensino superior, dentro de 

um contexto educacional que tende 

a melhorar mas que, para já, oferece 

ao mercado de trabalho e ao ensino 

superior muito pouco, e a justa bus-

ca por qualidade, que aliás, tem sido 

questionada por todos os sectores 

da sociedade.

A reivindicação incessante por res-

postas às grandes questões do mun-

do, do continente e país, como se-

gurança, democracia, comércio livre 

e justo, alterações climáticas, migra-

ção, entre outros, mas também às 

questões de natureza mais pessoal, 

mencionadas anteriormente, impõe 

que o ensino superior se reveja, de 

modo a permitir que as expectativas 

de todos os actores e intervenientes 

possa ser interceptada.

O número de candidatos irá au-

mentar, a julgar pela tendência do 

aproveitamento escolar e pelas taxas 

brutas de conclusão das várias clas-

ses, graus e ciclos, mas também pela 

organização do nosso sistema de in-

centivos e , totalmente preso à graus 

académicos! De qualquer modo, o 

desafio de acomodar esta população 

jovem sedenta por um emprego ou 

por um curso superior que lhe per-

mitirá alguma mobilidade social, 

nos levará à ruptura, quer admi-

tais como, segurança cibernética, 

técnicos de impressoras 3D, ges-

tores de nuvens (cloud), produtores 

de blogs e até pilotos de drones. 

Os dados de diferentes organizações 

internacionais das áreas de trabalho 

e comércio, como o  World  Econo-
mic Forum e a  UNCTAD, apontam 

para a destruição de mais de 47% 

dos empregos na indústria no mun-

do, sobretudo,  como consequência 

da robótica e, inteligência artificial. 

Igualmente, as áreas de seguran-

ça cibernética já têm um deficit de 

mais de 1.5 milhões de peritos. Só a 

robótica tem substituído a presen-

ça humana na indústria automóvel, 

aviação civil e noutros indústrias de 

intensa força de trabalho.

Por outro lado, a necessidade cres-

cente de maior humanismo, cons-

ciência social e cidadania activa, 

trazem consigo dilemas morais que 

questionam a robotização das eco-

nomias, bem como as respostas que 

a academia tem dado aos problemas 

reais da população: pobreza, fome, 

desemprego, saneamento básico, 

acesso à educação e serviços de saú-

de de qualidade, habitação condig-

na, transporte acessível e liberdade 

de expressão.

No meio deste debate, somos força-

dos a pensar nas opções que temos 

estado a oferecer aos estudantes, no 

presente ano de 2020, exactamente 

para que as suas expectativas não 

sejam defraudadas, embora façam 

parte da “equipa”. E aqui entramos 

para um novo dilema: a opção por 

um ensino à distância, talvez tives-

se que ser repensada, pois estamos 

diante duma emergência global e 

não numa situação de ensino apren-

dizagem normal.

Eventualmente, a dimensão clas-

sificatória tivesse que dar lugar ao 

acompanhamento, privilegiando 

o contexto e processo, ao invés do 

produto final: a aprendizagem de 

facto. Embora uma grande par-

te dos nossos estudantes tenham 

Gráfico 1. Distribuição dos candidatos por província

Fonte: UP Maputo, 2020

Gráfico 2. A média global dos candidatos pelas das 10 melhores escolas

Fonte: UP Maputo, 2020

Gráfico 3. Percentagem de candidatos a universidade com nota igual ou acima de 10 valores

Fonte: UP Maputo, 2020

nistrativa, quer a nível de produção 

de cérebros pensantes, caso não se 

paute pelo rigor e qualidade que to-

dos nós sabemos ser necessário.

Se à estes dados apresentados, con-

siderarmos as projecções de aumen-

to populacional em Moçambique, 

segundos as quais teremos perto de 

40 milhões, portanto, mais 124% de 

2007 à 2040, muito motivado por 

uma taxa de fecundidade alta (5.2) 

e aumento da esperança de vida (58 

anos de idade), os sistemas insta-

lados irão à ruptura de facto, se se 

pensar na infra-estrutura física, so-

cial e económica, para satisfazer as 

necessidades de tamanho aglome-

rado! É, portanto, urgente, que os 

sistemas existentes se antecipem e 

interajam, de modo a colmatar estes 

desafios que são intransponíveis.

Por fim, o exame de admissão é, 

para alguns poucos (os admitidos!) 

um portal para a mobilidade social 

e esta expectativa é, em muitos ca-

sos, real, quer pela forma como a 

nossa sociedade está organizada, 

quer pelos retornos do investimento 

pessoal no ensino superior. Contu-

do, há que tornar este exercício de 

admissão ao ensino superior, mais 

ajustado à necessidade premente de 

qualidade, mas também mais inclu-

sivo, mais aproximado à realidade 

da escola, por um lado, e aos requi-

sitos mínimos para se frequentar 

um curso superior, por outro lado.

Não é possível discutir “tudo” num 

só documento, mas gostaríamos que 

as nossas reflexões, naturalmen-

te, feitas no sentido de encontrar 

explicações e possíveis caminhos 

para estes dilemas, promovessem 

mudanças positivas pois, caso não, 

a longo prazo, serão nocivos para as 

próprias universidades e para o país. 

Algumas das questões são sobeja-

mente conhecidas, as outras não 

novas e carecem de estudos mais 

aprofundados.

inquéritos aos graduados da Uni-

versidade Pedagógica, realizados 

em 2010, 2013 e 2015, inquirindo 

pouco mais de 16.000 graduados, 

por exemplo, ilustravam uma outra 

realidade igualmente preocupante, 

nomeadamente, o tempo de espera 

até conseguir o primeiro emprego, 

após a graduação. Estes dados re-

velam que uma média de 68% dos 

graduados não conseguia encontrar 

emprego, um ano após a gradua-

ção. Entretanto, e paradoxalmente, 

um estudo realizado pela Unida-

de de Produção de Ideias (UPI) à 

SASOL (Skills for Work – The Oil 

& Gas Case in Mozambique, 2017), 

revelou que havia, em 2017, um gap 

de candidatos às vagas anuncia-

das. Em 2019, foram para cima de 

55 mil candidatos para cerca de 14 

mil vagas, em todo o país. Em 2020, 

foram registados, novamente,  50 

mil candidatos, para uma oferta de 

12 mil vagas, que até reduziram se 

comparadas aos restantes anos. De 

salientar que estes são os exames de 

admissão para as universidades que, 

anteriormente, fizeram parte da 

Universidade Pedagógica de Mo-

çambique. (Ver gráfico 1)

Observando os  dados dos exa-

mes de admissão 2020,  verifica-se 

que  menos de  5% dos candidatos 

totais obteve médias iguais ou su-

periores a 10 valores para as disci-

Os exames de admissão que foram 

estipulados na década de 90 deter-

minavam que estes tinham em vista 

seleccionar os melhores estudantes, 

com as melhores médias, permi-

tindo igualdade de oportunidade 

no acesso ao ensino superior, mas 

também uma melhor representa-

tividade de todo o país no ensino 

superior, assegurando uma maior 

participação. Portanto, a função dos 

exames não é a de reprovar ou ex-

cluir os candidatos.

Esse sistema continua vigente, 

destacando-se marcos importantes 

no domínio da informatização dos 

especial o segundo ciclo, aquele que 

imediatamente provê candidatos ao 

ensino superior, temos uma evolu-

ção da taxa de aproveitamento es-

colar de 49,1% em 2015 para 75,1% 

em 2018. Entretanto, a taxa de alu-

nos que concluiu o ensino médio 

em 2018, em tempo regular foi de 

apenas 19,6%, sendo que em 2015 

a taxa foi de 9,5%. 

Ora, se se considerar que estes 

dados sofrem com as alterações à 

legislação vigente, como por exem-

plo, os regulamentos de avaliação 

vigentes, então é possível concluir 

que não eles não reflectem neces-

sariamente a “competência adquiri-

da”, pois esta taxa seria claramente 

mais baixa. Aliás, se se considerar 

os exames nacionais como indica-

dor adicional à reflexão, percebe-se 

a percentagem de alunos que terão 

concluído o ensino médio em 2015, 

por exemplo, foi de 5,08%!

À estes dados, pode-se ainda acres-

centar um outro que nos interessa 

de modo particular, para esta re-

flexão, nomeadamente, a taxa de 

participação no ensino superior em 

Moçambique que é 0,7%, muito 

distante da média regional estima-

da em 6%.
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O Fórum de Monitoria 
do Orçamento (FMO) 
considera que o Pla-
no Económico e Social 

(PES) e o Orçamento do Estado 
(OE) não têm um plano concre-
to de resposta do país à pande-
mia da covid-19 e não contem-
plam uma linha orçamental de 
contenção do novo coronavírus. 

As constatações do FMO, orga-

nização agora liderada pelo Cen-

tro para a Democracia e Desen-

volvimento (CDD), vem numa 

altura em que o Parlamento está 

reunido para discutir o OE e o 

PES. A proposta do OE prevê 

uma receita de 235.5 mil milhões 

e uma despesa de 345.3 mil mi-

lhões, o equivalente a um défice 

de 109.7 mil milhões de meticais.  

Porém, o FMO exige a divulga-

ção do “Plano Nacional de Pre-

venção e Resposta para a Pan-

demia [Covid-19]”, porque esse 

documento é mencionado pelo 

Governo, mas não é conhecido 

pela sociedade moçambicana.

Numa análise ao PES e ao OE, 

aquela organização da sociedade 

civil qualifica igualmente como 

preocupante a contínua subida 

das despesas de funcionamento 

no Orçamento de 2020.

A previsão é de 66,1% da despesa 

total, representando um acrésci-

mo de 8,3% pontos percentuais 

em relação a 2019, no mesmo 

ano em que se espera que os re-

cursos internos cresçam apenas 

1,0%, assinala o FMO.

Paula Monjane, directora do 

Centro de Aprendizagem e Ca-

pacitação da Sociedade Civil 

(CESC), organização parte do 

FMO, critica o facto “das des-

pesas de funcionamento conti-

nuarem altas, assinalando que 

as áreas não sociais, como a 

Presidência da República, tem 

registado “um crescimento de 

investimento desequilibrado do 

contexto nacional, e que poderia 

diminuir os seus gastos de forma 

a reforçar as áreas sociais.” 

Aquela organização questiona a 

exequibilidade da previsão de um 

Produto Interno Bruto (PIB) de 

2,2%, num contexto de uma re-

cessão sem precedentes em quase 

todas as economias mundiais.

“A proposta do OE 2020 prevê 

uma taxa de crescimento econó-

mico real de 2,2% num contex-

to em que todas as previsões da 

economia global e regional apon-

tam para um cenário de recessão. 

Dentro de Moçambique, a activi-

dade económica está igualmente 

em abrandamento. Como será 

possível esse crescimento econó-

mico?”, questiona o documento 

distribuído pelo FMO.

O FMO critica o que considera 

queda nominal de 5% na aloca-

FMO diz que PES e OE ignoram covid-19
Por Elias Nhaca

O 
director do Centro 
para a Democracia 
e Desenvolvimento 

(CDD), organização da so-
ciedade civil que agora lidera 
o FMO, Adriano Nuvunga, 
também criticou o PES e o 
OE, porque, no seu enten-
dimento, não protegem as 
famílias mais desfavoreci-
das e as micro, pequenas e 
médias empresas dos efeitos 
nefastos da pandemia da co-
vid-19.
“Além dos números assusta-

dores de pessoas infectadas e 

dos óbitos, o maior problema 

desta pandemia serão os seus 

efeitos económicos e sociais, 

sobretudo para países sub-

desenvolvidos como é o caso 

de Moçambique”, refere Nu-

vunga.

Nesse sentido, prossegue, era 

expectável que o Governo 

reflectisse, nas propostas de 

PES e do OE, nas formas 

ção orçamental ao sector da saú-

de e a redução real de 11% em 

comparação com o orçamento de 

2019. 

O orçamento proposto para a 

protecção social reduziu em 7%, 

em termos nominais, e 14%, em 

termos reais, em comparação a 

2019.

A despesa com os programas de 

protecção social do Instituto Na-

cional de Acção Social (INAS) 

como parcela do orçamento e 

como parte do PIB estão em pé 

de igualdade com os do ano 2019. 

“Ainda assim, dado o risco de au-

mento de vulnerabilidades, devi-

do às alocações maiores da covid 

-19 para os programas do INAS, 

recomenda-se que haja maior 

alocação orçamental ao INAS”, 

lê-se no documento.

Por outro lado, as introduções 

das propostas de PES e OE 2020 

tentam apresentar uma narrativa 

de contenção da despesa, mas os 

detalhes demonstram o contrário.

No OE 2020, o Governo men-

ciona “a intensificação da inquie-

tação social em vários países do 

mundo”, como um dos factores 

que contribuirá para o abranda-

mento económico, mas, estra-

nhamente, a proposta do PES 

não contempla acções contra os 

ataques em curso em Cabo Del-

gado e no centro do país, como 

factores retardadores da activida-

de económica nacional. 

Criação de novos empregos
O FMO considera que há, no 

PES e OGE, sinais de uma de-

terioração grave da gestão ma-

cro fiscal no país, o que denota a 

ausência de uma estratégia fiscal 

numa altura em que o país mais 

necessita dela.

“Ao apresentar o OE sem o 

CFMP [Cenário Fiscal de Mé-

dio Prazo], o Governo está a pe-

dir à AR para aprovar medidas de 

política fiscal sem que os legisla-

dores tenham como aferir a di-

recção em que essas medidas le-

varão a situação fiscal do país nos 

próximos anos da legislatura que 

eles iniciam”, defende o FMO.

