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Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!

Regabofe
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Dois dias de audições, os 
três primeiros réus ouvi-
dos no julgamento ligado 
ao assassinato do activista 

Anastácio Matavele dão uma ima-
gem miserável de uma das mais 
temidas unidades paramilitares 
do país, treinada para intervir em 
operações especiais e contenção de 
alterações à lei e ordem. 

Revisitando as motivações do cri-

me, em declarações no Tribunal 

Judicial de Gaza, na cidade do Xai-

-Xai, os réus Euclídio Mapulasse e 

Edson Silica disseram que foram 

contactados pelo chefe de pelotão 

Agapito Matavele a 19 e 24 de Se-

tembro de 2019, respectivamente, 

para integrarem uma missão cujos 

contornos disseram desconhecer 

até ao momento dos disparos sobre 

o inditoso Matavele, quando saía 

na manhã do dia 7 de Outubro de 

2020 do lançamento de mais uma 

formação para observadores eleito-

rais.

O grupo de operacionais que se 

fazia transportar numa viatura 

Toyota Mark X integrava também 

Nóbrega Chaúque e Martins Wi-

lliamo, ambos já falecidos, depois 

da viatura envolvida no atentado 

ter capotado próximo do cruza-

mento da estrada que vai à praia 

do Xai-Xai e a N1 que atravessa a 

capital de Gaza em toda a sua ex-

tensão.

A viatura está registada em nome 

de Henriques Machava, o edil da 

cidade do Chibuto, mas este decla-

rou que a vendeu a um colaborador 

no município, o professor Ricardo 

Manganhe, que também é arguido 

no processo, enquanto Machava 

acabou por não se sentar no banco 

dos réus, por ter sido despronuncia-

do. Manganhe emprestou a viatura 

a Nóbrega Chaúque, que não tinha 

carta de condução, que por sua a 

vez a entregou ao colega Edson 

Silica, com a patente de subinspec-

tor. Ele foi o condutor do Mark X 

na operação para abater o activista 

Matavele. 

Contradições no seio do 
grupo
Segundo Mapulasse, 1º. Cabo 11 

anos ao serviço da corporação, os 

tiros fatídicos foram disparados 

por uma pistola Norinco NP22, de 

9mm, na posse de Agapito Mata-

vele, ora foragido e que ocupava na 

viatura o assento da frente, também 

conhecido pelo “lugar do morto” e 

por Martins Williamo que utilizou 

uma metralhadora AK47 com pro-

jécteis de 7,62 mm e que se sentava 

imediatamente atrás de Agapito. 

O exame pericial revelou que o as-

sassinado foi atingido por 13 pro-

jécteis, maioritariamente dirigidos 

para a zona do torso. Matavele deu 

entrada no hospital da cidade em 

agonia pelas 10.54H e o seu óbi-

to viria a ser declarado às 11.10H. 

Segundo o mesmo depoimento, 

Agapito, que não é patenteado, mas 

exercia as funções de chefe de pelo-

tão, deu a ordem de abrir fogo.

Mapulasse e Silica, que também foi 

ouvido em tribunal no segundo dia 

de audiências, declararam que não 

fizeram qualquer disparo embora 

ambos estivessem na posse de pis-

tolas levantadas no armeiro da uni-

dade policial. O primeiro porque 

estava “no banco do meio” na parte 

de traz da viatura e Silica porque se 

ocupava da condução. Este não se 

recorda de ter ouvido Agapito a dar 

ordem de fogo e, na sua opinião, “a 

ordem veio da parte de traz”. No 

seu depoimento disse que momen-

tos antes de conduzir o Mark X 

em posição paralela ao Isuzu con-

duzido pela vítima, foi informado 

por Williamo que iam “assaltar um 

Kota cheio de dinheiro”.

Os autos falam em reuniões prepa-

ratórias para o atentado em 4, 5 e 6 

de Outubro, mas ambos  disseram 

ao tribunal que as “reuniões” foram 

para “beber cerveja”. Habitualmen-

te na barraca Xirico, não muito lon-

ge de onde aconteceu o atentado, 

mas também no centro de recru-

tamento militar (4) e no mercado 

Lafamba Bicha (6).

Mapulasse acha que quem escolheu 

o grupo de operacionais foi o co-

mandante da companhia do GOE 

(Grupo de Operações Especiais), o 

inspector principal Tudelo Guir-

rugo, 27 anos ao serviço da corpo-

ração. Guirrugo, que também está 

preso, negou a informação, como 

negou  também ter distribuído bo-

nés, camisetas e capulanas da Fre-

limo para o grupo de operacionais 

depois de terem sido entregues pelo 

misterioso funcionário do partido, 

Alfredo Augusto Chichongue. 

Guirrugo anuiu ter “estado nos co-

pos” com o grupo operacional nos 

encontros de 4, 5 e 6 de Outubro, 

algo que pareceu estranho aos ma-

gistrados do MP (Ministério Pú-

blico) e o advogado assistente da 

família da vítima, Félix Mukaxe.

O cabo Euclídio também negou 

declarações suas feitas em interro-

gatório de que o atentado contra 

Matavele deveria ter ocorrido an-

do e a pedido do seu subordinado 

Agapito Matavele teve que recu-

perar a pistola deste deixada num 

cemitério, tendo-a devolvido ao 

arsenal da unidade. Nas suas decla-

rações faltava apenas uma munição 

na “NP22” de Agapito.

Nas próximas audiências, o tribu-

nal liderado pela juíza de Direito 

Ana Liquidão vai ouvir os arguidos 

Alfredo Macuácua (detido), chefe 

da sub-unidade da UIR (Unidade 

de Intervenção Rápida) acusado 

de autoria moral no homicídio de 

Matavele, Justino Muchanga, o 

chefe do armeiro como encobridor 

do crime de homicídio qualificado, 

Januário Rungo, chefe do Estado-

-Maior da companhia do GOE, 

também como encobridor do crime 

de homicídio qualificado e Ricar-

do Manganhe, que reclama ser o 

proprietário da viatura utilizada no 

crime.

A defesa dos réus está a cargo de 

Elísio de Sousa, oficialmente advo-

gado da polícia, Alicerce de Jesus, 

Álvaro Rogério, Albino Faduco e 

Noé Vasco Sitoe. A família da ví-

tima constituída em assistente do 

processo nomeou os advogados 

Félix Mukaxe e Flávio Menete. A 

acusação do MP está a cargo dos 

procuradores Luís Vianheque e 

Leonardo Cumbe.

Ao fim de três audições dos polícias envolvidos no assassi-
nato de Anastácio Matavele, parece mais ou menos claro 
o cenário traçado por quem nos bastidores comanda o jul-
gamento dos agentes de uma das mais temidas unidades 

paramilitares de Moçambique.

Dado que há um agente foragido e dois que foram para o reino dos 

mortos no próprio dia do assassinato, a táctica é passar tudo para os 

ausentes. Foi Agapito quem escolheu os homens para a missão, foi 

Nóbrega quem trouxe a viatura e Martins quem disparou a AK47 

conjuntamente com Agapito. Uma táctica ilusória uma vez que a 

culpa não se dissipa pelo facto de não se disparar.

Uma segunda linha de argumentação é restringir a participação no 

homicídio ao “grupo dos cinco”, os ocupantes do Mark X. A ideia 

é afastar responsabilidades acima no comando da companhia do 

GOE, na sub-unidade da UIR e ainda mais acima, pois é pouco 

provável que a decisão operacional tenha partido das casernas da 

unidade paramilitar em Xai-Xai.

Na estratégia encenada não se poupam argumentos. Prestigiados 

comandantes na UIR acompanham revoltados uma descrição de 

operacionais temidos e bem treinados envolvidos em rotineiras 

“sessões de copos” entre a barraca Xirico na cidade alta e as barracas 

do mercado Lafamba bicha, na baixa. Numa promiscuidade pouco 

comum no meio castrense em que guardas partilham rodadas de 

cerveja com os seus oficiais de comando.

A ideia é afastar qualquer participação institucional da polícia, 

como se desconfia, ou o cenário de “um Estado dentro do Estado” 

que acolhe o formato dos “Esquadrões da Morte” e a “indústria dos 

raptos”. Falar em Frelimo no julgamento parece heresia.

Nestes cenário, faz sentido “efeito Sheltox” do advogado Elísio de 

Sousa.

Esperemos pelos próximos episódios.

F. L.    

O guião para a negação

tes, mas tal não aconteceu porque 

“o Chefe de Estado” estava de visi-

ta à província”. 

Guirrugo, que está detido, é acusa-

do de homicídio qualificado, con-

juntamente com os sobreviventes 

do “grupo operacional”. Ele contou 

ao tribunal que no dia do atenta-

Começou o julgamento do assassinato de Anastácio Matavele em Xai-Xai

Dois homicidas acidentais e um comandante omisso
- Henriques Machava, edil de Chibuto foi despronunciado
- Agapito Matavele, ora foragido, será julgado em processo autónomo

Por Fernando Lima, em Xai-Xai

Sala de audiências do tribunal de Xai-Xai foi pequena para albergar muitos interessados em seguir o julgamento

Juíza Ana Liquidão



TEMA DA SEMANA 3Savana 15-05-2020

E, ao segundo dia … apareceu 

Elísio de Sousa em cena no 

tribunal de Xai-Xai.

E nada ficou como era dan-

tes.

A audição do segundo réu come-

çou com uma hora de atraso.

A sessão inicial, também por sua 

causa, começou com 90 minutos 

de atraso.

Elísio, que defende quatro argui-

dos no processo, teve de requerer 

de novo a sua formalização como 

advogado no processo, depois de 

na sessão inaugural o tribunal ter 

conhecido a renúncia ao mandato 

e ter havido necessidade de o subs-

tituir “às pressas” pelo defensor ofi-

cioso Arlindo José. 

Segundo um funcionário do tribu-

nal, Elísio tinha expectativa que a 

audiência fosse adiada a seu pedi-

do.

Mas mal sentou a bunda no lugar 

reservado à defesa, na quarta-feira, 

começou o foguetório. Elísio de 

Sousa, nas suas próprias palavras, 

é advogado do Comando Geral da 

PRM há mais de dois anos. O que 

não é nada de anormal pois a defe-

sa em tribunal é um direito consig-

nado constitucionalmente, o que se 

aplica a todos, incluindo aqueles 

que cometem crimes hediondos 

e assassinatos tipo “esquadrões da 

morte”. 

O causídico policial começou por 

questionar a presença de dois ma-

gistrados do Ministério Público 

quando está habituado a ver ape-

nas um. 

Foi desafiado a apresentar argu-

mento legal. Não houve.

Depois disparou em direcção aos 

advogados da família Matavele. 

Porque havia dois advogados e não 

um? O incómodo, aparentemente, 

era Flávio Menete, causídico expe-

riente e com passagem pela polícia 

e forças armadas. Um “incómodo” 

nas perguntas aos polícias réus. Os 

advogados não se mexeram do lu-

gar, mas aquiesceram em “falar a 

uma só voz”.

Mas o verdadeiro espectáculo de 

petulância, com muita ignorância à 

mistura, ainda estava para vir.

A uma pergunta ao réu Silica so-

bre a composição de um pelotão, 

o defensor Elísio alertou para as 

questões de “segredo de Estado” e 

“informação classificada”. Elísio 

deve acreditar nas estórias inti-

midatórias do “homem do saco” e 

talvez não saiba que uma simples 

consulta via google é possível ob-

ter para as várias forças armadas - 

Nato e antigo Pacto de Varsóvia- a 

composição de secções, pelotões, 

companhias, batalhões, brigadas e 

exércitos.

Provavelmente a maior irritação de 

Elísio foi a resposta dos dois po-

lícias que recebem os salários por 

conta no BIM. Na sua opinião, tra-

ta-se de violação do sigilo bancário 

e uma pergunta do foro pessoal dos 

seus constituintes.

A juíza, enfadada com os rodeios 

de Elísio, acabou ela própria por 

fazer a pergunta.

Que veio na ponta da língua no se-

gundo seguinte.

Porém, a “indignação” de Elísio 

tem outra explicação. Os réus, a 

partir do despacho de pronúncia 

devem deixar de receber salário. 

Dada a polémica das promoções 

dos polícias envolvidos no homi-

cídio de Matavele, é importante 

perceber se houve aumento sala-

rial, mais uma potencial “gaffe” da 

estrutura administrativa policial. 

Um requerimento do tribunal para 

o BIM pode facilmente esclarecer 

a situação. Da manutenção de salá-

rio e do potencial aumento devido 

à potencial promoção.

A uma demanda sobre os procedi-

mentos a observar na devolução de 

uma arma ao arsenal, Elísio mais 

uma vez objectou, porque queria os 

fundamentos legais, o que compli-

cou uma situação já de si patética. 

Tudelo, o comandante de compa-

nhia do GOE (Grupo de Opera-

ções Especiais), com a patente de 

inspector principal, depois de uma 

troca 21 sms e 3 chamadas telefó-

nicas com o operacional Agapito 

Matavele, foi ao cemitério do Xai-

-Xai recuperar a arma envolvida no 

assassinato de Matavele. 

Na sua versão do assassinato, a que 

decidiu chamar “o evento”, Elísio 

sentenciou que foi a polícia que 

dissipou as dúvidas sobre a parti-

cipação de elementos da corpora-

ção, dias depois do “evento”. Ora 

os polícias foram identificados 

Sempre preocupado com a imagem 

do julgamento na comunicação so-

cial, Elísio contestou uma pergun-

ta sobre a distribuição de bonés, 

camisetas e capulanas do partido 

Frelimo ao “grupo dos cinco” que 

se envolveu no abate do activista 

Matavele.

“Isto é uma tentativa de politizar 

este julgamento”, sentenciou, não 

obstante o facto ter sido mencio-

nado em auto de perguntas a pelo 

menos dois arguidos.

Não contente com o triste show, 

Elísio, na sua diatribe e em claro 

desrespeito pela juíza do caso, de-

cide, ele próprio repetir as pergun-

tas feitas por Ana Liquidão ao seu 

constituinte Tudelo.

Seguiu-se a fase professoral. Aí, 

sem ter sido solicitado, Elísio dis-

tribuiu artigos do Código Penal e 

do Código de Processo Penal para 

a juíza, para os procuradores e os 

advogados assistentes.  

Em desespero de causa, em versão 

polícia de costumes, Elísio invecti-

va contra o advogado Félix Muka-

xe por ter tirado os sapatos. Meio 

a rir, meio encabulado, o causídico 

da família Matavele explicou à juí-

za que tinha um problema de filá-

ria nos pés.

Elísio, o defensor do “Estado”
imediatamente a poucos metros do 

homicídio, depois do capotamen-

to do carro em que seguiam. E a 

população revoltada tentou mesmo 

chegar a vias de facto com os so-

breviventes do aparatoso acidente 

em que se envolveram, próximo do 

cruzamento da estrada que vai para 

a praia de Xai-Xai, também o lugar 

fatídico do atentado.

Perante este cenário, não sei se a 

juíza tomará um Prozac antes de 

cada uma das próximas sessões 

para enfrentar o Elísio.           F. L.    

Elísio de Sousa
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to Administrativo de Nhamayabwe, 

distrito de Mutarara para a cidade 

de Tete.  

No caso da cidadã em alusão, o SA-
VANA constatou, nos arquivos da 

então direcção provincial de Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Ru-

ral, que não pagou a licença para a 

exploração madeireira em 2018 e 

2019 para além de que, no inven-

tário florestal para o ano 2019, não 

consta a madeira de espécie Mondzo 

por estar interdita.   

Antes, mais concretamente no dia 

22 de Janeiro de 2020, em pleno 

período de defeso, Damião Caliano 

exarou um despacho com o número 

01/SPFBT/2020 no qual autoriza-

va a empresa CPM Importação e 

Exportação limitada a exportar de 

Moçambique para China, através do 

Porto da Beira 11.237 toros de Um-

bila, 7.905 de Chacate preto,  79.240 

toros de Chanato  e 22.230 de Mon-

dzo totalizando 132.312 mil toros, o 

equivalente a 15 mil metros cúbicos.

Roga o artigo 10 do Decreto nú-

mero 12/2002 de 7 de Julho que o 

transporte de produtos florestais 

por quaisquer vias carece de guia de 

trânsito. Porém, Damião Caliano 

substituiu a guia de trânsito pela fi-

gura de autorizações.

Além de invenção da figura de au-

torização nos despachos do chefe 

substituto do SPFBT há outras ir-

regularidades.

Por despacho datado de 29 de Mar-

ço de 2018, o então ministro da Ter-

ra determinou a proibição de explo-

ração e recolha madeiras de espécie 

Mondzo e Pau-Ferro, bem como a 

exportação de madeiras de espécie 

Chafuta, Umbila e Jambire.  

Antes, o Parlamento aprovou a Lei 

número 7/2010 de 13 de Agosto que 

cria a Taxa de Sobrevalorização de 

madeira e proibição de exportação 

de madeira não processada ou em 

toros. 

Reina um ambiente dos fora 
da lei que roça a crimes de 
corrupção e abuso de poder 
na província de Tete, centro 

de Moçambique. Ao que apurá-

mos, as ilegalidades e arbitrarieda-

des têm como protagonista o chefe 

substituto do Serviço Provincial de 

Florestas e Fauna Bravia (SPFB) 

naquela província, Damião Calia-

no. Os abusos estarão a acontecer 

sob um olhar impávido do governo 

provincial, da Direcção Nacional de 

Florestas (DNF) e das autoridades 

judiciárias. Em menos de um mês, 

Damião Caliano terá inventado 

uma figura jurídica estranha à legis-

lação florestal e atribuiu mais de 30 

autorizações a diferentes entidades 

para o abate, arrasto, transporte e 

exploração madeireira em Tete. 

Na mesma linha, atribuiu licenças 

de exploração florestal a esposa e o 

filho. Ao SAVANA, Damião Calia-

no negou falar do assunto e o direc-

tor Nacional das Florestas (DNF), 

Xavier Sacambuera, disse que não 
estava a par do mesmo e que iria se 
inteirar.

Caliano é chefe interino do SPFB 

há mais de três anos e acumula o 

posto com o de chefe de fiscaliza-

ção na direcção provincial de Terra 

e Ambiente de Tete.

Soube o SAVANA que por força 

do artigo 13, do Decreto número 

12/2002 de 7 de Julho que aprova 

o Regulamento da Lei de Florestas 

e Fauna Bravia, foi estabelecido o 

período de defeso geral para a ex-

ploração florestal de espécies nativas. 

Neste período, que vai de 1 de Janei-

ro a 31 de Março, é vedado o abate, 

arraste e o transporte dos recursos 

florestais. 

Sucede que, com problemas provo-

cados pela pandemia da Covid-19, 

facto que obrigou o Governo a de-

cretar o estado de emergência, limi-

tando um conjunto de actividades, o 

sector não foi excepção e as activi-

dades florestais também foram limi-

tadas.

Para responder questões especiais, 

o Regulamento da Lei de Florestas 

e Fauna Bravia abre, através do ar-

tigo 14, uma excepção e refere que 

durante o período de defeso é per-

mitido apenas o transporte de pro-

dutos florestais do local do corte até 

ao mercado ou indústria florestal 

dos recursos florestais abatidos mas 

que por qualquer motivo não foram 

retirados do local da exploração no 

momento do abate. 

A actividade verifica-se após a con-

firmação dos volumes existentes 

através do Certificado de Produto 

em Estância emitido pelo SPFB. 

Contudo, devido ao uso abusivo das 

prorrogativas do instituto de Cer-

tificado de Produto em Estância, o 

então ministro da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Celso Cor-

reia, ordenou através do despacho 

datado de 29 de Março de 2018, a 

suspensão das emissões dos Certifi-

cados de Produtos em Estância.

É que com o documento em alusão, 

os madeiros desonestos em conluio 

com alguns agentes públicos, em vez 

de recolher a madeira antiga, usavam 

a oportunidade para  novos cortes.   

Sem espaço para a emissão de novas 

licenças e muito menos para passar 

Certificados de Produtos em Estân-

cia, o SPFB de Tete, na pessoa de 

Damião Caliano, encontrou nova 

fórmula e inventou o instituto de 

autorizações.

Trata-se de uma figura jurídica que 

não consta nas leis que regem o sec-

tor florestal em Moçambique.

O Decreto número 12/2002 de 7 

de Julho estabelece três regimes de 

exploração florestal nomeadamente: 

exploração para consumo próprio 

que consiste nas comunidades locais 

extrair os recursos florestais necessá-

rios ao seu consumo próprio; explo-

ração em regime de licença simples 

que só será permitida às pessoas 

singulares moçambicanas, às pessoas 

colectivas constituídas, exclusiva-

mente, por cidadãos moçambicanos, 

e às comunidades locais que preten-

dam explorar os recursos florestais 

para fins comerciais, industriais e 

energéticos num limite de 500 me-

tros cúbicos ano (por Decreto do 

Conselho de Ministros de 28 de 

Abril de 2020, este regime foi sus-

penso por dois anos) e o regime de 

Concessão florestal que é concedida 

a um determinado operador, através 

do contrato de concessão florestal, 

destinada à exploração florestal para 

o abastecimento da indústria, me-

diante um plano de maneio.

Usando as suas próprias fórmulas, 

Damião Caliano emitiu, a 4 de Maio 

de 2020, o despacho de autorização 

número 32/SPFBT/2020 no qual 

autorizava a empresa Concessão 

Florestal Zambeze Agro Florestal a 

transportar do distrito de Doa para a 

cidade de Tete, 1250 toros de Mon-

dzo e igual número de Chacate pre-

to, todas espécies de primeira classe.

No dia seguinte, através do despa-

cho número 33/SPFBT/2020, o 

chefe substituto dos SPFB de Tete 

exarou um documento, à favor da ci-

dadã Marcelina Pereira Salé no qual 

autorizava o transporte de 383 toros 

de Chanato, 175 toros de Mondzo e 

375 toros de Chacate preto do Pos-

TEMA DA SEMANA

Faroeste

Ignorando a lei que proíbe a exportação de madeira em toros e o diploma ministerial que interdita a exploração de Mondzo, Damião Caliano autorizou a exportação de 15 
mil metros cúbicos de madeira para China     

Continua na pág. 6
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Continuação da pág. 8

acórdão do CC, o director do CDD 
frisou que a justiça deve assegurar 
que apenas os autores da operação 
que resultou nas dívidas ocultas pa-
guem pelos encargos.
“O povo moçambicano pode sair à 
rua e festejar, porque não deve a nin-
guém. Os que fizeram essas precisam 
são conhecidos, alguns estão encarce-
rados e outros se passeiam pelas ruas. 
O património dessas pessoas deve ser 
recolhido, porque o relatório da Kroll 
mostra que ficaram ricas”, prosseguiu.
As pessoas que actuaram no proces-
so das dívidas ocultas são parte de 
um “antro” composto de figuras do 
Estado moçambicano e banqueiros 
internacionais, que devem ser levados 
à justiça.

 

Reagindo à decisão do CC, a orga-

nização não-governamental (ONG) 

Comité para o Jubileu da Dívida 

(CJD) considero uma “uma grande 

vitória” para o país.

“Esta é uma grande vitória para os 

activistas em Moçambique, que tra-

balharam sem parar para que estes 

empréstimos fossem declarados nu-

los”, disse a diretora do CJD, Sarah-

-Jayne Clifton, numa declaração en-

viada à Lusa.

“As pessoas de Moçambique não fo-

ram ouvidas e não beneficiaram dos 

empréstimos. Por isso, não devem ter 

de pagar um cêntimo”, acrescentou, 

defendendo que “é preciso agora um 

reconhecimento legal aqui no Reino 

Unido que a lei de Moçambique não 

foi cumprida e uma declaração sobre 

a nulidade das dívidas”.

O Governo britânico, prosseguiu, 

“devia mudar a lei, para que no futuro 

todos os empréstimos aos governos 

tenham de ser declarados publica-

mente quando são contraídos”.

Através de um acórdão que 
usa epítetos particularmen-
te fortes, o Conselho Cons-
titucional (CC) considerou 

nulos todos os actos relativos aos 

empréstimos contraídos pelo Es-

tado para as empresas Proíndicus e 

MAM, duas das três empresas que 

beneficiaram das dívidas ocultas.

“O Conselho Constitucional decla-

ra a nulidade dos actos relativos aos 

empréstimos contraídos pelas em-

presas Proíndicus e Mozambique 

Asset Management (MAM) e das 

garantias soberanas conferidas pelo 

Governo, em 2013 e 2014, respecti-

vamente, com todas as consequências 

legais”, lê-se num acórdão divulgado 

na terça-feira, relacionado com o caso 

das dívidas ocultas.

A decisão coloca no mesmo patamar 

o empréstimo concedido à Ematum. 

Em 2019, o CC considerou nulo esse 

encargo, também contratado na mes-

ma leva da Proíndicus e da MAM.

Tanto o acórdão que destrói a vali-

dade do empréstimos concedido à 

Proíndicus e MAM como o de 2019 

são uma resposta a pedidos de decla-

ração de inconstitucionalidade for-

mulados junto do CC pelo Fórum de 

Monitoria da Dívida (FMO).

O FMO, coligação de organizações 

da sociedade civil, juntou duas mil 

assinaturas legalmente exigidas para 

o desencadeamento de uma acção de 

declaração de inconstitucionalidade 

por iniciativa dos cidadãos.

Desta vez, a petição pegou nas Con-

tas Gerais do Estado de 2015, onde as 

garantias surgem inscritas para susci-

tar a sua nulidade por não terem sido 

inscritas nos orçamentos dos anos em 

que foram emitidas (2013 e 2014), 

violando a Constituição e passando à 

revelia da Assembleia da República e 

do Tribunal Administrativo.

Em causa está um empréstimo de 

622 milhões de dólares contraído 

junto do banco Credit Suisse para a 

Proíndicus e outro de 535 milhões de 

dólares  contraído junto do Banco de 

Comércio Exterior da Rússia (VTB) 

a favor da MAM.

Na decisão divulgada na terça-feira, 

o CC dá como “inegavelmente cor-

roborado o alegado” pelos peticio-

nários, acerca do “desrespeito” pelas 

leis orçamentais e da “postergação da 

transparência”.

Os juízes dizem que a transparência 

foi substituída por um “abominável 

secretismo em todas as operações 

financeiras das empresas aqui impli-

cadas”.

O acórdão refere que há uma “com-

pleta similitude” com a declaração 

que o CC emitiu em 2019 de nuli-

dade dos actos relacionados com o 

empréstimo à Ematum.

O CC avança ainda que a “ilegalida-

de” em causa tem “um efeito jurídico 

aniquilador” sobre os actos.

A declaração de Junho de 2019 não 

impediu o Governo de renegociar 

com os credores o reembolso dos ‘eu-

robonds’ da Ematum, alegando que 

a posição dos juízes do Constitucio-

nal pode ser cumprida procurando o 

ressarcimento do Estado por parte 

de quem vier a ser condenado pela 

Justiça.

Em relação às garantias prestadas a 

favor da MAM e Proíndicus, o Go-

verno já tinha iniciado processos, ain-

da em curso no exterior, alegando a 

respectiva nulidade.

No total, as verbas usadas em nome 

das três empresas públicas ascendem 

a 2,2 mil milhões de dólares. Os em-

préstimos resultaram no chamado 

escândalo das dívidas ocultas.

O dinheiro foi mobilizado com o 

propósito de financiar a operação das 

três companhias, mas a justiça mo-

çambicana e dos EUA consideram 

que o dinheiro foi usado para paga-

mento de subornos.

