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Com o país em guerra no 

centro e no norte e a 

braços com a Covid-19, 

o SAVANA foi bater à 

porta do académico João Perei-

ra, mas acabamos falando de um 

pouco de tudo. Sobre o estado de 

preparação do país para fazer face 

à pandemia do momento, Pereira 

precisou que só um louco podia 

acreditar que tínhamos um siste-

ma nacional de saúde.

Ao fim do primeiro ciclo de go-

vernação do actual presidente da 

República, o docente de Ciência 

Política  defende que o maior fa-

lhanço não foi Filipe Nyusi, mas 

o seu partido, a Frelimo. E, quan-

do inicia o segundo mandato, o 

académico, que um dia disse que 

Nyusi poderia ser uma grande 

decepção, hoje entende que não 

há muita coisa que se esperar do 

presidente, senão a preparação da 

sua própria saída. Sobre a Rena-

mo, o académico diz que o partido 

está em estado de coma. Quanto 

ao conflito de Cabo Delgado, João 

Pereira, um dos estudiosos do fe-

nómeno, lamenta que o Estado 

esteja a cometer os mesmos erros 

do passado. 

Professor, comecemos com o as-
sunto do momento, o novo co-
ronavírus. Que tempos são estes 
que estamos a viver?
Isto mostra o quão é frágil o nosso 

sistema de saúde e prova que, nos 

últimos 30 anos, embora tenhamos 

feito alguma coisa, deveríamos ter 

feito mais na área de saúde, edu-

cação e infra-estruturas sociais. A 

Covid-19 mostrou-nos que, numa 

situação de crise global, na qual 

grande parte da nossa cultura foi 

de dependência em relação aos 

outros que também estão peran-

te suas próprias crises internas, é 

João Pereira e o primeiro mandato de Filipe Nyusi

“O maior falhanço é a Frelimo”
Por Armando Nhantumbo e Argunaldo Nhampossa

Moçambique está a permitir que 

as pessoas possam trabalhar, mes-

mo a nível do mercado informal, 

mas precavendo-se e tomando em 

consideração a fragilidade que o 

país tem em termos de economia 

e de capacidade de recursos. Nós 
temos que compreender que a si-
tuação do país não ajuda muito, 
não só na falta de recursos finan-
ceiros, mas também a situação po-
lítico e militar. Temos o Estado a 
enfrentar a Covid-19, a enfrentar 
o conflito nas zonas centro e nor-
te, o que requer grande parte dos 
recursos financeiros que deveria 
estar a ser alocados para subsídios 
às empresas, proteger os salários 
dos trabalhadores e ajudar famílias 
desfavorecidas. Então, se conti-
nuarmos numa pressão grande da 
Covid-19, os números aumenta-
rem e o conflito aumentar na zona 
centro e norte nós estamos numa 
situação de caos.
No contexto moçambicano, um 
bloqueio total, como defendem 
algumas correntes, não teria cus-
tos sociais muito caros até para o 
partido no poder? Não levaria o 
país ao caos?
Acho que sim. É só ver que os paí-
ses que foram a um confinamento 
total são aqueles que ou vivem de 
subsídios ou da capacidade inter-
na de arrecadação de receitas. A 
combinação das duas coisas per-
mite que tenham uma almofada 
social. Tenho estado a acompa-
nhar alguns debates que mostram 
que o INSS não estava preparado 
para uma situação destas. Se estas 
instituições que deveriam servir 
em momentos de crise ao serviço 
do Estado e gerir a própria crise 
para promoção da coesão social 
não têm mecanismos legais para 
o fazer fica difícil o Estado agir 

numa situação destas.  Acho que 

até agora foram medidas correctas 

levadas a cabo e julgo que o MI-

SAU está altura dos desafios da 

Covid-19.

Mesmo assim, há moçambicanos 
que já estão em casa, sem salários; 
há empresas em falência e a pedi-
rem apoios; mas, por outro lado, 
tivemos um Governo a introdu-
zir IVA no açúcar e óleo – agora 
suspensa até Dezembro; temos 
estabelecimentos de ensino a co-

lhor política para incluir alguém 

no sistema de desenvolvimento 

sócio-económico se não for nestes 

sectores e principalmente na ques-

tão da prevenção na saúde.  Agora 

o problema não é apostar no trata-

mento no estrangeiro, mas apostar 

nas infra-estruturas do seu povo. 

Se você tem dinheiro para fazer 

consulta na RSA esse é teu pro-

blema, mas se você deixa um Go-

verno a não ter esse tipo de políti-

cas então alguma coisa está errada 

e o maior erro não está no partido 

Frelimo e nem na Renamo, por-

que quem vota neles somos nós e 

tínhamos que exigir responsabili-

dade. 

“Só um louco que podia 
acreditar que tínhamos 
um sistema nacional de 
saúde”
Concorda que a Covid-19 vem 

colocar a nu as nossas fragilida-

des como país, as fragilidades do 

nosso sector de saúde e do próprio 

modelo de desenvolvimento? 

Eu não sei se veio por a nu por-

que já era visível, só pode ser um 

louco que podia acreditar que nós 

tínhamos um sistema nacional de 

saúde. 