O FMO questiona como é que 

o Governo vai expandir a base 

tributária, considerando a pande-

mia da covid-19.

Duvida igualmente do com-

promisso com o fortalecimento 

da credibilidade internacional, 

apontando a recente nomeação 

da ex-vice-ministra das Finan-

ças Isaltina Lucas, envolvida nas 

dívidas ocultas, para o cargo de 

assessora do primeiro-ministro 

como prova do descaso do exe-

cutivo em relação à integridade e 

ética governativa.

Também não é convincente a 

promessa de criação de cerca de 

três milhões de novos empregos 

entre 2020 e 2024, quando o ci-

clo de governação arranca com os 

desafios colocados pela pandemia 

da covid-19.

Está prevista a continuação do 

aeroporto de Gaza em 2020, mas 

o Governo nunca partilhou com 

o público o estudo que garante 

que aquele aeroporto não será 

mais “um elefante branco”.

O FMO receita que o empreen-

dimento possa encarecer à dívida 

pública moçambicana à seme-

lhança daquele do aeroporto de 

Nacala.

No sector de água e electricidade, 

a Proposta do PES 2020 apre-

senta como meta o estabeleci-

mento de 22.815 novas ligações 

domiciliárias de água nas cidades 

e vilas  e 300.000 novos consu-

midores de energia eléctrica, no 

entanto, não apresenta um plano 

de subsídio na provisão desses 

serviços de fornecimento de água 

e electricidade.

“O FMO não entende a lógi-

ca por detrás da projecção uni-

forme da taxa de crescimento 

de 9% para a pesca artesanal de 

produtos pesqueiros tão diversos 

como atum, lagosta, caranguejo, 

camarão, peixe marinho. Como 

será possível que cada um deles 

venha a observar a mesma taxa 

de crescimento de 9% em 2020?”, 

questiona

O FMO critica igualmente o 

facto de o Estado dar mais im-

portância aos encargos da dívida 

em detrimento da protecção so-

cial dos moçambicanos mais ca-

renciados. 

“Em 2019, os encargos da dívi-

da (35.000 milhões de meticais) 

corresponderam seis vezes à do-

tação orçamental direccionada 

para os programas de protecção 

social (5.638,9 milhões de Me-

ticais). No mesmo diapasão, em 

2020, espera-se que os encargos 

da dívida venham a significar seis 

vezes e meia o valor da verba des-

tinada à protecção social”, critica 

o FMO.

PES e OE não protegem as famílias e empresas
através das quais vai proteger as 

famílias mais desfavorecidas e as 

micro, pequenas e médias empre-

sas dos efeitos nefastos da pande-

mia da covid-19.

“Mas os dois instrumentos de 

governação em debate no Parla-

mento dão a ideia de que Mo-

çambique está imune aos efeitos 

económicos sociais devastadores 

causados pela pandemia da co-

vid-19”, refere.

Adriano Nuvunga repudia igual-

mente o que qualifica de natureza 

despesista do OE para 2020 e que 

mostra um sentido consumista 

dos governantes. 

“Por exemplo, a previsão de des-

pesa de funcionamento no OE 

para 2020 é de 66,1% da despe-

sa total. Essa previsão representa 

um aumento de 8,3% em relação 

à despesa de funcionamento de 

2019 e isso acontece num ano em 

que se espera que os recursos in-

ternos cresçam em apenas 1,0%”, 

explica. 

O Governo prevê, nas suas pro-

postas, um crescimento eco-

nómico de 2,2%, ignorando a 

conjuntura económica mundial 

e regional onde as perspectivas 

apontam para um cenário de re-

cessão, prossegue.

“O executivo não explica como 

será possível alcançar esse cres-

cimento económico, num cenário 

em que a actividade económica 

nacional tende a abrandar e os 

preços dos principais produtos de 

exportação de Moçambique estão 

a cair”, continua.

Por outro lado, o executivo não 

mostra como é que, perante a 

pandemia da covid-19, o Estado 

está a organizar-se para apoiar as 

famílias que neste momento não 

podem sair de casa, bem como 

os sectores formal e informal que 

não estão a produzir ou estão a 

operar a meio-gás. 

Não é explicado como é que se irá 

assegurar que a economia conti-

nue a funcionar e que haja produ-

ção de comida. 

“Apesar de cumprir com o 
compromisso de alocar 10,2% 
do Orçamento de Estado 
para a agricultura, o Governo 
não fornece informações so-
bre como irá operacionalizar 
a produção de comida para o 
consumo nacional”, destaca.
Por outras palavras, a aloca-
ção de 10,2%, apesar de estar 
em linha com a Declaração 
de Maputo, não vai, por si 
só, resolver os problemas es-
truturais de que enferma a 
agricultura em Moçambique, 
um sector que emprega mais 
de 70% da força de trabalho e 
representa 25% da economia.
Nesse sentido, o CDD defen-
de que as propostas de PES e 
do OE para 2020 devem ser 
devolvidas ao Governo, por-
que não reflectem os desafios 
do país, num contexto da 
pandemia da covid-19 e dos 
ataques armados em Cabo 

Delgado. 

Adriano Nuvunga, no centro, dirigindo uma conferência de imprensa do FMO, 
convocada para denunciar falhas no OE e PES
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Cartoon
EDITORIAL

Leio duas coisas que me ator-

doam: a primeira, que o governo 

moçambicano recuou na de-

cisão de decretar que os trans-

portes públicos moçambicanos só se 

movimentem com um terço da lota-

ção para garantir a distância entre as 

pessoas. Eu, que mandei a minha em-

pregada para casa para ela não andar 

de chapa e correr menos risco de ficar 

contaminada, irei amargar do meu 

remédio não um mas três ou quatro 

meses, pois vai ser uma orgia para o 

querido corona.

Compreendo que o Estado não tem 

nem meios para compensar as trans-

portadoras pelo prejuízo que tal ar-

recadaria, nem terá outro modo de 

acautelar o descontentamento popu-

lar devido ao estorvo que tal medida 

traria à manutenção regular dos seus 

modos de subsistência, pois só em cri-

ses incontroláveis como estas se pen-

sa no ai jesus de se ter confiscado as 

possibilidades humanas e condenado 

grande parte da população à precari-

dade do negócio informal, à vidinha 

dia a dia. 

Ademais, depois dos focos de guerra 

que se vão intensificando, ao centro e 

ao norte, o governo não quer pagar o 

preço político que tal medida implica-

ria. Por outro lado, o mau exemplo de 

Bolsonaro “autoriza” esta opção (- por 

que é que, na generalidade, só se copia 

o mal?).

Temo, porém, que com este recuo, a 

breve prazo, o prejuízo e o caos sejam 

muito maiores, talvez o governo tenha 

apenas adiado dois males, agravando-

-os a jusante. 

Entretanto, o segundo texto que li e 

me abananou é meu. Só hoje me dei 

conta, fazendo a revisão das provas de 

um livro, da coisa tremenda que escre-

vi nestes versos, sobretudo o que agora 

sublinho:

«(…) É esse o mar que me fascina, mais/ 

do que o que se estampa/ no magnético, 

oleoso e galopante/ vir e retrair-se das 

O que fazer?
ondas: // o mar que é o peito de um deus/ 
que procura fora de si o pulsar / do seu 
coração. Como aliás se intui/ nas paisa-

gens marítimas de William Turner.»  

É este o tipo de Deus que precisaría-

mos, cabe nele a minha compreensão 

do que seja a compaixão: só um Deus 

não ensimesmado, que localiza fora de 

si, em nós, no mundo, o seu pulsar car-

díaco, se empenharia em salvar-nos.  

Um Deus a milhas da omnipotên-

cia católica, mas também incapaz de 

exigir-nos a inexorável obediência do 

deus do Islão, pois afinal é no exterior 

a si que está o seu âmago. 

Creio que mais uma vez estamos so-

zinhos, ou entregues à ciência, sempre 

em atraso na vida.

Esperam-nos longas provações e uma 

não menor quarentena. Quem achar 

que não, pense nisto: neste momento, 

Milão, a cidade mais opulenta de Itá-

lia, está na fila para o pão. 

A espinhosa organização que muitos 

Estados têm revelado nesta crise que 

expôs as falhas civilizacionais resul-

tam do mau uso das possibilidades 

humanas. Por exemplo: o sistema de 

saúde nos Estados Unidos é calami-

toso e desprotege a grande maioria da 

população (todos os pobres e sobretu-

do os negros) porque a qualquer prin-

cípio racional nas soluções adoptadas 

se sobrepôs sempre a cupidez dos ne-

gócios e a ideologia. Obama tentou 

remediar e logo Trump desmanchou. 

Talvez esta crise seja uma oportuni-

dade para enxergarmos como o viés 

ideológico só desfigura o bom uso das 

possibilidades humanas e como insis-

tir em privilegiar o interesse de alguns 

só fragiliza as estruturas sociais. 

Coisa positiva, neste período difícil, 

em muitos países tem havido inicia-

tivas, ora das agremiações culturais, 

ora dos jornais, ora das televisões 

para criar uma programação que pos-

sa ocupar as pessoas no seu confina-

mento. Em muitos países impôs-se 

esta necessidade. Era a ocasião para 

as rádios incrementarem a promo-

ção da leitura, para as televisões pas-

sarem, por uma vez, teatro, ou bons 

filmes, em vez de mais debates sobre 

o corona, repetindo as banalidades de 

base; este era o momento ideal para as 

televisões mostrarem a pintura mo-

çambicana, para as pessoas terem or-

gulho e conhecerem o que se faz na 

sua terra. À “nossa” maneira, como de 

“cima” não chegam orientações e não 

há pilim à solta, ONGs que patroci-

nem – suspeito que nada irá acontecer. 

Quem estiver entediado (como tem 

infelizmente acontecido) bata na pa-

troa.

Há, no entanto, coisas interessantes a 

fazer, na quarentena que a prazo nos 

confinará. Aqui deixo sugestões. 

Bons filmes a ver no Youtube: Baile 
dos Bombeiros, de Milos Forman, a 

comédia Buddy Buddy, de Billy Wil-

der, Flores Raras, um belíssimo filme 

brasileiro com Glória Pires, As Asas 
do Desejo, de Wim Wenders, Amar-
cord e La Strada, de Fellini, Solaris, 

de Tarkovski, A Tale of the Wind, 

de Joris Ivens, Il Piccolo Diavolo, de 

Robert Benigni, La Romana, com a 

Gina Lollobrigida, vários filmes do 

Pasolini e do Rosselini, O Pirata, do 

Polanski, Dementia 13, The Hor-
ror, e Drácula, ou os Padrinhos, de 

Francis Ford Copolla, Julieta ou 

Dor e Glória, do Almodovar, filmes 

do Jean-Luc Godard e do François 

Truffaut… são as minhas primeiras 

sugestões. Quando os filmes não têm 

legendas, baixe-o em mp4 com este 

programa, https://ytmp3.cc/en13/, e 

depois apanhe as legendas aqui, ht-

tps://www.opensubtitles.org/pt. Ou 

veja o concerto de Fatoumata Dia-

wara, da Costa do Marfim, no LEAF 

Festival, ou a Carmen, do Bizet, em 

versões legendadas. Para quem gos-

te de reflectir proponho as séries, O 
Belo e a Consolação, com entrevistas 

a escritores e ensaístas de todo o mun-

do e também com africanos e a série 

No seu elogio fúnebre, por ocasião das exéquias de Marcelino 

dos Santos, em Fevereiro último, o Presidente Filipe Nyusi 

fez questão de se referir ao facto do malogrado ter recusado 

a oferta do Governo para receber cuidados médicos no es-

trangeiro. 

E a mensagem aqui, não ficou perdida no ar. Na verdade, Nyusi não 

se teria referido naqueles termos se não fosse apenas porque é uma 

expectativa razoável que pessoas do nível de Marcelino dos Santos, 

em caso de necessidades médicas, teriam sempre o caminho aberto 

para os melhores estabelecimentos hospitalares do mundo, com so-

luções de ponta, a que qualquer cidadão normal só poderia aceder na 

fantasia dos seus sonhos.

O Coronavírus mudou tudo isso, e trouxe ao de cima a mensagem 

da necessidade dos países investirem com maior seriedade nos seus 

sistemas nacionais de saúde. Algo que nunca alguma vez tivéssemos 

imaginado que pudesse acontecer nestes dias em que tanto se fala de 

globalização e do desmantelamento de fronteiras, testemunhamos o 

regresso do nacionalismo puro, em certos casos chegando mesmo a 

roçar ao chauvinismo.

Africanos são tratados como indesejados no país onde tudo começou, 

acusados de serem os importadores da doença. Lá se vão os tempos 

da amizade e da solidariedade, da generosidade oriental que produziu 

estádios, estradas, pontes e outros edifícios de prestígio que pululam 

por este continente fora, enriquecendo elites locais com chorudas co-

missões.

Se no passado o sector da saúde foi o parente pobre das prioridades 

orçamentais do Estado, é preciso reconhecer que hoje as coisas devem 

ser encaradas de outra forma, pois haverá momentos como este, em 

que ricos, pobres, poderosos e fracos ficarão iguais, dependentes do 

mesmo serviço nacional de saúde. Não haverá para onde fugir.