As autoridades judiciais dos dois paí-

ses abriram processos contra pessoas 

envolvidas na operação que levou à 

angariação dos empréstimos.

FMO saúda, mas deixa 

No entanto, o Fórum de Monitoria 

do Orçamento (FMO) considera que 

o CC fez justiça ao povo moçambica-
no por ter considerado nula a dívida 
da MAM e da Proíndicus, mas criti-
cou duramente aquele órgão e o Go-
verno moçambicano pelo empenho 
do executivo em pagar a dívida da 
Ematum, mesmo depois de ter sido 
anulada em Junho do ano passado.
“Enquanto estamos satisfeitos, en-
quanto mostramos júbilo, fazemo-lo 
também com reserva e preocupação, 
porque, em Junho do ano passado, o 
Conselho Constitucional anulou as 
garantias e a dívida da Ematum e to-
dos nós mostramos muita satisfação, 
muita alegria, saímos à rua para feste-
jar, porque se fazia justiça, mas o Go-
verno não parou, continuou a fazer 
pagamentos que para nós são ilegais e 
à margem da Constituição da Repú-
blica”, afirmou Adriano Nuvunga, di-
rector do Centro para a Democracia 
e Desenvolvimento, organização que 
assume rotativamente a coordenação 
do FMO.
Adriano Nuvunga avançou que as 
dívidas avalizadas pelo Governo de 
Armando Guebuza a favor das três 
empresas deviam ser totalmente re-
movidas das contas públicas, porque 
já foram declaradas ilegais pelo CC.
“O próprio Conselho Constitucional, 
que é o mais alto órgão em matéria-
-jurídico constitucional, permitiu que 
o Governo moçambicano continuas-
se a fazer esses pagamentos, feitos 
através do dinheiro dos moçambica-
nos”, destacou Nuvunga.
Enfatizando que a democracia e os 
moçambicanos estão em festa com o 

CC declara nulo “abominável” empréstimo

dívidas avalizadas pelo Governo de Armando Guebuza a favor das três empresas 
deviam ser totalmente removidas das contas públicas

Os desmandos não se limitam a vio-

lação da lei e abuso de autoridades. 

Também roçam ao nepotismo.

Damião Caliano que há mais de três 

anos acumula as funções de chefe de 

fiscalização e de SPFB de Tete emi-

tiu duas licenças florestais à favor da 

esposa e do filho. 

Para o filho Avogadro Damião Ca-

liano, o chefe substituto dos SPFBT 

ordenou a concessão de uma área 

de 19.800 hectares nos povoados de 

Muanda, Thoera, Puite, Chivundira 

e Chinsomba, Posto administrativo 

de Namayabue, distrito de Mutarara.    

Usando seus poderes, Damião Ca-

liano emitiu outra licença de ex-

ploração florestal numa área de 10 

mil hectares para a cidadã Isabel 

Gonçalves Barco Dias, por sinal sua 

esposa. A concessão em alusão loca-

liza-se na localidade de Sabandar, 

Posto Administrativo de Chueza, 

distrito de Doa. 

Como chefe interino do SPFB, Da-

mião Caliano tem a competência 

de fiscalizar a exploração e uso dos 

recursos florestais, assegurar na Pro-

víncia a execução e divulgação das 

leis e regulamentos relativos a uti-

lização e gestão sustentável dos re-

cursos florestais, divulgar e garantir 

a observância das normas técnicas 

relativas à exploração dos recursos 

florestais e responsável pela garantia 

da tramitação do expediente para a 

emissão de licenças de exploração 

florestal a nível provincial.

Portanto, antes de emitir a licença 

florestal, o chefe do SPFB solicita o 

parecer do chefe de fiscalização que 

tem a competência de verificar se, 

na área requerida, há ou não recur-

sos em quantidades admissíveis para 

a exploração e recomenda ou não a 

emissão da licença.

No caso concreto de Tete, Damião 

Caliano, na qualidade de chefe de 

fiscalização, é que vai ao terreno 

verificar a existência dos recursos 

e emite o parecer para o chefe do 

SPFB que também é ele para au-

torizar a emissão de licença. Foi o 

protocolo usado para a emissão das 

licenças do filho e da esposa.

Estas irregularidades acontecem sob 

um olhar impávido dos superiores 

hierárquicos mormente: o director e 

o governador provincial bem como o 

director nacional de Florestas assim 

como das autoridades judiciárias.

Em Maio de 2019, num encontro 

com o então governador da provín-

cia de Tete, Paulo Auade, o Fórum 

Nacional de Florestas questionou o 

dirigente das razões que pesavam na 

manutenção Caliano em dois cargos 

quase que incompatíveis por longo 

tempo.

Em resposta, Auade disse que já 

se tinha nomeado o novo chefe do 

SPFB e que seria apresentado. Con-

tudo, um ano depois, o SPFB conti-

nua a ser gerida de forma interina. 

De um especialista em engenharia 

florestal, o SAVANA soube que a 

figura de autorizações inventada por 

Damião Caliano, além de ser ilegal, 

está a defraudar o Estado em mi-

lhões de meticais.

A simples autorização para o arrasto, 

transporte, exploração e exportação 

de madeira não permite ao Estado 

ter o controlo de pagamento de taxas 

e sobretaxas visto que não observa o 

protocolo legalmente estabelecido.

Também tem um impacto ambiental 

na medida em que o Estado não tem 

o controlo do corte anual admissível 

numa determinada área concessio-

nada. Isto é, a autorização diz apenas 

que a madeira sai de um ponto para 

o outro e não indica a concessão em 

que é retirada, o que impossibilita o 

controlo da exploração sustentável.

Conta o especialista que a partir do 

momento que a madeira não é taxa-

da, também não gera a receita para 

as comunidades locais através dos 

20% e da responsabilidade social das 

empresas madeireiras.

A fonte sublinha que mesmo que 

seja madeira abandonada no mato, a 

figura de autorização nunca é cha-

mada à colação para a sua retirada na 

medida em que existe um despacho 

ministerial que diz que a madeira 

abandonada será recolhida pelo Es-

tado e revertida à favor deste. Isto é, 

a madeira deve ser recolhida, avalia-

da e vendida em hasta pública, numa 

operação amplamente publicitada.

O despacho de autorização também 

não permite o fiscalizador aferir a 

legalidade da madeira e este fica sem 

espaço para agir. 

A título do exemplo, conta o espe-

cialista em engenharia florestal que, 

para os 15 mil metros cúbicos expor-

tados para China, além de violar a 

norma que interdita a exportação de 

madeira em toros defraudou o Esta-

do em 26.250 mil meticais a razão 

de 1.725 meticais por metro cúbico.

A autorização para exportação de 

produtos florestais é da compe-

tência da Autoridade Tributária 

de Moçambique (AT) que emite o 

certificado de exportação e não o 

SPFB como consta na autorização 

de Damião Caliano, datada de 22 de 

Janeiro.

 Nesta quarta-feira, o SAVANA 

abordou Damião Caliano, e este, de 

forma lacónica, disse que não tinha 

nada a falar sobre o assunto e que, 

para qualquer esclarecimento, o jor-

nal devia deslocar-se ao seu gabinete.

Por seu turno, o director nacional de 

Florestas, Xavier Sacambuera disse 

que não estava a par dos despachos e 

que iria se inteirar do assunto junto 

aos colegas.

“Senhor jornalista, estou a ouvir isso 

pela primeira vez, vou me inteirar do 

assunto. Talvez possa dizer algo nos 

próximos dias”, disse.

Questionado se seria possível um 

chefe interino do SPFB emitir mais 

30 autorizações sem o conhecimen-

to do seus superiores hierárquicos, 

Sacambuera voltou a reiterar que 

o assunto era novo, mas avançou a 

possibilidade de ser a continuidade 

das autorizações emendadas pelo 

ministério de tutela em 2018 e 2019 

com objectivo de se rentabilizar a 

madeira abandonada nas matas.

O SAVANA tentou sem sucessos 

ouvir a versão do Governador de 

Tete, Domingos Viola. O governan-

te não atendeu as nossas insistentes 

chamadas telefónicas até ao fecho da 

edição.    
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Devido à actual conjun-
tura económica imposta 
pelo impacto da pande-
mia da covid -19, as di-

vergências entre os produtores e 

compradores na fixação do preço 

do algodão-caroço intensifica-

ram-se.  Longas horas de reu-

nião entre os actores-chave do 

negócio do algodão, na segunda-

-feira, não sanaram as diferen-

ças entre as partes. A mediação 

do Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (MA-

DER) foi insuficiente para se 

chegar a um acordo.

Os produtores, representados 

pela sua associação (Fórum Na-

cional de Produtores de Algo-

dão-FONPA) foram à mesa ne-

gocial a defender a manutenção 

do anterior preço de 23,30 Mt o 

quilo do algodão caroço de pri-

meira. Não cederam nem um 

palmo na sua posição. A Asso-

ciação Algodoeira de Moçambi-

que (AAM) não estava disposta 

a pagar acima de 19 Mt o quilo.  

Também não abriu mão da sua 

posição de princípio.

Fundamentando a proposta, o 

presidente da AAM, Francisco 

dos Santos, referiu que 19 Mt 

o quilo são a solução para evitar 

o colapso do sector empresarial 

face às incertezas que a economia 

nacional vive.

O impacto da pandemia global 

do coronavírus provocou uma 

redução na procura mundial de 

algodão, levando a uma redu-

ção abismal de preço, justificou 

Francisco dos Santos. 

Com base nas contas que apre-

sentou, o consumo global de al-

godão caiu 11,8% na campanha 

agrária de 2019-2020, repre-

sentando uma redução de 4% 

da área de produção e de 4% de 

produção para a campanha algo-

doeira, 2020-2021.

Essas contas, prosseguiu, foram 

determinantes para que os 10 

operadores fixassem 19 Mt como 

preço de compra sustentável. 

 “O algodão é um produto de 

bolsa. As bolsas caíram, portanto, 

o algodão caiu”, referiu.

Porque é fibra, é usado na indús-

tria têxtil e os produtos derivados 

desta matéria-prima sofreram 

um declínio brutal no preço, ex-

plicou Francisco dos Santos. 

 “As pessoas nestas alturas com-

pram comida, compram bens es-

senciais e a roupa fica, então, para 

o segundo plano”, continuou o 

presidente da AAM.

As medidas de confinamento 

geral impostas por vários países 

da Ásia também atingiram dura-

mente o consumo, porque aquela 

Revolução no sector do algodão

região do globo é o maior merca-

do têxtil mundial.

“Neste momento não consegui-

mos fazer a colocação do algodão 

que está no mercado”, argumen-

tou. 

Ao SAVANA, Francisco dos 

Santos assinalou que os 19 Mt 

propostos pela associação que 

dirige são uma espécie de res-

ponsabilidade social para com 

os produtores, porque o preço é 

pouco para manter as empresas. 

“Este ano mostra-se produti-

vamente baixo, mais ou menos 

idêntico ao ano passado. Esta-

mos a falar de cerca de 40 a 45 

mil toneladas de algodão-caroço. 

Temos potencial para muito 

mais que isso”, sublinhou. 

Nesta senda, reforçou a neces-

sidade de haver um preço mui-

to mais atractivo para a compra 

do produto, que é o sétimo mais 

exportado por Moçambique e o 

quarto do sector agrícola. 

Por sua vez, Benison Simoco, re-

presentante do Fórum Nacional 

dos Produtores Algodoeiros, de-

fendeu a continuidade do preço 

de 23.30 Mt para o algodão de 

primeira qualidade, mantendo o 

preço que vigorou na campanha 

2018-2019. 

Simoco avançou que apenas 

aquele preço pode assegurar a 

rentabilidade dos 200 mil pro-

dutores de algodão existentes em 

todo o país.

Um preço abaixo daquele, con-

tinuou, vai atirar milhares de fa-

mílias para a miséria, porque os 

produtores de algodão só produ-

zem esta cultura. 

Mesmo com 23.30 Mt, os pro-

dutores não conseguem ter sus-

tento. 

O ministro da Agricultura e De-

senvolvimento Rural, Celso Cor-

reia, avisou que a sobrevivência 

dos 250 mil produtores depende 

da sustentabilidade do sector al-

godoeiro, o que impõe um forte 

compromisso do Governo com 

esta área. A produção de algodão 

gera entre 30 e 50 milhões de 

dólares anuais, envolvendo cerca 

de 250 mil famílias.  

Devido a esse contexto, o Con-

selho de Ministros aprovou o 

pagamento de um subsídio de 6 

Mt por quilo, para permitir que 

o preço final seja de 25 Mt, mais 

2 Mt do que a proposta dos pro-

dutores. Celso Correia defendeu 

que a fixação de preços de refe-

rência vai dar sustentabilidade ao 

sector familiar.  

O algodão de segunda qualidade 

será vendido a um preço de 18 

Mt o quilo. O descaroçamento 

vai custar 7 Mt, superando os 

anteriores 17 Mt e 7 Mt, respec-

tivamente. 

A intervenção do Estado enqua-

dra-se no âmbito da política de 

proteção e estímulo do agricultor 

familiar e “acima de tudo, das ca-

deias de valor estratégicas”. 

O subsídio aos produtores de 

algodão vai custar aos cofres do 

Estado cerca de 240 milhões 

de meticais, na campanha algo-

doeira 2019-2020. O período de 

comercialização arranca entre o 

final de Maio e princípio de Ju-

nho. 

AAM satisfeito com os 
subsídios
A AAM mostrou-se satisfeita 

com a medida divulgada pelo 

executivo, nesta terça-feira.  Para 

os associados, o subsídio vai per-

mitir que as empresas continuem 

a apostar no sector do algodão e 

mitigar o impacto da Covid-19. 

A ajuda vai gerar um ganho para 

as partes envolvidas na cadeia de 

valor em Moçambique: produto-
res e compradores. 
Em conferência de imprensa, na 
tarde desta quarta-feira, o presi-
dente da AAM considerou que o 
subsídio de 6 Mt por quilo per-
mitirá elevar o valor das compras 
de algodão-caroço aos produto-
res para cerca de 1,1 mil milhões 
de meticais. 
Qualificou o subsídio como “um 
marco histórico” na política agrá-
ria e económica nacional e um 
sinal real e indiscutível da aposta 
séria do Governo na agricultura 
e na população rural. Sublinhou 
que este subsídio não é destinado 
ao consumo, mas sim à produção 
e famílias produtoras. 
Face à crise económica global 
causada pela pandemia da co-
vid-19, o subsídio vai proteger, 
por um lado, o rendimento de 
quase um milhão de pessoas do 
meio rural, que tem no algodão 
uma importante fonte de sus-
tento, e, por outro lado, um claro 
incentivo à produção e produti-
vidade. 
 “Isto significa que na próxima 
campanha, 2020-2021, teremos 
ainda mais produtores, motiva-
dos e a produzir mais algodão, 
prevendo-se, desta forma, um 
aumento no valor das exporta-
ções em pelo menos 12 milhões 
de dólares, o que será mais de 
três vezes o valor do subsídio”, 
explicou Santos. 
A AAM está a discutir o me-
canismo de implementação do 
subsídio, por forma a garantir 
máxima segurança e transparên-
cia do processo. 
O serviço de fomento aos agri-
cultores familiares é prestado 
pelas empresas, num regime de 
concessão, que para isso contam 
com vastas redes de extensão, 
distribuição, armazenagem e lo-
gística. 

Todos os anos, as empresas dis-

tribuem mais de cinco milhões 

de dólares em insumos e fer-

ramentas agrícolas, assumindo 

inteiramente o risco de crédito 

junto da população rural e infor-

mal. 

Nos últimos anos, os volumes 

nacionais de exportação de algo-

dão fibra têm variado entre os 40 

e os 70 milhões de dólares, dos 

quais cerca de 60% são canali-

zados aos produtores, através da 

compra da sua produção, que é 

feita pelas empresas, sem inter-

mediários. 

O subsector, que conta com 10 

fábricas de processamento, gera 

cerca de 40 mil postos de traba-

lho directos e indirectos. 

O ministro da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural reco-

nheceu haver uma incerteza na 

comercialização do algodão para 

a campanha em curso, devido ao 

impacto da covid-19 na econo-

mia nacional.

Sublinhou que o executivo tem 

estado a trabalhar para apoiar os 

produtores e reforçado a capa-

cidade produtiva, criando con-

dições para ter reservas para o 

futuro. 

Celso Correia adiantou que, 

durante os últimos três meses, 

o Governo estudou a cadeia de 

valor do algodão, tendo concluí-

do que o rendimento ainda não é 

satisfatório. 

Correia explicou que o rendi-

mento das famílias ligadas ao 

sector da agricultura ronda entre 

os 12 e 15 mil meticais por ano 

e lançou o desafio de alavancar 

este rendimento para 70 mil me-

ticais, nos próximos anos.  

“É uma das fontes de rendimen-

to, mas não suficiente para ga-

rantir que estas famílias, que em 

média tem cinco membros e que 

trabalham em média em espaços 

de um 1,5 hectare possam sair da 

pobreza”, disse Correia. 

Na campanha anterior, 2018-

2019, a produção cifrou-se em 

45 mil toneladas. Dessa quanti-

dade, 17 mil toneladas foram em 

fibra e geram uma receita de 28 

milhões de dólares. 

A campanha em curso também 

foi prejudicada pela escassez de 

chuva, entre Outubro e Dezem-

bro, e pela rescisão de contratos 

de fomento no sector.

Por outro lado, as dificuldades 

de acesso e pragas de gafanhoto 

agravaram o drama. 

Em resultado da crise causada 

pela covid-19, os preços médios 

de algodão-carroço, no mercado 

internacional, deverão ser infe-

riores a 0,72 dólares e as proje-

ções apontam para que caiam 

ainda mais em 2020-2021. 

Por Elias Nhaca

Cultura de Algodão ganha novo fólego
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Ao nascer de sol, a 8 de 
Março, Amade Sulema-
ne, um jovem camionis-
ta, de 39 anos, iniciava 

uma viagem de um camião de 

carga entre Macomia (Cabo Del-

gado) e Angoche (Nampula), um 

troço de estrada que sempre fez 

com “os dentes a arrepiar”, con-

tracenando com “assobios”, de 

expressão de medo, mas também 

para espantar a acção dos jovens 

jihadistas, que semeiam terror até 

hoje nos distritos mais a norte de 

Cabo Delgado. 

A viagem viria a marcar a sua vida, 

por ter ficado quase que sem a 

mão esquerda, e perder um amigo 

para os insurgentes durante uma 

emboscada de que foi alvo.

Na cabine do camião viajava ele, 

seu ajudante e um comercian-

te, e ao chegar próximo da aldeia 

Mbada (Nangololo), um grupo de 

jihadistas, localmente conhecidos 

por al-shaabab, que estavam jun-

to a faixa de rodagem na EN380, 

metralhou a viatura que perdeu 

controlo e foi parar ao embater 

uma árvore.

“Quando eu queria tirar o cinto de 

segurança para fugir, percebi que 

a minha mão tinha sido rasgada 

por uma bala, meu ajudante tinha 

sido atingido na perna e a tercei-

ra pessoa estava ilesa”, conta ao 

SAVANA Amade Sulemane, que 

iniciava uma luta para sobreviver.

Os três conseguiram sair do carro, 

antes dos insurgentes chegarem ao 

ponto onde a viatura tinha parado. 

Os insurgentes depois tentaram 

sem sucesso pôr o motor a fun-

cionar, e atearam fogo deixando a 

viatura “em esqueletos”.

“Fomos atacados às 5 horas. 

Quando pedimos socorro em Ma-

comia, as forças (de defesa e segu-

rança) disseram para pedir socorro 

a Meluco, porque a zona não era 

se sua jurisdição, e pernoitamos no 

mato”, conta Sulemane, que per-

maneceu no esconderijo por três 

dias, sem se alimentar e a perder 

sangue.

“O meu patrão preferiu vir sozi-

nho, no dia seguinte ao ataque, 

com outro motorista nos socorrer. 

Chegou onde estava o camião, 

começou a ser atacado também, e 

ficou ferido”, acrescentou.

Já sem socorro, ao amanhecer do 

terceiro dia, Sulemane tenta bus-

car auxílio junto a EN380, mas 

nenhum carro parava, até que um 

transporte público, que arriscava o 

troço, parou e levou os dois sobre-

viventes, que tinham conseguido 

caminhar a zona da ADPP.

“O meu ajudante morreu ali mes-

mo. O corpo deixamos ali e nunca 

foi recuperado”, explica Sulema-

ne, que ficou 21 dias internado 

no Hospital Provincial de Pemba, 

a se recuperar do ataque, que lhe 

deixou traumatizado.

Quase dois meses depois, Sule-

mane diz que ainda sonha com os 

Sobreviver com um futuro incerto
Por André Catueira, em Cabo Delgado

insurgentes e com o seu ajudante, 

uma situação que lhe deixa ago-

niado e emocionado.

“Eu queria que o al-shaabab fosse 

eliminado”, defende o sobreviven-

te, que agora vive de dependência 

de terceiros, para sustentar seus 10 

filhos e sua esposa, quando o futu-

ro continua incerto para a família 

toda.

Como Sulemane, Alifo Ismael, 

outro deslocado da revolta islâ-

mica vive com os traumas de in-

surgência, depois de perder um 

amigo decapitado, quando tenta-

vam fugir o primeiro ataque mais 

severo e a captura da vila sede de 

Quissanga, a 25 de Março.

O camponês, de 27 anos, que 

chegou a Pemba, num barco pre-

cário à vela lotado – o barco com 

capacidade de 30 pessoas chegou 

com 90 pessoas, conta num relato 

impressionante, que se confunde 

com ficção, a novela de ter sobre-

vivido a insurgência.

“No dia seguinte do ataque à 

Quissanga, eu e um amigo em-

purrávamos bicicletas em direcção 

a Macomia com a pouca trouxa 

que tínhamos conseguido retirar. 

De repente, cinco jovens armados 

entraram e pararam na estrada e 

pensamos que era a nossa força. 

Mas três entraram com catanas na 

mão e ficamos desconfiados”, ex-

plica ao SAVANA Alifo Ismael, 

entre longas pausas de prantos, si-

lenciados com o medo de chamar 

atenção no meio de dezenas de 

outros deslocados.

“Paramos as bicicletas e não houve 

diálogo. Tiraram a cabeça do meu 

amigo com catana. Eu comecei 

a fazer a reza, ‘alla akbar, alla ak-

bar’, quando um dos chefes disse 

que eu devia morrer com bala e 

um outro disse eu devia ser le-

vado junto. Não houve consenso, 

quando outro disse corre e pus-me 

a correr quase a tarde toda”, conta 

Ismael que foi parar nos mangais 

de um bairro de Quissanga, antes 

de apanhar um barco para Pemba.

Paquitequete e Natite
Esses relatos são comuns em su-

búrbios de Pemba, sobretudo, em 

Paquitequete e Natite, bairros que 

alojam a maioria dos 200 mil des-

locados da insurgência que che-

gam à baía, único lugar seguro de 

Cabo Delgado, em embarcações a 

vela.

Dois anos e meio depois do come-

ço da insurgência armada na pro-

víncia de Cabo Delgado, no norte 

de Moçambique, as Forças de De-

fesa e Segurança, ainda não con-

seguiram refrear a revolta que já 

deixou pelo menos 1100 mortos, 

segundo dados actualizados do 

Projeto de Localização de Confli-

tos Armados e Dados de Eventos 

(ACLED na sigla inglesa). A in-

surgência parece estar longe de ser 

controlada.

Só em Abril os insurgentes ata-

caram 18 aldeias de Cabo Delga-

do, oito das quais em apenas dois 

dias, nos distritos de Muidumbe e 

Quissanga, cujas sedes, incluindo 

Mocímboa da Praia, já tinham 

sido capturadas pelos insurgentes 

em finais de Março. 

Os insurgentes continuaram a 

se deslocar entre o sul e norte de 

Quissanga, destruindo e deca-

pitando pessoas até 13 de Maio, 

quando voltaram a atacar aldeias 

próximas e vila de Mocímboa da 

Praia, forçando uma nova vaga de 

deslocados.

“Nós fomos bem atacados”, resu-

me Martins Ninta, um professor 

de 42 anos, que acentua “bem 

atacados”, para expressar a forma 

severa do ataque aquando da inva-

são a vila de Quissanga, onde era 

docente, e se preocupa agora com 

“a guerra invisível”.

O antigo instrutor do centro de 

Bilibiza, a esposa e um neto esta-

vam na vila sede, quando o lugar 

foi invadido por grupo de insur-

gentes a uma hora de madrugada, 

que destruíam tudo que viam pela 

frente.

“Nós já tínhamos nos antecipa-

do, fugindo para os mangais, nas 

proximidades da praia. Daí cada 

um se arranjava, uns fugiam para 

Ibo, outros fugiam para Quirim-

ba, outros com possibilidade de 

barco para Pemba”, diz, enquanto 

descreve o pranto e o desespero de 

quem não teve espaço nos poucos 

barcos que ainda arriscam o mar 
para chegar a Pemba, depois de 
recentes episódios da suposta exe-
cução de marinheiros na costa.
“Não estamos em paz papá, ali há 
uma situação muito complicada. 
Pedimos ao nosso Governo tirar 
aqueles homens ou fazer uma ac-
ção, aqui na cidade estamos cheios 
e o Governo não vai conseguir 
sustentar todas as famílias. Aqui 
você encontra pessoas refugiadas 
que não têm sítio, dorme fora, 
acontece por má sorte que o co-
ronavírus está aí a trabalhar”, disse 
ao SAVANA, agora desemprega-
do e em total dependência.
Muitos deslocados estão confi-
nados em casas de parentes e ou 
pessoas de boa fé. Há casas que 
acolheram acima de 50 deslocados 
em Pemba, outros, ainda dormem 
em varandas e ou em quintais 
onde vivem em total dependência.
Devido às restrições de acesso 
e insegurança, em Abril a assis-
tência humanitária do Progra-
ma Mundial para Alimentação 
(PMA) alcançou apenas 39.500 
beneficiários com cestas alimen-
tares de família, do universo de 
95.000 pessoas (19.000 famílias), 
nos distritos de Pemba, Metuge, 
Nangade, Macomia, Palma, Mue-
da e Montepuez. 
A 7 de Abril, o PMA perdeu para 
os insurgentes 116.6 toneladas de 
cereais, leguminosas e óleo vegetal 
em Mahate (Quissanga), no pri-

meiro caso documentado, em que 

grupos armados invadiram delibe-

radamente um armazém da ONU, 

sem danos humanos.

Mercenários 
O Governo moçambicano vem 

lutando contra uma crescente in-

surgência no país, que já matou 

centenas de pessoas. Em Agosto 

de 2019, o Grupo Wagner, uma 

organização paramilitar russa as-

sociado a Yevgeny Prigozhin, um 

oligarca local, amigo íntimo do 

Presidente Vladmir Putin, che-

gou a Moçambique para ajudar 

a combater aos insurgentes, mas 

acredita-se que depois de sofrer 

inúmeras baixas tenha se retirado 

em Março deste ano. 

As FDS agora contam com apoio 

da Dyck Advisory Group (DAG), 

uma empresa de segurança pri-

vada sediada na África do Sul e 

de propriedade de um ex-coronel 

militar, Lionel Dyck, um ameri-

cano naturalizado zimbabweano 

e próximo ao presidente zimba-

bweano, Emmerson Mnangagwa. 