Quando todos estudos e inquéri-

tos demostram um grau de insa-

tisfação dos cidadãos em relação 

ao sistema de educação, então  o 

sistema de saúde não precisaria da 

covid-19 para demostrar que não 

tínhamos um sistema a altura. 

Temos centros de saúde que são 

umas paredes, quando você chega 

lá os medicamentos não existem, 

as condições de trabalho não exis-

tem para os médicos, enfermeiros, 

serventes corpo técnico adminis-

trativo. 

O que lhe pareceu que, quando 

somos confrontados por uma das 

maiores pandemias de todos os 
tempos, os deputados estejam a 
discutir regalias e subsídios de 
reintegração social? 

Escandaloso é o silêncio das elites 

deste país. Eu não estou preocu-

pado com eles porque o político 

age assim, é a natureza dele, ele 

é como escorpião. Estão a fazer o 

papel deles, mesmo eu se estivesse 

lá aproveitava da cegueira e igno-

rância deste povo. Qualquer polí-

tico em qualquer parte do mundo 

aproveita-se da fragilidade insti-

tucional e do seu povo.  Quando 

numa grande parte da população 

o desinteresse pela política é total, 

as eleições são como se fosse uma 

festa para beber e comer então 

você quer que o político venha te 

ensinar como vais beneficiar disto?

Como olha para o futuro de Mo-
çambique pós Covid-19? Será o 
mesmo?

“O partido Frelimo tem 
mais PhDs que qualquer 
outro partido deste país, 

tem mais controlo dos 
centros de produção de 
conhecimento que todos 
os partidos da oposição 
e toda a sociedade civil 

juntos”.
possível sobreviver se começarmos 

a fazer um investimento muito sé-

rio nas nossas infra-estruturas, nas 

instituições públicas de prestação 

de serviços. Igualmente revelou 

que juntos somos fortes e que uni-

dos podemos fazer a diferença em 

momentos de crise.

Olhando para Moçambique, as 

medidas impostas para fazer face 

à pandemia estão ajustadas a nos-

sa situação? 

“Na verdade, o maior 
falhanço não é de Nyusi, 
é um falhanço do partido 
no seu todo, a Frelimo”.

“Quando numa grande 
parte da população o de-
sinteresse pela política é 
total, as eleições são como 
se fosse uma festa para 

beber e comer então você 
quer que o político ve-

nha te ensinar como vais 
beneficiar disto?”

brarem pagamento de propinas. 

Professor, parece que algo não 

está bem aqui. Ou não?

Uma das coisas muito importan-

tes que a crise mostrou é uma dis-

cussão teórica antiga sobre o papel 

do Estado no desenvolvimento 

sócio-económico de um  país. 

Quando é muito intervencionista 

temos um Estado como se fosse 

um pai que tem que providenciar 

tudo. Se um Estado é minimalis-

ta coloca nas mãos das famílias e 

sector privado e outros actores a 

responsabilidade de criar almofa-

das sociais num momento de crise 

como este. O que nós estamos a 

ver é que o problema de Estado 

que é frágil, que os académicos 

chamam de falhado, é que há mais 

de 20 anos que deixou de exercer a 

sua responsabilidade. 

Parece que a Covid-19 também 

vem nos dizer que o melhor que 

os dirigentes deste país podiam 

ter feito era investir na saúde ao 

invés de saírem para receber tra-

tamento no estrangeiro. Ou não?

Qualquer país que queira ter um 

futuro tem que investir na saúde 

e na educação, pois não há me-

Moçambique já passou por diver-
sas crises será que aprendeu algu-
ma coisa. O que você espera? Va-
mos continuar na mesma. O povo 
está espera do político para fazer 
agenda deste país e isso não pode 
ser responsabilidade de um parti-
do de uma elite, nem da Frelimo e 
nem da oposição tem de ser uma 
oportunidade de pensar Moçam-
bique como sociedade e isto não 
pode vir de partidos.  Ninguém 
está a desenvolver uma agenda 
alternativa neste país, até agenda 
2025 foi trazida de fora. Os pla-
nos do Governo, Sociedade Civil, 
Sector Económico são planos para 
cinco anos então pensamos o país 

em 5 anos. 

Cabo Delgado: está a se 
cometer os mesmos erros
No seu mais recente artigo sobre 

Cabo Delgado, em co-autoria 

com o Professor Forquilha, re-

fere que o Estado subestimou 

o fenómeno desde o seu início, 

tratando-o como um simples caso 

de bandidos sem rosto e que se 

deveriam render em 7 dias; su-

bestimando factores internos, tais 

como clivagens locais; e encaran-

do o assunto como um problema 

externo, da mesma forma que se 

tratou a Renamo, no início, como 

uma criação do apartheid. Isso ex-

plica o avanço dos insurgentes no 

terreno e o tipo de resposta que o 

Estado deu?

“Ele [presidente Nyusi] agora só tem que preparar é a sua saída” – João Pereira
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Ignorar estes factores todos para 

dar uma dimensão externa é come-

ter mesmo erro a nível estratégico 

que a Frelimo ou o seu Governo 

cometeu em relação a Renamo. 

É por isso que escrevemos aquele 

artigo mostrando a nossa posição 

académica que funciona como 

meteorologistas. Qualquer guerra 

você não combate pela presença 

militar ou por questão de criação 

de emprego, você combate com 

uma outra ideologia.