Investir na saúde não deve ser visto, como muitas vezes tem sido o 

caso, em termos da construção de mais hospitais ou outras unidades 

sanitárias. Infra-estruturas hospitalares adequadas são importantes, 

dão oportunidade de fazer dinheiro aos nossos amigos empreiteiros, 

mas mais do que edifícios, é preciso apostar muito no aprimoramento 

das políticas sobre o sector, como sejam melhores condições de tra-

balho e de remuneração para o pessoal, a disponibilidade de medica-

mentos (não só mas sobretudo os básicos), equipamento adequado e 

protecção especial aos trabalhadores da saúde. 

Se um forte investimento for feito na saúde preventiva ao nível das 

comunidades locais, bem como na aplicação de novos meios tecnoló-

gicos, talvez não seja necessário construir tantas unidades sanitárias.

De um sistema de saúde para todos, durante o período da experi-

mentação socialista, Moçambique passou para um modelo de acesso 

à saúde que privilegia o sector privado, com o sector público abando-

nado à sua sorte, ou na melhor das hipóteses, a ter que depender da 

generosidade da cooperação internacional.

E ainda assim, o sector privado alimenta-se do sector público, dado 

que pessoal médico que não pode sobreviver dos seus modestos salá-

rios nos hospitais públicos, recorre aos privados para suprir esse défice, 

dessa forma colocando em causa a qualidade dos serviços prestados. 

E isso é apenas no capítulo do pessoal. Na componente de equipa-

mento, deve ter sido suficientemente esclarecedor o recente episódio 

de funcionários da saúde encontrados com camas hospitalares desvia-

das do sector público. Medicamentos também são desviados do sector 

público para alimentar a cadeia de clínicas privadas, que se tornaram 

no único recurso para a salvação de muitos cidadãos que não encon-

tram soluções no sector público.  

E não haverá melhor forma de ilustrar a grave crise que se abate sobre 

o sector da saúde do que a iminente falência da principal empresa 

nacional de medicamentos. Ironicamente, enquanto o Estado mani-

festa-se incapaz de continuar a subvencionar a MEDIMOC, surgem 

cartéis de importação de medicamentos, cuja sobrevivência não esta-

ria garantida se não fosse através de fundos públicos.

Se há algo de positivo que podemos encontrar com o surgimento 

da pandemia da Covid-19, deve ser a mensagem de uma mudança 

radical na maneira como o mundo passará a relacionar-se daqui em 

diante, onde nenhum país deve continuar a acreditar que poderá sub-

contratar ao outro a saúde dos seus próprios cidadãos. 

COVID-19 e a mensagem 
de mudança que transporta

FORA DENTRO

FOME
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No âmbito da preven-

ção da propagação da 

covid-19 nos estabele-

cimentos penitenciá-

rios, a Assembleia da República 

aprovou a Lei n° 2/2020, de 6 

de Abril, que concede amnistia 

e perdão aos crimes puníveis 

com pena de prisão até um ano, 

com ou sem multa.

Enquadram-se nesta amnistia, 

por exemplo, as penas de pri-

são até seis meses; as penas de 

prisão de seis meses a um ano e 

as penas de prisão até um ano. 

Nestas molduras penais, cabem 

vários tipos legais de crimes, 

como o crime de ofensas cor-

porais voluntárias simples, cuja 

pena de prisão é de até três me-

ses - artigo 170, n°1, do Código 

Penal; o crime de violência físi-

ca simples, dentro dos crimes de 

violência doméstica, cuja pena 

de prisão é de um a seis meses 

e multa correspondente- artigo 

245, n° 1, do Código Penal.

Tratando-se de uma lei que tem 

como objectivo conter a propa-

gação da pandemia da covid-19 

nos estabelecimento prisionais, 

ela devia apenas incidir sobre 

as pessoas que estão em prisão 

preventiva, isto é, aquelas pes-

soas que, sendo indiciadas da 

prática daqueles crimes, se en-

contram detidas, aguardando 

data de julgamento. 

Entretanto, a Lei n° 2/2020, de 

6 de Abril, beneficia também 

aquelas pessoas que, tendo pra-

ticado os crimes amnistiados, 

se encontrem em liberdade, 

tenham ou não sido julgados e 

condenados. A imprensa nacio-

nal deu destaque às pessoas que 

serão soltas com a entrada em 

vigor desta lei, mencionando 

cerca de 5.200 pessoas, o que le-

vou a vasta maioria do público, 

mesmo o esclarecido, a pensar 

que o impacto da lei se resumi-

ria apenas à soltura de presos.

Em relação ao perdão, a lei es-

tabelece que são perdoadas as 

penas de prisão que não ultra-

passem um ano. Trata-se de 

penas concretas aplicadas pelos 

tribunais, independentemen-

te da moldura penal abstracta 

aplicável ao crime praticado, 

mesmo que as respectivas de-

cisões condenatórias ainda não 

tenham transitado em julgado.

Aqui vale considerar como 

exemplos os crimes de ofen-

sas corporais voluntárias, se 

de amnistia e perdão*
da ofensa resultar cortamento, 

privação, aleijão ou inabilitação 

de algum membro ou órgão do 

corpo punível com a pena de 

prisão maior de dois a oito anos, 

tendo o juiz aplicado a pena 

concreta de um ano de prisão, 

por força da atenuação extraor-

dinária das penas- artigos 171, 

n°1, alínea e), 119, alínea b) e 

61, alínea e), todas do Códi-

go Penal; e o furto simples de 

2.800.000.00 Mt, tendo o juiz 

aplicado a pena de um ano de 

prisão, pela atenuação extraor-

dinária das penas- artigos 119, 

alínea b) e 61, alínea e), todas do 

Código Penal.

Conclui-se que pela lei da am-

nistia e perdão serão soltos os de-

tidos preventivamente e reclusos 

condenados, com decisão transita-

da em julgado ou não, mas tam-

bém serão extintos procedimentos 

criminais e perdoadas penas de ar-

guidos não presos, ainda não jul-

gados ou já julgados e condenados, 

com ou sem sentença transitada em 

julgado, nas seguintes circunstân-

cias concretas:

Presos preventivamente
Todos aqueles que aguardam 

julgamento na cadeia por prá-

tica de crimes cujas molduras 

penais abstractas sejam até um 

ano de prisão.

Os que tendo sido julgados e 

condenados, encontrando-se 

em prisão preventiva, a uma 

pena concreta de prisão de até 

um ano, independentemente da 

moldura penal abstracta aplicá-

vel, tendo recorrido da decisão 

condenatória para instâncias 

superiores.

Presos em resultado de 
sentença condenatória 
transitada em julgado
Aqueles que, independente-

mente da moldura penal abs-

tracta aplicável, tenham sido 

definitivamente condenados a 

penas concretas de até um ano 

de prisão, com ou sem mul-

ta. Por exemplo, um individuo 

condenado a pena de um ano de 

prisão e seis meses de multa.

Arguidos em liberdade e 
ainda não julgados
Todos os que, estando em liber-

dade, têm processos criminais 

em curso no SERNIC, na Pro-

curadoria ou nos tribunais, cuja 

moldura penal abstracta aplicá-

vel não ultrapasse um ano.

Réus em liberdade, 
condenados em processos 
pendentes de recurso
Aqueles que, tendo sido julga-

dos e condenados, encontrando-

-se em liberdade, a penas con-

cretas de prisão não superiores 

a um ano, independentemente 

da moldura penal aplicável, te-

nham recorrido destas decisões.

Réus em liberdade, 
condenados em processos 
transitados em julgados
Todos os que, tendo sidos con-

denados a penas concretas de 

prisão não superiores a um ano, 

com ou sem multa, as sentenças 

tenham transitado em julgado, 

ou seja, não sejam mais passíveis 

de recurso.

Como se pode notar, a lista dos 

que vão beneficiar da lei em 

apreço é vastíssima e levar-se-á 

muito tempo na sua execução, 

sendo certo, porém, que a prio-

ridade será dada ao arguidos ou 

réus presos.

Segundo o Presidente do Tribu-

nal Supremo (discurso de aber-

tura do ano judicial de 2020), os 

157 tribunais judiciais da Repú-

blica de Moçambique tramita-

ram no ano de 2019, um total 

de 312.180 processos, dos quais 

60% são dos tribunais judiciais 

distritais, ou seja, 187.308 pro-

cessos.

A maior parte dos processos 

tramitados nos nossos tribunais 

são do tipo sumário, com mol-

dura penal de até um ano de 

prisão e, por isso, contemplados 

pela lei da amnistia e perdão.

Significa isto que, só dos pro-

cesso a cargo dos tribunais, não 

menos de 100.000 serão extin-

tos e, contados com tantos ou-

tros em tramitação na Procura-

doria e no SERNIC, não serão 

menos de 150.000 processos 

findos por amnistia e perdão e 

com um número de arguidos 

superior a 150.000, pois cada 

processo pode ter acima de um 

arguido.

Vistos os efeitos desta lei sob 

ponto de vista dos arguidos, pa-

rece tudo linear, mas por cada 

crime há uma vítima merecedo-

ra de protecção do Estado.

A grande questão que se coloca 

é que o processo penal se orien-

ta pelo princípio da suficiência 

da instância- artigo 34 do Có-

digo de Processo Penal – de tal 

modo que, em caso de condena-

ção, o juiz arbitra aos ofendidos 

uma quantia como reparação 

por perdas e danos, ainda que 

lhe não tenha sido pedido.

Supondo que, num processo de 

acidente estradal em que tenha 

sido atropelada uma criança de 

10 anos de idade, perdendo um 

membro inferior, tenha sido 

fixada uma indemnização de 

300.000.00 Mt e o condutor da 

viatura causadora do acidente 

tenha recorrido da decisão que 

o condenou a seis meses de pri-

são, em cumprimento da lei da 

amnistia e perdão, o tribunal su-

perior deverá perdoar esta pena 

e como o valor da indemnização 

não está definitivamente fixado, 

porque a sentença que o arbi-

trou não transitou em julgado, a 

possibilidade de o menor vítima 

beneficiar da indemnização é 

remota.

É claro que a lei da amnistia 

e perdão procurou, de forma 

muito infeliz, contornar este 

problema da obrigação de in-

demnizar o lesado, criando um 

instituto estranho ao direito, 

uma verdadeira enormidade 

jurídica, ao arrepio do disposto 

no já referido artigo 34 do Có-

digo Penal, estabelecendo no 

artigo 4, n° 2, que: “a respon-

sabilidade civil pode ser susci-

tada por iniciativa do ofendido 

mediante simples requerimen-

to nos processos pendentes em 

tribunal” e prosseguindo, no n° 

3, do mesmo dispositivo legal, 

nos seguintes termo: “os autos 

referidos no n° 2 do presente ar-

tigo, prosseguem os termos nor-

mais do processo crime, a penas 

para apreciação do pedido de 

indemnização que for devida”. 

Que aberração jurídica? Que 

barbaridade técnico-processual? 

Onde estavam os juristas do 

Governo e da Assembleia da 

República quando foi aprovada 

esta lei?

O processo penal tem uma tra-

mitação específica que visa a 

descoberta da verdade material 

subjacente aos factos classifi-

cados como crime sendo, a fi-

xação da reparação por perdas 

e danos, na sentença penal, o 

corolário da condenação penal. 

Não havendo condenação penal 

porque extinto o procedimento 

penal ou perdoada a pena de 

uma sentença não transitada 

em julgado, não haverá como 

se responsabilizar civilmente 

em processo penal. Esta conde-

nação só se poderá lograr obter 

nas secções cíveis, em processo 

específico. Não há como obter 

responsabilidade civil onde não 

há responsabilidade criminal 

em secções criminais.

O exemplo do caso 
Português
Chegados aqui nos pergunta-

mos: não tinha o legislador pá-

trio outra alternativa para, sem 

criar este terramoto jurídico 

todo, lograr alcançar o seu de-

siderato, de evitar a propagação 

do covid-19 nas cadeias? Claro 

que tinha. Vejamos o exemplo 

português. 

Portugal, através da lei n°9/2020, 

de 10 de Abril, que fixa o regime 

excepcional de flexibilização da 

execução das penas e das medi-

das de graça, perdoou partes das 

penas de prisão de reclusos con-

denados por decisão transitada 

em julgado. Ou seja, em Portu-

gal esta lei só beneficia presos, 

diferentemente do nosso caso 

em que, pretendendo se evitar a 

propagação do covid-19 nas pe-

nitenciárias, acaba beneficiando 

injustificada e injustamente, mi-

lhares e milhares de criminosos. 

Se o escopo da lei moçambica-

na era evitar a propagação desta 

pandemia nas cadeias, que se 

produzisse uma lei que atendes-

se a este universo populacional, 

sem contudo se violar o princí-

pio constitucional de igualdade 

dos cidadãos perante a lei.

No caso português, fora do 

perdão de parte das penas dos 

presos, foi fixado um regime 

especial de indulto das penas 

e também um regime extraor-

dinário de licença de saída ad-

ministrativa de reclusos con-

denados e ainda a antecipação 

extraordinária da colocação em 

liberdade condicional. 

O nosso país podia ter adopta-

do qualquer destas alternativas, 

buscando descongestionar as 

cadeias e atingindo desta forma 

apenas o público-alvo que são os 

presos e não extinguindo cerca 

de 150.000 processos criminais 

em prejuízo das vítimas e das 

finalidades das penas. E qual-

quer destas medidas é aplicável 

no nosso ordenamento jurídico 

sem necessidade de qualquer al-

teração constitucional. 