O grupo começou a combater a 

sério aos insurgentes depois de 

destruírem um acampamento tu-

rístico do parque das Quirimbas e 

outras aldeias, incluindo Arimba, 

que foram queimados, de 27 a 30 

de Abril.

Bairros como Paquitequete e Natite, em Pemba, alojam a maioria dos 200 mil deslocados da insurgência em Cabo Delgado

Amade Sulemane,
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 
PERMANENTE   

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique 
Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do 
projecto Moçambique LNG (‘’O PROJECTO’’), um fabrico de 
gás natural liquefeito na península de Afungi, província de Cabo 
Delgado, com potencialidade para se tornar um líder global na 
indústria de GNL, convida as entidades interessadas a submeter 
à sua Manifestação de Interesse para a construção de um Aterro 
Sanitário Permanente para O PROJECTO (lugar de entrega: 
Afungi – Província de Cabo Delgado) pelo seguinte escopo: 

 Projeção e construção dum aterro sanitário permanente 
em Afungi para deposição de resíduos líquidos e sólidos 
produzidos durante a atividade do fabrico do GNL; 
 As obras também incluirão um pequeno edifício, 

estrada de acesso e a vedação ao redor do aterro; 
 O presente escopo não inclui fornecimento de 

equipamento de tratamento de águas e incinerador. 
A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação 
detalhada sobre as capacidades da Empresa ou da Entidade 
interessada, incluindo a seguinte informação e documentação:  

Documentação técnica  

1. Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da 
República). 
2. Certificado actualizado de Registro Comercial 
3. Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas 
autoridades responsáveis (Alvará) 
4. Prova de registro tributário (NUIT) e declaração de início de 
actividade (M/01C e M02) 
5. Perfil da empresa 
 
As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua 
manifestação de interesse contendo toda a documentação 
solicitada para o seguinte endereço de e-mail: 
cristiana.langa@saipem.com até ás 17:00 (UTC+2) horas do dia 
22 de Maio de 2020. 

O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público: “Construção 
de um Aterro Permanente’’. Sujeito à entrega e conformidade de toda a 
documentação acima, as entidades e empresas interessadas podem receber o 
Pacote de Qualificação. O objectivo das informações é identificar empresas com 
capacidade para a ‘’construção de um Aterro Permanente.’’ Este inquérito 
não deve ser considerado um convite para licitar e não representa ou constitui 
qualquer promessa, contracto, oferta, obrigação ou compromisso de qualquer 
espécie por parte da CCS JV ou Total para celebrar qualquer acordo com as 
entidades participantes neste inquérito. Todos os dados e informações fornecidas 
no aplicativo não devem ser considerados como um compromisso por parte da 
CCS JV ou da Total de celebrar qualquer acordo, nem darão ao interessado o 
direito de reivindicar qualquer indemnização. Os dados e informações 
claramente marcados como "confidenciais" fornecidos de acordo com esta 
consulta serão tratados como confidenciais pela CCS JV ou pela Total e não 
serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas. Quaisquer custos 
incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de 
Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas interessadas e serão 
suportados integralmente pelas mesmas empresas que não terão direito a 
qualquer reembolso pela CCS JV ou Total. 

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
CONSTRUCTION OF A PERMANENT 
LANDFILL 

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique 
Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of 
Mozambique LNG project (“THE PROJECT”), a natural gas 
liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado 
province, bound to become a future leader in the global LNG 
industry, invites interested entities, to submit an Expression of 
Interest for the construction of a  Permanent Landfill for THE 
PROJECT (Place of delivery: Afungi – Cabo Delgado 
Province), including the following scope of work: 

 Engineering and construction of a permanent landfill in 
Afungi area for the disposal of the solid and liquid waste during 
LNG facility operation. 
 The SoW includes a small building, roads and the chain 

link fence around the landfill. 
 Supply of equipment for waste treatment and supply of 

water and incinerators are excluded from the SoW. 
The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed 
information about the capacity of the Company or Entity 
interested, including the following mandatory information and 
documentation: 

Technical documents 

1. Updated Articles of Association (as published in the 
Official Gazette). 

2. Updated Certificate of Commercial Registration 
3. Operational License or equivalent document issued by the 

relevant authorities 
4. Evidence of tax registration (NUIT) and commencement of 

activity declaration (M/01C e M02) 
5. Company profile 

 
Companies interested in this invitation may submit their 
Expression of Interest by sending all the requested 
documentation to the following e-mail address: 
cristiana.langa@saipem.com no later than 17:00 (UTC+2) of the 
22nd of May 2020.  

The Email submission must refer to the Public Announcement object: 
“Construction of a Permanent Landfill”. Subject to the delivery and 
compliance of all the above documentation, interested entities and companies 
may receive the Qualification Package. The purpose of the information and 
documents is to identify qualified companies that have the capacity to be 
considered for potential invitation to tender for the “construction of a 
Permanent Landfill”. This enquiry shall not be considered as an invitation to 
bid and does not represent or constitute any promise, contract, offer, obligation 
or commitment of any kind on the part of CCS JV or Total to enter into any 
agreement or arrangement with entities participating in this enquiry. All data and 
information provided within the application shall not be considered as a 
commitment on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or 
arrangement nor shall it entitle interested entities o claim any indemnity. Data 
and information clearly marked as “confidential” provided pursuant to this 
enquiry will be treated as confidential by CCS JV or Total and such companies 
shall have no recourse to disclose to non-authorized persons or companies. Any 
costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be solely the entire responsibility of the interested companies, 
which will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or Total. 
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“Na minha infância, lembro-me que, quando um familiar ou amigo 
contraía, por exemplo, o sarampo ou outra doença infecciosa, era 
preocupação dos nossos pais fazerem tudo para que nós outros es-
tivéssemos de imediato em contacto com o doente para que também 
tivéssemos oportunidade de contrair a mesma doença. Na altura, 
não compreendíamos muito bem, o que era aquilo de quererem que 

descobrimos que era uma forma indirecta de nos imunizarem tendo 
em conta que, nessa altura, não havia vacinas para esse tipo de pa-
tologias. ”Dessa forma, não havia hipótese de nos apercebermos de 
epidemias.”

-

adquiríssemos a doença numa fase mais adulta. 

-
ria das doenças infecciosas que nos permitem evitar epidemias se se 
conseguir vacinar 75 a 85% das pessoas em risco.

dias e permite que, em determinadas situações, possamos tomar me-
didas adequadas para controlarmos as doenças, especialmente aque-
las ainda não preveníeis por vacinas.
A grande maioria dos estudantes de medicina ou de outros cursos re-
lacionados com a saúde, infelizmente, não conhece a grande maioria 
das doenças infecciosas do passado não muito recente pois a maio-
ria delas deixou de ter expressão com o advento das campanhas de 

tétano, papeira, etc. 

-
trolo, ainda não estão disponíveis para toda a população.

AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

-

formas de controlar estas doenças é deixarmos a doença atingir a 

-
mente a população evitando, desta forma, a eclosão de epidemias, 
mais ou menos, graves, dependendo do agente agressor e da suscep-
tibilidade do hospedeiro (ser humano).

toda a vida (febre amarela, sarampo, rubéola, poliomielite, pneumo-

curtos requerendo, para isso, a tomada regular dessas vacinas para 
garantir uma imunidade mais duradoira.

Apesar de nos últimos anos registarem-se grandes avanços tecnoló-

-

-

Flash 6, COVID-19 

A PANDEMIA DO NOSSO SÉCULO:
UMA PEQUENA HISTÓRIA DO PASSADO RECENTE AOS DIAS DE HOJE

Avertino Barreto1

-

-

Existem também outras formas de transmissão de doenças provocadas por 

qualquer sintomatologia e outros apresentam sintomatologias leves ou gra-
-

-
dos, que tendem a ter uma vida normal e, por isso, não se protegem e, como 
resultado, podem ser agentes transmissores das doenças adquiridas.

FALEMOS DAS GRIPES

Neste momento vivemos mais uma gripe, daí desenvolvermos um pouco 
mais esta velha doença.

-
-

panhola”.

Todas elas responderam com um padrão epidemiológico semelhante (na al-
tura, não havia vacinas) atingindo a grande maioria da população, mas com 

parte da população, sem praticamente sintomas, outra parte, com sintomas 
leves, e, uma pequena parcela, com sintomas graves, da qual uma percen-
tagem morria.

-
meadamente a pobreza, viviam em grandes aglomerados populacionais, o 
estado nutricional, as doenças pré-existentes, o saneamento do meio e aces-

-
vam carregado de vírus que nós expelíamos, através da tosse, espirros, pelo 
nariz e boca no processo respiratório normal (inspiração e expiração do ar).

Como se disse anteriormente, nessa altura não havia vacinas e a doença 
contaminava quase toda a gente.

-

NOS NOSSOS DIAS…

Desde Dezembro do ano passado, surgiu um novo vírus, ainda muito des-
conhecido e parecido com o da gripe, causando os mesmos sintomas e dis-
tribuindo-se pela população exactamente da mesma forma como os outros 

-
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fazer nada, deixarem as pessoas apanhar a gripe e, depois da grande maio-
ria da população se infectar com este novo vírus, tudo se normalizaria. A 
teoria não estava completamente errada.

-
cando muitos doentes graves e com elevada mortalidade apesar de, nesta 
altura, existirem muitos mais meios de tratamento e técnicas mais avança-
das.

Atingiu com maior gravidade as pessoas mais velhas e com outras pato-

saúde foi também atingido duramente.

A rapidez de transmissão e a gravidade do estado de saúde dos doentes 
obrigaram a um trabalho excessivo dos hospitais e seus trabalhadores, co-
lapsando, em muitos deles, toda a capacidade de atendimento de doentes. 
Todas as reservas de materiais de tratamento e apoio aos doentes esgota-

materiais de protecção para os trabalhadores de saúde, meios de desinfec-
ção, aparelhos de suporte para a vida dos doentes e mesmo alguns medi-
camentos.

Centenas de trabalhadores da saúde foram e estão a ser diariamente infec-
tados, o que diminui a capacidade de atendimento aos doentes internados. 

-
lados, pois houve necessidade de se desviarem todos esses recursos, quer 
humanos, quer materiais, para acudir aos doentes com esta nova doença 

a este novo mundo globalizante, transformou-se numa enorme pandemia 

nova doença exigiram um grande esforço de reorganização dos serviços 
de saúde para dar a melhor resposta a esta nova doença, ainda muito pou-

existentes, toda uma logística complicada, tudo isto associado a uma capa-
cidade orçamental muito limitada.

-
mento aos doentes existentes, as vacinações, as consultas, as cirurgias, os 
exames auxiliares e, ao mesmo tempo, dar atenção adequada aos doentes 

que toda a sociedade compreendesse esta nova situação e participasse ac-

Existiam algumas normas internacionais que nos orientavam para algu-
mas medidas e que as mesmas teriam algum impacto na economia, em ge-
ral, e, muito em especial, nas pequenas e medias empresas, com destaque 

população.

COMO REAGIR, COMO RESPONDER COM EFICIÊNCIA E COM OS 
RECURSOS DISPONÍVEIS?

-
-

var em muitos países afectados pela pandemia.

-
corresse normalmente, com o risco de uma grande taxa de ocupação das 
camas hospitalares, bem como a falta de pessoal de saúde, a todos os ní-
veis, e dos insumos hospitalares; outro, tentar controlar o desenvolvimento 
da epidemia garantindo que o número de doentes graves pudesse digna-
mente ser atendido, com a verdadeira realidade das limitações existentes. 
Esta foi uma das principais discussões que culminou com a decisão sobre 
a segunda alternativa. 

-

nuir a velocidade de expansão da epidemia diminuindo grandemente 
a possibilidade de um indivíduo infectado transmitir a outras pessoas.
A NOSSA RESPOSTA

-
mia e respectiva resposta. Estas fases, em devido tempo, foram am-
plamente divulgadas e tiveram o seu culminar quando foi tomada a 

de infecção no país. 

-

-
didas de higiene, com especial enfoque na higiene das mãos, regras 
para quem tivesse tosse e, muito em particular, na protecção das vias 

-
ras e das viseiras. 

-
niu-se o distanciamento social, determinou-se um número mínimo 
de pessoas aglomeradas, encerrou-se o ensino e espaços comerciais, 
e limitou-se o número de pessoas em todos os serviços e empresas. 
Também se encerrou a maioria das fronteiras aéreas, terrestres e ma-
rítimas.

no cumprimento das decisões iniciais, a vida poderia voltar, paulati-

DESAFIOS 

-
-

ao abandono dos transportes públicos ou privados (principalmente os 
“chapas”); permitir viver o nosso dia a dia em grandes aglomerados 

vemos e sentimos que as populações lentamente vão assumindo as re-
gras propostas garantindo que a epidemia, até ao presente momento, 
se mantenha estabilizada.

QUAL O FUTURO? 

O futuro deve ser encarado com realismo, temos de ser pragmáticos. A solução 

temos e não teremos nos próximos tempos, meses ou só no próximo ano, se os 
estudos/investigações forem promissores.

O futuro depende, mais do que nunca, de todos nós cumprirmos, cada 

retomarmos a nossa vida normal – evitarmos sair de casa senão para 
actividades imprescindíveis ou de força maior.

-
dade esperada, muitos de nós nem sequer teremos oportunidade de 

uma gripe mais virulenta se tratasse. Desta forma, também salvaguar-
daremos o impacto negativo nos nossos hospitais, nos nossos traba-
lhadores de saúde.

1



“Perdeu-se o respeito pelo consumidor”
Inspectora-geral da INAE diz que agentes económicos não estão preocupados com o bem-servir
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Em 2017, ela foi um verdadeiro 
furacão que, por onde passa-
va, deixava calafrios a agentes 
económicos. Encerrou es-

tabelecimentos emblemáticos como 

o Continental e o Cristal, cortando 

fôlego até à elite que tinha neles os 

pontos de referência para as suas ter-

túlias. Mas, a dado passo, Rita Maria 

Fernandes Freitas, de seu nome com-

pleto, foi combatida dentro da insti-

tuição, ainda que ela não goste do ter-

mo. Naquilo que foi visto como uma 

autêntica declaração de guerra contra 

ela, o então ministro da Indústria e 

Comércio, Ragendra de Sousa, man-

dou cancelar, em 2018,  a Kulaya, uma 

operação que era liderada pela Inspec-

ção Nacional de Actividades Econó-

micos (INAE), que tinha a missão de 

promover educação cívica a agentes 

económicos. Na altura, o controver-

so ministro justificou o cancelamento 

com a máxima de que não se devia le-

var a imprensa para acções fiscaliza-

doras e inspectivas, uma desculpa que 

caiu mal até na classe jornalística, que 

se queixou de ataque contra a liberda-

de de imprensa. Há dias, Rita Freitas 

voltou a dois dedos de conversa com 

o SAVANA, desta vez a propósito 

do fim do primeiro mês do estado de 

emergência no âmbito da covid-19.  A 

inspectora geral da INAE tem o cui-

dado de não falar sobre o seu antigo 

superior hierárquico. Mas Rita Freitas 

lembra-se desses momentos, que os 

chama de auge da INAE, e lamenta 

que tenha havido, internamente, pes-

soas que não gostaram da sua forma de 

trabalhar. Mesmo sem imprensa para 

reportar, a inspectora diz que ainda 

encontra estabelecimentos comerciais 

com águas negras nas cozinhas, fossas 

entupidas, infiltração de águas e até 

animais de estimação nas cozinhas. 

A mulher que ficou conhecida como 

dama de ferro chama atenção para 

um outro atentado à saúde publica 

que está a ganhar terreno: as mercea-

rias e contentores que proliferam nos 

bairros suburbanos. Fala da polémica 

sobre inspecções a estabelecimentos  

de acomodação, apontando mal en-

tendidos.  Avança também que, para 

além de casos de especulação neste 

período de estado de emergência, os 

agentes económicos tendem a pautar 

pela margem máxima de lucro. “Mas 

não é momento para irmos às margens 

máximas”, observa.

Qual é o balanço que faz a INAE dos 

primeiros 30 dias do estado de emer-

gência?

Foram inspeccionados, no mês de 

Abril, 6.586 estabelecimentos. É um 

número muito elevado porque tivemos 

de redobrar esforços. Fomos chamados 

a trabalhar arduamente. Temos equi-

pas no período diurno e no período 

nocturno para garantir o controlo da-

quilo que foram as medidas definidas 

pelo decreto presidencial, nomeada-

mente, o encerramento de toda aque-

la actividade que leve à diversão, caso 

dos bares, das cervejarias, barracas de 

venda de bebidas alcoólicas e ginásios. 

Não é possível controlar todos eles, 

mas o que fizemos foi: aqueles que não 

fecharam voluntariamente, nós convi-

damos o agente económico a encerrar 

a actividade durante este período do 

estado de emergência. Foram encer-

rados, no total, em todo o país, 2.258 

estabelecimentos. Destes, maior desta-

que vai para barracas e bancas de ven-

da de bebida alcoólica. Para além das 

barracas, outros que temos encontrado 

abertos, que tentam, de uma forma 

sorrateira, continuar a funcionar, são 

os bares. Snack-bar é bar; cervejaria 

é bar; tudo o que é bar deveria, logo 

após a divulgação do decreto, ter en-

cerrado. Mas continuamos a apanhar 

snack-bares e bares abertos e que ain-

da fazem pedidos para reabertura. Não 

sei se não estão neste país em que es-

tamos, em que saiu uma legislação que 

eles deveriam cumprir imediatamente. 

Acha que está a faltar consciência?

Alguns podem não ter informação, 

mas muitos deles querem continuar 

a operar. Entendo até a preocupação. 

Um dos grandes problemas dos agen-

tes económicos é que têm custos fixos: 

trabalhadores, água, luz e outros. Mas 

todos nós somos chamados a cumprir 

o estado de emergência. Então, como 

INAE, nós não temos como alterar 

aquilo que foi decidido. Nós somos 

chamados a fazer cumprir e, para o 

agente económico que não cumpre, 

temos de tomar medidas.

Tratando de um grave problema de 

saúde pública, há casos em que as 

medidas terminam apenas na aplica-

ção de multas?

Não. Neste caso, as medidas que to-

mamos são de encerramento. Não te-

mos medidas de penalizações, multas, 

não. Primeiro pautamos pela educação 

e sensibilização. Encerramos quando 

é um daqueles estabelecimentos que 

o Governo decidiu que tem de estar 

encerrados, como ginásios, actividades 

culturais, venda de bebidas alcoólicas, 

etc. e quando digo venda de bebidas 

alcoólicas estou a dizer bar, não estou 

a dizer bottle store, porque o bottle store 
pode estar aberto. 

Não encontram comerciantes que se 

aproveitam do estado de emergência 

para especularem preços?

Temos encontrado vários, com des-

taque para as mini-mercearias e con-

tentores, que apenas têm licença. Não 

têm horário de trabalho aprovado pela 

entidade competente, não têm recibos 

da compra dos produtos, que é obriga-

tório ter, para que o comprador tam-

bém tenha recibo. Eles não cumprem 

o decreto 56/2011, de 4 de Novembro, 

que fixa as margens máximas de lucro, 

que estabelece que eles devem ter um 

caderno com o preço da compra e a 

margem de lucro, que varia até o má-

ximo de 20%, não significando que ele 

tenha de pôr 20%.

Um outro aspecto é que eles não têm 

os preços afixados e é obrigatório afi-

xar os preços em moeda nacional, de 

acordo com o decreto 47/2011 de 10 

de Outubro. O que verificamos é que 

eles fixam os preços dos outros produ-

tos, mas o arroz, a farinha de milho, 

farinha de trigo, o açúcar, o frango, o 

carapau, o amendoim, o feijão, os ovos, 

a batata, a cebola, que são os produtos 

da primeira necessidade, eles não co-

locam o preço. 

“Ele marca o preço na hora”
Mas por quê?

À medida que chegam as pessoas, em 

função do tipo do cliente, ele marca 

o preço, na hora. Este é um aspecto. 

O segundo aspecto é que eles comu-

nicam-se muito entre si. Por exemplo, 

quando fazemos inspecção num local, 

logo a seguir encontramos que os ou-

tros estabelecimentos estão encerra-

dos. Então, para além de escolherem 

o cliente, se um dos comerciantes diz 

que hoje vou vender o óleo a 500 me-

ticais, todos eles põem o preço de 500 

meticais.

E quando é que o cliente pode saber 

que está perante a um preço especu-

lado?

Se, por exemplo, está habituado a 

comprar açúcar a 70 meticais, ou se 

ontem comprei a 70 meticais e hoje 

tem um preço elevado, eu vou presu-

mir - não posso afirmar que é especu-

lação porque pode até não ser, se ele 

me provar que, de ontem para hoje, 

meteu uma nova mercadoria a um 

novo custo – mas, se ele não me pro-

var que é uma nova mercadoria, ele é 

obrigado a pôr o preço que estava no 

dia anterior. É especulação quando ele 

comprou o produto e superou a mar-

gem máxima de lucro definida [num 

máximo de 20%] no decreto 56/2011 

de 4 de Novembro.

Mas, inspectora, alguns comercian-

tes, sobretudo os pequenos impor-

tadores, queixam-se de que a INAE 

tem estado a ignorar regras básicas 

de comércio, sancionando casos de 

preços determinados pelo aumento 

do custo dos produtos na África do 

Sul. O que estará a acontecer?

Não. Aí há qualquer coisa que não está 

bem porque, se eles nos provam com 

recibos que compraram a determinado 

preço, nós não podemos impor preços 

abaixo dos de compra e com a margem 

de lucro. Não. Há qualquer coisa que 

eles não estão a dizer correcto. Agora, 

naqueles produtos que eles não apre-

sentam recibos, não temos provas de 

qual foi o preço de compra e coloca-

mos o preço que é praticado nos ou-

tros estabelecimentos e é o preço que 

esta no momento. Mas nós sabemos, 

sim, que houve um momento em que 

os produtos, falo dos frescos, a batata, 

a cebola, o tomate, subiram na vizinha 

África do Sul e tivemos uma subida 

aqui. A bata-

ta chegou 

a atingir 

4 0 0 / 4 5 0 

meticais e 

a cebola 

550/600 a 

700 meti-

cais. Mas 

se ele nos 

apresen-

ta o 

c o m -

prova-

tivo da 

compra, 

nós não 

temos 

como 

mos comprar, ou seja, açambarcámos 

para garantir os próximos tempos, 

porque não sabemos o que nos espera 

pela frente. Então, houve ruptura de 

stock, por isso que, durante algum pe-

ríodo, ficamos sem açúcar no mercado. 

Entretanto, as fabricas arrancaram, já 

está normalizado e, em princípio, nas 

próximas semanas, o preço do açúcar 

até poderá vir a baixar. O que acontece 

é que, quando a procura é maior, o po-

der de compra aumenta e a quantidade 

do produto reduz. Neste caso, o açúcar 

castanho passou a 75 meticais e o açú-

car branco a 80 meticais, mas acredita-

mos que nas próximas semanas poderá 

vir a baixar.

“Há mal-entendido”
Há quem fala, senhora inspectora, 

de algum excesso de zelo na actuação 

dos inspectores da INAE, que che-

gam a extravasar os limites do estado 

de emergência. O que a inspectora 

tem a dizer sobre isso?

Mas a que se referem em relação a ex-

cesso de zelo?

Dois exemplos: questionou-se a co-

bertura legal das inspecções a pen-

sões ou guest-houses. Mas também 

há situações recorrentes de acções 

inspectivas em que os visados são ex-

postos publicamente.

Aí temos de ter muita cautela, porque 

as mensagens que circulam não re-

portam a verdade. Primeiro, a INAE 

tem competência, sim, de fazer inspec-

ção nas guest-houses, nos hotéis, nas 

pensões e em tudo o que é actividade 

económica. Mas, neste mo-

mento, a INAE não está a 

fazer inspecções na hospe-

dagem. Neste momento, 

nós estamos preocupa-

dos com a abertura de 

bares, barracas e locais 

de grandes aglomera-

dos para evitar con-

taminação e propa-

gação da covid-19. 

A INAE inspec-

cionou ou não 

uma guest-house, 

no bairro do Al-

basine, arredores 

da cidade de Ma-

puto?

Não. O que acon-

teceu é que a bri-

gada teve várias 

denúncias, mas 

não só, passou por 

lá e havia música 

muito alta e com 

as portas fechadas. 

Era uma brigada 

multissectorial que 

integrava a INAE, 

a PRM e a Polí-

cia Municipal e, 

quando se parou, as 

Depois da tempestade, furacão Rita explica-se:

Depois de rusgas que 
terminaram com en-
cerramento de esta-
belecimentos de res-

tauração e de hotelaria, alguns 

míticos como o Continental e 

o Cristal, a dado passo a INAE 

deixou de ter essa garra, essa 

mão dura. Quer isso significar 

que os estabelecimentos já dei-

xaram de ser perigos à saúde 

pública?

[Risos] Não. É o seguinte: real-

mente a INAE fez um trabalho 

árduo em 2017, com muitos su-

cessos e que teve a colaboração 

de todos os órgãos de comuni-

cação, o que foi uma mais-valia 

porque a INAE, por si sozinha, 

não era capaz de fazer-se co-

nhecer a nível nacional. Hoje 

não imaginam, neste período da 

pandemia, todas as pessoas co-

nhecem a INAE. As pessoas li-

gam. Nós não vencemos a aten-

der as chamadas. O 1474 estava 

sempre congestionado. Tivemos 

de pôr mais números para que 

as pessoas pudessem ligar. Re-

cebemos várias chamadas, até 

assuntos que não são da INAE, 

problemas de obras, coisas que 

não têm a ver com a INAE, mas 

as pessoas procuram solução na 

INAE porque viram que, em 

2017, realmente, foi talvez o 

ano do auge do trabalho levado 

a cabo pela INAE desde que 

eu estou lá, há quase 4 anos, a 

completar em Julho. Nos anos 

seguintes, tivemos alguns pro-

blemas internos. É preciso 

reconhecer que houve alguns 

problemas internos. Prontos, 

mudança de metodologia de 

trabalho por parte da direcção 

máxima do Ministério nesse 

período, que não nos permitia 

divulgar porque na altura, se 

recordam, sua excelência o mi-

nistro [Ragendra de Sousa] deu 

uma conferência de imprensa 

em que disse que não podería-

mos levar a imprensa. Então, 

talvez por isso as pessoas pen-

sam que a INAE parou. Mas a 

INAE não parou, em momen-

to algum. A INAE continua 

a fazer inspecções e a encerrar 

aqueles estabelecimentos que 

não cumprem com requisitos. 

Tivemos vários encerramentos 

e suspensões de actividades. A 

única coisa é que deixámos de 

usar a imprensa, mas continua-

mos a dar conferências de im-

trabalhar, as pessoas que lá estavam, 

vendo uma pessoa que vem de fora, 

nova, que vem mudar a forma de tra-

balhar, não ficaram satisfeitas e não 
gostaram muito desta forma de traba-
lhar. Eu sinto que, mesmo hoje, ainda 
existem uns e outros que não gostam 
da forma de trabalhar. Ou seja, quan-
do a pessoa é exigente é considerada 
como uma pessoa que é chata, sei lá 
os termos que posso usar, mas é o que 
tem acontecido. Eu tenho feito é ten-
tar, na medida do possível, garantir 
que o agente económico cumpra com 
aquilo que é a legislação vigente na 
República de Moçambique. Então, eu 
ponho os inspectores a trabalhar, cria-
mos as equipas, neste momento já me 
sinto mais confortável porque tenho 
todas as Direcções. Foram nomea-
dos novos directores, claro cessaram 
funções alguns, mas temos uma nova 
direcção, que vai ter que trabalhar ar-
duamente para melhorar ainda mais o 
nosso trabalho. 
O ministro Ragendra de Sousa tam-
bém não gostava da actuação da ins-
pectora?
Não posso dizer que não gostava da 
actuação. Era a forma dele de ser. Não 
queria que a INAE usasse a impren-
sa. E nós tivemos de respeitar porque 
era o ministro de tutela e ele tem as 
suas justificações de porquê não que-
ria a imprensa. Mas, neste momento, 
fomos orientados que deveríamos, em 
casos críticos, levarmos a imprensa 
para que as pessoas tomem cons-
ciência daquilo que está a acontecer e 
para que o agente económico melhore 
aquilo que é o seu serviço ao consu-
midor.