Se você não tem instituições aca-

démicas públicas e instituições de 

pesquisa independentes (Socieda-

de Civil), pelas estruturas do pró-

prio estado de contra inteligência 

para estudar qual é o tipo de men-

sagem que circula, tipo de cliva-

gens que está  sendo usada e por-

que estão sendo usadas, quem são 

os grupos que estão a usar, porque 

são aceites por uns e não outros. 

Então se você não tem a informa-

ção que é elemento fundamental 

para planificação de tudo. 

Se as origens do grupo são locais, 
embora se possa falar de elemen-
tos estrangeiros no seu seio, como 
referem no artigo em relação a ar-
queologia e a etnografia da insur-
gência em Cabo Delgado, como 
então entender o discurso do Go-
verno de que estamos perante ter-
rorismo e agressão externa?
É mais fácil e mesmo eu se esti-

vesse no lugar do PR seria normal 

atribuir isso a mão externa. Falar 

que é um problema interno para 

um presidente de um partido que 

está no poder há mais de 40 anos 

significava passar um certificado 

de incompetência a todas lide-

ranças que geriram aquele partido 

nestes últimos 40 anos e a ele mes-

mo. Se dissermos que é um pro-

blema interno, dificilmente vamos 

ganhar apoio, porque outros países 

de região e do mundo vão dizer 

que não se metem em problemas 

internos. Mas pondo a dimensão 

externa, alegando que estás sendo 

agredido por uma força externa 

ligada ao terrorismo rapidamente 

encontras apoios externos e soli-

população do norte de país com 

índices mais baixo em tudo o que 

é população do país, temos que 

assumir a responsabilidade. A res-

ponsabilidade é nossa como socie-

dade, dele como PR e também dos 

doadores porque se formos a ver 

quantos biliões de dólares foram 

investidos neste país e porque o 

país continua onde está com toda 

ajuda internacional que recebeu. 

A corrida de mercenários para 

Cabo Delgado será a solução de-

finitiva do problema? 

Não é definitiva, mas é a viável do 

momento até que o Estado con-

siga garantir a segurança. Igual-

mente não é sustentável porque 

tem custos. 

Dos azares e da falta de 
liderança de Nyusi
Findo o primeiro mandato do 

presidente, ele conseguiu fazer 

história ou foi uma desilusão, 

como o professor previa em 2015?

As pessoas do centro e do norte 

acreditam que teve muita pouca 

sorte. Mas sorte também é uma 

questão de oportunidade e de se 

estar preparado. 

Mas hoje, compreendendo melhor 

a realidade, acho que, em relação 

à paz, dada a complexidade da 

situação, ele seguiu os melhores 

caminhos possíveis. O que lhe 

tramou foi – vamos dizer - Deus 

que tirou Dhlakama no momen-

to crucial. Então, aí já não é uma 

responsabilidade do presidente. 

Quem tinha de garantir a coesão 

da Renamo para sair das matas 

até ao processo de reintegração 

dos seus homens, devia ter sido 

o presidente Dhlakama por causa 

do peso que ele tinha no partido. 

O maior erro que [o presidente 

Nyusi] cometeu, também por cau-

sa da pressão do período eleitoral, 

foi acelerar para um processo que, 

logo de início, via que havia um 

problema interno. 

Mas tanto os estrategas do presi-

dente Nyusi como a comunidade 

internacional, partiram mais no 

sentido de reforçar a legitimida-

de de Ossufo como presidente da 

Renamo, mas não tomando em 

consideração as clivagens internas 

que existiam. Quiseram reforçar 

a legitimidade de Ossufo porque, 

se o presidente partisse para um 

outro tipo de negociação parale-

la, praticamente o Ossufo deixava 

de ter legitimidade como líder da 

Renamo. Com uma negociação 

directa com Nyongo, Nyusi ia 

mostrar que há um outro também 

líder dentro da própria Renamo. 

Se os do centro e norte dizem que 

tem pouca sorte, e os do Sul?

Falta de liderança. Dizem que não 

tivemos líder. Nós vivemos num 

país onde as clivagens regionais 

são muito fortes. 

O professor acha que não temos 

líder?

Cada sociedade tem os líderes 

do momento. Nunca mais vamos 

ter Dhlakama, nem Samora nem 

Chissano.

Numa outra entrevista ao SA-
VANA dizia que se o presiden-

te Nyusi não conseguisse fazer 

ruptura no partido, se até finais 

de 2016, então, ele seria a maior 

desilusão do povo moçambicano. 

Conseguiu fazer essa ruptura na 

Frelimo?

Hoje compreendendo e estudando 

mais a dinâmica interna da Freli-

mo, acho que, enquanto continuar 

a geração que veio da luta de liber-

tação nacional, não há nenhuma 

liderança que vai conseguir fazer 

grandes mudanças dentro da es-

trutura da Frelimo. 

Mas continua a pensar que a Fre-

limo precisa de uma ruptura?

Precisa de se reinventar. Se essa 

reinvenção significa fazer ruptura 

com o seu próprio passado, acho 

que sim. Um partido da dimensão 

da Frelimo que não se reinven-

ta consoante a complexidade das 

dinâmicas do contexto, está con-

denado a ter de depender, toda a 

vida, da manipulação dos resulta-

dos eleitorais ou do controlo das 

Forças de Defesa e Segurança. A 

Frelimo não deve sobreviver a par-

tir do controlo do sistema repres-

sivo nem da manipulação das elei-

ções. A Frelimo deve sobreviver 

do seu próprio passado histórico 

e da sua capacidade de reinvenção 

na resolução e na concepção de 

um projecto renovador para Mo-

çambique. 