 *CDD
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Ainda que os dados da covid-19, 

anunciados oficialmente em 

Moçambique, sejam baixos, o 

registo de infectados continua 

a aumentar comparativamente aos re-

cuperados. Os dados oficiais indicam 

29 casos (NR: o texto foi escrito nesta 

quarta-feira), dos quais dois recupe-

rados e nenhum óbito. Um pouco por 

todo o Mundo a evolução da pandemia 

vai sendo actualizada em termos de 

números de mortos, infectados e recu-

perados, revelando uma grande preo-

cupação global com a vida. A pande-

mia continua a retirar tranquilidade ao 

Mundo, a bloquear praticamente tudo. 

Mas, a esperança, essa sim, permanece 

inabalável.

No Norte de Moçambique, particu-

larmente em Cabo Delgado, as popu-

lações dividem a intranquilidade entre 

a Covid-19 e a insegurança. Esta está 

muito mais presente no quotidiano das 

gentes de Cabo Delgado desde Outu-

500 Pessoas?
bro de 2017. O Coronavírus é uma preo-

cupação mais recente, mais 20-20. As duas 

assustam. No entanto, torna-se mais difícil 

cumprir a campanha “Fica em Casa” numa 

situação em que as famílias são obrigadas 

a buscar segurança longe dos ataques que 

ocorrem no Norte e Centro da província 

em causa. Como ficar em casa se o mato 

tornou-se o lugar mais seguro? Como ficar 

em casa se “Cabo Delgado” escasseia nos 

telejornais, se não lhe é dado o devido des-

taque? Fora isso, ninguém fugiu com o te-

levisor, rádio ou jornal para acompanhar os 

desenvolvimentos de “Cabo Delgado”. O 

isolamento não produz corrente eléctrica 

que leve a pensar em ligar uma televisão. O 

medo faz o seu papel. Um bloco de notas e 

uma esferográfica já perturbam os jornalis-

tas. É o nervosismo do conflito militar. É 

a teoria do controlo de situação desafiada 

pela “situação controlada”. A riqueza em 

recursos minerais de Cabo Delgado ainda 

não significa prosperidade para a província 

e para o país. A liberdade religiosa é amea-

çada ferozmente. Palhotas e barracas são 

incendiadas. E o número de mortos, quem 

actualiza? 

A questão de insegurança, que prevalece 

desde 2017, criou baixas entre as partes 

envolvidas e, particularmente, entre as po-

pulações indefesas. Com a covid-19 tem 

havido uma actualização diária do ponto 

de situação da pandemia. Provavelmente 

por serem situações com características 

peculiares, a covid-19 e o conflito militar, 

é que uma fornece dados actualizados e a 

outra pauta pelo silêncio ou omissão. Ain-

da que não sejam dados oficiais, mas por 

ser de uma figura importante e respeitável, 

o caso “Cabo Delgado” já produziu óbitos 

que ultrapassam as cinco centenas. Es-

tes dados foram avançados pelo Bispo de 

Pemba, Luiz Fernando Lisboa, em entre-

vista a um Jornal da praça (do dia 16 de 

Abril de 2020). A uma pergunta do jor-

nalista sobre o número de pessoas mortas 

desde 2017, respondeu: “Eu não sei exac-

tamente quantas pessoas. Mas estimo que 

mais de 500 pessoas já morreram.” É um 

dado preocupante; tão válido e assustador 

como as desgraças criadas pelo co-

ronavírus um pouco por todo o lado. 

É claro que é uma estimativa, tendo 

como tal o seu valor. Alguém tem uma 

outra estimativa ou mesmo dados fiá-

veis? Mesmo assim, obriga-nos a (re)

pensar no tipo de conteúdo que faz o 

nosso sentido de urgência. Como en-

caramos o caso “Cabo Delgado” des-

de 2017? Havia unanimidade de que 

eram simplesmente acções de ban-

ditismo? O que nos levou a crer que 

fossem insurgentes? Havia capacidade 

para “matar o crocodilo enquanto ain-

da era pequeno”? Independentemente 

das razões que podem estar a justificar 

alguma fragilidade no terreno, julga-

mos que é importante acarinharmos as 

nossas Forças de Defesa e Segurança, 

motivando-as psicológica e material-

mente. Uma nova ordem pode resultar 

numa lufada de ar fresco, numa nova 

estratégia de defesa da vida em Cabo 

Delgado. 

Ártico, o urso, estava sentado na varanda 

no seu igloo, desmontável, instalado na pe-

riferia da grande cidade.

Eram quatro e meia da manhã e o urso 

aproveitava-se do facto de a frescura gélida 

da noite ainda se fazer sentir. Daí a pouco, 

a cidade estaria a torrar com os termóme-

tros a indicar, como quase sempre, cin-

quenta e sete, sessenta ou sessenta e oito 

graus centigrados.

Sócio-antropólogo e historiador  de for-

mação, Ártico tinha decidido fazer uma 

releitura da história dos povos da África 

Ocidental, Central e Oriental de um ponto 

de vista filosófico, embora não fosse essa a 

sua formação. 

Tinha para o efeito firmado um acordo 

com a associação científica da via-láctea, 

com sede na terra nova na Groenlândia. 

Estava sentado na periferia da grande ci-

dade a compilar os seus apontamentos para 

descrever o que seria a sua obra depois da 

quarenta e sete anos a deambular, desde 

o golfo da Guiné pelo interior de África, 

penetrando no seu coração até a África 

Oriental. 

Naquela manhã, Ártico, releu o que tinha 

escrito durante a noite. Acima de tudo, 

mostrava o seu extremo espanto perante 

um facto, a todos os títulos, fácil de obser-

var: é que a penetração europeia, não só ali, 

como por todos os lugares por onde tinha 

passado, tinha se revelado dum efeito pre-

dador e devastador sem remédio possível. 

Um Urso em Timbuctu 
Os seus efeitos eram irreversíveis. 

Era como destruir um muro do Muchén 

no meio de um terreno que se preparava 

para a agricultura. 

Os grandes reinos, os impérios que ti-

nham sido destruídos, ainda, em forma-

ção, a maior parte deles, subdividindo-os 

em pequenos grupos, estavam revelar-se, 

duzentos, trezentos ou quatrocentos anos 

mais tarde como pequenos fervedouros  de 

revoltas e incompreensões, cujos efeitos, 

perversos, não se faziam notar, só, no con-

tinente como também na própria Europa. 

E isso não era só em relação ao clono que a 

europa tinha feito a África. 

Também se podia notar, mesmo nos tem-

pos mais recentes, aquilo que se tinha pre-

tendido fazer no médio oriente. 

O que tinha atraído a Europa e a sua acção 

por aquelas terras do Ocidente Centro e 

oriente de África era a ganância e a explo-

ração desfiliada de riquezas sem olhar para 

os seus efeitos interiores. 

Bastava ver alguns dos nomes que foram 

atribuídos algumas terras dali: Costa do 

Ouro ou Costa do Marfim. 

Esgotados os ouros ou os marfins, vieram 

os petróleos e outras riquezas, sem que a 

relação entre a Europa e a África se alte-

rasse. 

Por um lado, não era do interesse dos eu-

ropeus que isso se alterasse, por outro, os 

africanos colocados nas lideranças pouco 

se apercebiam ou queriam se aperceber da 

situação em que se colocavam quando as-

cendiam ao poder. 

Embora, em todos os casos, se proclamas-

sem defensores de uma relação igualitária, 

de uma educação que proporcionasse os 

seus povos uma luta lúcida pela sua inde-

pendência real, na verdade, comportavam-

-se como se isso fosse história só para ven-

der aos grandes. 

Os grandes propulsores de ideologias vãs, 

de modo geral, a educação em África tem 

um nível de qualidade muito problemático, 

e isso é propositado. Porque se sabe que, 

quanto mais ignorante for o povo mais 

fácil será dominado. O mesmo se poderá 

dizer em relação a saúde e a investigação 

científica. 

Ártico desenrolava essas ideias no seu ma-

nifesto sócio-antropológico e histórico, 

sabendo, perfeitamente, que as suas ideias 

poderiam ser muito problematizadas, mas 

sentado na varanda do seu igloo na perife-

ria da grande cidade alinhavava-as cônscio 

de que o que dependia era a pura realidade. 

A relação entre a Europa e a África era 

de uma desigualdade irreversível, porque 

mesmo que acontecesse aparecerem líderes 

lúcidos para dirigirem os destinos de um 

qualquer país africano, a verdade é que, as 

ideias desse líder nunca iriam avante. 

Ou seria assassinado pelos seus próprios a 

mando dos outros, ou os próprios o isola-

riam, considerando-o um visionário louco 

ou sem qualquer utilidade, e não há como 

inverter isso, pelo menos, a um horizonte 

visível. 

O que se fez de África é o mesmo que um 
agricultor movido pela ganância faz ao 
destruir um muro de Murchem no meio 
do terreno que está a preparar para abrir as 
suas machambas. 
Depois de destruído, as formigas do murro 
invadirão, sem qualquer possibilidade de 
controla-las, a terra e destruirão tudo o que 
nela for semeado. 
É diferente do que teria acontecido, pro-
vavelmente, quando os europeus chegaram 
ao continente americano, limitaram-se a 
exterminar os indígenas do continente, os 
índios, com recurso ou ao Álcool ou a pól-
vora, seja como for. 
Os índios recusaram-se a ser escravizados, 
recusaram-se a ser cristianizados. Estão a 
pagar a factura. 
Os africanos resolveram revoltar-se qui-
nhentos anos depois, mas utilizaram as 
mesmas armas que foram ou estão a ser 
utilizadas pelos seus opressores, virando-as 
para os seus próprios povos. 
Era meio dia, Ártico recolheu os seus 
apontamentos quando o Almuedin anun-
ciava a terceira oração do dia. 
Olhou para o termómetro pendurado a 
frente do seu igloo e leu. Este indicava cin-
quenta e nove graus centigrados. 

Recolheu-se e foi-se deitar atormentado 

pelas conclusões a que cinquenta e sete 

anos de deambulação pela África o esta-

vam a obrigar a chegar.  
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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: �que em casa, �que seguro.
 

Feliz dia 7 de Abril, dia da Mulher Moçambicana.
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O presidente do Matchedje 
de Mocuba, Carlos Pinho, 
que ocupa o cargo desde 
Novembro de 2019, diz 

que o clube está preparado para o 
que der e vier, daí que encara a sua 
participação no Moçambola com 
toda a naturalidade. Para já, segun-
do conta, a colectividade não deve 
salários aos seus jogadores, pois to-
dos eles são quadros do Ministério 
da Defesa. A seguir os excertos da 
entrevista.  
Como é que o Matchedje consegue 
arcar com o pagamento de salários 
aos jogadores e equipa técnica?
-Nós tivemos um apoio do Minis-

tério da Defesa que consistiu em 

profissionalizar os atletas,  isto é, 

pegar nos atletas e encaminhá-los 

para uma instrução básica militar 

de modo a pertencerem  ao quadro 

desta instituição, donde vem o salá-

rio. Como não se podia pagar a um 

civil , optou-se em pôr os homens 

numa instrução básica militar em 

Nampula , onde juraram à bandeira 

e passaram a pertencer o quadro do 

Ministério da Defesa.  Este é um 

dos grandes  apoios que nós temos 

e por essa via conseguimos suprir a 

situação salarial dos atletas. Dizer 

ainda que os valores da bilheteira 

vão servir mais para o pagamento 

de prémios de jogo e de outras des-

pesas.

O clube só recebe apoios do Minis-
tério da Defesa? 
 -Temos recebido apoio dos gover-

nos distrital, municipal e provincial 

. O governo provincial em parceria 

com o antigo Ministério da Ju-

ventude e Desporto está a encetar 

esforços para que seja reabilitado 

o campo de Mocuba, ao mesmo 

tempo que essas duas instituições 

têm ajudado o clube na angariação 

de mais sócios. O governo distrital 

atribuiu ao clube uma casa, a qual 

já foi reabilitada pelo Ministério 

da Defesa , para servir de sede do 

clube,  mas também será preciso 

material informático, será preciso 

equiparar a casa, entre outras ne-

cessidades. Referir que o campo 

pertence à associação recreativa e 

vai ser reabilitado, e no último fim 

de semana estive com o emprei-

teiro , a mando do Ministério da 

Defesa. Ele veio para cá e já fez o 

levantamento , e provavelmente a 

esta altura pode ter reunido com o 

ministro para acertarem os passos 

seguintes.  

Quer isso dizer que o Matchedje de 
Mocuba vai realizar, em princípio, 
as os seus jogos em Quelimane?
-Bem, enquanto decorre a reabili-

tação do campo vamos realizar os 

jogos em Quelimane, no campo do 

Ferroviário, mediante ao pagamen-

to de uma taxa de 25 mil meticais 

Reage Carlos Pinho, presidente do Matchedje de Mocuba

Ascendemos ao Moçambola 
por mérito e não por questões 
políticas
Por Paulo Mubalo

por jogo e mil meticais por treino. 

Isso vai acarretar alguns custos ao 

clube e teremos de sacrificar alguma 

parte das receitas  para fazer paga-

mento do aluguer do campo. Neste 

momento, estão a decorrer conver-

sações com a direcção do  Ferro-

viário de Quelimane no sentido de 

baixar a renda do campo ou mesmo 

de esta ficar a custo zero . Como 

este clube está com problema de 

balneário , o qual ardeu, então  por 

nós reabilitarmos o balneário va-

mos realizar os jogos a custo zero. 

A reabilitação do balneário está a 

cargo da antiga Direcção Provincial 

da Juventude e Desporto.