A inspectora tem saudades do mi-

nistro Ragendra de Sousa

Essa não vou responder.

tro. Mas algumas pessoas foram para 

os quartos se esconder. É por isso que 

vê se a imagem das pessoas a saírem 

com lençóis para não serem visíveis, 

mas nós não entramos no quarto. O 

que pedimos foi para que as pessoas 

saíssem porque estavam aglomeradas. 

Era para que as pessoas saíssem do lo-

cal para fecharmos o bar. O bar está 

encerrado. A guest-house não, está a 

funcionar. Então, há um mal-enten-

dido. Também a STV passou imagens 

de dois locais diferentes e pareceu que 

era o mesmo local porque, realmente, 

há um local onde encontrou-se pros-

titutas, em que aparecem duas jovens 

a fugir, esse é outro local, não é aquela 

guest-house. Então, misturaram 2 as-

suntos e acabou atrapalhando as pes-

soas, pensando que a INAE entrou 

nos quartos. Não. A INAE não entrou 

nos quartos. A INAE não fechou a 

guest-house. A INAE fechou o bar 

porque o bar, em condições normais, 

devia estar fechado. E eles estavam 

na parte de trás do estabelecimento, 

grandes aglomerados de pessoas, não 

estavam a obedecer o distanciamento, 

com bebidas alcoólicas. Qual é o pe-

rigo? É a partilha de garrafas, uten-

sílios, objectos, copos, talheres, etc. e, 

se uma pessoa estiver contaminada, já 

imaginaram quantas pessoas estarão 

contaminadas? Todas aquelas pessoas 

têm famílias. Têm mulheres, maridos, 

filhos. Estes, por sua vez, trabalham, 

têm colegas, então, nunca mais vai 

terminar. Então, o que nós estamos 

a fazer não é nada mais nada menos 

que trabalhar no sentido de passar 

a mensagem a todos para cumprir 

com aquilo que são as medidas cum-

pridas pelo Governo. As pessoas não 

estão a entender qual é o papel, quer 

da INAE, quer da Polícia Municipal, 

quer da PRM. O que estamos a fazer 

é garantir que estes locais de venda e 

consumo de bebidas alcoólicas, os ba-

res, as barracas, devem parar durante 

o estado de emergência. Assim que 

terminar o estado de emergência, vol-

tamos à vida normal, com a certeza de 

que trabalhamos no sentido de mini-

mizar o risco de sermos contaminados 

pela covid-19.

“Não é momento para irmos 
às margens máximas”
Inspectora, como salvaguardar os in-

teresses económicos, nomeadamen-

te, o lucro, observando, ao mesmo 

tempo, as medidas restritivas impos-

tas no âmbito do estado de emergên-

cia?  Não será este um paradoxo?  

Esta é uma das mais importantes 

questões a ter em conta. De uma for-

ma geral, deveríamos olhar para esta 

situação como a seguinte: estamos 

num momento difícil em todo o mun-

do e, neste caso particular, em Mo-

çambique. Então, o que deveríamos 

fazer é nos unirmos. 

Por Armando Nhantumbo 

Não gostaram da minha forma de trabalhar

aqui. A bata-

ta chegou 

a atingir 

4 0 0 / 4 5 0

meticais e 

a cebola 

550/600 a

700 meti-

cais. Mas

se ele nos 

apresen-

ta o 

c o m -

prova-

tivo da 

compra, 

nós não 

temos 

como

económi

mento,

fazer i

dage

nós 

do

b

d
prensa às terças-feiras, que é lá onde 

damos os briefings daquilo que é o 

nosso trabalho. Eu penso que tinha 

mais impacto associar a imagem ao 

trabalho da INAE. Ou seja, quando 

a INAE levava a imprensa, as pessoas 

tinham mais consciência daquilo que 

estava a acontecer. 

Mas constou que houve forças de 

bloqueio à inspectora porque, ale-

gadamente, estava a tocar em inte-

resses intocáveis da elite política e 

económica do país. Quer comentar?

Nunca tive problemas de interferên-

cia para parar de fazer seja lá qual for 

o trabalho. Pelo contrário, sempre que 

fazemos trabalho, temos reportado 

ao órgão máximo, que é o Ministério 

e, quando temos alguma questão, al-

guma preocupação, clarificamos para 

poder avançar com o trabalho. 

Mas, em Maio de 2018, a inspectora 

disse ao SAVANA que havia uma 

campanha movida a partir de den-

tro da sua instituição, que a todo o 

custo procurava desestabilizá-la, de 

modo a não colocar mão dura aos 

agentes infractores. Dizia a inspec-

tora a dado passo e citamo-la: “há 

descontentes que não estão a con-

seguir fazer o que vinham fazendo 

antes e que querem desestabilizar 

a inspectora-geral para dar campo 

de manobra para eles actuarem”. 

Quem eram esses descontentes que 

procuravam desestabilizar a inspec-

tora para não colocar mão dura aos 

agentes infractores?

Talvez eu não iria mencionar nomes 

nem fazer referência a desestabiliza-

ção como tal. O que acontecia é que 

tínhamos pessoas dentro da institui-

ção que não estavam satisfeitas por-

que estavam habituadas a trabalhar 

de uma determinada forma. A INAE 

não é nova,  agora já tem 11 anos. O 

que acontece é que eu mudei a estra-

tégia, ou seja, ao entrar na INAE, eu 

tentei pôr ela mais operacional por-

que a crítica de todos os anos era que 

a INAE só aparecia no final do ano, 

isto digo antes de eu chegar a INAE. 

Era preciso mudar esta percepção 
de que a INAE só funcionava na 

quadra festiva e pôr a INAE a 

funcionar ao longo do 

ano, tendo em conta a 

responsabilidade de 

cada uma das Di-

recções. Daí que 

senti que, com 

esta mudança 

de estraté-

gia, com esta 

mudança de 

forma de 

“A primeira preocupação do Governo foi proteger as crianças, mandando-as para casa. Mas as crianças não 
estão nas casas, elas estão na rua. Muitos pais mandam as crianças às padarias e pastelarias”- Rita Freitas

mandar-lhe vender abaixo do preço da 

compra e da margem de lucro. 

E há razões para a subida dos preços 

dos produtos nacionais?

Os produtos frescos talvez não porque 

a batata e a cebola os preços baixaram 

muito. Mas em relação àqueles de pri-

meira necessidade que produzimos 

localmente, que é o caso do óleo, da 

farinha do milho, da farinha de trigo, 

do açúcar, realmente notámos em al-

guns produtos uma ligeira subida por-

que eles têm de importar a matéria-

-prima e o dólar subiu, então, o custo 

da matéria-prima aumentou, mas foi 

uma subida aceitável. Por exemplo, o 

óleo mantem-se, praticamente, ainda 

ao mesmo valor que estava, 480 me-

ticais para 5 litros, 180 a 200 meticais 

de 2 litros e cerca de 100 para 1 litro. 

Mas há o caso do açúcar, que é um dos 

produtos que temos tido problema. 

Como sabem, existe a época de produ-

ção da cana e há a época da colheita. 

No período em que temos as fabricas 

paralisadas, que é no período em que 

não temos colheita, a Distribuido-

ra Nacional de Açúcar garante stock 

suficiente para não haver ruptura. O 

que aconteceu desta vez? As açucarei-

ras tinham stock garantido, mas en-

trou a pandemia antes da colheita da 

cana para a produção e arranque das 

fábricas. E, com a pandemia, a maior 

parte dos consumidores foi aos esta-

belecimentos adquirir os produtos. O 

senhor que costumava comprar talvez 

1 ou 2 quilos de açúcar, desta vez foi 

comprar 5 a 10 quilos. Eu também fui 

comprar 5 a 10 quilos. Todos nós fo-

atenção a eles e desligaram a música 

e as luzes porque estavam a beber, es-

tavam concentrados na parte traseira 

porque o que está a acontecer agora 

é que como sabem que estamos a fa-

zer um trabalho redobrado, fecham as 

portas principais e ficam na parte do 

quintal, a parte traseira dos estabeleci-

mentos. E foi o que aconteceu naquele 

local. Bateu-se a porta porque sabía-

mos que estavam lá pessoas e estava 

cheio de carros fora, para além dos 

carros dentro do quintal, porque aque-

le local tem um quintal grande e estava 

cheio de carros lá dentro. Eles apaga-

ram as luzes e desligaram a música e 

deixaram se estar. Só que à equipa as 

pessoas lá fora diziam “está cheio de 

gente, está cheio de gente, essa gente 

não parou desde que o Governo de-

cretou o estado de emergência, todos 

os dias”, então, fomos ouvindo o que 

as pessoas iam dizendo enquanto ba-

tíamos a porta. Quando o dono do 

estabelecimento abre a porta, que era 

para dizer que estava encerrado, o que 

não era verdade, meu colega meteu o 

pé e entrámos. Entrou a equipa mul-

tissectorial. Chegados lá atrás, estavam 

a beber. Em grupos. As pessoas esta-

vam aglomeradas. Não entrámos em 

nenhum quarto. O dono do estabele-

cimento pode confirmar. 

E o que aconteceu, então? 

O que aconteceu é que as pessoas que 

estavam ali a desautorizar o decreto 

presidencial, sentiram-se, se calhar 

pessoas conhecidas, muitos entraram 

nos carros para se esconder e, como 

eu disse, estava cheio de carros lá den-

luzes do carro da 

Polícia chamaram 
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to, desinfecção das mãos à entrada, 

desinfecção dos estabelecimentos, 

cumprir com a rotatividade para que 

as pessoas não estejam muito próxi-

mas umas das outras, o arejamento, 

etc. Estamos numa situação crítica 

e devemos seguir todas as medidas 

definidas neste estado de emergên-

cia. O agente económico, se deve 

fechar, sabemos que é um sacrifício 

porque deixa de ter receita e lucro, 

mas devemos cumprir com as medi-

das definidas pelo Governo. A todo 

o cidadão moçambicano e estrangei-

ro residente em Moçambique, tam-

bém que cumpram com aquilo que 

são as medidas. Por exemplo, a pri-

meira preocupação do Governo foi 

proteger as crianças, mandando-as 

para casa. Mas as crianças não estão 

nas casas, elas estão na rua. Muitos 

pais mandam as crianças às padarias 

e pastelarias. As pessoas dispensadas 

ao serviço, não é para ficarem na rua 

e no passeio. Uma mensagem tam-

bém aos jovens para que não fiquem 

nos passeios a consumir álcool, com 

colmans, com carros, música, portas 

abertas, estamos num momento de 

estado de emergência. O consumi-

dor, o agente económico, todos, têm 

de ser o primeiro inspector. 

“Não estão preocupados 
com o bem-servir”
Numa entrevista ao SAVANA, em 

2017, a inspectora dizia que os es-

tabelecimentos de restauração, ho-

telaria e panificação nos davam de 

comer muita sujidade. Qual é o es-

tado de saúde do sector, hoje? Ain-

da há estabelecimentos com águas 

negras nas cozinhas, fossas entupi-

das, infiltração de águas, caixas de 

Mercearias e contentores 
são atentado à saúde 
pública 
Por quê, inspectora? É lá onde a es-

magadora da população dos bair-

ros se abastece. 

Os contentores estão a altas tem-

peraturas, não têm nenhuma janela, 

nem ventilação. Os produtos que 

estão num contentor ou num esta-

belecimento sem janela nem venti-

lação, mesmo que estejam dentro do 

prazo de validade, a altas tempera-

turas perdem a qualidade. Estão a 

imaginar aqueles produtos frescos, 

os iogurtes, os leites para as crian-

ças, os sumos, 365 dias num con-

tentor a altas temperaturas, mesmo 

que a validade seja de 2 anos, per-

dem qualidade. As pessoas olham 

para o prazo de validade e, de facto, 

está dentro, adquirem o produto e 

começam com problemas de saúde. 

Hoje temos muitas doenças e não 

sabemos de onde vêm.  Algumas 

vêm daqui: consumir produtos que 

estão debaixo de altas temperaturas, 

sem condições mínimas. Também 

temos verificado, neste trabalho da 

pandemia, que estes contentores que 

estão nas zonas periféricas da cida-

de, nos bairros suburbanos, até têm 

serviços de talho lá dentro. Eu não 

posso vender carne aos quilos num 

contentor. Eu não posso vender 

pedaços de frango aos quilos num 

contentor porque para eu exercer 

uma actividades destas, tenho de ter 

um talho, que pode ser de micro, pe-

quena, média ou grande dimensão. 

Existem condições mínimas para 

abrir um talho- eu tenho de ter as 

bancas de alumínio, bancada para 

poder cortar aquele produto, rótulo 

E o que seria nos unirmos?  

É os empresários, os consumidores e 

o Governo, todos estarmos abraça-

dos por uma mesma causa, que seria 

trabalharmos para garantir que os 

preços cheguem aos consumidores, 

não à margem máxima do lucro que, 

de acordo com o decreto 56/2011, 

de 4 de Novembro, varia, na maio-

ria dos produtos, até o máximo de 

20%, mas não significa que o agente 

económico tenha de pôr 20%. Não. 

20% é o máximo. Mas, neste mo-

mento, nós queremos que o agente 

económico não vá para as margens 

máximas, mas sim um valor que lhe 

permita ter lucro para pagar as suas 

despesas, mas que ajude aquelas pes-

soas de baixa renda que não têm po-

der de compra, ou seja, capacidade 

para comprarem grandes quantida-

des. Mas, além de estarmos a notar 

alguma especulação, na maioria dos 

casos, os agentes económicos ten-

dem a pautar pela margem máxima, 

mas este não é momento para irmos 

as margens máximas, mas sim para 

aquelas em que ele se sente confortá-

vel pagando as despesas e consiga ter 

algum lucro. Mas ele deve ver qual o 

valor dos produtos básicos que pode 

pôr tendo o seu lucro, mas não pôr 

os valores máximos porque ele esta-

rá a colaborar também no sentido de 

garantir que as populações mais ne-

cessitadas também possam obter os 

produtos. E não só. Os agentes eco-

nómicos, grossistas e retalhistas, nes-

te momento difícil, devem colaborar. 

Quando digo colaborar, estamos to-

dos  unidos por uma mesma causa, 

que é evitar a contaminação e pro-

pagação do vírus, cumprindo com 

todas medidas, como distanciamen-

resíduos sólidos, quinquilharia e 

cremes não tampados e até animais 

de estimação na cozinha?

Ainda há, sim. Isto é um problema 

crítico. Em todo o país continuamos 

a encontrar fossas dentro das cozi-

nhas, mas as cozinhas não deveriam 

ter caixas negras porque é um ris-

co. Em caso de enchimento destas 

caixas, elas transbordam e podem 

contaminar os produtos que se en-

contram naquele espaço. Este é um 

problema sério que encontramos. 

Outro aspecto que temos verifica-

do em muitos estabelecimentos de 

restauração e hotelaria é o não uso 

de caixas de gordura. Deveriam ter, 

no mínimo, até 2 caixas de gordu-

ra para filtrar a gordura para evitar 

que estas caixas fiquem obstruídas. 

Alguns estabelecimentos que estão 

nos prédios acabam prejudicando 

também os inquilinos que estão nos 

prédios porque antes da existên-

cia do restaurante não tinham este 

problema. O que tem se verificado 

é que, nos últimos anos, muitos dos 

agentes económicos não cumprem 

com a legislação e não só: perdeu-

-se o respeito pelo consumidor. Ele 

não está muito preocupado com o 

bem-servir. Não digo que são todos. 

Mas as pessoas pegam numa antiga 

papelaria, numa antiga alfaiataria, 

num antigo escritório, um local não 

tem condições, para transformarem-

-no em restaurante. Por exemplo, a 

maioria das mercearias – agora, no 

trabalho da pandemia, que estamos 

a contemplar as zonas periféricas da 

cidade - aqueles contentores e mini 

mercearias deviam estar encerradas. 

Todas elas.

aprovado pelo Instituto Nacional 

de Normalização e Qualidade, que 

diz qual é o espaçamento, que infor-

mação, etc. Mas eles estão a  vender 

carne, como se estivessem a vender 

não sei o quê. Não têm rotulo, não 

têm validade, data de produção e a 

pessoa quando vai comprar aquela 

carne está em péssimas condições, 

não está dentro de sacos, está atirada 

dentro do congelador. É a carne, é o 

frango, são pedaços de frango, estão 

atirados para dentro do congelador 

como se fosse um talho. Eles não 

podem vender esses produtos. Se 

me perguntar se eles podem vender 

frango inteiro, que tenha o rótulo, 

se as condições dentro do contentor 

estiverem criadas, ele poderá vender, 

mas produtos inteiros, tudo que tem 

rótulos. Mas o que verificámos é que 

ele nem tem ventilação, logo, aquelas 

câmaras não aguentam a temperatu-

ra. Temos tido muitos destes proble-

mas de espaços inapropriados para o 

exercício da actividade e agora com 

a pandemia estamos a verificar que 

afinal de contas a situação é mais 

grave do que imaginámos porque 

qualquer pessoa pega num espaço 

e ergue ali uma barraca, não tem 

nenhuma porta, nenhuma janela, 

nenhuma saída de emergência. Sem 

arejamento, sem ventilação, e com a 

pandemia, se tivermos um vírus...

Verificamos também que eles não 

obedecem a legislação que diz que 

o produto deve estar distanciado 

das paredes a meio metro, 30 cm do 

chão, entre as prateleiras um espaço 

de 1 metro e 20 ou 1 metro e meio 

para garantir que as pessoas possam 

circular e em caso de incêndio ele 

possa dar a volta e apagar o incêndio.

NO CENTRO DE FURACÃO

Continuação da pág.s 15
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Enquanto a maioria dos países 

implementou o distanciamen-

to social e reduziu a actividade 

económica em resposta ao co-

ronavírus, a Suécia adoptou uma abor-

dagem mais moderada. As univer-

sidades e as escolas de ensino médio 

mudaram para o ensino a distância, 

mas os jardins de infância e as escolas 

primárias continuaram abertos, para 

que pais com filhos pequenos pudes-

sem continuar a trabalhar como antes. 

Restaurantes, lojas, transporte público 

e outras empresas nunca fecham. A 

Suécia impôs algumas restrições, mas 

a maioria das medidas é voluntária, 

flexível e depende mais de um sen-

so de responsabilidade individual do 

que da aplicação da polícia. As auto-

ridades de saúde incentivaram o dis-

tanciamento social e outras medidas 

preventivas, mas nunca exigiram que 

as pessoas ficassem em casa, usassem 

máscaras ou evitassem todas as via-

gens. Ao contrário de seus vizinhos, o 

país não fechou suas fronteiras.

Actualmente, existe um debate global 

sobre se o modelo sueco é bom ou 

ruim e se pode funcionar em outros 

países, e é bem provável que o mode-

lo funcione melhor na Suécia do que 

em muitos outros países porque o país 

possui uma forte estrutura institucio-

nal, uma rede de segurança social e um 

alto nível de confiança nas autorida-

des. No entanto, para entender a lógi-

ca por trás do modelo sueco, devemos 

começar em outro lugar.

Está ficando cada vez mais claro que a 

resposta a uma pandemia e suas con-

sequências não é apenas uma ques-

tão de saúde pública, mas também 

económica e política. A complicada 

interação entre saúde pública, econo-

mia e política se tornou mais visível à 

medida que a pandemia progride e os 

políticos sentem uma pressão crescen-

te para “voltar à normalidade”. Alguns 

países foram bastante deliberados na 

busca de uma estratégia de bloqueio 

e, em muitos casos, não tiveram ou-

tra opção, mas outros países agiram 

com pânico ou pensamento de grupo, 

em vez de avaliarem completamente 

o leque de alternativas disponíveis. 

Também em Moçambique, muitos 

comentaristas pediram um bloqueio 

imediato. O que a maioria dos países 

tinha em comum é que eles careciam 

de uma visão holística e de longo pra-

zo da pandemia e de uma estratégia 

para abrir após um bloqueio. É aqui 

que a Suécia é diferente; não porque 

perseguiu objectivos divergentes ou 

implementou medidas radicalmente 

diferentes, mas porque adoptou uma 

visão holística e de longo prazo da 

pandemia do começo ao fim.

Os bloqueios são prejudiciais e insus-
tentáveis. Os bloqueios têm um enor-

me impacto socioeconómico negativo, 

especialmente nas pessoas pobres, mas 

também têm efeitos práticos e psico-

lógicos significativos que podem levar 

ao desespero, fome e mudanças estru-

turais e potencialmente duradouras na 

economia. O dano dos bloqueios será 

conhecido daqui a algum tempo. O 

modelo sueco pressupõe que a pan-

demia durará muito tempo e que um 

bloqueio não poderá ser sustentado ao 

longo do tempo, porque as pressões 

económicas e políticas para abrir se 

tornarão fortes demais, como vemos 

em muitos países, e porque as pessoas 

começarão a quebrar as restrições para 

sobreviver ou simplesmente escapar 

do tédio.

A pandemia não pode ser parada. O 

modelo sueco também assume que, 

como o vírus é transmitido pelo ar 

e não existe vacina, a pandemia não 

pode ser parada, apenas desacelerada 

e, portanto, um bloqueio rigoroso não 

fará nenhuma diferença significativa 

para quantas pessoas serão infectadas 

durante a vida da pandemia. Se um 

país for bem-sucedido em interrom-

per a primeira onda de infecções, ele 

precisará sustentá-lo por meio de tes-

tes, isolamento e rastreamento de con-

tactos, o que apenas poucos países al-

tamente estruturados serão capazes de 

fazer, ou sofrerá ondas sucessivas de 

infecções. O desafio, portanto, não é 

parar a pandemia, mas administrá-la.

Uma abordagem equilibrada e prag-
mática. Além de ter uma visão de 

longo prazo da pandemia, o modelo 

sueco é acima de tudo uma aborda-

gem pragmática baseada na ciência, 

na experiência passada e no que se 

sabe sobre a natureza das epidemias. 

O modelo não é a única estratégia 

viável, mas equilibra a saúde pública, 

as necessidades económicas e políti-

cas, mantendo flexibilidade suficiente 

para que as pessoas possam funcionar 

como antes e manter a “normalidade” 

que procuram. Embora a abordagem 

seja flexível, ela também é direcionada, 

Moçambique já está seguindo a estratégia 
sueca de coronavírus?
Por Arild Drivdal*

por exemplo, proibindo grandes reu-

niões e tentando proteger os idosos, 

onde a Suécia, por sua própria admis-

são, falhou. O fracasso em proteger os 

idosos em tantos países também deve 

ser um sinal de alerta para Moçambi-

que, para que esse objectivo continue 

sendo uma prioridade na resposta do 

país.

As autoridades de saúde pública da 

Suécia estão se comunicando conti-

nuamente com o público em geral, e 

a resposta à pandemia é liderada por 

cientistas e especialistas em saúde pú-

blica. A pandemia é vista como um 

problema compartilhado e não foi 

politizada, como ocorre, por exem-

plo, nos Estados Unidos ou no Bra-

sil. Alguns assumiram que o modelo 

funciona porque o público em geral 

tem um alto nível de confiança nas 

autoridades, mas também ajuda o país 

a ter uma forte estrutura institucional, 

onde os políticos seguem conselhos 

científicos e um sistema de seguran-

ça social, onde as pessoas ainda estão 

pago se eles decidem ficar em casa 

porque se sentem mal. É importante 

ressaltar que, embora as autoridades 

estejam tentando controlar o ritmo 

da pandemia, elas não estão tentando 

impedi-lo. Pelo contrário, as autori-

dades esperam obter pelo menos al-

guma imunidade de grupo, expondo 

muitas pessoas de baixo risco ao vírus, 

incluindo crianças, e, dessa forma, es-

peram que não ocorra uma segunda 

onda de infecções, o que parece inevi-

tável na maioria dos países que imple-

mentaram bloqueios.

Muitas das características descritas 

aqui estão presentes em Moçambique, 

onde as autoridades até agora também 

evitaram medidas extremas e adopta-

ram uma abordagem mais equilibrada. 

A resposta à pandemia em Moçambi-

que é guiada por especialistas em saú-

de pública, não por políticos. O nível 

de confiança nas autoridades não é tão 

alto em Moçambique quanto na Sué-

cia, mas a maioria das pessoas segue as 

orientações oficiais de qualquer ma-

neira. Ironicamente, uma abordagem 

equilibrada também pode funcionar 

bem em um ambiente de baixa con-

fiança, porque as pessoas tendem a 

agir de acordo com o que consideram 

seu interesse próprio para compensar 

a baixa confiança.

Quando se considera a resposta à 

pandemia como um esforço de longo 

prazo, e não como uma emergência de 

curto prazo, uma abordagem equili-

brada é viável, como a OMS também 

reconheceu ao apresentar esta estraté-

gia como um possível modelo para os 

países que buscam para abrir após os 

bloqueios. Uma abordagem equilibra-

da é o modelo mais apropriado para 

países pobres e com sistemas de saúde 

fracos. Moçambique deve confiar em 

suas defesas demográficas por tanto e 

não ter medo do aumento inevitável 

do número de infecções, a maioria das 

quais terá nenhum ou apenas sinto-

mas leves, se os casos identificados até 

agora forem um guia. Prevenir o pâ-

nico e convencer a população de que 

o aumento inevitável do número de 

infecções não é algo a temer é um dos 

principais desafios que as autoridades 

de saúde pública ainda enfrentam.