Já dobrámos os primeiros 100 
dias do segundo mandato. Vê al-
guma mudança de estratégia ou 
vê mais do mesmo?
Não há muita coisa para ele fazer 

nos próximos tempos, porque ele 

agora só tem que preparar é a sua 

saída, como quer sair.

O que isso significa?

isolamento porquê, porque grande 

parte das pessoas que hoje estão 

unidas na figura do presidente 

Nyusi vai começar a preparar as 

suas próprias alianças futuras.

Mas o presidente Nyusi conse-

guiu fazer a sua própria marca?

Eu acho que vai ficar na história 

de ser o primeiro candidato da 

Frelimo que não é da zona sul. 

Deixa também a sua marca no 

sentido de que, mesmo com toda a 

complexidade do processo de paz, 

foi a pessoa que fez o que poucos 

presidentes podiam fazer.

Como o quê?

Por exemplo, a humildade que 

ele teve para com o presidente 

Dhlakama. É preciso reconhecer 

quando um presidente da Repú-

blica vai às matas para falar com 

o presidente Dhlakama. Nem o 

presidente Chissano foi às matas, 

foi a Roma.

“Criamos instituições na 
base de mentiras”
No balanço dos 100 dias, o pre-

sidente Nyusi falou dos ataques 

militares no centro e norte do 

país; falou da covid-19 e dos 

famosos 48 mil empregos.                    

“A única forma de a 
Renamo tornar-se uni-
da é conquistar o poder. 
Por exemplo, se tivesse 

conquistado várias pro-
víncias, teria nomeado 

vários directores provin-
ciais e teria recursos para 

desenvolver a sua rede 
clientilista”.

dariedade na região.

O discurso da agressão externa é 

para justificar o falhanço do Go-

verno?

É combinação de factores: Na po-

sição do PR teria aquele posicio-

namento de não querer reconhe-

cer o falhanço em termos daquilo 

que fizemos nos últimos 40 anos 

como sociedade.

Houve falhanço nos últimos 40 

anos?

Não há duvidas. Quando 40 anos 

depois você tem mais de 60% da 

A impressão em alguns 
sectores conservadores da 
Renamo é  de que, dife-

rente de Dhlakama, a ac-
tual estrutura do partido 
está corrompida e foram 

a Maputo”. 
A tua marca no poder, num siste-

ma como o nosso, de 10 anos de 

mandato, você tem de fazer no 

primeiro mandato. No segundo 

mandato, praticamente, grande 

parte das alianças que você criou 

estão à procura de onde vai existir 

o novo pastor da Igreja Frelimo. 

Quem são os possíveis candida-

tos. Dali começa o processo de 
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Como vê a Renamo e 
o país, dois anos sem 
Afonso Dhlakama? 
Toda a Renamo foi 

feita em volta do presidente 

Dhlakama e, neste momento, 

sente-se a falta da sua lide-

rança. Mas tinha que aconte-

cer. Dhlakama não era eterno. 

Mas a Renamo pode aparen-

tar estar frágil por causa de 

crises internas, mas a sua base 

social é muito mais forte que 

a da Frelimo. A Renamo está 

em estado de coma, mas logo 

que recuperar, volta a ser um 

elemento perigoso porque a 

sua base social não é capturá-

vel pela Frelimo. 

Mas, para quem está em esta-

do de coma, a recuperação é 

sempre uma incerteza.

Sim, mas em estado de coma 

está a Renamo como estrutura 

político-administrativa, mas a 

base social da Renamo nunca 

entra em estado de coma por-

que ela tem uma capacidade 

de resiliência. É uma base de 

apoio muito mais forte em re-

lação à Frelimo.

E como falar de uma base de 

apoio forte com uma Renamo 

em ebulição, com os Nyon-

gos, Sanduras e Bissopos?

É normal. Essas figuras, que 

eram muito próximas do pre-

sidente Dhlakama, sentem-

-se um pouco marginaliza-

das. Não significava que não 

havia conflitos nos tempos 

de Dhlakama. Mas todos os 

grandes generais da Renamo, 

directa ou indirectamente, 

foram treinados por Dhlaka-

ma, então, quando ele muda-

va as pedras, o fazia dentro 

das alianças que ele próprio 

dispunha. E, como fundador 

da Renamo e com um caris-

O que lhe pareceu a autoavaliação 

do presidente?