Quantos sócios tem o Matchedje 
de Mocuba?
 Tem uma média de 150 sócios, e 

todos com as quotas regularizadas. 

Cada sócio paga 200 meticais men-

salmente.

Até que ponto a informação dada 
pela Federação Moçambicana de 
Futebol, que atribuía a conquista 
da poule pela zona centro à Liga 
Desportiva de Sofala afectou a di-
recção e os jogadores do Matched-
je?
- O Conselho Jurisdicional da Fe-

deração tinha homologado a Liga 

Desportiva de Sofala como campeã 

, mas  isso não nos abalou porque 

sabíamos que éramos os justos 

campeões da zona centro, tanto 

mais que não tínhamos recebido 

algum comunicado da Federação 

Moçambicana de Futebol que revo-

gava o primeiro  comunicado oficial 

que ditava a nós como campeões. 

Estávamos seguros, por isso  que 

logo que ascendemos ao Moçam-

bola começamos com a preparação  

da equipa para entrarmos bem pre-

parados na prova. 

Questões políticas
 Há percepção de que as questões 

políticas pesaram para o Matchedje 

de Mocuba militasse no Moçam-

bola 2020. Que comentário tem a 

fazer?

-Não constitui verdade que o Ma-

tchedje de Mocuba está no Mo-

çambola por questões políticas , 

está no Moçambola porque jogou e 

venceu, ou seja, por mérito próprio. 

A política não interferiu em nada.

Qual é a meta do clube para este 
ano?
- O nosso principal objectivo é a 

manutenção no Moçambola, mas 

primeiro passa pela conquista da 

Taça de  Moçambique a nível pro-

vincial. Esta é a meta que desenha-

mos para esta época.

Quanto é que o clube precisa de 
modo a realizar uma época tran-
quila?
-Está a precisar de cerca de 15 mi-

lhões de meticais . Este valor é para  

as viagens ,  visto que actualmen-

te os alojamentos  são pagos pelos 

clubes,  e a Liga Moçambicana de 

Futebol tem hotéis - padrão. En-

tão nós também entendemos que a 

dieta dos atletas não deve ser  ne-

gligenciada, não deve ser uma qual-

quer. Precisamos de alojamento  e 

combustível. O Ministério da De-

fesa alocou, para além do apoio na 

componente salarial, uma carrinha 

e um machibombo para trabalhos  

administrativos , e esses meios pre-

cisam de manutenção, precisam de 

combustível e os motoristas preci-

sam de ser pagos. Então, todas as 

despesas estão inclusas nesse valor 

que estamos a arrolar, de cerca de 

15 milhões de meticais. 

-Claramente, o atraso no arranque 
do Moçambola está a beneficiar o 
Matchedje, pelas razões retromen-
cionadas... 
 - De maneira nenhuma, o atraso 

no arranque do Moçambola não 

beneficiou ao Matchedje porque 

este já estava preparado em pé de 

igualdade para jogar com qualquer 

outro clube  que esteja no mesmo 

campeonato, dai que pelo facto de 

estarmos no Moçambola somos 

iguais a qualquer outro clube.  Tí-

nhamos nos preparado a partir de 

Novembro, tivemos uma paragem 

de um mês, período no qual os 

jogadores tiveram que ir à  instru-

ção básica militar , mas depois que 

voltaram continuamos com o nos-

so trabalho. Ou seja,  o atraso no 

arranque do Moçambola não nos 

beneficiou.

Quais são as outras modalidades e 
escalões que a sua agremiação mo-
vimenta?
 -Para além da equipa sénior de fu-

tebol , temos juniores e uma equipa 

feminina. Estamos com planos de 

criar uma equipa de basquetebol , 

mas ao nível do distrito não existe 

essa componente de basquetebol, 

daí que teremos de realizar os  nos-

sos jogos em Quelimane. 

Carlos Pinho, presidente do Matchedje 
de Mocuba 
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“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…”

Foi assim, que terminou a coluna anterior!

A continuação deve-se ao facto de ainda não ter esgotado o tema: PIDE/

D.G.S

Que infiltrou um agente, funcionário dos CFM, colega do meu pai, na 

casa dos meus pais na Beira, para sacar “Nabos da púcara…” A tal ponto 

que o meu pai, Fiel da Zona na época, acabou por ter sido chamado, para 

um interrogatório na PIDE/DGS, na então “cidade do Futuro”(Beira).

O meu pai, escoltado por um agente, ao sair de casa disse à minha mãe ! 

“Não sei se hei-de voltar e quando. Toma conta dos nossos filhos.” 

Esse agente da PIDE/DGS ia visitar o meu pai como amigo(?) em casa 

e a minha mãe fazia uns altos petiscos, como: chacuti e sarapatel. Isto 

porque ele era um português de origem goesa.

Evidentemente que, depois do meu pai ter voltado para casa vindo da 

PIDE/DGS, o referido colega foi desmascarado. Pois, o meu pai, inge-

nuamente, dizia umas coisas… que, quando na PIDE/DGS, coincidiam 

com as perguntas que lhe fizeram!...

O tal agente amigo(?) do meu pai, ainda teve a lata de voltar a casa dos 

meus pais, onde tão bem lhe trataram.

Mais aí, eu já com os meus 19/20 anos, ao abrir a porta pelo toque da 

campainha, disse-lhe: “Que fosse pregar, o gajo era muito religioso, para 

outra rua. Porque aqui já todos sabíamos que ele era um bufo de mer...!!!”

Pois é, Luís Portugal. Sou, sim senhor, uma casca grossa! Sou sim, sempre 

que se atravessam à minha frente, dos meus ideais, da minha família ou 

dos amigos que tenho!!

Já que estou nesta vou continuar por dizer que o assunto não ficou por 

aqui. Pois, os meus pais viviam na Ponta-Gêa, em frente à casa do Eng.

Tulio. Mudaram-se para bem perto, junto à escola, próximo da garagem 

Sacor.

Aí, então  o que a PIDE/DGS urdiu? Foi, simplesmente, colocar um 

agente chamado Seabra  no mesmo prédio do lado esquerdo, já que do 

lado direito eram os meus pais.

Aí, a minha mãe Maria Antónia, Tia Antónia ou Avó Antónia para ou-

tros, um dia sem que fosse de muitas falas e a propósito, da conversa disse: 

“ Os agentes da PIDE/DGS são mas é uns pulhas “Aí, o tal agente nos-

so vizinho, para nos vigiar, não aguentou e denunciou-se, dizendo que: “ 

Os agentes existem para defender a pátria” Aí perguntei-lhe: “Se não são 

pulhas, o que é que são ?” O gajo não respondeu, porque, entretanto, aper-

cebeu-se que se tinha desmascarado sozinho, com o seu fervor fascista...

O melhor é que por trás de tudo isto, havia um cérebro a coordenar todas 

estas acções, leia-se perseguições à família Marques.

Era engenheiro dos C.F.M, cuja esposa veio a ser muito mais tarde minha 

cliente no salão Pérola no Maputo e o filho atendia-me com muito profis-

sionalismo no Entreposto, quando tinha o meu famoso Peugeot!

Não quero ser enfadonho, mas esta não poderia ficar no esquecimento.

Esse mesmo engenheiro convidou o meu pai na altura para pertencer à 

ANP (Órgão Político Colonial e Fascista).

O meu pai deu-lhe um redondo não, acrescentando que não servia para 

colorir fotografias!...

A partir daí, no primeiro concurso para Inspector de Caís, chumbou. O 

que bem poderia ter acontecido, só que na verdade, o meu pai dava expli-

cações a 4 colegas que passaram, mas ele chumbou!!!

Vejam só a sacanagem!

Esse mesmo engenheiro, já no Moçambique País Independente, indeferiu 

um pedido de um consórcio sueco em 1983, para que fosse trabalhar com 

eles, na operação ferro portuária, ganhando $2.500 dólares por mês.

O despacho desse engenheiro moçambicano (?) foi indeferido porque: um 

moçambicano não pode receber em dólares! O pior é que teve o agree-

ment do Ministro dos Transportes na ocasião. 

Só espero que daqui a uns anos, não apareça ninguém a escrever este tipo 

de assunto, mas sobre a nossa secreta, no Moçambique Independente.

Que por exemplo, lá para 1985/86, através de um agente, sacou-me da 

“antiga família 1.500.00,00mts”, para dar-me randes e não me deu nem 

uma quinhenta!

Só que ele e o então Ministro lixaram-se, porque me queixei à policia, fo-

mos presos e o gajo foi condenado a 6 anos e 6 dias de cadeia e eu porque 

não cheguei a cometer o crime de tráfego de moeda, mas sim de burlado, 

fui absolvido!

Quando menciono que os bufos do tempo do colonialismo e do fascismo 

ainda andam por aí, é só lembrar-me de um que costuma ou costumava 

frequentar o Restaurante ou Pastelaria, ex-Guanabara.

Que sem pudor nenhum usa nas t-shirts a bandeira de moçambique e ou 

do partido Frelimo.

Vejam só essa do gajo, que em vez de respirar, comer e rezar…só, é o chefe 

do condomínio, aonde os meus país, viviam!   

Leia S.F.Favor: Cadê a representatividade da maioria dos nacionais, no 

banco que diz ser: daqui, o BCI, cujo sócio maioritário é a Caixa Geral de 

Depósitos de Portugal!

Assim não!

PIDE/D.G.S (Continuação)
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É 
inevitável que Moçambique 

registe um aumento nos casos 

de Covid-19 e é praticamen-

te certo que pessoas morram 

como resultado da pandemia. Qual-

quer outra coisa seria um milagre. 

O que ainda não sabemos é quando 

esse aumento ocorrerá, onde atin-

girá com mais força e quão grande 

será o seu impacto. Embora existam 

várias maneiras de se preparar e res-

ponder a uma pandemia, o objecti-

vo da saúde pública é sempre o de 

manter o número de mortes o mais 

baixo possível, não apenas as mortes 

pela própria pandemia, mas também 

as que resultam como consequência 

de medidas políticas adoptadas pelas 

autoridades em resposta à pandemia. 

Não ajuda muito, ao nível social, 

que algumas pessoas sejam salvas 

se outras podem morrer de conse-

quências não intencionais. A palavra 

crítica aqui seria o que é “possível”. 

Os funcionários da saúde pública e 

o pessoal médico precisam optimizar 

as suas estratégias de saúde pública e 

tratamento dentro das limitações do 

que é praticamente possível.

Como já vimos em outros países, os 

sistemas de saúde geralmente con-

tam com uma série de limitações, 

isto porque foram projectados para 

lidar com as necessidades médias 

de saúde duma população, não com 

uma pandemia. A limitação mais 

crítica, no contexto da Covid-19, e 

a mais difícil de lidar a curto prazo 

reside no número de leitos hospita-

lares e unidades de terapia intensiva. 

Num país como a China, as auto-

ridades simplesmente construíram 

novos hospitais quando precisaram 

deles, mas a China é provavelmen-

te o único país no mundo que pode 

materializar algo do género. Outros 

países podem aumentar um pouco a 

sua capacidade hospitalar ou mover 

pacientes e recursos dentro de seu 

território, o que a China também fez, 

mas de um modo geral eles precisam 

operar dentro das limitações de ca-

pacidade que enfrentam. Ajudará 

um aumento gradual do número 

de leitos hospitalares e ventiladores 

disponíveis no país, mas, falando rea-

listicamente, esse número não pode 

crescer o suficiente para fazer qual-

quer diferença significativa no final 

do dia. Como consequência, as au-

toridades de saúde pública precisam 

de se concentrar na redução da ne-

cessidade de atendimento hospitalar 

por meio de estratégias de prevenção 

vigorosas e aplicáveis, especialmente 

num país como Moçambique, onde 

o número de leitos hospitalares é in-

ferior a 1 por cada 1.000 pessoas, em 

comparação com a Alemanha (12), 

Coreia do Sul (8) e EUA (3). Isso 

também poderia ser desejável sob 

outra perspectiva, pois a experiência 

de países como a Itália, por exemplo, 

mostrou que os próprios hospitais 

contribuíram para a transmissão da 

doença de pacientes infectados para 

os não infectados, alimentando assim 

a pandemia. Além de lavar as mãos, 

do distanciar socialmente e evitar 

grandes encontros, os recursos preci-

sam ser focados nas medidas preven-

tivas que simultaneamente causam o 

maior impacto e são possíveis.

Devido às limitações estruturais, o 

Moçambique precisa concentrar-se no que é possível
Por Aril Drivdal*

sistema de saúde de Moçambique 

não será capaz de lidar com um 

grande número de pacientes gra-

vemente doentes ao mesmo tempo. 

Enquanto os médicos estão apren-

dendo novos métodos para evitar 

colocar pacientes com Covid-19 em 

ventiladores, as autoridades precisam 

de reduzir a necessidade de hospi-

talização enquanto o coronavírus 

continuar constituindo uma amea-

ça. Dada a estrutura demográfica do 

país, a maioria das pessoas enfrenta 

um risco reduzido de morte do coro-

navírus, mas existem grupos de alto 

risco e situações igualmente de alto 

risco que devem ser gerenciados e 

controlados activamente. 

O principal grupo de alto risco con-

siste na população de idosos, que po-

demos definir como qualquer pessoa 

acima de 60 anos. Se as pessoas nessa 

faixa etária fumam ou têm doenças 

subjacentes, o seu risco é ainda maior. 