Justificação similar foi avançada 
após destruições provocadas pelos 
ciclones Idai e Kenneth nas zonas 
centro e norte do país, respecti-

vamente. Mas dada a experiência acu-
mulada que Moçambique tem sobre a 
gestão de situações de emergência, se 
torna problemático, quando o MINE-
DH, mais uma vez, centralmente define 
e aprova o uso de plataformas online e 
essas medidas são replicadas pelas ins-
tituições de ensino sem nenhuma evi-
dência da sua exequibilidade, porque 
o CALEM deve ser cumprido, como 
medidas de mitigação do impacto da 
Covid-19, com pretensão de serem 
aplicáveis para todos as escolas, alunos, 
professores e encarregados de educação, 
independentemente das condições es-
truturais que enformam o nosso siste-
ma de educação em Moçambique. Ape-
sar das justificações,  tanto ou quanto 
plausíveis, que o pessoal do MINEDH 
e até alguns funcionários-docentes das 
universidades em Moçambique que res-
pondem pelas administração e finanças 
tem apresentado oficial e publicamente 
nos órgãos de comunicação social (tele-
visões e rádios), elas (justificações) es-
vaziam-se porque estão dissociadas da 
realidade estrutural socio-económica, 

técnica e financeira que assenta o nos-
so sistema de educação desde o ensino 
primário até universitário. Temos um 
problema real por resolver. O problema 
é reconhecer que o nosso currículo ou 
diversos curricula neste país não tem 
em conta a realidade nacional. Daí o 
recurso a apelos para o cumprimento 
das regras estabelecidas e a descrição 
imediatista das medidas sem explicar 
o que essas medidas significam, como 
vão ser executadas e respectiva exequi-
bilidade e porquê se opta por essa ou 
aquela medida. É problemático tomar 
medidas e justifica-las apenas com re-
curso discursivo óbvio: as regras devem 
ser cumpridas e ponto final. É também 
problemático não tomar medidas para 
evitar o crivo da opinião pública. Ora 
vejamos algumas medidas: 
Primeiro, medidas como o uso de pla-
taformas online, tele-escola (televisão) 
e rádio para assegurar que seja manti-
do, no mínimo, o processo de ensino e 
aprendizagem (PEA) durante o “estado 
de emergência (EtM)”. Mesmo que es-
tejamos em EtM, o princípio de educa-
ção inclusiva plasmado na Constituição 
da República ainda prevalece. Em par-
te, a forma que o MINEDH e as ins-
tituições de ensino encontraram para 

minimizar a exclusão é o uso dessas pla-
taformas online. Mas será mesmo isso? 
Argumento que para se tomar medidas 
como estas não se deve ignorar que nem 
todas as escolas em Moçambique têm 
acesso à energia eléctrica. O simples 
facto de não ter acesso à energia eléctri-
ca, não é apenas o problema das esco-
las localizadas nas zonas rurais. Muitas 
das escolas nas zonas urbanas em todo 
o país, incluindo a cidade de Mapu-
to, não têm acesso à energia eléctrica. 
Sem acesso à energia eléctrica nenhu-
ma plataforma online se apresenta com 
alternativa para alunos e professores 
no processo de ensino e aprendizagem. 
Seja como for, plataformas online como 
skype, whatsApp ou uso do youtube para 
os professores fazerem vídeos e depois 
enviar para os alunos e vice-versa pode 
ser aplicável mas requer recursos técni-
cos e financeiros à disposição dos alu-
nos e professores mais acesso à energia 
eléctrica, nem que fosse para carregar os 
telemóveis de megabites. 
O que parece ser exercício fácil tem im-
plicações económicas, pois as platafor-
mas online, para os que podem, preci-
sam de serem mantidas via pagamento 
às operadoras de telefonia móvel. Quem 
paga as despesas dessas plataformas: o 

professor, o aluno, os encarregados ou o 
MINEDH (proponente) ou as institui-
ções de ensino? Implicações à montan-
te: os professores que devem ministrar 
as aulas nunca foram preparados du-
rante toda a formação deles para o uso 
dessas ferramentas para o ensino. Basta 
folhear o livro escolar e o livro do pro-
fessor para constatar isso. Estamos pe-
rante um professor que se torna aluno, 
por causa da pandemia da Covid-19, 
para aprender a usar as plataformas on-
line (skype, youtube e fazer vídeos) para 
depois ter que ensinar quem não tem 
esses dispositivos online para o efeito. 
Nem as universidades do país estão de-
vidamente preparadas para o efeito. A 
pandemia surge quase no momento em 
que as contratações de novos docentes, 
que nunca tinham ensinado, estavam 
em curso e esses aprendem a ser profes-
sores à distância de alunos em turmas 
que, também, estavam em constituição 
(UniZambeze, 2020). Temos situações 
nas universidades de docentes, antigos 
e novos, que não conhecem seus estu-
dantes e nem estão familiarizados a usar 
dispositivos online. Essa é uma daquelas 
situações que coloca as instituições de 
ensino num paradoxo. Não investiram 
para o ensino a distância (EaD) mas, 

por causa do marketing para justificar a 
continuidade de pagamento de mensa-
lidades por parte dos estudantes, forçam 
docentes e estudantes à essa perplexida-

de de educação, imputando aos pais e 

encarregados de educação pagar pelos 

serviços que devem ser providenciados 

pelas instituições de ensino nos moldes 

de funcionamento normal. E a situação 

não deixa de provocar embaraços às ins-

tituições de ensino, algumas das quais o 

seu funcionamento pleno dependendo 

de docentes com vínculo contratual que 

deve ser honrado pelas instituições: o 

docente espera que lhe seja pago um 

salário pela instituição de ensino a que 

está vinculado pelo serviço prestado. 

Mas a instituição não pode proceder 

o pagamento devido ao docente por-

que o docente gera rendimento para a 

instituição ensino. A Covid-19 coloca a 

todos  (docentes, instituições de ensino 

e os pais e encarregados de educação) 

numa posição legítima para que seja 

invocada a cláusula de força maior. Ou 
seja, no mínimo, justiça para todos.

*Doutorando em Sociologia de Desenvol-
vimento. Faculdade de Letras e Ciências 

Sociais, UEM. Maputo.

A Covid-19 - “estado de emergência”

Ensino Online em Moçambique: recomenda-se 
medidas pragmáticas e descentralizadas? (II)
Por Raul Chambote*



18 Savana 15-05-2020OPINIÃO

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

 Conselho de Administração:
Fernando B. de Lima (presidente) 

e Naita Ussene
Direcção, Redacção e Administração:

AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73
Telefones:

(+258)21301737,823171100, 
843171100

Editor:
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Argunaldo Nhampossa e 

Armando Nhantumbo 

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

António Cabrita, Ivone Soares, Luís Guevane, 
João Mosca,   Paulo Mubalo (Desporto) 

Colaboradores:
André Catueira (Manica)
Aunício Silva (Nampula)

Eugénio Arão (Inhambane)
Maquetização: 

Auscêncio Machavane e 
Hermenegildo Timana.

Revisão
E.P

Publicidade 
Benvinda Tamele (82 3171100)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)
Distribuição: 

Miguel Bila
(824576190 / 840135281)

(miguel.bila@mediacoop.co.mz)
(incluindo via e-mail e PDF)

Fax: +258 21302402 (Redacção)
82 3051790 (Publicidade/Directo)

Delegação da Beira 
Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Telefone: (+258) 82 / 843171100

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz

Cartoon
EDITORIAL

Conta Umberto Eco, na con-
versa que trava com Jean-
-Claude Carrière em A Ob-
sessão do Fogo (Difel, 2009) 

sobre a história e as virtualidades do 
livro, esta situação inesquecível:
«Foi na minha deslocação ao Mali que 
me foi dado descobrir o país dos Dogons, 
cuja cosmologia fora descrita por Marcel 
Griaule no seu célebre Dieu d’Eau (O 
Deus da água). Ora, os trocistas dizem 
que Griaule inventou muito. Mas se in-
terrogarmos hoje um velho Dogon sobre 
a sua religião, ele contar-nos-á exacta-
mente o que Griaule escreveu – isto é, o 
que Griaule escreveu tornou-se na me-
mória histórica dos Dogons… Quando 
chegamos aí, no cume de uma extraor-
dinária falésia, vemo-nos rodeados de 
crianças que nos perguntam todo o tipo 
de coisas. Interpelei uma dessas crianças 
para lhe perguntar se era muçulmana. 
“Não, respondeu ele, sou animista.” Ora, 
até anteontem, para um animista poder 
dizer que é animista, teria de ter passado 
quatro anos na École Prátique des Hau-
tes Études, porque muito simplesmente 
um animista dificilmente saberia que o é, 
como o homem de Neandertal não sabia 
que era um homem de Neandertal. Eis 
dois exemplos de uma cultura oral a par-
tir de agora determinada pelos livros».
Pois é, a informação e o conhecimen-
to não se esquecem, a partir do mo-
mento em que abrem outros campos 
de inteligibilidade e são absorvidos 
como uma vitamina no corpo duma 
comunidade que desconhecia tais no-
vidades.
Na minha adolescência vi um filme 
que me atraiu porque a banda sono-
ra era dos Pink Floyd. Chamava-se 
«La Vallée», e a trama desenvolvia-
-se exactamente em torno deste tema: 
será possível esquecer o conhecimen-
to? É possível, como queria Nietzs-
che, dar um salto para lá da lei, da 
gramática, dos secretos ditames que 
pelos ardis da linguagem expressam 
ou impõem a sujeição que, de comum, 
nos é invisível? (Que quer isto dizer? 
Que do mesmo modo que os outros 

insectos não vêm a teia de aranha 
onde caem - só o nosso aparelho óp-
tico está habilitado a ver a teia - nós 
não conseguimos detectar facilmente 
as teias ideológicas com que as nos-
sas culturas nos moldam, e daí que, 
mesmo quando queremos resistir ao 
seu contágio, sejam absolutamente 
atraentes as diferenças que o outro 
civilizacional nos traz porque nos 
autorizam a interpretar sob um novo 
olhar certos costumes domésticos que 
nunca havíamos interrogado). 
No filme, um grupo de aventureiros 
motivados pelo impulso muito rous-
seauniano de se desligar do mal civi-
lizacional chegava a um vale perdido 
numa floresta onde vivia uma tribo 
ainda virgem de contacto. Face a esse 
“paraíso” rejubilavam com a possibili-
dade de um recomeço “adâmico”
Só que depois tudo o que ocorria 
depois do aparecimento deles emara-
nhava-se em equívocos, por serem os 
seus códigos comportamentais muito 
diferentes dos da tribo; tal como a 
presença deles na tribo, mercê das no-
vas informações que haviam trazido, 
ia desvirtuando a “inocência” da co-
munidade “primitiva”. E progressiva-
mente foram-se dando conta de que a 
sua intrusão adulterara o carácter des-
sa tribo que criam paradisíaca, onde 
agora sentiam despertar uma inegável 
e insuspeita cobiça.
É invariável, em havendo contac-
tos entre culturas diferentes assoma 
inevitavelmente uma terceira, que é 
o resultado de uma simbiose inespe-
rada, como aventa Edouard Glissant: 
desponta uma crioulização quan-
do duas ou mais áreas linguísticas e 
culturais heterogéneas se contactam, 
com um resultado que é imprevisível. 
E aí mudam de forma significativa, 
mesmo que lentamente, os modos 
de vida. Sempre que um camponês 
adquire um telemóvel não comprou 
apenas uma tecnologia, é introduzi-
do em novas formas de socialização e 
de criação de vínculos. Pior, se é um 
cell inteligente. É então impossível 

qualquer retorno às “origens”. Que-
rer fingir uma clausura identitária, 
modulada num suporte cultural de 
“resguardo”, é apenas sintoma de 
uma irresponsabilidade política que 
precisa de alibis.
Vem este paleio a propósito de um 
estudante que prepara uma tese sobre 
o que sejam os critérios para o câno-
ne literário e a quem eu emprestei o 
livro seminal do Harold Bloom so-
bre o tema. Fui depois surpreendido 
porque ele comentou a amigos que 
eu lhe emprestara o livro, declarando 
que não tencionava lê-lo. Abismou-
-me a sua rejeição, dado que o livro 
de Bloom, para o tema, é incontorná-
vel, atitude que eu não compreendia 
até que alguém acabou com a minha 
inocência ao explicar que ele não 
aceitava o livro porque o mesmo não 
era africano e “pertencia à tradição 
ocidental”. Bom, de antemão tenho 
a certeza de que qualquer contribu-
to conceptual que refresque a leitura 
sobre qualquer tema cultural ou área 
científica pertence a todos, não tem 
fronteiras étnicas, depois imagine-se 
que o Wole Soyinka ou o Aimé Ce-
sáire rejeitavam o Shakespeare porque 
é da tradição ocidental: com isso  per-
diam uma parte importante e vital da 
sua obra teatral (onde, precisamente, 
dialogam com o bardo inglês). O que 
estes africanos trouxeram de novida-
de aconteceu porque souberam cruzar 
os seus genes culturais com o do outro 
e expandir o campo.
Uma coisa é defendermo-nos do eu-
rocentrismo, outra a tolice de confun-
dirmos a árvore com o bosque. No 
bosque da cultura o meio ambiente 
só é sustentável se mantiver intacta 
a sua diversidade biológica e botâni-
ca, se for unicamente de eucaliptos é 
mais feio, mais pobre e mais indefeso 
a todo o tipo de incêndios. A cultura 
humana é um bosque que não autori-
za a monocultura. Não compreender, 
além de estulto, é uma dramática per-
da de tempo, até porque a roda está 
inventada.

Monoculturas

Tem sido motivo de acesos debates a questão de se no quadro 

das actuais medidas do estado de emergência, e com todos os 

estabelecimentos de ensino encerrados, deve ser justo ou não 

os estudantes continuarem a pagar as suas propinas mensais.

De um lado estão as escolas, que defendem que apesar da suspensão 

das aulas elas têm que continuar a suportar os seus encargos fixos, 

que incluem o pagamento dos salários aos professores. 

Do outro lado, os alunos e seus pais ou encarregados de educação 

entendem que não havendo actividades escolares a título presencial 

não se justifica que continuem a pagar propinas.

Na sua defesa, as escolas argumentam que introduziram mecanis-

mos alternativos de ensino à distância pelo que, em termos efectivos, 

elas continuam a prestar o mesmo serviço, mesmo sem a presença 

dos alunos nas escolas.

Parece ser um debate interessante, mas também algo cuja solução 

não depende só do entendimento destas duas partes. 

A primeira questão que deve merecer consideração é que a actual 

situação resulta de medidas excepcionais, tomadas pelo Governo, e 

que nenhuma das partes teria antes previsto. O entendimento ori-

ginal de ambas as partes era de que as aulas decorreriam nos moldes 

tradicionais, sem que alguma vez houvesse necessidade de se recor-

rer a meios virtuais, excepto no processo normal de comunicação 

entre estudantes e professores. 

Em segundo lugar, é preciso questionar se, havendo um coman-

do com força de lei, e que obriga ao encerramento das actividades 

escolares, haverá necessidade das escolas se sentirem obrigadas a 

oferecer alternativas para continuarem, nas actuais circunstâncias, a 

prestar o seu serviço de ensino aos seus alunos.

O terceiro ponto é uma questão prática, que tem muito a ver com 

a eficácia destes meios alternativos de ensino à distância, dado que 

nem todos os alunos dispõem dos meios tecnológicos que lhes per-

mitam fazer um aproveitamento integral das oportunidades que 

estão a ser oferecidas, ou mesmo até porque a disponibilidade da 

internet pode ser variável em diferentes pontos onde eles se encon-

trem.

Há um quarto elemento que parece não fazer parte dos cálculos 

das escolas, nomeadamente o facto de que como consequência das 

actuais restrições, haverá pais ou encarregados de educação cujas 

condições financeiras terão sido afectadas ao ponto de já não pode-

rem continuar a suportar os seus encargos.

Postos em consideração todos estes aspectos, parece evidente que 

não haja condições nem para as escolas continuarem com a preten-

são de que dispõem de meios alternativos eficazes para continua-

rem a leccionar nem para os estudantes fingirem que estão adquirir 

quaisquer conhecimentos. A situação é difícil para todos e é melhor 

que se aceite esse facto.

O que não se pode compreender é a atitude de indiferença das auto-

ridades de Educação no país, que já deveriam há muito ter tomado 

a iniciativa de intervir para impor uma ordem que parece estar a 

fazer muita falta. 

A última vez que a Ministra da Educação e Desenvolvimento Hu-

mano, Carmelita Namashulua, se pronunciou publicamente sobre o 

assunto, sugeriu que as escolas e os seus utentes encontrassem uma 

forma de se entenderem. Como quem diz, “não é da nossa respon-

sabilidade”. 

A pergunta que deve ser feita perante tamanha monstruosidade 

é se a situação actual decorre de uma decisão do Governo e este 

mesmo Governo se iliba de assumir responsabilidades perante as 

consequências dos seus próprios actos, ainda se pode chamar de 

Governo? 

Claro que neste caso compete ao Governo intervir e tomar uma 

decisão que tome em conta as actuais circunstâncias e salvaguarde 

os interesses de cada uma das partes. Pode ser difícil, mas governos 

existem para tomar decisões, incluindo as mais difíceis.

O estado de emergência, 
as propinas e o medo de 
tomar decisões
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A 
grande maioria dos 

muçulmanos do mun-

do são pessoas pacíficas 

e se opõem com vigor 

à apropriação pelos terroristas 

do conceito da “Jihad” (combate 

interior) que entendem não deve 

ser usado em acções violentas. 

Na prática os fundamentalistas 

fazem exactamente o contrário, 

usando o conceito de “Jihad” 

para desestabilizar, para criar o 

caos, para criar o terror.

Vários estudiosos e investigado-

res, em particular da academia 

americana, definem o terrorismo 

como os actos violentos ou que 

ameaçam usar a violência contra 

civis (não combatentes) com o 

objectivo de exercer vingança, 

de intimidar ou de qualquer ou-

tra forma para aterrorizar uma 

determinada comunidade ou 

população. Terroristas são indi-

víduos não estatais que praticam 

a violência contra populações 

civis para atingir determinado 

objectivo político, religioso e/ou 

material.

Admitem esses académicos que 

duas características essenciais 

definem o terrorismo: em pri-

meiro lugar, os actos terroristas 

são dirigidos contra a população 

civil o que está completamente 

fora das leis da guerra clássica 

que proíbem a perseguição a 

não-combatentes, pelo que as 

acções terroristas são conside-

radas como crimes de guerra; 

em segundo lugar, os terroristas 

usam a violência para produzir 

um efeito dramático, para ins-

talar o medo na população alvo 

e nas comunidades vizinhas. É 

normalmente uma fase prepa-

ratória para controlar militar-

mente um determinado territó-

rio e sua população, segundo a 

experiência vivida nos países do 

Médio-Oriente.

A Primavera Árabe
As manifestações da Primavera 

árabe iniciaram na Tunísia em 

Dezembro de 2010 e se espa-

lharam por vários países árabes. 

Em Dezembro de 2013 as ma-

nifestações populares tinham le-

vado à substituição dos governos 

da Tunísia, do Egipto (2 vezes), 

da Líbia e do lémen. Tumultos 

mais ou menos violentos ocorre-

ram no Bahrein e na Síria. Ma-

nifestações de rua na Argélia, no 

Iraque, na Jordânia, no Kuwait e 

na Arábia Saudita entre outros 

em menor escala levaram a re-

modelações na governação des-

ses países.

Estas manifestações populares 

denunciaram injustiças sociais, 

a grande corrupção reinante e a 

falta de democracia interna. Na 

Síria a contestação conduziu à 

guerra civil que ainda hoje per-

dura.

Estas turbulências sociais, mais 

ou menos violentas, criaram um 

ambiente favorável ao apareci-

mento de grupos fundamenta-

listas islâmicos jihadistas, ten-

do-se destacado a al-Nusra que 

em 2012 se juntou à oposição na 

Síria para derrubar o regime de 

Bashar al-Assad.

Em 2013 (Abril) o chamado Es-

tado Islâmico uniu forças com a 

al-Nusra constituindo o que vi-

ria a chamar-se o ISIS (Estado 

Por outro lado, abastecia-se em 

material de guerra que os ameri-

canos tinham fornecido ao exér-

cito regular que haviam treinado 

e equipado.

O objectivo final do Estado Is-

lâmico (Daesh ou Daash em 

língua árabe) é declarar um ca-

lifado e designar um Califa para 

dirigir o território sob seu con-

trole.

Fica a impressão que o objectivo 

do EI era, na prática, apropriar-

-se de dinheiros e outros valores 

para uso próprio dos jihadistas, 

que no entretanto passaram a 

oprimir as populações, invocan-

do o rigor da disciplina do que 

dizem ser a Lei de Deus, a Sha-

ria.

teressados em neutralizar as am-

bições “imperialistas” do Estado 

Islâmico.

No dia 22 de Setembro de 2014, 

bombardeiros americanos ata-

caram na Síria alvos do EI e 

também dos fundamentalistas 

da al-Nusra; o EI controlava 

e governava a ferro e fogo um 

território mais extenso que o 

Reino Unido e afirmava querer 

estender a sua influência a todo 

o mundo.

Al-Qaeda e Estado Islâmico
Já a al-Qaeda com as suas várias 

filiais terroristas espalhadas pelo 

mundo, mantinha o seu objecti-

vo político de combater os “in-

tarem serem esfaqueadas e/ou 

decapitadas.

No domínio do recrutamento, 

enquanto que a al-Qaeda co-

loca condições selectivas, como 

conhecimento dos preceitos 

religiosos entre outros o que 

limita a adesão, o EI facilita o 

recrutamento treinando e dou-

trinando de seguida os inscritos 

para realizar missões terroristas, 

que têm por objectivo “criar uma 

vida melhor para todos” e “aca-

bar com o descontentamento 

provocado pelo regime político 

em vigor”.

O EI mobiliza em todo o mun-

do dizendo: “Venham combater 

connosco. Após a vitória podem 

voltar para as vossas famílias. Se 

morrerem vão direitinhos para 

o Paraíso, se Deus quiser. Allah 

cuidará dos que ficarão para trás. 

Durante a luta o Califa cuidará 

de vós”.

Algumas conclusões
A al-Qaeda tem objectivos po-

líticos bem definidos na sua 

luta terrorista que é contra os 

“infiéis” do Ocidente com os 

EUA à cabeça, que pretendem 

enfraquecer. Visam desestabili-

zar os ocidentais que prejudicam 

os muçulmanos e pretendem 

também neutralizar os próprios 

muçulmanos moderados dos 

estados muçulmanos laicos. Na 

prática pretendem que todos os 

muçulmanos sejam governados 

pela Sharia ou Lei de Deus; 

acham que os “infiéis” exploram 

as suas riquezas (hidrocarbone-

tos), um neocolonialismo que é 

preciso terminar.

O Estado Islâmico tem como 

objectivo político instaurar a Lei 

da Sharia usando todos os mé-

todos terroristas por mais bárba-

ros e desumanos que possam ser. 

Visa controlar/governar a popu-

lação de um determinado terri-

tório, constituído em Califado, 

dirigido por um Califa, reviven-

do assim os tempos do início da 

expansão da religião muçulmana 

e a sua bandeira negra. Visa co-

brir cada vez mais territórios em 

todo o Mundo.

*Antigo ministro de Segurança no 
governo de Samora Machel 

Bibliografia: 
-  O Estado Islâmico, por Jessica Stern 

e J.M. Berger, académicos norte-

-americanos.

-  O Islão e o Ocidente, Jaime Nogueira 

Pinto

-  Wikipédia.

Algumas notas sobre o terrorismo do estado islâmico no Iraque e na Síria

O terrorismo
Por Jacinto Veloso*

Islâmico do Iraque e Síria, na 

sigla em inglês).

O ISIS conquistou rapidamente 

grandes extensões de território 

que passou a controlar e a go-

vernar, tendo captado o apoio 

político da maioria da popula-

ção, descontente com os regimes 

ditatoriais do Iraque e da Síria.

Na gestão das novas zonas “li-

bertadas”, os responsáveis do 

ISIS apoderaram-se dos dinhei-

ros em depósito nos bancos, co-

bravam impostos, requisitavam 

diversos meios aos privados, 

mobilizavam financiamentos 

externos (normalmente donati-

vos), vendiam crude oil aos con-

trabandistas, vendiam antigui-

dades, etc., etc. Outras fontes de 

receitas eram os resgates cobra-

dos por raptos de pessoas com 

clara capacidade financeira. O 

ISIS foi a certo momento con-

siderado uma muito rica organi-

zação, capaz de abrir e financiar 

novas frentes em novas regiões. 

A acção contra-terrorista
Face ao avanço do fundamenta-

lismo islâmico, a reacção ameri-

cana e dos seus aliados foi: fragi-

lizar o EI e organizar a ofensiva 

para o destruir, utilizando uma 

estratégia antiterrorista abran-

gente e consistente, atacando o 

EI simultaneamente no Iraque e 

na Síria.

Os EUA investiram 25 mil mi-

lhões de USD no treino e equi-

pamento do exército iraquiano 

ao longo de 8 anos e sem grande 

resultado, porque nos momentos 

decisivos os soldados formados 

pelos americanos desertaram fu-

gindo das ofensivas militares do 

ISIS.

A coligação antiterrorista coor-

denada pelos EUA incluiu: o 

Reino Unido, a França, a Aus-

trália, o Canadá, a Alemanha, 

a Holanda e ainda o Bahrein, 

a Jordânia, a Arábia Saudita, a 

Turquia, o Qatar e os Emiratos 

Árabes Unidos, estes últimos in-

fiéis”, na prática os ocidentais 

com os EUA à cabeça, fomen-

tando atentados e outros actos 

terroristas desestabilizadores, 

sem a preocupação de governar 

territórios ou mesmo de só os 

controlar. O exemplo típico foi 

o atentado contra as torres do 

World Trade Center, em New 

York, em 11 de Setembro de 

2001, o conhecido 9/11.

Ao contrário, o EI para criar pâ-

nico na população e nas forças 

da ordem, inicia as suas acções 

terroristas, como fez no Iraque 

e na Síria, com actos terroristas 

bárbaros e selvagens matando 

pessoas indiscriminadamente 

à facada, queimando casas e os 

bens da população, assim como 

decapitando civis e militares. O 

efeito que conseguiram no Ira-

que e Síria, com a táctica atrás 

descrita, foi que quando ataca-

vam os quartéis das forças da or-

dem, estas fugiam abandonando 

veículos e armamento, para evi-
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
sociedade moçambicana tem 

vindo a conformar-se com o lado 

oficial das informações veicula-

das pelo Governo. É, nesse senti-

do, “disciplinada”. No entanto, à luz do di-

reito conferido pela própria Constituição, 

é de todo salutar que a informação seja 

cada vez mais isenta, mais do domínio pú-

blico, e cada vez menos restritiva, menos 

codificada com esta e aquela classificação 

protectora. É assim que o histórico do 

consumo de informação segura entra no 

balanço entre a “veiculação oficial” e como 

o cidadão a confronta com a realidade.

Todos queremos acompanhar o desenvol-

vimento do nosso País nos domínios po-

lítico, económico, cultural e social, partin-

do de um consumo de informação que se 

considera seguro por ter uma base oficial 

que a legitima. Esquecemo-nos da exis-

tência de uma diversidade de fontes sobre 

o mesmo assunto. Tendo a informação 

sido disponibilizada por uma instituição 

governamental, logo, é tida como credível. 

Mas este ideal é desafiado por aquilo que 

alguns chamariam de oferta ponderada, 

outros designariam por sigilo, ocultação 

História versus Penumbras
como necessidade de estabilidade social, adia-

mento da verdade, preparação do cidadão para 

a verdade. Ainda que extremássemos a infor-

mação rotulando-a de sigilosa, o cidadão con-

tinuaria a reclamar o direito a essa informação. 

A disponibilização da mesma, claro que deve 

ou deveria obedecer a alguns critérios. O im-

portante é que não seja vedada para “todo o 

sempre”.

Consideremos um exemplo. Passadas mais de 

quatro décadas depois da independência polí-

tica de Moçambique, e muitas mais após o iní-

cio da luta de libertação, continua em surdina 

a exigência da reescrita da história recente do 

nosso país. Alguns já se referiram a isso como 

sendo a necessidade de se (re)escrever a verda-

deira história de Moçambique. “Verdadeira”, 

porquê? Várias reportagens e entrevistas têm 

marcado o nosso quotidiano, desde a abertura 

política, no exercício da liberdade de imprensa, 

apresentando uma versão diferente sobre, por 

exemplo, os passos que levaram à formação 

do partido político no poder, a cronologia da 

luta armada, a morte de Mondlane, a questão 

da sucessão pós-Mondlane, as motivações da 

adopção de uma ideologia política que ali-

mentou e/ou sustentou o monopartidarismo, 

as supostas penumbras no cumprimento dos 

acordos de paz, os jogos de sucessão das li-

deranças do País e do partido no poder im-

pregnados de tribalismos. Como estas maté-

rias têm sido tratadas tendo em conta, por um 

lado, a informação “oficial” dos manuais esco-

lares, a formação nas academias militares, etc., 

e, por outro, as “novas verdades” avançadas por 

uma imprensa com um maior acervo de in-

formação? Valerá a pena uma actualização da 

história recente?