Uma das coisas que ficou bem pa-

tente naquilo é que o presidente 

tinha de dizer alguma coisa. Mas 

até as nossas avós não precisam de 

números do Governo para saber 

sobre os postos de trabalho; elas 

vêem a partir do neto, se está a tra-

balhar ou não; através de quantas 

ruas estão a ser abertas e quantas 

empresas estão a ser abertas nas 

suas comunidades. Elas não são 

parvas. Agora, isto não é uma cul-

pa do presidente. A única culpa do 

presidente foi o facto de que al-

guém pôr no papel e ele simples-

mente usou a sua voz para dar le-

gitimidade àqueles números. Mas, 

na situação do presidente, eu teria 

demitido quem me deu aquele re-

latório. Depois vieram uns a dizer 

que foram as empresas que de-

ram os dados. Mas por que esses 

dados surgem? Surgem porque, 

nos últimos 20 anos, mesmo nos 

tempos do presidente Guebuza, 

criamos uma sociedade e institui-

ções na base de mentiras. Quando 

o presidente vai para um distrito, 

porque aquele administrador quer 

mostrar que fez alguma coisa, ele 

só atira números e o Estado nun-

ca teve um sistema de monitoria e 

avaliação independente, feito por 

outros actores que não estejam sob 

controlo do Estado – e isso devia 

ser, se calhar, o maior investimento 

que o presidente Nyusi devia dei-

xar como legado para o Estado: a 

criação de um mecanismo inde-

pendente de monitoria e avalia-

ção para acabar com a cultura de 

mentira que se instalou dentro da 

Frelimo e do Estado. 

Continua a pensar o discurso de 

esperança e de viragem que o pre-

sidente Nyusi apresentou aquan-

do da sua investidura, em 2015, 

não se está a concretizar?

É uma utopia, uma utopia que foi 

boa naquele momento porque o 

povo também vive de utopias. Pelo 

menos sentimos, naquela semana, 

de que vai mudar, então, tivemos 

candidato da Frelimo, porque as 

pessoas dizem que, se em 7 anos 

ainda não conseguiu fazer nada, o 

que mais vai fazer se estamos com 

problema de covid, falta de recur-

sos, problemas na zona centro, etc? 

Então, eles não estão mais preocu-

pados com o que vai ser feito.

Tendo em conta os desafios que 

o país está a enfrentar: guerra no 

centro e no norte, guerra contra 

covid-19, os problemas económi-

cos causados pelas dívidas ocul-

tas, acha que o presidente Nyusi 

é a pessoa ideal para dirigir o país 

neste momento particular?

Não sou um indivíduo para impu-

tar responsabilidade individual. Na 

verdade, o maior falhanço não é de 

Nyusi, é um falhanço do partido 

no seu todo, a Frelimo. Se aqueles 

princípios, aquelas utopias foram 

as utopias do próprio partido Fre-

limo. O partido Frelimo tem mais 

PhDs que qualquer outro partido 

deste país, tem mais controlo dos 

centros de produção de conheci-

mento que todos os partidos da 

oposição e toda a sociedade civil 

juntos. O partido Frelimo tem 

mais poder de influenciar os re-

cursos ao nível do Parlamento, de 

onde deve vir e para onde vai. Se 

não conseguem fazer isso ao nível 

do próprio partido, não vou atri-

buir responsabilidade ao presiden-

te Nyusi sozinho.

A Frelimo é o maior falhanço?

Neste processo de materialização 

desse discurso do presidente Nyu-

si, sim, porque quem devia mate-

rializar era a estrutura do partido 

Frelimo. Este Governo é indicado 

a partir de uma discussão interna 

dentro da própria Frelimo. 

“A Renamo está em estado de coma”

ma superior aos outros, quando 

Dhlakama fica líder da Renamo 

não há nenhum outro com a mes-

ma trajectória que ele. Mas hoje, 

na Renamo, há indivíduos que 

chegaram mais cedo que Ossufo, 

indivíduos que se calhar até cap-

turaram o próprio Ossufo Mo-

made. Então, quando você faz a 

transição e tem, no partido, figu-

ras mais emblemáticas que você, a 

capacidade de resistência é maior. 

Por outro lado, aquele tipo de ne-

gociação requer um certo secre-

tismo e, se calhar, Ossufo também 

não era muito compreendido por 

uma grande parte dos militares 

que estavam lá. 

Mas acha que Ossufo Momade 

está a altura dos desafios da Re-

namo e até do país?

Ossufo foi escolhido. Mas será 

que tinha outras alternativas? 

Mas, no lugar dele, eu nunca teria 

feito grandes mexidas. Depois foi 

o Congresso, com relatos de ma-

nipulação. Mas também, na cam-

panha eleitoral, foi gastar maior 

parte do seu esforço no norte do 

país, mas muito pouco de esforço 

na província de Sofala por causa 

dos problemas internos, aquela 

conflitualidade toda, os Nyongos, 

se calhar, uma estratégia de miti-

gação de risco, preferiu não en-

frentar uma campanha de grande 

envergadura em Sofala, Manica e 

Tete, mas deu uma impressão de 

que aquele povo já não era o povo 

dele. Então, esse tipo de senti-

mento hoje existe na Renamo, 

de que fomos abandonados pelo 

nosso pai. 

Numa situação destas, eu teria fei-

to uma indicação, por exemplo, de 

Elias Dhlakama para secretário-

-geral, que foi a figura que mais 

votos recebeu depois de Ossufo 

Momade. Teria criado um Co-

mité de Conselheiros, integrando 

algumas figuras contestatárias, no 

sentido de buscar coesão. 

E a impressão em alguns secto-

res conservadores da Renamo é 

de que, diferente de Dhlakama, 

a actual estrutura do partido está 

corrompida e foram a Maputo. 