Os idosos precisam se proteger la-

vando as mãos, usando máscaras, 

mantendo distância com os outros e 

evitando grandes reuniões o máximo 

possível. É importante ressaltar que 

eles também precisam de ser prote-

gidos pelos seus parentes e vizinhos, 

que também devem usar máscaras e 

não se aproximarem demais ou co-

locar em risco seus familiares idosos. 

Se uma família tem os meios para fa-

zê-lo, os seus membros idosos devem 

ficar numa sala ou cabana separada 

para sua própria protecção. 

Transporte Público lotado (e aguar-

dando esse transporte), mercados 

formais e informais e qualquer outra 

reunião pública representam uma si-

tuação de alto risco. As pessoas em 

todas essas situações devem usar 

máscaras para reduzir o risco de 

serem infectadas e infectar outras 

pessoas. As máscaras não oferecem 

proteção total, mas é indiscutível que 

elas ajudam. Na Alemanha, todas as 

reuniões de mais de duas pessoas fo-

ram proibidas e isso é algo que Mo-

çambique pode considerar se a situa-

ção de saúde pública se deteriorar. 

As pessoas podem precisar fazer ou-

tras mudanças diárias relativamente 

pequenas, como mudar a maneira 

como se cumprimentam, evitando 

qualquer tipo de contato físico.

Testar, rastrear e isolar aqueles que 

forem infectados com o coronavírus 

tem sido chamado de regra funda-

mental para controlar a pandemia, 

mas é uma regra que é mais fácil 

de mencionar do que de aplicar. Os 

únicos países grandes que tiveram 

sucesso com essa abordagem até 

agora são a Alemanha e a Coreia do 

Sul, países caracterizados pela forte 

liderança nacional, preparação ante-

cipada, sistemas eficazes e recursos 

adequados que lhes permitiram rea-

lizar testes em larga escala, seguidos 

de rastreamento de contactos e iso-

lamento de casos. Mesmo um país 

como os Estados Unidos, com enor-

mes recursos, mas fraca liderança 

nacional, falhou miseravelmente na 

implementação de uma estratégia de 

teste e, como resultado, não começou 

a rastrear e isolar as pessoas num ní-

vel significativo.  

Dentro do que é possível, a estratégia 

mais viável de Moçambique pode ser 

a de avançar o mais gradualmente 

possível em direção à imunidade de 

grupo, um tipo colectivo de protec-

ção que deve entrar em acção quando 

60-80% da população tiver a doença. 

O único país que adoptou isso como 

uma estratégia deliberada e consis-

tente é a Suécia. Outros países co-

meçaram com essa estratégia, mas a 

abandonaram quando o número de 

mortos começou a crescer, mas esses 

países tinham uma estrutura etária 

diferente e uma expectativa razoável 

de achatar a curva o suficiente para 

que os seus sistemas de saúde pudes-

sem lidar, os quais são diferentes em 

Moçambique. No contexto moçam-

bicano ninguém sabe se a abordagem 

sueca funcionará, mas é equilibrada e 

pragmática de uma maneira que po-

deria funcionar.

*Assessor técnico sénior da H2N. Mes-
trado em Saúde Pública
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O cinema está de luto. Sa-
rah Maldoror, uma das 
principais vozes da séti-
ma arte, perdeu a bata-

lha contra a Covid-19, na cidade 
de Paris, França. A poeta, actriz 
e encenadora, que se destacou 
como cineasta, deixa um reper-
tório de mais de 40 filmes. Uma 
marca com selo eterno. Na histó-
ria das artes, é considerada pio-
neira do cinema africano. 

O surto do novo Coronavírus 

deixa registada mais uma data na 

história do cinema, 13 de Abril. 

Passa a ser conhecido como o 

dia em que se calou para sem-

pre Sarah Maldoror, considerada 

pioneira do cinema africano. Sa-

rah Durados, adoptou o apelido 

“Maldoror” inspirada em “Os 

Cantos de Maldoror”, poesia em 

prosa de Conde de Lautréamont.  

A história da cineasta começa no 

Guadalupe, considerado departa-

mento ultramarino da Repúbli-

ca Francesa, no Caribe. É neste 

lugar paradisíaco que nasceu, no 

auge da Grande Depressão, a 19 

de Julho de 1929. 

Antes mesmo de explodir no ci-

nema, estreou-se no teatro, em 

1956. Foi neste ano que fundou 

o agrupamento de teatro“Les 

Griots”. É destacada por ser a 

primeira companhia de teatro 

composta apenas por negros ou 

afro-caribenhos.  O seu teatro 

expressa  claramente as suas ideo-

logias ligadas à negritude, tanto 

que, Aimé Césaire, um dos per-

Sarah Maldoror (1929-2020)

Pioneira do cinema africano silenciada pela Covid-19
Por Lucas Muaga

cursores deste movimento, tor-

nou-se num dos principais rostos 

das suas criações. 

Sarah Maldoror estudou cinema 

em Moscovo, na Rússia, em 1961. 

Chega a estas terras ao aceitar 

uma bolsa da antiga União So-

viética. Obteve, nesta altura, um 

diploma que soube honrar com 

mais de 40 filmes, que acabam 

por ser factos que não admitem 

mais argumentos. Deixou de ser 

apenas considerada a primeira 

cineasta do continente africano.  

Tornou-se numa das cineastas 

com mais filmes lançados.

“A Batalha de Argel”, de 1966, é 

o filme da sua estreia, no mundo 

cinematográfico. O mesmo foi 

Leão de Ouro, em 1966, o mais 

prestigiado prémio concedido 

pelo anual Festival Internacional 

de Cinema de Veneza, na Itália. 

Era o prenúncio do sucesso e da 

longa estrada na carreira cinema-

tográfica.

Mas não foi só o mundo das artes 

que a fez conhecida. Foi casada 

com Mário Pinto de Andrade, 

conhecido por escrever versos. 

Destacado como fundador do 

Movimento Popular de Liberta-

ção de Angola (MPLA). Mário 

Pinto de Andrade também presi-

diu o MPLA, entre 1959 e 1962, 

sendo uma das razões que leva-

ram Sarah Maldoror  a afirmar-se 

mais como revolucionaria, na luta 

contra o colonialismo português, 

liderada pelo MPLA.

É também parte deste movimen-

to, o escritor angolano Luan-

dino Vieira. Entre os Palop´s, 

umas maiores vozes da literatura. 

Luandino Vieira viu o seu conto 

“O Facto Completo de Matesso”, 

adaptado para o cinema. Nas te-

las, o texto foi rebatizado como 

“Monangambee”, considerado o 

primeiro filme da cineasta. Em 

1972, esta obra valeu a Sarah 

Maldoror o “Tanit d’or”, no Fes-

tival de Cartago.
Luandino Vieira voltou a ser sua 
fonte de inspiração, em 1972. Sua 
novela,“A Verdadeira Vida de 
Domingos Xavier”, foi respon-
sável por mais uma obra cinema-
tográfica da cineasta Maldoror. 
Com base no texto de Luandino 
Viera, nasceu o filme “Zambizan-
ga”. 
No ano passado, Maldoror foi 
lembrada pelo Museu Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, no 
Festival Internacional de Cine 
Documental de Madrid. Desta 
vez, a documentarista foi o ob-
jecto de um documentário sobre 
a sua obra, apresentado na sua 
presença. Bem antes, em 2008, foi 
figura de cartaz do Festival Inter-
nacional de Cinema de Luanda. 
Maldoror também recebeu do 
Governo francês, a Ordem Na-
cional de Mérito. 
Mais filmes seguiram. Boa par-
te deles filmados e planeados a 
partir da França, onde montou a 
sua residência. Ultimamente, de-
dicou-se muito a documentários 
sobre artistas, sendo o seu último 
filme lançado, em 2009, sobre a 
artista plástica colombiana, Ana 
Marcedes Hoyos.
Sarah Maldorar encontrou a mor-
te na velhice, aos 90 anos. Perdeu 
a batalha contra a Covid-19.

Nem tudo está parado, em 
termos de actividade, 
na Associação de Es-
critores Moçambicanos 

(AEMO). Na última quarta-fei-
ra, 15 de Abril, viu-se obrigado 
a inovar e adaptar-se aos novos 
tempos da pandemia Covid-19. 
Nesta senda, com recurso às 
plataformas digitais, o filósofo e 
escritor Dionísio Bahule, apre-
sentou a comunicação “Poéticas 
do caos – Entre a Facilidade e o 
Absurdo na Literatura Moçam-
bicana”, onde recordou o com-
plexo estivador e existencialista 
do poeta Sangare Okapi. 

Dionísio Bahule apresentou a sua 

comunicação, em forma de deba-

te, com moderação do também 

filósofo e poeta Nelson Lineu. A 

comunicação foi possível fazendo 

uso das plataformas digitais, atra-

Dionísio Bahule disserta sobre poéticas de caos na AEMO
Por Lucas Muaga

vés do aplicativo “ZOOM Cloud 

Meeting”, que pode ser baixado 

na “playstore”. 

Com recurso ao mesmo, a 

AEMO torna possível que mui-

tas pessoas acompanhem as suas 

comunicações, agora, com a van-

tagem de todas as pessoas, ao 

redor do mundo, poderem visua-

lizar as actividades organizadas 

pela instituição.

O “ZOOM ZOOM Cloud 

Meeting” veio mesmo a calhar, 

porque o filósofo, ensaísta, es-

critor e professor universitário, 

Dionísio Bahule, apresentou a 

comunicação “Poéticas do caos – 

Entre a Facilidade e o Absurdo 

na Literatura Moçambicana”. É 

um artigo que foi publicado no 

Brasil. Numa revista científica 

pertencente à Universidade de 

São Paulo. Os interessados deste 

país lusófono puderam acompa-

nhar a apresentação. A AEMO, 

num momento de crise, em que 

as instituições encontram-se fe-

chadas, com recurso à ideias ino-

vadoras, deixa de ser apenas para 

uma certa classe, que está em 

Maputo. 

Em “Poéticas do caos – Entre a 

Facilidade e o Absurdo na Lite-

ratura Moçambicana”, Dionísio 

Bahule discute a poesia escri-

ta em Moçambique, a partir do 

ano 2000, quando começa o novo 

século. A partir desta altura, o 

filósofo e escritor brinca com a 

poesia de Sangare Okapi, através 

do livro “Inventário de Angústias 

ou Apoteose do Nada”, publicado 

pela AEMO, em 2005. É o livro 

de estreia do poeta que vem se 

afirmando como umas das prin-

cipais vozes da poesia moçambi-

cana.

Segundo Dionísio Bahule, as 

poéticas do caos começam a ser 

mais visíveis a partir de 2000, 

sendo que o que se escrevia antes 

desta altura, acaba por se caracte-

rizar pela negação à utopia. Por 

isso, o escritor e filósofo, escla-

rece que faz a questão de viajar 

por todas as épocas da literatura 

moçambicana. 

Neste sentido, a ausência da uto-

pia, pelo menos de uma forma 

um pouco mais agressiva, remota 

os tempos dos irmãos José e João 

de Albasine, considerados funda-

dores da imprensa moçambicana. 

O artigo original, publicado na 

revista científica da Universida-

de de São Paulo, está intitulado 

“Sangare Okapi, o complexo es-

tivador existencialista”.  

Conforme disse, em declarações 

ao semanário SAVANA, Dio-

nísio Bahule, a partir do artigo 

em causa vai se estudando novos 

autores da literatura moçambica-

na. É, a partir de 2000, como já 

foi adiantado. É onde o escritor 

e filósofo encontra o que veio a 

chamar de “Poéticas do caos”. 

“No «Inventário de Angústias 

ou Apoteose do Nada» do poe-

ta Sangare Okapi traduz esta 

estética filosófico-literária que 

se instala no centro do trágico e 

na visão dramática da condição 

humana, como também, nas con-

tradições e carências do país que 

se chama Moçambique”, lê-se no 

referido estudo.

Dionísio Bahule dá sequência a 

uma série de apresentações agen-

dadas para este ano. No programa 

“No Gume da Palavra”, organiza-

do pela AEMO, já contou com 

duas apresentações, de Marcelo 

Panguana, que também dissertou 

em volta da poesia de Sangare 

Okapi.

Sarah Maldoror
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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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A cidade da Beira recebeu, 
terça-feira, os restos 
mortais do antigo gover-
nador de Sofala, Fran-

cisco de Assis Masquil, numa ce-
rimónia fúnebre que ocorreu sob 
fortes medidas restritivas devido 
ao Coronavírus. O último adeus 
foi caracterizado por comoção e 
tristeza por parte de familiares e 
amigos que se deslocaram a últi-
ma morada sem que muitos dos 
presentes lograssem ver a sua se-
pultura. 

Francisco Masquil não resistiu à 

doença que o vinha apoquentan-

do nos últimos tempos. Ele sofria 

de hipertensão e, aos 65 anos, 

acabou por se despedir da vida no 

passado sábado na sua residência, 

no bairro das Palmeiras.

Uma moldura humana que sou-

be que o governador que geriu a 

província de Sofala entre os anos 

1986 e 1995 seria sepultado no 

Cemitério  Santa Isabel, no cen-

tro da cidade, dirigiu-se logo cedo 

àquele espaço com a finalidade de 

despedir-se do antigo governante, 

um nativo de Búzi.

Por volta das 13:30 horas, che-

gava no Cemitério Santa Isabel,  

saindo da morgue do Hospital 

Francisco Masquil

O governador que virou as costas à Frelimo

Central da Beira, a urna conten-

do os restos mortais de Francisco 

Masquil. 