A informação disponibilizada oficialmente 

sobre os problemas candentes da Sociedade 

moçambicana é desafiada e deve ter em conta 

o efeito da globalização. O “oficial” é confir-

mado ou desconstruído a partir das redes so-

ciais. Estas antecipam a informação “oficial”. 

As “fake news” não andam distantes. O que 

já foi verdade durante muito tempo tem a 

oportunidade de se reconciliar e trazer à tona 

roupagens mais condizentes com os factos 

e acontecimentos do passado. Não seja por 

isso, cremos nós, que alguns taparam a cara 

aquando dos dados barulhentos da “actualiza-

ção de Gaza”; assobiam para o lado quando 

acompanham a evolução interna da pandemia 

Covid-19 e têm fé numa melhor qualidade de 

informação sobre o caso “dívidas ocultas” 

que hoje avança por mérito da Sociedade 

Civil. A informação é, sem dúvida, poder, 

sobretudo quando ela se encontra no lu-

gar certo, no tempo certo. É respeitada 

por quem percebe a necessidade de a va-

lorizar. 

As versões da imprensa (dita independen-

te) fizeram com que a chamada história 

oficial “escrita pelos vencedores” se trans-

formasse simplesmente em uma versão, 

com a particularidade de liderar aquilo a 

que chamaríamos de “início do debate”. 

Muitos podem continuar a defender a im-

portância da existência de tabus criadores 

de “unidade” e geradores de “patriotismo”, 

o que até é compreensível. O problema é 

que os tabus, quer queiramos ou não, são 

desafiados pelo tempo devido ao seu pró-

prio ciclo de sobrevivência. Não se trata 

de “coragem para a abertura” ou para uma 

actualização da nossa História. Trata-se 

de uma nova abordagem, que já existe, so-

bre “assuntos antigos” cujo volume e qua-

lidade de informação actual obriga a que 

se adopte um novo paradigma discursivo 

tanto político como escolar.   

Ela nasceu em pleno coração da região 

carbonífera no seio daquilo a que se 

deu o nome de escândalo geológico. 

A sua casa ficava a escassas cente-

nas de metros da boca grande e negra que 

conduzia ao interior do túnel onde, durante 

décadas, homens se dedicaram a extracção 

do carvão e onde centenas deles morreram 

vítimas da fina poeira que desse processo 

emanava. 

Ela nasceu preta, rentita, de olhos verdes 

como os pêssegos da Angónia, lábios verme-

lhos e carnudos como as amoras de Tsan-

gano e os dentes brancos como os grãos de 

milho jovem da região de Dómuè. 

Ela ficou a saber pelo seu pai aos cinco anos 

que o seu bisavó materno, o seu avó pater-

no tinham morrido na flor da idade madu-

ra, vítimas do trabalho que fizeram durante 

dezenas de anos, no meio daquela garganta 

escura e negra que dava emprego e morte a 

todo o que era homem na região. 

Salvo os que se aventuravam a morrer nas 

mesmas circunstâncias a extrair cobre nas 

minas da Zâmbia. Ou os afortunados que 

se formavam secundária ou superiormente e 

arranjavam outros empregos melhores. 

Pra ela, no entanto, o destino talvez fosse 

diferente. 

Ela nasceu, afinal, familiarizada com essa 

fina poeira de carvão que impregnava a at-

mosfera a qualquer hora do dia ou da noite, 

a qualquer altura do ano, fosse qual fosse o 

tempo que fizesse. 

Ela começou a inalar a fuligem como parte 

do ar que respirava, ainda, no ventre da mãe. 

E, desde criança que se tinha habituado a 

aquela paisagem de árvores, de folhas cujo 

verde estava permanentemente coberto pela 

lâmina de fuligem negra. Pelos troncos das 

árvores, também, cobertos por essa fuligem 

e sem juvenilidade. 

Mas, justamente, considerando tudo isso, 

quando ela completou cinco anos, o pai le-

vou-a ao curandeiro da zona: o velho Panga-

nane que vivia no sopé do monte Kambulat-

sitsi a fim de que a preparasse para o futuro, 

pois não estava de forma alguma disposto a 

perdê-la ainda jovem ou criança. 

Panganane fez sete incisões na palma das 

mãos da Pretinha de Ébano. 

Na mão esquerda fez uma única que in-

corporava o espírito e a alma do gigante 

Mafungura, aliado do Kambulatsitsi, o sá-

bio, que levava à cintura as sete chaves que 

abriam as sete portas do céu e da terra. 

Na mão direita fez as seis incisões que in-

corporavam o gigante Mbalame que era o 

gigante alado que a poderia transportar a 

qualquer destino sem olhar a distâncias nem 

a fronteiras. 

Fez-lhe, também, a incisão de malambe, a 

árvore corpulenta, generosa e forte que no 

tempo seco não se cansava de fornecer água 

doce a todos os que dela precisassem. 

Fez-lhe, também, a incisão do gigante Djad-

ja, o gigante da serenidade, tranquilidade e 

pensamento profundo. E escreveu-lhe, tam-

bém, o gigante Massanica que lhe poderia 

proporcionar o acesso a alegria cega e quase 

sem limites da embriaguez e volúpia do de-

sejo satisfeito. 

Fez-lhe a incisão do gigante Ndzira, o chefe 

das encruzilhadas que lhe poderia indicar, a 

qualquer momento, qual o caminho a seguir 

quando estivesse a enfrentar um momento 

de indecisão perante o que deveria fazer. 

E, por fim, fez-lhe incutir o espírito do gi-

gante Nganhonho, gigante rezingão que 

nunca estava satisfeito com nada, escossiava 

permanentemente e a sua tendência natural 

era do não. 

A Pretinha de Ébano cresceu e fortaleceu-se 

rodeada pelo amparo, conselho e solidarie-

dade destes sete gigantes. E aprendeu que o 

melhor caminho a seguir para o seu fortale-

cimento como ser humano e ser integrante 

de outras humanidades era viajar, conhecer, 

interrogar, problematizar e ser solidária. 

Conheceu assim, sem grandes dificuldades, 

o prazer da meditação visitando a capela do 

Lifidzi e permanecendo lá, sozinha durante 

horas. 

Ou percorrendo as estradas e contrafortes 

que levavam ao planalto da Angónia, de 

Tsangano, de Zóbuè e aprendeu, também, 

a solidão, o abandono profundo, visitando 

a zona do Zumbo para onde só se poderia 

chegar usando o recurso do gigante alado, o 

Mbalame. 

E usou a sabedoria de Kambulatsitsi cuja a 

idade se confundia quando o próprio mundo 

viveu as alegrias da felicidade cega, Massani-

ca, resolveu as encruzilhadas da vida com o 

Ndzira, e soube tornar-se uma mulher forte 

e independente. 

De modo que, quando aos dezassete anos 

assistiu ao acto que assinalou a entrega do 

carvão da sua terra ao rio Doce disse ao seu 

pai que lutaria para que as mortes por inala-

ção contínua daquele pó de fuligem tivessem 

fim. 

E que não descansaria enquanto isso não 

acontecesse. Embora não tivesse sido só 

pelo seu próprio esforço, isso veio acontecer 

umas dezenas de anos mais tarde quando ela 

liderou um grupo que demostrou que por 

debaixo daquelas toneladas de carvão que 

se tiravam daquelas minas jazia uma mina 

infinita de diamantes que ninguém estava 

disposto a declarar publicamente. 

E, ela não parou de lutar até que aos setenta 

e sete anos essa mina foi declarada existen-

te, de facto, implicando a sua exploração, o 

encerramento definitivo da exploração do 

carvão. Tudo isto, se veio a saber-se graças 

a um exercício de extrapolação da História.

Pretinha de Ébano morreu aos cento e no-

venta e sete anos feliz e realizada e no seu 

velório, apenas, os sete gigantes que a trans-

portaram numa carroça de ébano, puxada 

por setenta e sete bodes brancas, para o alto 

dos contrafortes do sistema Maravia-An-

gónia donde continua a velar pelos destinos 

dos seus, para seu bem. 

Pretinha de Ébano e os sete gigantes 
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À 
escala mundial, a 

pandemia Covid-19 

ameaça e ceifa mi-

lhares de vidas todos 

os dias e está a provocar sérios 

danos às economias nacio-

nais de todo o mundo. Para 

fazer face a esta situação, su-

bitamente o que o paradigma 

anterior não permitia, passou 

a ser permitido. Os governos 

passaram a ter grande proemi-

nência na acção económica e 

social, incluindo fazendo fluir 

dinheiro para o sector priva-

do, o que até a pouco tempo 

era uma heresia. Na Europa, 

no Japão, na China, na India, 

em muitos outros países e nos 

EUA estão a ser libertados tri-

liões de dólares e euros para 

salvar as empresas e assegurar 

a oferta e a distribuir dinheiro 

aos trabalhadores e às famílias 

para manterem a procura. 

Sem considerações de limites 

de défice orçamental, em me-

nos de um mês, o impensável 

aconteceu: o Federal Reser-

ve Bank (banco central dos 

EUA), o Banco Central Euro-

peu e aqui mais perto, o Banco 

Central das Maurícias, saíram 

em socorro às empresas e ao 

emprego. 

Os modelos clássicos de in-

tervenção via banco central 

ou orçamento do Estado, não 

têm sido suficientes. As me-

didas adoptadas nas últimas 

semanas alteraram os para-

digmas existentes. Os países 

industrializados, em menos de 

2 meses, já decidiram injectar 

mais de 10 triliões de dólares 

para que as suas economias 

e serviços públicos de saúde 

não colapsem. Na Europa, as 

taxas de juros do BCE são ne-

gativas. O Presidente Trump 

recomenda ao FED para bai-

xar ainda mais a taxa de juros 

actual que ronda 1%.  O Bank 

of England está a debater se 

baixa o juro de 0,1% para juro 

negativo. Trata-se de salvar 

vidas e manter os serviços pú-

blicos de saúde e a economia a 

funcionarem. 

Segundo a legislação propos-

ta ao Parlamento das Maurí-

cias, o Banco Central vai usar 

Uma resposta económica moçambicana 
aos desafios da covid-19
Por Rui Correia

cerca de USD 7 biliões, parte 

das suas reservas, “para assistir 

o Governo nas suas medidas 

fiscais para estabilizar a eco-

nomia” Neste quadro, para mi-

norar os efeitos do Covid-19, 

“o Governo, irá investir em 

qualquer empresa nacional e 

assim facilitar o seu desen-

volvimento, com foco nos 

sectores geradores de divisas 

(o turismo e as exportações) 

e segurar o emprego”. – vide 

https://www.bloombergquint.

com/onweb/mauritius-cen-

tral-bank-set-to-back-effort-

-to-stabilize-economy - Este 

pacote de estímulos constará 

do orçamento de Estado.

Os Estados dos vários países 

estão a emitir dinheiro, em 

apoio às empresas privadas 

e públicas. Esta política será 

executada com foco em seg-

mentos vitais para a economia 

relacionada com os efeitos da 

pandemia e dentro de certos 

limites. O objectivo visa sal-

var as empresas, o emprego e 

atenuar os desequilíbrios en-

tre a procura e oferta de bens 

e serviços na economia. Este é 

claramente um conceito key-

nesiano, muito praticado a se-

guir à segunda guerra mundial, 

e que tinha por objectivo esti-

mular a produção e o emprego 

através sobretudo do investi-

mento público e restabelecer 

o equilíbrio entre a economia 

real e a monetária, visando o 

pleno emprego.

Moçambique, em situação de 

emergência declarada, os pou-

cos recursos cedidos pelo FMI 

e pela comunidade internacio-

nal são insuficientes. É sabido 

que o nosso Ministério das 

Finanças não possui reservas 

nem excedente orçamental 

para promover uma efectiva 

política em defesa e promoção 

da economia nacional. Mas o 

Banco de Moçambique pos-

sui recursos. Claro que emi-

tir moeda tem os seus custos 

inflacionários de curto prazo, 

mas o mercado se restabelece 

pelo efeito neutro da moeda. 

Face aos danos que a pan-

demia que o Covid-19 está a 

provocar, as opções no presen-

te momento são: (i) manter 

o actual objectivo de taxa de 

inflação de 3% a 5% ao ano e 

ter uma economia de rastos, 

com desemprego a subir,  ou, 

em alternativa, (ii) permitir, de 

forma controlada, só por um 

ou 2 anos, aumentar a taxa de 

inflação para 10% ou 12% no 

ano corrente, e assim liber-

tar recursos monetários para 

o mercado, e assim garantir a 

manutenção do essencial da 

capacidade produtiva e o em-

prego.  

Este ajuste de conceito, permi-

te libertar dinheiro para objec-

tivos prioritários que vierem 

a ser seleccionados e assim, 

se salva o essencial da econo-

mia. Em particular trata-se 

de suportar selectivamente  

as empresas e trabalhadores 

dos sectores directamente re-

lacionados com os efeitos da 

pandemia e que asseguram a 

normalidade da vida do cida-

dão como é o caso da saúde, 

educação, abastecimento ali-

mentar, transportes, logística, 

importação de bens de consu-

mo e matérias-primas para a 

industria relacionada com os 

efeitos do coronavírus e tam-

bém suportar as empresas ge-

radoras de divisas, incluindo 

o turismo e as que substituem 

importações, entre outros, a 

definir pelo Governo. 

Neste contexto, sugere-se que 

com os devidos ajustes e limi-

tes para o caso de Moçambi-

que, que se implemente um 

modelo à semelhança do que 

está a ser implementado pelo 

Banco Central das Maurícias 

em resposta ao Covid-19. 

Sem alarmismos, mas com 

frieza, é bom registar que, 

para além de mortes, a pan-

demia Covid-19 está a gerar 

uma ampla devastação social e 

económica em Moçambique: 

fecho de empresas, desempre-

go, famílias sem meios de sub-

sistência, falta de liquidez para 

alimentar o sector informal, 

fome. 

É essencial um apoio urgente 

à tesouraria das empresas. Se 

se deixa as empresas morre-

rem será muito difícil reani-

mar a economia quando tudo 

tiver passado.  Aparentemen-

te, estamos com o calendário 

atrasado, mas é importante 

registar que não estamos imu-

nes às consequências da pan-

demia. Ninguém sabe ao certo, 

mas todos estamos a sofrer as 

consequências. Nos vários dis-

cursos pelo mundo afora já se 

fala de que a pandemia poderá 

perdurar 2 anos. 

É importante olhar para os 

problemas à nossa frente e 

procurar soluções fora dos pa-

drões usuais (out of the box). 

É essencial elevar a capacidade 

dos serviços públicos de saúde, 

manter as empresas e o empre-

go e apoiar as famílias. Isso é 

urgente e, o momento, é agora.

Sugere-se assim uma inter-

venção ampla (i) no plano so-

cial e (ii) nas empresas, através 

da constituição urgente de um 

Fundo de Solidariedade, com 

o objectivo de (i) alavancar 

capacidades nacionais no pla-

no da saúde e educação e (ii) 

manter e desenvolver as capa-

cidades no plano empresarial 

nacional. 

Numa fase inicial, e tratando-

-se de uma iniciativa única, 

singular e abrangente, o finan-

ciamento inicial deste Fundo 

seria por via da emissão de 

Obrigações de Tesouro inte-

gralmente subscritas pelo Ban-

co de Moçambique, com juro e 

prazo concessional, numa fase 

inicial, de por exemplo MT 20 

a 30 mil milhões de meticais, 

a realizar em dois anos. A im-

plementação seria gradual e 

em função da evolução da si-

tuação global. 

Os parceiros de cooperação as 

multinacionais, as confissões 

religiosas, os cidadãos e a so-

ciedade em geral deveriam ser 

motivadas a associar-se a esta 

iniciativa de longo alcance, 

devendo-se assegurar que a 

gestão do Fundo obedecerá a 

rigorosos critérios de governa-

ção corporativa, será transpa-

rente e não haverá desvio no 

mandato conferido. A socieda-

de civil, os privados e os par-

ceiros da cooperação poderiam 

fazer-se representar num dos 

órgãos deliberativos do Fundo, 

sendo que os gestores devem 

ser escolhidos por mérito. 

Uma parte deste Fundo se-

ria para reforçar o orçamento 

de Estado para construir um 

sistema de saúde pública que 

proteja os cidadãos de pan-

demias (aquisição de equipa-

mentos relacionados com a 

pandemia, laboratórios, mate-

rial de protecção, camas, venti-

ladores, ampliação de unidades 

sanitárias.) desenvolvimento 

de escolas públicas de qualida-

de e de outros serviços sociais 

e o apoio a fundo perdido para 

incentivar a transformação da 

economia informal e sua inte-

gração na economia formal. 

A outra parte seria para ala-

vancar as empresas nacionais 

através de linhas de crédito 

específicas e concessionais, 

para promover a diversificação 

da economia, em particular 

a produção e distribuição de 

alimentos, o aumento de ex-

portações e a substituição de 

importações.

Um grupo de pessoas, de vá-

rias sensibilidades e quadran-

tes da economia, poderiam ser 

convidadas a fazer uma pro-

posta de constituição, fontes 

dos fundos, gestão do Fundo, 

aplicação dos fundos, regras de 

transparência e critério de boa 

governação corporativa.

O FMI, Banco Mundial e o 

Banco Africano de Desenvol-

vimento e outros parceiros de 

cooperação poderiam apoiar 

um plano do Governo neste 

sentido, visando dotar o País 

de infraestruturas e capacida-

des de prover adequados servi-

ços públicos e para dispôr  de 

empresas nacionais que sejam 

inovadoras, que assumem o 

risco, que possua gestão pro-

fissional e sejam competido-

ras, por forma a que possam 

participar nos anos vindouros 

nos desafios da exploração dos 

recursos naturais que, embo-

ra adiado, continua a possuir 

muitas virtualidades. 

O país requer debate amplo e 

construtivo sobre temas desta 

natureza que dizem respeito 

à nossa sobrevivência e o das 

empresas nacionais.
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Mestrado FIFA, na área 
de desporto, e primeiro 
quadro nacional efectivo 
da Confederação Africa-

na de Futebol (CAF), Muhammad 
Sidat, 30 anos de idade, diz, em 
entrevista ao SAVANA, que a sua 
indicação para altos cargos nesse or-
ganismo não tem a ver com possíveis 
lobbies que tenha feito, muito me-
nos com influência do seu pai, Fei-
zal Sidat, até porque tal aconteceu 
quando este já não era presidente da 
Federação Moçambicana de Fute-
bol (FMF). Seguem-se os excertos 
da conversa.

Fale-me, em breves linhas, da sua 
trajectória até chegar a CAF, pri-
meiro como Mestrado FIFA em 
gestão desportiva, coordenador ge-
ral da CAF e agora como gestor de 
licenciamento de clubes e estádios 
da CAF.
-O meu envolvimento no desporto, 

particularmente no futebol vem de 

muitos anos. A caminhada começou 

há muitos anos. Após deixar de com-

petir no futebol profissionalmente, 

tomei a decisão de abraçar novos de-

safios, que passavam pela formação 

académica e busca de conhecimento 

na esfera desportiva. Em 2012, ter-

minei a licenciatura em Administra-

ção e Gestão Desportiva em Lisboa e 

de seguida conclui o mestrado FIFA, 

um curso único e altamente concei-

tuado que abrange todas as princi-

pais questões do desporto.

O que pesou para que fosse indicado 
pela CAF? Fez lobbies ou foi reco-
nhecimento do trabalho que vem 
realizando no desporto? 
-Desde 2017 que eu vinha prestando 

alguns serviços à CAF e à COSAFA 

como consultor de alguns eventos 

e diversos workshops. Já fazia parte 

da base de dados de colaboradores 

e instrutores da CAF. A direcção 

actual da CAF, sob a liderança do 

presidente Ahmad AHMAD, no 

âmbito das reformas traçadas, tinha a 

contratação de novos quadros como 

uma prioridade e eu acabei sendo 

referenciado. Acredito que foi o cul-

minar dos passos sólidos que fui dan-

do ao longo dos anos e hoje estou a 

colher estre fruto de forma merecida 

e justa. Veja que, por exemplo, a mi-

nha contratação para a CAF, ocorreu 

num momento em que o meu pai já 

não era mais presidente da Federação 

Moçambicana de Futebol, logo dis-

sipa qualquer tentativa de conexão 

entre uma coisa e outra.

Sendo muito jovem, 30 anos de ida-
de, como se sente estar a representar 
os milhões de moçambicanos?
É definitivamente algo histórico para 

Moçambique, o facto de ter um filho 

seu integrado num centro de decisão 

do futebol continental e mundial. 

Como moçambicano, sinto me bas-

tante lisonjeado e honrado por carre-

gar a nossa bandeira além-fronteiras 

pelos corredores do futebol interna-

cional.

 Qual terá sido,  para si, o episódio 
mais marcante na CAF?
-Sem sombra de dúvida, eu diria que 

foi o momento da assinatura do meu 

contrato de trabalho com a CAF, em 

2018. Foi um sonho realizado e um 

Muhammad Sidat diz que não pretende suceder ao pai na direcção da FMF

“As minhas intenções são outras”
Por Paulo Mubalo

momento prestigiante ao nível pes-

soal e profissional. Antes disso, um 

momento marcante foi aquando da 

minha primeira participação na or-

ganização do CAN Gabão- 2017.

De que forma defende os interesses 

de Moçambique naquele organismo? 

-Em primeiro lugar o meu dever é 

servir a CAF, e contribuir, de forma 

geral, para o desenvolvimento do 

futebol africano. Estou numa área 

chave e de grande relevância que é o 

Licenciamento de Clubes e Estádios, 

e parte do meu trabalho prende-se 

com a prestação de assessoria técni-

ca às federações e ligas de futebol no 

nosso continente. Como moçambi-

cano, cabe-me, essencialmente, reali-

zar as minhas funções com máximo 

rigor e profissionalismo e demons-

trar que o nosso país possui gente ca-

paz para estar no desporto mundial.

Estarei sempre disponível em prol do 

desenvolvimento do futebol moçam-

bicano, para prestar aconselhamen-

to e consultoria técnica, projectos 

desportivos CAF e FIFA, e ainda a 

exploração da rede de contactos para 

parcerias estratégicas, isso claro, se as 

estruturas do futebol assim o enten-

derem. 

Investimento precisa-se
Fale do processo de licenciamento 

de clubes: suas vantagens.

-O licenciamento de clubes não veio 

para dificultar a participação de clu-

bes em competições, mas sim é uma 

ferramenta importante para elevar o 

nível do futebol, tanto dentro como 

fora das “quatro linhas”, pois repre-

senta uma ferramenta de desenvolvi-

mento à longo prazo.

O futebol moçambicano clama por 

maior investimento por parte dos 

agentes económicos e patrocinado-

res, nota-se também que os jogos 

do Moçambola na sua generalidade 

já não levam muitos espectadores ao 

campo, devido às condições precárias 

que as infraestruturas de futebol se 

encontram. O principal motivo é que 

primeiro os clubes não estão organi-

zados, e isto faz com que o “produto” 

futebol não tenha valor e não seja 

rentável.

As autoridades, os clubes e os diri-

gentes de futebol em Moçambique 

devem compreender que, com a im-

plementação efectiva e adequada do 

sistema de licenciamento de clubes, 

poderão aumentar o nível de fute-

bol dentro das quatro linhas e áreas 

transversais dos seus clubes, melho-

rar a qualidade do futebol a nível de 

infraestruturas desportivas, melhorar 

o controlo funcional, social, eco-

nómico e financeiro e ainda ter as 

questões legais e administrativas dos 

clubes em dia. 

Sobre a obrigatoriedade de os clubes 
terem de se licenciar sob o risco de a 
FMF incorrer em multas de 10 a 15 
mil dólares. O clube que estiver em 
situação irregular ou que tenha en-
viado à FMF dados irregulares fica 
impune?
-Em caso de incumprimento, estão 

também previstas sanções para os 

clubes que não cumpram com as re-

gras, desde a não obtenção da licença 

e consequentemente a proibição de 

poderem participar nas competições 

da CAF e competições nacionais. De 

acordo com o sistema de licencia-

mento da CAF, apenas estão auto-

rizados a participar nas “Afrotaças”, 

os clubes que cumpram um conjunto 

de critérios de natureza desportiva, 

infraestrutural, organizativa, jurídi-

ca e financeira. Nas competições de 

clubes da CAF, depois de concedidas 

as licenças aos clubes por parte das 

suas respectivas federações, o poder 

sancionatório situa-se com a própria 

CAF, enquanto que para as compe-

tições domésticas, cabe sempre ao 

Órgão de Primeira Instância (OPI) 

aplicar o mesmo princípio para as 

competições nacionais daquele país. 

A direcção da LMF disse, nesse en-
contro, que todos os 14 clubes aderi-
ram ao processo, mas cada clube tem 
as suas deficiências, pois existem re-
quisitos que ainda não foram cum-
pridos. Qual é a sua opinião?
-Existem os – Critérios  A – “Im-

perativos”  que devem ser cumpridos 

conforme o estipulado no regula-

mento, e no caso de um clube não 

os cumprir, então não tem direito à 

licença de participação na competi-

ção e deve ser proibido de participar. 

Além do mais, sublinhamos que em 

caso de incumprimentos dos clubes 

nos Critérios B – “Obrigatórios”, os 

clubes podem ainda participar na 

competição, sempre sujeitos a um 

prazo para cumprir e a uma sanção 

que pode variar entre multas, restri-

ções de contratar atletas, perda de 

pontos, ou ainda exclusão. 

O importante a ter em conta é que, 

somente clubes devidamente licen-

ciados, que reúnam todos Critérios 

A – “Imperativos”  devem participar 

no Moçambola.

Tendo em conta os cargos que ocu-
pa na CAF, nunca pensou em, num 
futuro não muito distante, concorrer 
para a presidência da FMF depois 
que terminar o mandato do seu pai? 
Em alguns círculos ligados ao fute-
bol já se aventa esta possibilidade. 
Quer comentar?
-Neste momento estou inteiramente 

focado na minha carreira profissional 

e no cargo que ocupo na CAF e até 

em grupos de trabalho na FIFA. Sou 

uma pessoa com objectivos claros e 

neste momento estou a percorrer o 

caminho para atingi-los. É verdade 

que não sabemos o que o futuro nos 

reserva, mas por enquanto, nos pró-

ximos anos as minhas intenções são 

outras. O que conta é que posso aju-

dar o futebol moçambicano estando 

integrado na esfera internacional.

Muhammad Sidat, quadro sénior da CAF

A 
Covid-19 não vai desaparecer vai estar pelo menos             

2 anos, oxalá que seja menos! Muita gente está assustada, 

pela sua saúde, tanta gente assustada pelas suas carteiras, 

pelo seu dinheiro. Isto é o que vai acontecer.

Dinheiro: Vai haver muito menos, então salve, não gaste, em coisas 

que não precise! 

Não compre coisas caras, não compre carros, não gaste na bolsa de 

valor, porque vai cair! 