Depois, como nunca ouviram 

dizer que Dhlakama recebia di-

nheiro pela representação que a 

Renamo tem no Parlamento, de 

repente há uma campanha mui-

to forte de que o Ossufo recebe 1 

milhão de dólares - mas esquece-

-se de dizer que é para 1 ano e 

não é 1 mês - e a imagem do líder 

da Renamo também fica muito 

desgastada.

“Renamo corre o risco de 
se desmembrar”
A falta de avanço do DDR não 

poderá originar mais Nyongos, 

tendo em conta que os homens 

da Renamo continuam no mato, 

quando o dirigente máximo do 

partido está a viver numa das 

melhores estâncias hoteleiras da 

capital?

Qualquer processo de DDR, 

seja aqui, seja na Colômbia ou 

no Congo, é um processo com-

plicado, porque não é possível 

acomodar 5 mil pessoas dentro 

do aparelho do Estado. Então, se 

você não for um líder com uma 

grande aceitação no próprio par-

tido, como tinha o presidente 

Dhlakama, fica muito difícil en-

contrar uma lista de consensos. 

Por exemplo, se se disser que só 

há 30 lugares para serem enqua-

drados na estrutura mais alta do 

Ministério do Interior, se você 

não conseguir encontrar con-

sensos entre aqueles 5 mil ou 4 

generais, brigadeiros ou capitães, 

quantos e de que sítio vão para 

aquelas 30 vagas? E os outros? 

Depois há a questão de que, no 

passado não conseguimos entrar 

no Ministério, ou não consegui-

mos entrar com patências 

mais altas e fomos resolver 

como soldados rasos, mas 

gastamos os mesmos 16 anos 

com esses indivíduos, que 

estão a receber 20 mil e nos 

continuamos com o salário 

mínimo de 5. O que se pode 

esperar? Se há ali um outro 

líder com carisma de juntar 

aqueles para poderem rene-

gociar de novo, então, eles 

começam desmembrar-se 

em pequenos grupos, desde 

o momento que aquele que 

era unificador desaparece do 

xadrez, como aconteceu com 

o presidente Dhlakama.

A Renamo vai se desmem-

brar?

Corre o risco, se não encon-

trar uma solução. Aliás, já 

começou. O Nyongo não 

é desmoronamento da Re-

namo? Começou no plano 

militar, mas, agora, se não 

tiver controlo de vários mu-

nicípios e distritos em 2024 

para acomodar suas elites lo-

cais, praticamente vão surgir 

várias Renamos como surgiu 

com a UNITA. O movimen-

to Casa-CE, agora tem um 

outro movimento que está 

a surgir. Essa é a história e 

trajectória de todos os movi-

mentos de guerrilha que não 

conseguiram ocupar a estru-

tura de poder e consolidarem. 

A única forma de a Renamo 

tornar-se unida é conquistar 

o poder. Por exemplo, se ti-

vesse conquistado várias pro-

víncias, teria nomeado vários 

directores provinciais e teria 

recursos para desenvolver 

a sua rede clientilista. Sem 

controlar o Estado e as ins-

tituições políticas fica muito 

difícil a Renamo sobreviver.

“Não significava que não 
havia conflitos nos tem-
pos de Dhlakama. Mas 

todos os grandes generais 
da Renamo, directa ou 
indirectamente foram 

treinados por Dhlakama, 
então, quando ele mu-
dava as pedras, o fazia 
dentro das alianças que 
ele próprio dispunha”

esperança de vida. Agora o que o 

povo está a espera é, simplesmen-

te, saber quem vai ser o futuro 

Se estivesse no lugar de Ossufo nunca teria feito grandes mexidas
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À 
medida que o julgamen-
to do atentado contra 
Anastácio Matavele 
entra na fase derradei-

ra, começam a notar-se inequí-
vocas ligações à pequena cidade 
de Chibuto, na teia que urdiu a 
eliminação do activista, num coro 
enervante de es-quecimentos que 
ocorrem entre os diversos polí-
cias chamados a depor no tribunal 
como declarantes.

Chibuto fica a 66 Km de Xai-Xai, 

a capital de Gaza que saltou para 

as parangonas dos jornais, pelos 

piores motivos, no dia 7 de Ou-

tubro de 2019, uma semana antes 

das eleições gerais em Moçam-

bique, marcadas por falsificações 

grosseiras, nomeadamente na pro-

víncia conhecida como frelimistão, 

dada a sua devoção ao partido que 

domina os destinos do país desde 

a independência. Mas é Chibuto 

que é citado em todas as sessões 

do julgamento do assassinato de 

Matavele.

O autarca de Chibuto, o “camara-

da” Henriques Machava, convicto 

militante da Frelimo é o proprie-

tário da viatura Mark X utilizada 

no atentado. O professor Ricardo 

Manganhe, que trabalha para o 

município, é quem estava na posse 

do carro e já tinha pago 200.000,00 

Mt ao edil para o adquirir. Nóbre-

ga Chaúque, um dos carrascos de 

Matavele, tem casa em Chibuto, 

pediu emprestada a viatura a Man-

ganhe que é seu “irmão em Cris-

to”, por ser da mesma congregação 

religiosa. É de Chibuto Alfredo 

Augusto Chichongue, familiar de 

Nóbrega, trabalhador do Centro de 

Recrutamento Militar no Xai-Xai 

e descrito nos autos como tendo 

distribuído bonés, camisetes e ca-

pulanas da Frelimo ao “esquadrão” 

que abateu Anastácio. Até o jovem 

receptador das armas utilizadas no 

crime, Armando Paulo Maússe, se 

foi refugiar em Chibuto quando 

era procurado pela polícia.