Cidadãos de vária índole social e 

político abriram alas, já no por-

tão, o cortejo viu-se diminuído. 

Poucas pessoas foram permitidas 

o acesso ao interior do cemitério. 

Muitas ficaram de fora e foram 

entoando canções da liturgia ca-

tólica, a confissão religiosa do fa-

lecido.

No interior do cemitério, para 

além da família, destacavam-se fi-

guras governamentais, políticas e 

religiosas. O filho do malogrado, 

Masquil Júnior, disse que o pai foi 

amigo sempre presente.

 “Foi uma grande perda. Este 

acontecimento deixou-nos em 

choque, ele estava em fase de 

recuperação. Nada indicava que 

perderia a vida, mas de repente 

partiu. Era um conselheiro, com 

princípios e valores construtivos, 

não só para a família, mas para 

com todos aqueles que o rodea-

vam”, disse Masquil Júnior.

O governador de Sofala, Lou-

renço Bulha, que em nome do 

Governo teceu elogios fúnebres, 

disse que a província de Sofala 

perdeu um dos melhores filhos. 

Contra todas as expectativas da 

comunidade beirense, que não es-

perava qualquer tipo de pronun-

ciamento governamental devido 

ao passado tenso entre o malo-

grado e o partido Frelimo, que 

dirige o governo, Lourenço Bulha 

emitiu uma mensagem de condo-

lência a qual o governo rende a 

gratidão pelos serviços prestados 

na província de Sofala. Masquil 

entregou o cartão da Frelimo em 

acto público e filiou-se depois a 

Renamo, onde ocupou o lugar de 

deputado na Assembleia da Re-

pública.

“Rendemos a nossa gratidão à 

memória do malogrado, que co-

locou entre os anos 1986 e 1995, 

ao serviço da província, o seu sa-

ber, para salvaguardar os grandes 

vectores de desenvolvimento, ten-

do para o efeito, pugnado durante 

o exercício das suas funções, pelo 

trabalho árduo a bem da popula-

ção de Sofala”, lê-se na mensa-

gem da condolência. 

Por seu turno, o presidente do 

Conselho Autárquico da Bei-

ra, Daviz Simango, referiu que a 

urbe perde um dos acérrimos de-

fensores do seu desenvolvimento. 

Simango disse que Masquil era 

um bom político e governante.  

CA// Masquil 

Masquil foi governador de Sofa-

la entre 1986 a 1995. Entre 1983 

a 1986 foi secretário de Estado 

para o Abastecimento, no Minis-

tério da Indústria e Comércio, e 

docente de gestão financeira na 

UEM.

Em 1998, Masquil foi co-fun-

dador do Grupo de Reflexão e 

Mudança, que concorreu naquele 

ano nas primeiras  eleições muni-

cipais na autarquia da Beira. Com 

a Renamo ausente das eleições, o 

Grupo conquistou 40 por cento 

do assentos da Assembleia. No 

ano seguinte, foi eleito  deputado 

da Assembleia da República em 

representação da Renamo.

Masquil, conjuntamente com 

arcebispo Jaime Gonçalves, foi 

um dos animadores da criação da 

Universidade Católica na cidade 

da Beira.

Francisco Masquil
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

Bom dia, comadre Felismina. Como estás?

- Estou bem, comadre Teresa. Não sei a parte?

- Eu estou bem, mas não lá bem bem, como me gosto.

- O que se passa, minha comadre? Tu és filha, Deus é pai, hosi yanga!

- É que hoje acordei com chamada da minha mãe.

- Mas que sorte, minha querida. A minha mãe já nem se lembra do dia que 

chegou a Lhanguene. Nem me aparece nos sonhos. Mas o que tem a tua velha, 

comadre?

- Estou com medo, Felismina. Para começar nem sabia que ela tem telefone, lá 

em Xicomo.

- Quer dizer, desde que estás cá em Maputo não falas com tua mãe?

- Falo, comadre. Mas tenho que pedir ao professor da escola para ir lá na zona. 

Entendes?

-Claro! Mas tu também. Já estás com ciúmes da velhota?

- Nada!

- Já por que implicas com isso? Se calhar um gajo arranjou-lhe um mbawene, 

desses de 300 meticais que conservam carga 3 dias. Deixa velha respirar, minha 

irmã.

- Mas você, comadre, essa boca... O problema não é o celular. É o que ela me 

disse. Eu já estava pronta para ir gwevar. Era antes de te encontrar na paragem 

do Xiquelene… A velhota me disse assim, num tom de muita preocupação, 

Felismina. Palavras de uma mãe são sagradas se você não sabe, querida. 

- Mas ela disse o quê?

- Minha filha cuidado com coronhialismo. 

- Coro o quê, comadre? Não me faças rir!

- Isso mesmo, comadre! Ela depois disse na nossa língua materna. A velha está 

preocupada com coronavírus aqui na cidade. Por aquilo que ela me contou um 

vizinho desses Madjoni-djoni chegou lá zona com aparelho e tudo. À noite 

liga painel solar e todos vão assistir à televisão. Só não lhe perguntei sobre o 

telefone. Mas isso não é importante, Felismina!

Felismina, toda distraída a acompanhar o movimento acelerado de pessoas na 

paragem, só divagava.

- Sim é verdade, comadre Teresa. Pelo menos usarmos lenço para tapar boca e 

nariz. 

- Sim, comadre. Até os gabarolas daqueles americanos que são ricos estão a 

morrer como galinhas. Até parece um país do terceiro mundo…

- Sim, Vakite. Isto é mesmo coronhialismo. Até tua velha tem razão, minha 

irmã.

- Tchova aí, comadre. Senão vamos perder lugar na bicha. Agora estou preocu-

pada com os madjoni-djoni que chegaram lá na zona da RSA. Ainda contami-

nam minha velha, comadre!

- Tapa boca e nariz, Teresinha senão apanhas corona no my love do Juvêncio.

- Hina, minha filha. Tchova um pouco aí.

- Meus fraguês me esperam no bazar.

- Sim, comadre. Minhas mãos até sentem comichão…

-  Vamos morrer na batalha. Isto é uma guerra, tanto na cidade como lá no 

mato. É só rezar, minha comadre!

- Bem mesmo! Fome não perdoa os pobres…

- Com coronhialismo, comadre somos todos pobres! Esta doença não tem 

respeito. Tudo vai quente!

Coronhialismo, comadre?
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Francisco Costa, o actual Pre-
sidente da Comissão Execu-
tiva (PCE) do cabo-verdiano 
Banco Comercial do Atlân-

tico (BCA), é o novo homem forte 
do moçambicano Banco Comercial 
e de Investimento (BCI), apurou o 
SAVANA de fontes internas.

Costa (54 anos), que vai substituir 

Paulo Sousa, foi nomeado na últi-

banco controlado em 61,51% pelo 

português Caixa Geral de Depósi-

tos (CGD). Recorde-se que após ser 

nomeado pela CGD, em 2013, para 

o banco, em Agosto de 2019, na se-

quência de uma sanção imposta pelo 

BdM, por alegadamente ter agido em 

conflito de interesses, aquando da sua 

participação no processo de aprecia-

ção e decisão da proposta de aquisi-

-

cargos sociais e de funções de gestão 

em instituições de crédito e socie-

dade financeiras moçambicanas por 

três anos, aguarda junto dos tribu-

nais moçambicanos uma decisão da 

acção de recurso que interpôs contra 

o BdM e o seu governador Rogério 

Zandamela.

À espera do BdM
Fundado a 1 de Setembro de 1993, 

como resultado da separação das 

vertentes comercial e de supervisão 

que vinham sendo desempenhadas 

BCA é uma instituição de referência 

no sector daquele país e é maiorita-

riamente detido pela CGD, o mesmo 

-

ra-se para alienar os seus 52,65% no 

BCA, um negócio que viu o diploma 

relativo à venda a ser promulgado 

pelo Presidente português, Marcelo 

Rebelo de Sousa, em Setembro de 

2019, faltando apenas a saída formal. 

apenas os 70% que controla no Banco 

-

nanças de Portugal anunciou em Ju-

lho de 2018, que a CGD teria de re-

em Moçambique até ao final de 2020.

BCA, Costa, que tem uma licen-

em 1987-1992, foi administrador 

comercial no mesmo banco desde 

-

ria), pela Universidade Católica Por-

estava a ser interinamente dirigido 

por José Furtado, administrador que 

também foi indicado pela CGD. 

Furtado também deixou o banco, de-

cisão tomada recentemente na AG 

novos administradores e reconduziu 

um. 

media SAVANA 

escreveu, na semana passada, entra-

-

çambicanos Rogério Lam e Rui Gar-

cez, em substituição de José Furtado 

e Mukhtar Abdulcarimo.

Lam transita da Central de Marke-

ting e da Direcção de Canais Elec-

trónicos (DCE). Rui Garcez deixa a 

-

-

-

nuel Soares, um executivo de refe-

rência na banca em Moçambique.  

Contudo, a nomeação dos adminis-

tradores ainda aguarda o carimbo do 

regulador do sistema financeiro mo-

çambicano, um processo que não tem 

ao apertado escrutínio imposto por 

Rogério Zandamela, o governador 

do BdM.

-

Luís Marques Aguiar, Miguel Alves 

“para breve” um comunicado para 

anunciar os novos órgãos sociais. 

(Francisco Carmona) 

Francisco Costa é o homem que se segue
Novo PCE do BCI a caminho de Maputo

Francisco Costa

Sofala e junto à foz do Zambeze, uma contagem de fauna bravia 

indica uma amostragem em 2019 de 85.554 animais, entre bú-

antes das grandes matanças provocadas pela guerra, foram inven-

tariados 110.590 animais. Um sinal inequívoco de recuperação, 

modelo de convivência entre fauna e população.

-

rus inculcado no autarca local que, à revelia do rebanho, resolveu 

descontar-se a si próprio e ao elenco da municipalidade 50% dos 

ruas a espalhar desinfectante. Sem batuques…

-

-

ciou nenhum desembolso. Mas apareceu na televisão de um testa 

de ferro a declarar inequívoca solidariedade na luta contra a pan-

demia. Latitudes diferentes…

-

no local que, tentando apanhar uma boleia monumental, causou 

frisson em todo o continente africano por ter sido o mais alto 

orçamento para acudir ao corona. Eram só 700 milhões de ver-

cerca de 48 milhões de verdes, mas quem faz as compras são eles. 

-

te o único sector que tenha razões para sorrir. Aguarda-se com 

expectativa, também, o relatório do regulador à 25 de Setem-

bro, depois de termos ficado a ver navios em relação às contas de 

E na onda das positividades, depois de passados as duas semanas 

contaminações a Sul do Save, depois das preocupantes notícias de 

uma turba de 23.000 moçambicanos ter atravessado sem controle 

grupo miraculosamente não infectado…

pela situação calamitosa em Cabo Delgado conseguiram provo-

car algo de nunca visto desde a independência nacional em 1975. 

privada, de civis, para lhes retocar a imagem e melhorar a comu-

nicação institucional. Pelos vistos, o modelo policial não serve… 

Sem bang bang, um barão da droga brasuca foi apanhado no 

bang, o novo líder da Renamo. Apesar de haver poucas esperan-

ças de delações, porque no mundo da droga isso paga-se com a 

locais envolvidos com o dito Fuminho …

uma decisão de investimento para este ano, com os preços do 

oil&gas pelas ruas da amargura, decidiram adiar a data para sem 

data. Com o corona por perto, os analistas acham que é melhor 

pensar em 2030… 

Em voz baixa
Com um número não contabilizado de ex-ministros sem tacho 

influente, cresce a pressão para que os bancos privados da praça 

apliquem regras de discriminação positiva … nos Conselhos de 

-

sas…
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O BCI relançou, na quar-
ta-feira passada, POS 
Virtual daki, uma so-
lução que permite aos 

usuários do serviço daki via Ce-
lular (Conta Móvel/Conta à Or-
dem), efectuar pagamentos atra-
vés de um telemóvel com recurso 
à plataforma USSD (*124#), jun-
to dos comerciantes com POS 
BCI, sem interacção com o 
equipamento, tanto por parte 
do comerciante assim como do 
Cliente.

Esta solução, lançada num con-

texto em que é recomendado o 

mínimo de interacção com ob-

jectos ou equipamentos de uso 

público, junta-se ao conjunto 

de medidas que o banco está a 

tomar, com vista a evitar a pro-

pagação do Coronavírus em 

Moçambique. Ela permite fazer 

pagamentos, sem necessidade de 

contacto físico com o teclado dos 

POS tradicionais, nem a entrega 

do cartão ao comerciante, sendo 

o pagamento efectuado exclusi-

BCI relança solução de pagamento virtual
vamente por via do celular através 

do código *124#.

O BCI incentiva desta forma os 

clientes e os utentes dos seus ser-

viços a privilegiarem o uso dos 

canais digitais e telefónicos, evi-

tando, quando tal for possível, o 

recurso às agências. 

As medidas já em curso, adopta-

das pelo banco, incluem a limita-

ção do número de clientes pre-

sentes em simultâneo no interior 

das agências, com vista a garantir 

o distanciamento necessário; o 

reforço da higienização das ins-

talações e a disponibilização de 

meios de desinfecção aos colabo-

radores e clientes nos espaços de 

atendimento público, para além 

de os colaboradores com funções 

de atendimento cuja actividade 

implica exposição aos clientes, em 

particular os caixas e atendedores 

estarem a usar máscaras de pro-

tecção e luvas durante o trabalho.