Nem sequer compre roupas que não precisa, porque casamentos 

não voltarão por uns tempos.

Emprego: Alguns trabalhos simplesmente não vão voltar, assisten-

tes, guias turísticos, serviços diversos, vão levar pelo menos 2 anos 

para voltar a ser os mesmos. 

 Este tempo deve gastar na sua auto- educação, ter uma habilidade 

que lhe faça ter dinheiro rápido, sem roubar, nem bolar… 

Um bom negócio será encontrar pessoas com criatividades na in-

ternet, pessoas que saibam editar vídeos, pessoas que saibam como 

editar publicidades, online e criar websites! Pessoas licenciadas em 

informática e não em filosofia mas em psicologia , essas habilida-

des serão muito mais importantes no novo futuro.

Atenção: 20% da população nos E.U.A está desempregada!... 

 Crie o seu próprio emprego,  online, ensine a tocar, ofereça os seus 

serviços de design, trabalhos tradicionais etc…Etc…

 Medicina: Se não está seguro em estudar medicina, então este é o 

momento de fazer. A covid-19 ensinou-nos que o mundo precisa 

de si, os médicos e os enfermeiros… Precisam de nos aguentar 

este baque. 

Paciência! Basta o ‘‘lockdown” físico terminar um novo começa. 

Esse vai irritar porque será em 2 anos, sem grandes encontros, sem 

mais Tours em grupos grandes, não mais escritórios cheios, não 

mais aviões cheios, nem dinheiro a correr de um lado para o outro. 

Tudo que mencionei em cima é possível, se for sortudo, se fizer 

parte dos 10% restantes.

 Nem toda gente poderá ter um computador, por isso o  rendi-

mento desigual vai subir, os ricos ficarão mais  ricos e o pobre 

vai ficar mais pobre. A margem será ainda maior pela 1 vez em 

décadas. Milhões de pessoas entrarão na pobreza. E não vão con-

seguir  fugir dela. Então há uma coisa que nos temos que lembrar: 

é de termos compaixão, olhar para si e para o seu vizinho!  Não é 

momento de gastar dinheiro, mas sim, de dar e talvez seja assim, 

que venceremos a covid-19 juntos!?

Leia S.F.Favor:

 PLEASE! SEJAMOS RESPONSÁVEIS:

Procure assistência médica caso esteja com sintomas da gripe ou 

resfriado. 

Utilize os métodos abaixo mencionados para ajudar a reduzir o 

risco de infecção  pela Covid-19: 

1-Lave as mãos até o pulso com água e sabão, cinza, álcool ou 

álcool em gel, frequentemente.

2-Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

3-Evite contacto próximo com pessoas que apresentam, sintomas 

de gripe ou resfriado.

4-Evite tossir ou espirrar nas mãos. Faça isso por dentro do coto-

velo ou utilize um lenço de papel descartável.

5-Use álcool desinfectante  nas mãos após tossir, espirrar, usar 

transportes públicos e antes de se alimentar.

6-Em lugares públicos… Use a máscara.

7-Nos transportes públicos use sempre a máscara.

8-Ao chegar em casa, higienize os sapatos com javel. 

9-Mantenha o distanciamento social (sempre) 

10-Procure assistência médica caso esteja com sintomas de gripe 

ou resfriado.

Único: Não acredito em Deus, mas se existe deve ser moçambi-

cano. Isto porque só temos poucos mais de 100 infectados  e ne-

nhum óbito!.... 

COVID-19
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Nós, “Mulheres ComVida”, aliança de várias OSC de luta pelos 
direitos humanos das mulheres, não podemos deixar de nos soli-
darizar com todos os esforços que estão a ser feitos pelo Governo, 
entidades privadas e sociedade civil para fazer face à pandemia 
do COVID19, que pode vir a resultar numa verdadeira tragédia, 
à semelhança do que está a acontecer em várias partes do mundo.
Todavia, guiadas pelo mandato da justiça e da igualdade de géne-
ro, temos que repisar que o Covid 19 impactará de forma diferente 
mulheres e homens, mercê das desigualdades de género que es-
truturam as nossas sociedades. A este propósito, congratulamos o 
Fórum Mulher pelo excelente documento de análise de género da 
pandemia, e recomendamos a sua leitura (“Dimensões de Género 
da COVID-19 em Moçambique”. 
Num país já afectado por calamidades naturais, como o Idai e o 
Kenneth, as condições de vida das mulheres são particularmente 
difíceis, considerando que é sobre elas que recai a responsabilidade 
de alimentar e prover a família. Lembramos também a particular 
situação de Cabo Delgado, em que mais de 100 mil mulheres estão 
deslocadas, mercê dos actos da insurgência armada que vêm ga-
nhando cada vez mais terreno. 
Para além disso e como já mencionamos acima, as desigualdades 
de género são estruturantes das nossas sociedades e garantem que 
mulheres e homens ocupem lugares diferenciados e não tenham 
o mesmo acesso aos recursos. Os homens nos lugares do mando 
e as mulheres com o dever de obediência, é uma forma recorrente 

funcionamento das instituições estatais e mesmo espaços como a 
escola, a saúde e a justiça.
Por tudo isto, o Estado deve incluir nos dispositivos que têm vin-
do a ser criados e nos documentos publicados, nas estratégias da 

de imprensa diárias, medidas especiais de protecção das raparigas 
e mulheres. À semelhança do recente discurso do Secretário Geral 

as cidadãs e os cidadãos, para os potenciais aumentos da frequên-
cia e do grau de violência contra mulheres e crianças.
Com efeito, de todo o mundo surgem indícios de aumento da vio-
lência doméstica e violência contra crianças devido à inseguran-

-
cepção, pois o convívio quotidiano prolongado e forçado em casa 
pode propiciar o agravamento de actos de violência contra as mu-
lheres, dada a estrutura hierarquizada e autoritária das relações 
de poder desiguais em casa. Essa violência pode ser não só física 
como sexual e psicológica, havendo fortes probabilidades de se es-
tender também às crianças e com particular incidência nas crianças 
de sexo feminino.
As cidadãs e os cidadãos, bem como as autoridades dos bairros, 
devem ser mobilizadas/os para estar atentas/os e para intervir em 
caso de suspeita de violência, mesmo dentro das casas, pois assim 
se poderão salvar vidas e a integridade física de mulheres e crian-
ças.
Do mesmo modo, As leis que protegem os direitos de mulheres e 

Mulheres ComVida
“MAIS FORTES QUE UM VÍRUS”

POSICIONAMENTO

INICIATIVA APOIO

EM DEFESA DA VIDA!
EM DEFESA DA JUSTIÇA E DA IGUALDADE!
POR UMA DEMOCRACIA MAIS INCLUSIVA! 

raparigas tendem a ser pouco aplicadas, por causa da convicção 
de agentes do sistema de administração da justiça e de uma parte 
do público de que elas são injustas e contrariam os papéis tradi-
cionais reservados a mulheres e homens. Este é o momento para 
reverter esta situação e salvar vidas. A violência doméstica nas 
suas várias formas é crime, para os agressores não existe perdão, 
mas lei!
Reconhecemos também que as organizações da sociedade civil es-
tão a ter um preponderante papel na contenção desta pandemia, 

públicos que são as mulheres o grupo mais vulnerável à exposição 
do vírus e à violação dos direitos humanos. Mesmo aquelas OSC 
que não estão directamente a trabalhar na área dos direitos huma-
nos das mulheres, não devem ignorar uma situação que poderá 
impactar de forma tão gravosa na vida de tantas pessoas.
Não podemos deixar de referir a importância do papel dos órgãos 
de comunicação social pública e privada, com destaque para as rá-
dios comunitários. É fundamental que, a par da disseminação de 
mensagens de protecção contra o vírus, desenvolvam accções de 
divulgação de actos de violação dos direitos humanos das mulhe-
res, das leis que protegem os seus direitos e também dos disposi-
tivos de protecção existentes ou que possam localmente ser postos 
em prática. É preciso passar a ideia de que é nossa responsabilida-
de cidadã intervir para defender a integridade física e a dignidade 
de qualquer pessoa, mesmo que para isso tenhamos que intervir 
no espaço da casa, que não pode e não deve ser impermeável às 
leis e aos direitos garantidos por lei.
É verdade que este é um tempo de pandemia e de grave crise sem 
precedentes, mas deve igualmente ser o tempo da solidariedade, 

independentemente de sermos mulheres ou homens, desta ou da-
quela região, deste ou daquele partido.
Nós todas e todos, na comunidade, vamos reinventar maneiras de 
estarmos juntas/os, na igualdade, no respeito e na diferença. Eu, 
tu, ela/e e nós, vamos reaprender a ser solidários e perceber que 
a nossa maior riqueza nos vem dessa força que a cooperação e a 
compreensão mútua cria.
Nas famílias, é altura de criarmos espaços de afecto e não de hie-
rarquias e desigualdades. Mulheres e homens, adultos e crianças, 
devem ser respeitados nos seus direitos e nas suas necessidades.
Como plataforma, nós, Mulheres ComVida, saudamos todas as 
iniciativas já existentes que vão para além da simples preocupa-
ção de contenção das expansão do vírus, para tentar garantir a 
defesa dos direitos humanos e apelamos para que o governo tome 
como sua prioridade a contenção da violência contra mulheres e 
crianças, para que possamos sair desta crise, independentemente 
de quão grave ela venha a ser, com a certeza de ter dado o nosso 
melhor na protecção de todas e todos cidadãs/ãos.
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Tipo de Solicitação: Concurso Público

Prazo de candidatura: 28 de Junho de 2020

Financiamento: (Valor mais baixo: $20.000)

Financiamento Máximo: (Maior Valor: $30.000)

Número de  concessões Previstas: 1

Período de Atribuição: 6-9 meses 

Descrição do Projecto
O Programa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR é 

-

-

vidas.

-

-

Objectivos
-

-

-
-

-
1 -

-
-

AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO (NOFO)

-

-

1. INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS DE  CONCES-
SÃO FEDERAL

-

-

os orçamentos e os anexos.

-

2. REQUISITOS DE CANDIDATURA

-
dos.

-

-

-
-
-

2.

Excel Workbook -
-

nos.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS GOVERNO DOS E.U.A.
Embaixada dos E.U.A. em Maputo

Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. para  para o Alívio ao SIDA
PEPFAR: Programa de Subvenções Comunitárias



25Savana 15-05-2020 PUBLICIDADE

word -

-
3

-

As candidaturas que não incluam os elementos acima descri-
tos não serão consideradas.

3. REGISTOS NECESSÁRIOS

-
-

-
Dun & Bradstreet

-
posta. 

 
  

AVISO: O processo de obter um registo SAM.gov pode de-
morar 4 semanas. Por favor, inicie o seu registo o mais cedo 
possível; o registo é gratuito. 

4. RESTRIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E DE FINAN-
CIAMENTO

-
-

-

-
-

-

-

-

5. RESTRIÇÕES DE FINANCIAMENTO DO DEPAR-
TAMENTO DE ESTADO

-
-
-

6. ATRIBUIÇÃO DE FINANCIAMENTO

-

-

-

-

7. PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDA-
TURAS

-

8. PRAZO DE CANDIDATURA

-

-

1Pessoas Vivendo com o HIV/SIDA
2Acordo Relativo à Taxa de Custos Indirectos Negociada
3Sistema Universal de Numeração de Dados
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O 
inventor desta coisa pre-

tensiosa que chamamos 

filosofia na verdade foi 

Platão.

Como não gostava da arte, mas 

tinha muito sentido artístico, 

também inventou Sócrates, como 

meio para afirmar as suas ideias. 

É por isso que nunca saberemos 

o que é de Sócrates e o que Pla-

tão lhe meteu  na boca antes da 

cicuta, como argumento de auto-

ridade para afirmar a sua Basileia. 

Porém o terreno não estava livre, 

estava ensombrado de poetas,  es-

critores, dramaturgos  que faziam 

o essencial da educação (paidéia) 

no mundo helénico; uma educa-

ção que privilegiava a violência 

e a guerra, como nos narram, no 

essencial, os livros de Homero.

Criar uma epistemologia e um 

saber que busca a verdade e faz 

dela, da palavra e do consenso, 

o essencial do relacionamento 

entre os humanos pressupunha, 

em primeiro lugar, desconstruir 

a  paidéia, os seus métodos e os 

seus heróis. É o que resulta de 

uma lenda atribuída a Nietzsche, 

segundo a qual Platão se teria 

‘imolado’ vivo, queimando toda a 

sua poesia trágica.

Porém a filosofia, como a enten-

demos hoje, foi requalificada por 

Hegel, pois apesar de ter destituí-

do os poetas e as artes para poder 

se afirmar, a filo (amor) sofia (sa-

ber) continuou  sendo um saber 

subalterno, sobretudo durante 

todo o período medieval em que 

só sobrevivia como a ancilla teo-

logia.

Num gesto quase ilusionista, He-

gel não só tira a filosofia da sua 

subalternidade mas transforma-a 

no saber de referência. É ele que 

a periodiza, a elitiza, fazendo-a 

simplesmente grega (Heidegger)  

e desqualificando todas as contri-

buições dos povos do Egipto e da 

Mesopotâmia e mesmo dos Ára-

bes. É ele que introduz novas dis-

ciplinas, como a estética, a filoso-

fia do direito e, como bom ariano, 

tomou o cuidado de retirar a 

África do sentido da história.

Hegel concebeu a filosofia como 

apreensão do próprio tempo atra-

vés de conceitos. Desde então a 

azáfama fundamental de quem 

se quer filósofo é tentar apreen-

der, nas suas circunstâncias (Or-

tega y Gasset), na sua linguagem 

(Derrida) o sentido do tempo; 

do Kronos extrair o Kairos, des-

vendar entre a enorme massa de 

factos que lhe caem diariamente 

à vista, aqueles que dão sentido ao 

tempo e fazem história.

De há um mês a esta parte, em 

todas línguas e em todas as cir-

cunstâncias, a busca, de chofre, 

cessou; porque o que destrói a 

vida, e que por isso mesmo dá 

sentido à busca do sentido, ques-

Reinventar a filosofia
Por Severino Ngoenha e Giverage Amaral

tionando o sentido da existência, 

é o coronavírus. O filósofo não 

precisa de procurar nem nas cha-

madas disciplinas heurísticas e/

ou auxiliares (Sociologia, Histó-

ria, Antropologia), buscando nas 

causas primeiras (Aristóteles) 

ou na síntese de Wittgenstein, 

o sentido da existência, pois os 

telejornais, rádios, conversas, re-

lações, atitudes lhe trazem, todos, 

com as análises políticas, econó-

micas e sociais mais refinadas, o 

sentido do nosso tempo: o coro-

navírus.

Os filósofos são hoje chamados 

a interpretar (kairos) o sentido 

desde evento-mundo, que mais 

do que a Catolicidade do cristia-

nismo ou o mercado-mundo dos 

economistas liberais uniu o pla-

neta, e fez humanidade no medo 

(temor).

 No mês de Abril a  Philosophie 

Magazine consagrou um núme-

ro especial ao espírito do tempo 

intitulado: «Covid-19 Les philo-

sophes face a l’épidémie». Infeliz-

mente os nomes famosos como 

Harmut Rosa, Slavoj Zizek, 

Giorgio Agamben, Paola Cava-

lieri, Peter Singer limitam-se a 

ver no Covid 19 a confirmação 

das próprias profecias. 

Proudhon teria chamado a isto 

“a filosofia da miséria” porque de 

facto, é miserável que filósofos 

de renome, numa oportunidade 

única para interrogar o sentido 

do humano e da sua existência 

se limitem, como Narcisos, a se 

auto-regozijarem no espelho da 

miséria do mundo. Marx iria 

mais longe e falaria da miséria 

da filosofia e ela era miserável 

justamente porque se limitava a 

interpretar o mundo: Die Philo-

sophen haben die Welt nur vers-

chieden interpretiert, es kömmt 

drauf an, sie zu verändern (“Até 

agora os filósofos se preocupa-

ram em interpretar o mundo de 

várias formas. O que importa é 

transformá-lo” - Teses sobre Feu-

erbach)

 

Derrida, num dos seus últimos 

livros, intitulado “Espectros de 

Marx”, parece querer  recordar-

-nos quanto K. Marx está cons-

tantemente à espreita: sucesso ou 

insucesso das suas percepções e 

teorias económicas, de sistemas 

horríveis e de gulags que se re-

clamam do seu nome, não devem 

ofuscar o desafio que ele lança à 

filosofia: transformar o mundo.

Interrogar o mundo a partir das 

relações que se estabelecem entre 

mestre e escravos significa inter-

rogar o sentido do humano, o que 

está na base não só da sua auto 

compreensão mas também das 

relações que ele estabelece com 

os outros e das instituições que 

garantem  o direito. 

Mutatis mutandi, toda a reflexão 

do âmbito jurídico, das relações 

políticas, das relações sociais e 

da organização económica, de-

pendem de, e por isso têm de ser 

subordinadas a, uma reflexão do 

homem sobre si próprio. 

O indivíduo-centrismo que 

emerge na modernidade e capi-

taneia todas as ligações liberais, e 

até a formulação do quadro dos 

direitos humanos, está na base 

quer das relações estabelecidas 

entre os humanos (escravatura-

-servidão, mestre-escravo, pa-

trões-senhores, ricos-pobres...), 

mas também na atitude depreda-

dora para com todos os ecossiste-

mas do mundo.

O prometeísmo do homem e a 

ligação intrínseca que estabeleceu 

entre a eudemonia (felicidade) e o 

ter fez dele não só um homo Lu-

pus hobbesiano, mas um inimigo 

jurado dos sistemas ambientais e 

dos animais do mundo inteiro.

A palavra do dia, hoje, é ‘des-

confinamento’ que, na verdade, é 

sinónimo de um voltar à norma-

lidade.  Isto é voltar ao Prome-

teu que, com o fogo roubado aos 

deuses e sem a prudência destes, 

continua a queimar tudo em sua 

volta e inclusive a si mesmo.

O que seria hoje apreender o 

sentido do tempo e promover a 

transformação do mundo? 

As filosofias - da miséria - pro-

duzidas pelo pensamento con-

temporâneo ficam na superfície 

da questão fundamental e levam  

a uma espécie de desespero onto-

lógico manifestado por António 

Negri, quando defende a huma-

nização da globalização, como se 

um monstro de repente se pudes-

se transformar em homem...

As teorias filosóficas desconstru-

cionistas - pós-modernas, pós-

-coloniais, desobediência episte-

mológica - contra a linearidade e 

o progressismo  que o universalis-

mo impôs ao mundo, fazendo da 

narrativa moderna o postulado de 

partida, ficam também aquém da 

questão fundamental.

A tentativa multicultural ou in-

tercultural da filosofia tem no 

modelo iluminista o seu voca-

bulário de referência e a semân-

tica das suas instituições sociais. 

Quando os novos autores da filo-

sofia africana pretendem ter uma 

voz no interior do mundo global, 

mas  feita de uma gramatologia 

centrada  sobre o indivíduo, ma-

nifestam a sua reza, como tinham 

feito o Renascimento de Harlem  

ou até a etno-filosofia (Eboussi 

Boulaga). 

Ao papa Inocente III que de 

acordo com  o Eclesiastes ousa-

ra escrever De miseriae huma-

nae vitae,  Gionnozzo Manetti 

(1396-1459) respondeu com o 

De dignitate et excellentia ho-

minis, título que será mais tarde 

retomada ad literam por Pico de 

Mirandola e completado com  

De voluptate de Lorenzo Valla. 

Em que consiste a ‘dignitate’ para 

estes pais do humanismo renas-

centista? Na exaltação moral do 

homo faber. 

É o substrato sobre o qual está 

fundada a dignidade da vida do 

homem (De dignitate humane 

vitae) que levou à miseriae hu-

manae vitae do coronavírus.

Por isso, este vem desafiar a filo-

sofia para um questionamento ra-

dical: o de abraçar novas formas 

de fazer humanidade e de habitar 

o mundo. Como poderia ser, hoje, 

a africanidade de um discurso fi-

losófico?

Recordar coisas simples: contra a 

premissa da filosofia moderna, o 

cogito ergo sum cartesiano, John 

Mbiti respondeu com um eu sou 

porque nós somos. Apesar da – 

tímida - introdução na  Carta 

Africana dos Direito Humanos 

da dimensão do nós – povos, ain-

da não tirámos todas as ilações 

desse postulado.

A parábola-estigma do pescador 

africano fez a volta do mundo: 

“O pescador africano surpreen-

dido a descansar nas primeiras 

horas da manhã perto de um lago 

e debaixo de uma árvore. Interpe-

lado pelo seu ‘fare nientismo’ ele 

responde surpreendido: ‘pescar 

mais peixes para comprar frigorí-

ficos, para ter mais dinheiro, con-

ta avultada no banco para, e só no 

fim desse giro, ter boa vida? tudo 

isso para ter o que já tenho hic et 

nunc?”

 Se utilizarmos uma hermenêu-

tica diferente, desta maneira de 

habitar o mundo e de ser homem, 

desta maneira de ser homem e fa-

zer humanidade, talvez as conclu-

sões a que chegaremos não sejam 

as mesmas dos grandes liberais, 

fazedores de dinheiro à custa da 

destruição de tudo o que existe, 

quer no mundo, quer no patrimó-

nio de relações entre os homens. 

O pescador só tira da lagoa o que 

ele precisa para a própria sobre-

vivência; ele sabe que a natureza 

lhe oferece, no quotidiano, tudo o 

que ele necessita para poder con-

tinuar a sua existência, por isso 

vive num respeito enorme pelo 

seu habitat; sem fabricar frigo-

ríficos, sem criar cativeiros, sem 

esvaziar as lagoas, mas deixan-

do que as espécies lá existentes 

se reproduzam. Ele descansa à 

sombra de uma frondosa árvore, 

sinónimo do quanto a natureza 

lhe pode dar. 

Trata-se de modos de vida e 

sistemas de pensamento que 

acordam um lugar central aos 

processos de com-constituição e 

com-composição,  a ideia de um 

mundo-com, constitutivamente 

múltiplo e radicalmente aberto, e 

até com a contingência e a inde-

terminação. Não se pode definir 

melhor a liberdade...

Trata-se de um mundo que dei-

xa lugar e espaço a um recomeço 

permanente, que não tem medo 

do provisório e do temporal, no 

qual o acto de reparar constitui o 

motor da vida e da existência em-

-comum

A ideia não é pedir aos engenhei-

ros militares para deixarem de 

produzir bombas que tanto bem 

fazem à humanidade, aos astro-

nautas para deixarem de gastar 

dinheiro com viagens ao espaço 

que tanto pão dão às crianças, 

nem sequer a Las Vegas para 

fechar os casinos! Mas só para 

fazerem um pequeno esforço de 

entender a grande lição que este 

pescador humilde traz; a possi-

bilidade de uma  re-significação 

do sentido da existência e da 

coexistência; o sentido da vida, 

a importância do relacionamen-

to positivo com os outros seres 

humanos, com os outros seres 

naturais e com o nosso habitat 

comum. É isto que torna possível 

a existência humana sobre a terra. 

Então sim, esta lição do pescador 

pode ser útil para os banquei-

ros do Crédito Suíço e a todos 

os changues e nhangumelos do 

mundo; podemos ter um outro 

sentido para as nossas vidas, a 

eudemonia (felicidade) não se 

resume à quantidade de zeros 

que acompanham os números 

crescentes em nossas contas ban-

cárias, mas se encontra no quo-

tidiano que os desafios da vida 

nos impõem, nesta possibilidade 

de irmos realizando, criando e sa-

tisfazendo as nossas necessidades 

sem empobrecermos aquilo que 

faz com que a nossa existência 

seja possível, como seres huma-

nos na Terra. 

A nível interno, modelos de au-

tonomia e auto sustento não nos 

faltam, mas precisamos ter a co-

ragem de inverter a pirâmide, 

voltarmo-nos para a base e ver 

nela a arte da sobrevivência dos 

agricultores, pescadores recha-

çados pelo seu ubuntismo con-

siderado antiquado; homens e 

mulheres que não ficam à espera 

do Estado ou da Comunidade 

Internacional, mas (re)inventam 

a sobrevivência, de maneira  in-

dividual e em redes de interajuda 

comunitária.

Hoje a filosofia é convidada a 

olhar para a base, para as nossas 

comunidades independentes, e 

buscar nelas o modelo que nos 

conduzirá ao auto sustento, à in-

dependência, à renovação cultural 

e existencial. 

Nisto, a caricatura do pescador 

serve para nos dizer que é preciso 

utilizar o tempo para fazer comu-

nidade e cultivar a humanidade. 
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Teresa ajeitou a máscara e enfiou-se num voo meditativo. Eugénio 

Mucavel dedicou-lhe uma canção que naquele dia ela estava de-

cidida a escutar, religiosamente, como as ondas do índico. Com o 

rosto a meia-haste pude ver-lhe os olhos húmidos, sem disfarçar a 

turbulência das emoções que a envolviam, «Teresa kassi u randza, mani?», 

a voz de Mucavel a rogar «esclaração» sobre o amor mal correspondido 

que ele nutria pela Teresa. Minutos mais tarde chegou a comadre Felis-

mina com a notícia da morte da sua tia avó Gelita Mhangwane, esposa de 

Malangatana Valente Ngwenha, a guardião do templo, do espólio de Ma-

langatana naqueles tempos tenebrosos que a Pide semeava pânico pelo 

cinturão dos subúrbios de Lourenço Marques. Esta notícia adensou ainda 

mais as nuvens que envolviam as emoções de Teresa e as suas recordações 

do encontro que Mucavel teve com a mãe e tias de Teresa. «Responde, 

minha filha. Se aceitares, a tua tia que chegou de Gaza vai ficar até ao dia 

do lobolo». Debalde. Teresa era uma autêntica casa do silêncio. – E a mãe, 

insistia «Não vês que o moço está apaixonado? Vais te arrepender por 

causa de brincadeiras com Mudjipeiros e cooperantes!» – Quando Teresa 

despertou da soneca breve, mesmo passados quase 30 anos, as vozes da 

mãe e do Mucavel não paravam de buzinar-lhe, lá do Alto.

Por sua vez a Felismina era cascata de notícias vindas daquela província 

que está quase a alcançar a primeira metade do século XXI.

- Matavele está a cobrar justiça, comadre. Coitado, um senhor daqueles 

ser morto de qualquer maneira. Já viram aonde isso? – A raiva crescente 

de Felismina sufocava as mágoas guardadas de Teresa que não cessavam 

de cobrar palavras.

- Felismina, ontem sonhei com o Eugénio Mucavel.

- Vakite, mas como ele te gostava, Teresa! Estás arrependida, comadre?

- Não posso mentir, comadre. Nesta idade já penso um pouco melhor do 

que naquela altura. Mas conta lá como foi esse julgamento lá em Gaza?

- Dizem que o Fernando Lima e outros jornalistas não conseguiram en-

trar na sala. Limitações do «coronhialismo», comadre.

- Não foi só ele, wenou comadre. Não viste aquela cadeira vazia? Alguém 

atrasou. Corona vai pôr muita gente na linha…

- Só rezo para o filho de Matavele ter sorte, comadre. Eu já estou a ficar 

cansada. Quando venderem Gaza estou a pedir me darem a minha par-

te…

Na noite daquela quarta-feira Teresa prometeu à Felismina que no sába-

do seguinte faria uma deposição de flores na campa de Eugénio Mucavel.

- Antes tarde que nunca, minha irmã.