Porém,  o clima de maior tensão vi-

vido no Tribunal Judicial de Gaza, 

aconteceu quando Licínio, o filho 

de Matavele foi chamado a depor. 

Licínio chegou ao tribunal com 

uma camisete preta com uma es-

tampa frontal: “Matavele morre, a 

sua causa vive”. A uma pergunta se 

conhecia os assassinos do pai, Licí-

Julgamento dos assassinos de Anastácio Matavele

A conexão Chibuto e os polícias amnésicos
Por Fernando Lima, em Xai-Xai

nio, da cadeira onde estava senta-

do, no centro da sala de audiências, 

virou-se para trás e apontando para 

os réus que se sentavam no banco 

corrido, disparou: “são agentes da 

polícia … eles é que devem saber as 

motivações … as famílias trazem 

comida para eles todos os dias”. 

De caminho, foi admitindo que 

“é provável que hajam pessoas que 

não gostavam como ele colocava os 

problemas da sociedade”.

Num comentário fora do tom cor-

dato em que decorre o julgamen-

to, Licínio perguntou, incómodo: 

“que Estado é este que não con-

segue localizar um indivíduo? … 

será que é mesmo foragido? “, uma 

referência a Agapito Matavele, o 

pistoleiro que era o chefe de pelo-

tão de execução do seu pai e que 

agora se encontra em parte incerta, 

depois de ter sido “mandado de-

saparecer” como sustentam várias 

fontes ouvidas pelo jornal.

Matavele foi eliminado a 7 de Ou-

tubro de 2019, pouco depois de 

abrir uma formação para observa-

dores eleitorais numa sala de even-

tos com o nome de “Salgadinho da 

Mamã Argentina”, na estrada para 

a praia do Xai-Xai. Segundo Sónia 

Tembe, a sua secretária, Matavele 

saiu por volta das 10 horas para ir 

abastecer a viatura que usava, ten-

do solicitado a uma colega 1000 

meticais, pois não tinha trazido di-

nheiro de casa. Nunca mais voltou 

para encerrar a formação. Junto à 

entrada da fábrica de caju Mocita, 

minutos depois, um “esquadrão 

policial” punha termo à sua vida 

com 13 projécteis disparados à 

queima -roupa a partir de outro 

carro conduzido por cinco opera-

cionais do GOE (Grupo de Ope-

rações Especiais).

Abílio Matavele, irmão da vítima, 

declarou que assistiu ao capota-

mento da viatura do “comando 

policial” porque se encontrava aci-

dentalmente a remendar um pneu 

junto à “paragem Mahumane”, na 

N1.  “Depois de 10 minutos soube 

que os que tiveram o acidente ba-

learam o meu irmão”, declarou ao 

tribunal.

Descrevendo os momentos a seguir 

ao acidente disse que havia muita 

poeira no ar, havia pessoas debaixo 

do carro, pensavam que estavam 

mortos, mas pouco depois “vimos 

uma pessoa a correr em direcção 

ao cemitério com uma arma gran-

de”. Quando se aproximaram mais 

da viatura capotada viram armas. 

“Afastámos, tivemos medo”, disse 

Abílio que achou que os ocupantes 

“não eram pessoas normais”.

O “fugitivo” era Agapito Mata-

vele, levando com ele uma AK47, 

Euclides Mapulasse, outro dos 

matadores, levava uma bolsa com 

duas pistolas A metralhadora foi 

escondida na parte muçulmana do 

cemitério Marien Ngouabi, junto à 

zona da Meteorologia. Mapulasse 

abandonou as armas e fugiu “para 

casa da irmã”, que afinal era a sua 

prima, Esperança Mboa, segundo 

explicações da própria. As duas 

pistolas foram apanhadas por um 

grupo de jovens, entre os quais 

Armando Paulo Maússe, que foge 

no dia seguinte para o Chibuto. O 

caso acaba por “sobrar” para outro 

jovem, Henrique Paulo Cumaio, 

um barbeiro com “ salão” à porta 

do cemitério. Cumaio convence 

os outros jovens que “era perigoso” 

“biznar” as pistolas e contacta um 

“polícia amigo “, Fabião Zitha, que 

vem recuperar as armas “debaixo 

da cama da casa onde vive com a 

mãe”.   

Anastácio não era “um 
kota com muito dinheiro”
Nas palavras do irmão Abílio,  o 

activista “não tinha muito dinhei-

ro”, mas as despesas do funeral 

foram suportadas pela família. O 

operacional do Chibuto Nóbrega 

Chaúque, morto no capotamento 

do Mark X, teve da corporação 

policial, nas palavras do irmão, um 

caixão e comida paras as cerimó-

nias fúnebres. Sónia, a secretária de 

Anastácio, corroborada pela colega 

Eldina Nhantave também acha 

que o seu chefe não era abonado 

em dinheiro. Um dos operacionais 

tinha dito ao tribunal que o móbil 

do crime era “assaltar um kota com 

muito dinheiro”. 