Importa referir que a adesão a 

esta solução, lançada pelo BCI 

em 2016, é grátis, quer para os co-

merciantes, quer para os usuários.

A Galp, uma empresa do sector 
energético, activou o seu Plano de 
Contingência com medidas que 
contribuem para travar a expan-

são do coronavírus, observando as orienta-
ções emitidas pelo governo moçambicano 
e pela Organização Mundial de Saúde. A 
Galp antecipa, deste modo, medidas que, 
à luz da experiência acumulada nos casos 
de Portugal e Espanha, são decisivas para a 
protecção dos colaboradores e dos clientes.

Estas medidas visam igualmente garantir 

um ambiente de trabalho adequado para 

as nossas pessoas, um serviço em segurança 

aos nossos clientes e o reforço da resiliência 

das nossas operações.

Assim que eclodiu o surto da pandemia da 

Covid-19, a Galp tomou medidas a nível 

global, incluindo em Moçambique, como 

a suspensão das viagens de colaboradores, 

com a excepção de casos de estrita neces-

sidade, a introdução progressiva do regime 

de trabalho, a partir de casa e de videocon-

ferência, bem como a suspensão de eventos 

e reuniões sociais.
Nos postos de abastecimento, que se man-
têm todos em funcionamento, foi lançada 
uma campanha de sensibilização e preven-
ção destinada à população e foram reforça-
das as medidas de higienização e limpeza 
das zonas mais críticas de contacto com os 
clientes.
Foi ainda fixado um limite ao número de 
clientes que podem aceder em simultâneo 
ao interior das lojas e indicações para a 
manutenção de uma distância de seguran-
ça de dois metros entre clientes. É ainda 
encorajado o pagamento através de cartão 
bancário, sempre que possível.
“A Galp mantém o seu compromisso com 
Moçambique e com o seu desenvolvimen-
to económico e social, para o qual o maior 
contributo é o desenvolvimento dos pro-
jectos de investimento em curso no país, 
como os parques logísticos da Matola e da 
Beira, cuja construção prossegue no terre-
no, ou como os projectos da Área 4 da bacia 
do Rovuma que continuam a progredir”, 
sublinha a Galp em nota enviada a nossa 

Redacção.

Galp reforça prevenção 
contra Covid-19

Basta um clique no Único 
Online ou no Único Mo-
bile para que um Cliente 
do Banco Único possa soli-

citar de forma rápida e segura o seu 
crédito pessoal, sem ter a necessi-
dade de se deslocar a um Balcão. 
Esta iniciativa apresentada pelo 
Único ao mercado, está, segundo 
os gestores do banco, alinhada com 
a política digital que, hoje em dia 
está a ser amplamente publicitada 
e aconselhada globalmente.

“Os clientes do banco Único po-

dem usufruir da comodidade de, 

a partir do seu Único Online (In-

ternet Banking) ou Único Mobile 

(Mobile Banking), iniciar o seu 

pedido de crédito pessoal sem ter a 

necessidade de se deslocar ao bal-

cão. Esta nova funcionalidade, per-

mite aos clientes, de forma simples, 

simular a prestação do emprésti-

mo, ajustando o valor e prazo, bem 

como testar a compatibilidade do 

rendimento declarado”, sublinha o 

banco.

Outra característica é a possibili-

dade do cliente acompanhar a evo-

lução do seu pedido remotamente, 

através dos mesmos canais. 

Elsa Graça, CEO interina do Ban-

co reitera que “O Banco Único 

mantém a sua estratégia de aposta 

na inovação, daí sermos o Ban-

co com a plataforma de Internet 

Banking mais premiado de sempre 

do mercado moçambicano. O Ban-

co Único continua empenhado em 

criar soluções ajustadas às necessi-

dades de cada cliente, bem como 

melhorar de forma consistente a 

sua experiência na relação com o 

Banco, quer através dos nossos Bal-

cões, mas também através dos nos-

sos canais digitais.”

Banco Único cada vez 
mais rápido e seguro
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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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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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A agência de comunicação 
Young Network Group 
criou uma publicação de 
real-time marketing para 

as redes sociais da marca Chiqui-
ta, nesta fase, de isolamento social, 
que não passou despercebido à 
imprensa internacional. Dos Esta-
dos Unidos à Itália, a Chiquita foi 
notícia em Harvard, no Adweek, 
Vanity Fair e Adage, entre outros, 
pela sua nova imagem em tempos 
de pandemia.
Pela primeira vez, desde 1944, ano 

em que passou a personificar a 

marca, a Miss Chiquita desapare-

ceu do emblemático logótipo azul 

e amarelo para incentivar os consu-

midores a respeitarem as medidas 

de segurança e de distanciamento 

social, necessárias em todo o mun-

do de forma a travar a propagação 

do novo Coronavírus. 

Young Network Group 
na luta contra Covid-19

A nova imagem foi pensada para 

o Instagram, mas rapidamente a 

elevada aceitação levou a marca a 

implementá-la em toda a sua co-

municação.

Este foi um trabalho criativo de-

senvolvido pela Young Network, 

em parceria com a equipa de Redes 

Sociais da Chiquita.

“É nestas alturas desafiantes que 

as marcas têm que se reinventar e 

mostrar que conseguem manter 

os seus níveis de criatividade no 

auge, até porque têm a capacidade 

de fazer os cidadãos interioriza-

rem melhor as mensagens. A Miss 

Chiquita deu o exemplo e foi para 

casa. É uma forma forte de incenti-

var ao #stayhome e sem dúvida que 

reforça a responsabilidade social de 

uma marca divertida, mas atenta e 

séria perante um problema mun-

dial”, afirma João Duarte, CEO da 

YoungNetwork Group.

A Montepuez Rubi 
Mining (MRM), 
empresa que ex-
plora rubis em 

Montepuez, província de 
Cabo Delgado, está a im-
plementar medidas com 
vista a mitigar a propaga-
ção do novo coronavírus, de 
forma a preservar a saúde 
e o bem-estar de todos os 
seus funcionários e parcei-
ros.

Para tal, criou uma equipa 

de gestão de emergência, 

com vista a supervisionar o 

planeamento e implementa-

ção da resposta à Covid-19, 

e adoptou medidas de saúde 

e segurança, de acordo com 

MRM protege funcionários 
da Covid-19

as orientações da Organização 

Mundial da Saúde e directrizes 

do Governo de Moçambique.

Neste sentido, todos os funcioná-

rios e/ou visitantes da MRM, que 

chegam de fora de Moçambique, 

estão sujeitos a um protocolo es-

pecífico de medidas de higiene e 

segurança, bem como à quaren-

tena obrigatória anunciada pelo 

executivo moçambicano.

Igualmente, todos os funcioná-

rios da MRM têm direito a um 

kit de higiene e segurança para 

uso imediato, que inclui toalhetes 

descartáveis, luvas descartáveis, 

máscara descartável, desinfectan-

te para as mãos, saco plástico para 

usar no descarte de resíduos pes-

soais no veículo e uma brochura 

sobre Covid-19.

A MRM também colocou 

desinfectantes em todos 

os pontos estratégicos do 

acampamento e está a de-

sinfectar regularmente to-

dos os objectos que possam 

ser meio de transmissão do 

vírus.

Por fim, como forma de 

proteger as comunidades 

ao seu redor, a MRM tem 

apoiado na disseminação 

de informações sobre a 

Covid-19, nomeadamente 

os sintomas e medidas de 

prevenção, em 10 aldeias 

do Posto Administrativo 

de Namanhumbir, através 

das clínicas móveis dispo-

nibilizadas pela MRM ao 

governo local.

Com vista a providenciar 

uma melhor resposta no 

tratamento de doentes 

que padecem da Co-

vid-19 no país, o Moza Banco 

doou 3.340 mil meticais (USD 50 

mil), semana finda, ao Instituto 

do Coração (ICOR). O valor visa 

apoiar a instituição na aquisição 

de medicamentos, equipamen-

Moza Banco apoia ICOR no combate à Covid-19
tos de protecção individual dos 

trabalhadores, ventiladores bem 

como nas obras de requalificação 

da infraestrutura, para melhor se 

adaptar ao isolamento rigoroso 

dos pacientes da pandemia.

Uma das justificações do Moza 

para a canalização do apoio 

prende-se com o facto do ICOR 

dedicar-se em algum momento a 

filantropia. Ademais, o PCA do 

banco, João Figueiredo, apareceu 

recentemente a exortar todos a 

fazerem o que podem para travar 

a propagação do novo Coronaví-

rus em Moçambique. 

A directora geral do ICOR, Ma-

ria Beatriz Ferreira, louvou o ges-

to aludindo que se trata de uma 

mais-valia porque despesas deste 

O ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mes-
quita, lançou, nesta quar-
ta-feira, o Portal do Co-

mércio Externo, um mecanismo 
que disponibiliza aos operadores 
de toda a informação inerente ao 
processo de importação, exporta-
ção e trânsito de mercadorias. 

Trata-se de um instrumento de 

fácil acesso, que reúne informação 

de várias instituições públicas in-

tervenientes no comércio externo, 

e provedores de serviços privados 

que desempenham um papel im-

portante nesta matéria. 

Essencialmente, o portal irá per-

mitir que os operadores do comér-

cio externo obtenham, de forma 

abrangente e em tempo útil, infor-

mação básica para a realização das 

operações de importação e expor-

tação. 

Assim, o Portal do Comércio Ex-

terno contém, dentre várias infor-

mações, procedimentos para a im-

portação, exportação e trânsito de 

mercadorias, incluindo formulários 

exigidos; alíquotas aplicadas de di-

reitos aduaneiros incidentes sobre 

importações; procedimentos de re-

género não estavam previstas no 

plano orçamental da instituição 

para o presente ano, o que exi-

giria esforço financeiro inespe-

rado. Deste modo, considera que 

o apoio é bastante fundamental, 

por ter surgido num momento 

certo para fazer face às despesas 

inerentes ao coronavírus e agregar 

valor ao ICOR.  

 Explicou que a instituição que 
dirige tem vindo a fazer consul-
tas e análises tanto domiciliá-
rias como dentro da instituição. 
“Criámos um espaço especial no 
recinto, para que estes doentes, 
desde o portão de entrada, não se 
misturem com outros pacientes. 
Nesse espaço, são feitas as aná-
lises e são entregues os medica-

mentos”, assegurou Ferreira.

MIC lança portal do Comércio Externo

curso ou revisão; acordos ou partes 

de acordos de acesso aos mercados 

preferenciais com qualquer país.

Na sua intervenção, Carlos Mes-

quita referiu que, ao lançar este 

instrumento, em resposta a uma 

das preocupações dos importado-

res, exportadores e operadores de 

trânsito, o Governo está a dar mais 

uma prova de que está comprome-

tido com a facilitação do comércio, 

em particular, e com a transparên-

cia e o acesso à informação, no ge-

ral. 

“Podemos concluir que o Portal do 

Comércio Externo é uma ferra-

menta de grande utilidade pública 

tanto para o Governo assim como 

para o sector privado, e que se en-

quadra no âmbito da transparência 

e acesso à informação. Este instru-

mento vai contribuir para tornar o 

clima de investimentos mais sim-

ples, rápido e menos oneroso”, su-

blinhou Mesquita.

O governante sublinhou que este 

portal será, também, útil para os 

legisladores e formuladores de 

políticas, que poderão identificar 

a complexidade dos regulamentos 

e procedimentos actuais quando 

aplicados às mercadorias e sugeri-

rem áreas de modernização e re-

formas.

Por seu turno, o presidente da Con-

federação das Associações Econó-

micas de Moçambique (CTA), 

Agostinho Vuma, considerou que 

o portal vai apoiar as empresas, em 

particular as pequenas e médias, 

na maximização das suas activi-

dades comerciais com o exterior e 

impulsionar a economia nacional, 

bem como concorrer para a mini-

mização do défice de informação 

sobre as normas e procedimentos 

aduaneiros a serem observados no 

processo de importação, exporta-

ção e trânsito de mercadorias, me-

lhorando, assim, a competitividade 

e a robustez dos seus negócios. 

Para Agostinho Vuma, “a introdu-

ção deste portal terá um impacto 

considerável na avaliação do país 

no Ranking Doing Business, po-

dendo resultar numa melhoria de 

até duas posições, uma cifra consi-

derável tendo em conta os desafios 

actuais que o nosso país enfrenta. 

Outros benefícios estão ligados à 

harmonização de procedimentos, o 

que irá reduzir as discrepâncias ou 

divergências de informações entre 

as diferentes instituições públicas 

intervenientes no comércio, bem 

como à eliminação de alguns cons-

trangimentos no sector privado”, 

disse Vuma. 
O lançamento do Portal do Co-
mércio Externo segue-se à criação, 
em 2017, do Comité Nacional de 
Facilitação do Comércio, um órgão 
que tem como objectivo coordenar, 
supervisionar e monitorar a imple-
mentação do Acordo de Facilita-
ção do Comércio no país.
O Acordo de Facilitação do Co-
mércio estabelece que cada Es-
tado-membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
deve publicar, de forma não dis-
criminatória e facilmente acessível, 
toda a informação relevante para 
o comércio internacional a fim de 
permitir que os governos, operado-
res do comércio externo e outros 
interessados possam conhecê-la. 
O Acordo de Facilitação do Co-
mércio, adoptado em 2013, pelos 
Estados-membros da OMC, visa 
conferir maior transparência na re-
lação entre governos e operadores 
de comércio externo, bem como 
reduzir impactos burocráticos so-

bre importações e exportações. 