- Talvez vou conseguir dormir, irmã. Que Deus me perdoe, não estou a 

ver game.

A paixão de Eugénio 
Mucavel



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1375

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto: Naita Ussene

O 
Governo de Moçambique, 
através do ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adriano 
Maleiane, procedeu, esta se-

gunda-feira, ao lançamento do pro-

grama de promoção da governação 

descentralizada 2020-2024. 
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Promoção da governação descentralizada

Lançado programa avaliado 
em 60.5 milhões de dólares
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O 
Banco Moza, em par-
ceria com o Instituto 
Camões, está a patroci-
nar três concertos  live 

shows do músico Stewart Suku-

ma. Os mesmos fazem parte do 

projecto de Stewart denominado 

“Estamos Juntos em Casa”, cujo 

propósito é incentivar as pessoas 

a ficarem mais tempo em casa e 

proporcionar bons momentos de 

entretenimento. Trata-se de um 

contributo do banco no âmbito 

do combate à Covid-19, pro-

movendo e apoiando medidas 

preventivas ao vírus, valorizando 

deste modo a vida, por um lado, e 

às artes e cultura, por outro.

Com o distanciamento social, 

vários artistas têm recorrido 

à in¬ternet para se comuni-

car com os seus fãs e oferecer 

entretenimen¬to. Nessa senda, 

grandes marcas também se rein-

ventam e buscam as plataformas 

de vídeos para divulgarem os seus 

Moza promove “live shows” 
trabalhos, em meio à crise da Co-

vid-19, através de transmissões 

online. 

É nesta senda que o Moza Ban-

co decidiu associar a sua marca 

a este movimento global de luta 

contra a Covid-19, incentivan-

do o distanciamento social, tido 

como uma das formas de mitigar 

o risco de contágio pelo novo co-

ronavírus. 

Para o efeito, em parceria com 

o Instituto Camões, o Banco 

abraçou a campanha “Estamos 

Juntos em Casa”, através da qual 

os fãs, em particular, e o públi-

co em geral se deliciam de bom 

entre¬tenimento sem ter que sair 

de casa. 

São concertos únicos, sob ponto 

de vista de concepção e realização, 

onde o músico Stewart Sukuma 

in¬terpreta o melhor do seu re-

pertório musical, na companhia 

de renomados artistas moçambi-

canos e estrangeiros.

Cerca de quinhentas pes-
soas carenciadas, loca-
lizadas nos distritos de 
Chongoene e Mand-

lhakazi, na província de Gaza, 

receberam máscaras e outros 

materiais de higiene no âmbito 

da prevenção e combate à Co-

vid-19. Os mesmos foram ofe-

recidos pela Associação Juz Moz 

no quadro da sua responsabilida-

de social.

Desde Dezembro de 2019, o 

mundo enfrenta a Pandemia da 

Covid-19, uma estirpe do vírus 

mais conhecido por Coronaví-

rus, cuja eclosão teve lugar em 

Wuhan, Cidade mais populosa da 

China Central. Até ao presente 

momento, mais de quatro mi-

lhões de pessoas foram infectadas 

em quase todo o planeta.

Actualmente, já são mais de 100 

cidadãos moçambicanos infecta-

dos pela Covid-19, dentro e fora 

do país.

Nesta senda, membros e simpa-

tizantes da Associação Juz Moz, 

preocupados com a segurança 

e bem-estar das comunidades, 

desdobraram-se em campanhas 

JUZ MOZ oferece 500 
máscaras às comunidades 
carenciadas em Gaza

de identificação de uma área de 

trabalho onde o seu gesto faria 

alguma diferença no dia-a-dia. 

“Sendo o governo distrital de 

Mandlhakazi, um parceiro his-

tórico da Associação, efectua-

mos diligências no sentido de 

contribuir de forma simbólica 

para a prevenção da população 

vulnerável, naquele ponto da 

província de Gaza”, disse Oli-

veira Massango Presidente da 

Associação. 

De acordo com Oliveira Mas-

sango, foram identificadas qui-

nhentas pessoas carenciadas, nos 

distritos de Chongoene e Man-

dlhakazi, na província de Gaza, 

onde destes se destacam idosos, 

crianças órfãs e mulheres vulne-

ráveis.

“Adquirimos 500 máscaras de 

três camadas de pano (recomen-

dadas pelo Ministério da Saúde) 

para posterior oferta às pessoas 

carenciadas de cinco comuni-

dades, nomeadamente de Nha-

mavila (distrito de Chongoene), 

Chicuangue, Matemula, Chi-

ziane e Denguine (distrito de 

Mandlhakazi), na província de 

Gaza, revelou a fonte.

Enquadrado no conjunto de 
medidas de apoio às em-
presas afectadas pelo novo 
Coronavírus, o BCI dispo-

nibilizou na sua página da Inter-
net, na quinta-feira passada, uma 
nova funcionalidade que permite 
aos clientes do segmento de em-
presas manifestar o seu interesse 
ou aceder às facilidades de crédito, 
online.
Esta medida, que promove o uso 

dos canais electrónicos como um 

contributo para o distanciamento 

social, recomendado pelas auto-

BCI alivia prestações de créditos
ridades sanitárias, faz parte dos 

esforços levados a cabo pelo Ban-

co para a mitigação dos efeitos da 

Covid-19.

Para a submissão de pedidos de 

moratória nos financiamentos de 

médio e longo prazo ou de reno-

vação de limites de crédito, as em-

presas abrangidas encontram no 

website do Banco (www.bci.co.mz) 

as opções que lhes permitem ter 

acesso aos formulários que uma vez 

preenchidos são submetidos aos 

gestores, os quais contactam ulte-

riormente os interessados, para dar 
seguimento ao pedido. 
Recorde-se que o BCI definiu, no 
início do mês de abril, medidas 
orientadas aos clientes com finan-
ciamento em curso, em situação 
regular, e que apresentem dificul-
dades no pagamento das prestações 
devido aos impactos da pandemia 
do novo Coronavírus, nomeada-
mente uma moratória, até ao mês 
de setembro, no reembolso de ca-
pital e/ou no pagamento de juros e 
de renovação de limites de crédito 

já aprovados e em curso.

O 
grupo empresarial Intelec 
Holdings ofereceu, esta 
terça-feira, ao Hospital 
Geral da Machava, na 

província de Maputo, um túnel de 

desinfecção e viseiras de protecção 

contra a Covid-19. 

 O acto coincidiu com as celebra-

ções do Dia Internacional do En-

fermeiro, que se assinalou no 12 de 

Maio e foi testemunhado pela Se-

cretária de Estado na Província de 

Maputo, Vitória Diogo, pelo Pre-

sidente do Conselho de Adminis-

tração da Intelec Holdings, Salimo 

Abdula, acompanhado pelo admi-

Intelec Holdings oferece túnel de desinfecção
nistrador do grupo, Paulo Oliveira 

e quadros da saúde a nível da pro-

víncia de Maputo.

 Falando momentos após a entrega 

dos equipamentos de protecção, o 

PCA da Intelec Holdings referiu 

que os casos reportados da Co-

vid-19 no país não devem ser mo-

tivo de desespero, mas sim para se 

juntar esforços na luta contra esta 

pandemia.

“Este é um momento muito parti-

cular e sensível que todos vivemos, 

é um grito de socorro e todos nós, 

como humanos primeiro e depois 

como empresários, devemos com-

partilhar e participar, para que esta 

pandemia seja contida”, sublinhou 

Salimo Abdula.
 A Secretária de Estado na Pro-
víncia de Maputo, Vitória Diogo, 
agradeceu o gesto e destacou que o 
túnel e as viseiras são fundamentais 
para uma actividade segura no seio 
do pessoal médico.
“Esta é mais uma resposta dos nos-
sos empresários a nível do país e, 
neste caso, a nível da nossa provín-
cia. Este hospital cuida de pacientes 
que padecem de doenças infeccio-
sas, neste caso a tuberculose, e é 
importante que os nossos profis-
sionais da saúde possam sentir que 
o Governo tudo está a fazer para 
melhorar as suas condições de tra-
balho, neste caso a área de higiene, 

segurança e saúde ocupacional”.
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Maputo, 12 de Maio de 2020 – Celebra-se no presente mês de 
Maio o “Mês de África”, sendo que as comemorações atin-
gem o seu ponto alto no dia 25 de Maio, o Dia de África. Este 
ano a DStv e a GOtv têm o prazer de lançar  a campanha “A 
África Que Vemos” , a qual visa realçar o poder de África, do 
seu povo e das ricas histórias que sobressaem do continente. 
 
Hoje, mais do que nunca, os africanos estão a moldar e a to-
mar posse da sua narrativa através de histórias e da música - 
e neste Mês de África, a DStv e a GOtv orgulham-se de servir 
como canais que partilham estas histórias em todo o lado. 
 

-
mente, de tantas formas, convidamos as pessoas para cele-
brarem juntas o que mais importa: a resiliência, o sentido 
de comunidade, a criatividade e muito mais. Atributos que 
ilustram perfeitamente a própria essência de quem somos 

MultiChoice Moçambique. “É neste contexto que celebra-
mos nos nossos canais, o talento e o entretenimento distin-

nossos estimados espectadores”, acrescentou.

Uma variedade de canais que comunicam para os Africanos

-
versos para alcançar e uma abundância de talentos em todo 
o continente, a DStv e a GOtv são plataformas que trazem 

DStv e GOtv celebram o Mês de África sob o lema “A África Que Vemos” 
conteúdos de impacto e inspiradores através de vários canais.  
Os canais abrangentes oferecem uma variedade de conteúdos 
e géneros, desde telenovelas, realidade, drama, comédia, estilo 
de vida, música e cinema para todos os gostos.  
   Honrar A África Que Vemos
A campanha “A África Que Vemos”, visa renovar o orgulho de 
ser africano e despertar a camaradagem, especialmente nestes 
tempos sem precedentes que exigem a união de todos nós. Os 
telespectadores de todo o mundo são encorajados a participar 
na conversa #AfricaQueVemos, partilhando mensagens, ima-
gens e conteúdos de vídeo em celebração do Mês de África.
Diversas celebridades e talentos a africanos nos diversos paí-
ses juntaram-se à campanha,  procurando espalhar mensagens 
de esperança para África, o nosso continente, sob o lema “A 
África que Eu vejo”. Em Moçambique, a campanha conta com 
o envolvimento de três distintas e conhecidas  celebridades,  
nomeadamente, os músicos Wazimbo e Roberto Chitsonzo e a 
apresentadora de TV Tatiana Sumburane, que procuram des-
crever o continente africano de maneira positiva, esperançosa 
e inspiradora  a partir do seu ponto de vista, bem como convi-
dando aos telespectadores a se juntarem à campanha. 
 Junte-se à campanha  #AfricaQueVemos nas redes so-
ciais através da página DStv https://web.facebook.com/
DStvMozambique/e GOtv https://web.facebook.com/GOtv-
Mozambique/ 
Para mais informações sobre a oferta de conteúdos, produtos e 
serviços locais da DStv e da GOtv, visite www.dstvafrica.com 
ou www.gotvafrica.com. 

Inserida na sua responsabi-
lidade social corporativa e 
de forma a apoiar o país na 
luta contra a pandemia do 

novo coronavírus, a Cervejas 
de Mocambique (CDM) ofe-
receu, semana passada ao Mi-
nistério da Saúde (MISAU) 
4.000 litros de líquido desin-
fectante para as mãos. 

Este bem será posteriormente 

alocado às unidades sanitárias 

criadas para fazer face à pan-

demia da Covid-19, e aos hos-

pitais gerais e provinciais um 

pouco por todo o país. 

De acordo com o Administra-

dor da CDM, Hugo Gomes 

este é o momento das grandes 

corporações fazerem jus ao 

rótulo que lhes é atribuído e, 

conjuntamente com o Gover-

CDM presta apoio ao MISAU
no, ajudarem na mitigação dos efei-

tos nefastos desta pandemia.  

“A CDM, está firmemente com-

prometida na criação de um Mun-

do melhor, de um Moçambique 

melhor, e o evento de hoje é mais 

um marco no leque de acções que 

temos vindo a desenvolver para 

combater esta epidemia”, referiu  

Gomes. 

Referir que não só o Governo é 

beneficiário das acções de Respon-

sabilidade Social Corporativa da 

CDM, mas também o sector em-

presarial que poderá dar a conhecer 

o seu serviço de entregas através da 

plataforma Entrega Lá. 

Um website criado com o objectivo 

de listar todos os comerciantes que 

estão a fazer entregas de encomen-

das. Desta forma, a CDM demons-

tra que está, activamente, a apoiar 

alguns dos principais parceiros com 

A 
Loon da Alphabet e a Voda-
com assinaram esta semana 
um acordo para utilizar a 
solução de Internet com 

balões da Loon para expandir a rede 
da Vodacom em Moçambique. Nos 
termos do acordo, a Loon vai ajudar 
a Vodacom a conectar partes do país 
não abrangidas, com uma rede de 
torres de telemóveis flutuantes que 
operam a 20 quilómetros acima da 
Terra. 

Utilizando a solução da Loon, a Vo-

dacom pretende expandir o acesso 

à rede móvel para as províncias de 

Cabo Delgado e Niassa, duas regiões 

que se revelaram difíceis de cobrir no 

passado devido às áreas geográficas 

vastas e logisticamente desafiadoras, 

a par da baixa densidade populacio-

nal. A solução da Loon irá fornecer 

um serviço 4G que suporta Dados, 

Voz, SMS e USSD, o que permiti-

rá também a prestação de serviços 

financeiros móveis. O serviço estará 

disponível para qualquer cliente da 

Vodacom com um aparelho de te-

lefone padrão 4G-VoLTE e cartão 

SIM. Os utilizadores não necessi-

tarão de fazer nada de especial para 

se ligarem ao serviço; eles ligar-se-

-ão tal como se ligariam a uma torre 

de telemóvel normal. Na verdade, o 

utilizador provavelmente não saberá 

que está ligado ao serviço fornecido 

por um balão de alta altitude, excep-

Loon e  Vodacom aumentam 
acesso a internet

to pelo facto de poder ter sinal num 

local onde este não existia anterior-

mente.

Para a Vodacom, a parceria com 

a Loon é um exemplo perfeito de 

como a inovação tecnológica pode 

ligar as comunidades mais rurais em 

África. Estamos satisfeitos por fazer 

parte desta iniciativa em Moçambi-

que, que está a ajudar a colmatar o 

fosso digital”. Isto é ainda mais per-

tinente face à pandemia Covid-19, 

onde mais moçambicanos terão ago-

ra acesso a informação de saúde atra-

vés da nossa parceria com a Loon. 

A Loon e Vodacom têm vindo a 

trabalhar em colaboração com os 

reguladores Moçambicanos de co-

municações e aviação, incluindo a 

Autoridade Reguladora das Comu-

nicações de Moçambique (ARE-

COM) e o Instituto de Aviação Civil 

de Moçambique (IACM), para obter 

as aprovações necessárias para activar 

o serviço em Moçambique. 

Por seu turno o Director Executivo 

da Loon, AlastairWestgarth, mani-

festou a sua satisfação pela  parceria 

com a Vodacom, um dos maiores 

operadores de redes móveis de Áfri-

ca. A salientou que ela fornece servi-

ços a dezenas de milhões de pessoas 

em vários países todos os dias. deste 

modo vê isto como o primeiro passo 

para uma parceria maior que  permi-

tirá atender mais usuários em toda a 

África. 

o serviço de entregas e com 

algumas promoções para que 

estes negócios consigam ul-

trapassar esta fase mais desa-

fiante.

 A oferta do líquido desinfec-

tante e a criação da plataforma 

‘Entrega Lá’ juntam-se, assim, 

a outras acções já implemen-

tadas no início da presença da 

pandemia em Moçambique, 

como desinfecção de termi-

nais de transportes públicos, 

paragens e mercados através 

da pulverização dos espaços, 

bem como a higienização das 

mãos dos passageiros e clien-

tes que frequentem estes lo-

cais. A educação da população 

para as práticas de prevenção 

é, também, uma das priorida-

des da CDM. 
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Os conturbados tempos da 
pandemia da Covid-19, 
em  vários países, trouxe-
ram a tona uma reflexão 

em torno das desigualdades sociais. 

Moçambique não é uma excepção. 

Este é dos principais focos da ex-

posição colectiva “Até Couve de 

19 Subiu”, que será inaugurada, na 

noite de hoje, no Museu Mafalala, 

em Maputo. É um tema oportuno, 

no ano em que os museus, em todo 

o mundo, carregam consigo o lema 

“Museus para a Igualdade: Diver-

sidade e Inclusão”.

Comemora-se, na próxima segun-
da-feira, o 18 de Maio. É Dia In-
ternacional dos Museus. É assim 
todos os anos, já passam 4 décadas. 
Esta efeméride foi celebrada, pela 
primeira vez, em 1977. Foi instituí-
da pelo Comité Internacional dos 
Museus.
Este ano, a data celebra-se num 
tempo atípico, devido à pandemia 
da Covid-19. O novo coronavírus 
colocou quase todo o mundo em 
Estado de Emergência. Como se 
de uma profecia se tratasse, ainda 
em 2019, definiu-se o lema “Mu-
seus para a Igualdade: Diversidade 
e Inclusão”, para 2020. 
Diante da ideologia em volta do 
18 de Maio, para este ano, está-se 
perante um Moçambique desafiado 
a criar melhores condições para os 
seus museus, que são desafiados a 
serem mais inclusivos. 
Mas, em tempos da nova pandemia, 
o debate torna-se mais extensivo. A 
reflexão em volta da igualdade e da 
inclusão acaba por ir mais além. 
Começa por coisas básicas, ainda 
que às vezes pareçam banais. No 
Museu Mafalala, a partir de hoje, 
sem muitos esforços de interpre-
tação, pode ver-se uma discussão 
em volta da alimentação. É um 
dos pontos focais da expo colectiva 
“Até Couve de 19 Subiu”. Será hoje 
inaugurado na Museu Mafalala, ar-
redores da cidade de Maputo. 
A exposição junta 19 artistas. É um 
projecto desenvolvido pela “Nós 
Arte”, coordenado pelo artista plás-
tico de Chicken, nome artístico de 
Nilziu Mota. “Traz uma reflexão 
em volta da pandemia, da introdu-
ção dos novos paradigmas sociais 
e de convivência face ao (novo) 
Coronavírus, assim como o surgi-
mento de novas estéticas derivadas 
deste fenómeno mundial”, refere a 

organização.

A exposição foi pensada, conforme 

disse Chicken, há sensivelmente 

1 mês. Entretanto, não foi esse o 

tempo que as obras expostas leva-

ram a serem pintadas. Ao menos, 

não foi assim com todos os qua-

dros, nas últimas semanas. Mas, 

com isso, podem ser esperadas 

obras inéditas. “Podem estar a pin-

tar já há mais tempo e a situação 

pode já ter começado e o artista 

pode ter começado a pintar antes 

de pensarmos em fazer a exposição 

como chamada de atenção para al-

guma coisa que não seja reflectir a 

situação actual”, explica Chicken. 

Antecipando o dia mundial dos museus

Mafalala expõe arte sobre a nova pandemia
Por Lucas Muaga

De acordo com o artista plástico, 

Nilziu Mota, há uma razões es-

peciais para a escolha do Museu 

Mafalala, como palco da colectiva. 

É uma instituição localizada no 

coração de um bairro histórico, que 

é, por si, um museu.  “É só pensar 

um pouco, é uma comunidade, te-

mos muita gente, temos classe mé-

dia alta, classe média baixa. É uma 

mestiçagem. É o Contacto directo 

com o povo. É um bairro dentro da 

cidade”, explica Chicken, o curador.

“Até Couve de 19 Subiu”, confor-

me sugere o próprio nome, leva 

aos mercados dos bairros, onde, 

em plena pandemia, os preços dis-

pararam. Reduziu-se, deste modo, 

o poder de compra dos cidadãos. 

Produtos básicos, aqui representa-

dos pela couve, acabam por tornar-

-se de luxo para o cidadão comum. 

Nasce aqui, o debate em torno da 

igualdade, diversidade e inclusão.

Entretanto, pode ir-se mais além, 

ao recordar-se que nalgum mo-

mento, todos museus terão fecha-

do as suas portas com a pandemia. 

Mas, antes disso, mais pareciam 

espaços fechados, reservados a uma 

determinada classe social. Não é 

uma situação simplesmente causa-

da pelo preço. Não é a única con-

dição para aceder a este espaço de 

memoria coletiva. Com uma visita 

básica aos museus, sedeados na ci-

dade de Maputo, é possível perce-

ber o quanto os mesmos deixam de 

lado deficientes visuais, auditivos e 

com paralisia diversa. 

É este o desafio deixado aos mu-

seus nacionais. Inclui-se o Museu 

Mafalala, que é, neste momento, a 

galeria da “Até Couve de 19 Subiu”. 

“As obras, o que estamos a pintar 

mesmo, tem a ver com a situação 

actual da doença e a especulação de 

preços. Estamos a relacionar as duas 

coisas”, considera Chicken, curador 

de uma colectiva, que ainda pelo 

nome, pode resultar da má pronun-

cia de Covid-19. Obviamente, da 

nova pandemia se inspira. 

Não se está, entretanto, apenas 

diante de uma tentativa de enqua-

dramento ao lema, previamente 

definido, em 2019, para todos os 

museus do mundo. Mas, os pró-

prios artistas buscam adaptar-se ao 

período da Covid-19. Constrói-se 

um pensamento em volta da nova 

doença. É uma metamorfose que 

chega a abraçar-se à crise que Mo-

çambique e mundo atravessam, nos 

diferentes sectores sociais.

A arte está, com esta exposição, a 

cumprir o seu papel. Neste mo-

mento, é uma chamada de “atenção, 

para nos precavermos a nós pró-

prios, porque realmente esta pan-

demia, não é um negocio”, conta o 

curador.

O artista plástico Chicken, em 

tempos de pandemia, lembra que 

os mais pobres são evidentemente 

os mais vulneráveis. É isto que se 

pretende mostrar nas entrelinhas. 

“Até Couve de 19 Subiu” estará pa-

tente na galeria do Museu Mafala-

la até15 de Junho. A cerimonia de 

abertura será transmitida na noite 

de hoje, nas redes sociais, pelo fa-

cebook e instagram do Museu Ma-

falala.

Na próxima terça-feira, 
19 de Maio, o ciclo de 
palestras “No Gume 
da palavra”, organizado 

pela Associação de Escritores 

Moçambicanos (AEMO), re-

cebe o académico José Castiano. 

O filósofo e professor universi-

tário vai oferecer as ferramentas 

necessárias para combater ao 

novo coronavírus, sendo orador 

da conversa “Reinventar o Hu-

manismo Ubuntu para Resistir 

à Covid-19”. 

Tudo indica que a moda pegou. 

A internet é mais uma alterna-

tiva nos tempos da nova pande-

mia, que não conseguiu parar, 

no seu todo, os encontros e o 

debates literários nas casas li-

terárias. Apesar de proibidas as 

reuniões de mais de 20 pessoas, 

devido às medidas impostas em 

cumprimento do Decreto Presi-

dencial, os amantes da literatura 

e outras artes podem acompa-

nhar os espetáculos e debates, 

José Castiano No Gume da Palavra

Filósofo oferece “armas” contra Covid-19

através das plataformas digitais.

A AEMO, nesta perspectiva, dá 

continuidade aos debates inseridos 

no programa “No Gume da Pala-

vra”, explorando a plataforma de 

comunicação ZOOM Cloud Mee-

ting. Será assim, na próxima terça-

-feira, quando a AEMO receber o 

filósofo e docente José Castiano, 

numa conversa que pretende reflec-

tir em volta do Humanismo Ubun-

tu, nos tempos da Covid-19.

Como tem sido o costume, a con-

versa com José Castiano será mo-

derada pelo filósofo e poeta mo-

çambicano, Nelson Lineu. Segundo 

a AEMO, o académico trará “uma 

reflexão sobre os impactos sociais 

da pandemia da Covid-19 e lança 

pistas para uma possível resistência 

humanitária no mundo”. 

Através da plataforma ZOOM 

Cloud Meeting, a AEMO procura 

“concentrar o público estrangeiro 

que às sessões se realizam na pla-

taforma de reuniões e encontros 

ZOOM Cloud Meeting”. 

José Castiano é professor da Uni-

versidade Pedagógica. É licen-

ciado em Filosofia pela Uni-

versidade de Greifswald e tem 

Doutoramento em Sociologia 

pela Universidade de Ham-

burg. É autor, dentre outros, 

dos livros “Referências da Filo-

sofia africana: Em busca da in-

tersubjectivação” (2010), “Filo-

sofia africana: da sagacidade à 

intersubjectivação” (2013) e A 

“Liberdade” do Neoliberalis-

mo: Leituras Críticas” (2018).

Pela mesma cadeira, onde se 

sentará José Castiano, ainda 

no âmbito da iniciativa “No 

Gume da Palavra”, já passaram 

outras figuras. Aurélio Ginja, 

dos últimos oradores, passou 

um “pente fino” à obra “Saga 

d´Ouro”, do escritor Aurélio 

Furdela, vencedor do Pré-

mio INCM Eugénio Lisboa 

(2019).   Os escritores Marcelo 

Panguana e Dionísio Bahule 

– também filósofo e crítico li-

terário divagaram sobre o uni-

verso literário do poeta Sanga-

re Okapi. (Lucas Muaga)  

José Castiano
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PUBLICIDADE

A Agência de Publicidade Spot Comunicação e a Light Vi-
sion- Academia de Formação, rubricaram recentimente, um 
memorando de entendimento para formação de futuros qua-
dros da indústria da publicitária.
O memorando foi assinado pelos gestores das duas entida-
des num acto que teve lugar na SpotAgência de Comunica-
ção, contando com a presença de quadros das duas entidades 
e meios de comunicação. No  evento, foi nótorio o distan-
ciamento entre os participantes e bem como outras medidas 
recomendadas.
O Memorando é um protocolo que visa proporcionar a com-
ponente técnica aos formandos da LightVision, insitituição 
vocacionada em Consultoria em comunicação, marketing, 
trabalhos de design e formação corporativa.

-
sulta da necessidade de agregar maior valor a componente 
teórica ministrada pela instituição que dirige, frisando que 

dotados de conceitos e bem como da prática e este será o nos-
so maior diferencial competitivo”. André Acrescentou que 
sua instituição já formou cerca de  55 alunos, dos quais 25 em 

Por seu turno, a A SPOT Comunicação comprometeu-se em 
introduzir os alunos a uma continuidade da sua formação 
educacional formal através do contacto prático com o mer-

inovação, entre outros aspectos fundamentais no ramo pu-
blicitário. Disse Shaid Umar, Director Geral da SPOT Comu-
nicação.
Os alunos serão admitidos pela Spot em regime de estágio, 

ciclo de 6 meses a 1 ano.
O acordo é criado num período em que o incentivo ao in-
cremento da qualidade tem vindo de vários quadrantes da 
sociedade moçambicana e esta plataforma representa uma 
janela de oportunidade para o crscimento da indústria.
Face a situação de Emergência, ciente da sua contribuição 
para economia nacional, a Spot Comunicação adoptou o tra-
balho remoto, evitando a exposição dos seus colaboradores 
ao risco do COVID, enquanto que a Light Vision abrangida 
Pelas restrições as entidades de ensino, administra os seus 
cursos através  de plataformas de ensino online.

Spot Comunicação e 
Ligth Vision catalisam 
publicitários do futuro