A companhia do GOE (Grupo 

de Operações Especiais), que fun-

cionava na sub-unidade da UIR 

(Unidade de Intervenção Rápida),  

gozava de grande autonomia ope-

rativa, pelo menos a depreender 

das palavras de adjunto de supe-

rintendente Januário Rungo, o 

Chefe de Estado Maior (CEM) da 

sub-unidade. Rungo disse que não 

havia uma relação de subordinação 

com o comandante da companhia 

do GOE, Tudelo Guirrugo, “ape-

nas de colaboração”, acrescentando 

que a “prestação de contas”da uni-

dade “é para com o comandante 

provincial da polícia”. 

Rungo, que está na polícia há 32 

anos, neste caso arguido em liber-

dade, foi quem recebeu a chamada 

da irmã  do operacional Euclídio 

Mapulasse (de facto “a prima Es-

perança”), na sequência do capo-

tamento da viatura utilizada no 

assassinato. Esperança e não Es-

meralda, é sua “vizinha da fren-

te”. Apesar das suas declarações 

transparecerem um CEM pouco 

operacional, foi ele que mandou 

uma força para prender Mapulasse 

e conduzi-lo à 2a. Esquadra. Run-

go também deu as ordens para que 

uma força se deslocasse ao local 

onde tinha capotado o carro utili-

zado no atentado mortal. Foi quem 

recebeu as armas recuperadas pelo 

patrulheiro Zitha e deu instruções 

para serem entregues ao arsenal da 

unidade.

Não se cumprem ordens 
ilegais
Alfredo Macuácua, o comandante 

da UIR que está detido, disse ao 

tribunal que um chefe de pelotão 

não tem autonomia para distribuir 

uma missão, depois de dois inte-

grantes do “esquadrão” de “mata-

dores” terem declarado que a “mis-

são” lhes tinha sido comunicada em 

contacto individual pelo seu chefe 

de pelotão, Agapito Matavele. 

Macuácua disse que as missões não 

são dadas individualmente e a co-

municação acontece na formatura, 

“não são dadas em particular, mes-

mo em situações de emergência”. 

Ao tribunal disse que não deu or-

dens a Guirrugo, seu subordinado, 

para seleccionar o “esquadrão”, ne-

gando as declarações deste nos au-

tos. Disse que ele recebe as missões 

a partir do comandante provincial 

da polícia.

Macuácua reconheceu que houve 

irregularidades no levantamento 

do armamento para a operação 

com o envolvimento da estrutura 

do comando, mas ele não esteve 

envolvido porque não conhecia a 

operação.

A uma pergunta dos advogados 

sobre a operação, disse que “nin-

guém é obrigado a cumprir ordens 

ilegais” tal como consta no regula-

mento geral da PRM (Polícia da 

República de Moçambique). Não 

está prevista a audição do coman-

dante provincial da polícia durante 

o julgamento.

Ricardo Manganhe
Muito nervoso e com longos silên-

cios nas suas declarações, Manga-

nhe disse que adquiriu o MarkX 

do seu “camarada” da Frelimo 

Henriques Machava, o actual edil 

do Chibuto que foi despronuncia-

do no presente processo, uma das 

surpresas com que a imprensa foi 

confrontada no primeiro dia do 

julgamento.

Há de facto responsabilidades a 

assacar a Machava, uma vez que 

o carro ainda estava em seu  nome 

no momento do atentado e do aci-

dente em que se envolveu a seguir, 

do qual resultaram danos em três 

viaturas. Juristas que seguem o 

caso estranham igualmente que o 

Ministério Público não tenha re-

corrido do despronunciamento do 

autarca do Chibuto.

Quarta-feira, desfilaram perante 

Ana Liquidão, a juíza, quase uma 

dezena de polícias da UIR que 

basicamente pouco se lembravam 

da ocorrência, o que levou o pro-

curador Leonardo Cumbe, em de-

sespero, a lembrar ao policial Célio 

Vasco que era impossível não se 

lembrar de um acontecimento que 

foi notícia em todo país e por todo 

mundo. Perante um tribunal exas-

perado e à semelhança de muitos 

dos seus colegas, Célio disse que 

acompanhou “o acidente”, dias de-

pois, em conversas no “chapa”.

Alfredo Augusto 
Chichongue
Porventura a figura mais contro-

versa trazida a tribunal, Alfredo 

Augusto Chichongue, menciona-

do nos autos como o provisionador 

de bonés, camisetes e capulanas do 

Partido Frelimo para o “esquadrão 

que assassinou Matavele, disse ao 

tribunal que não sabia porque ti-

nha sido envolvido no caso. Negou 

que a distribuição tenha ocorrido 

no dia 4 de Outubro, um dia em 

que veio “trabalhar normalmente” 

e não foi ao centro social do Cen-

tro de Recrutamento Militar onde 

se reunião os cinco operacionais 

no atentado e o comandante do 

GOE, Tudelo Guirrugo. Disse que 

a camisete da Frelimo que o opera-

cional Silica trazia vestida não foi 

dada por ele.

O procurador Luis Vianheque 

lembrou-lhe que 4 de Outubro era 

feriado e, provavelmente ele não 

foi trabalhar nesse dia. Chichon-

gue, não se perturbou e disse que já 

não se lembrava “porque não cos-

tuma faltar ao serviço”. Explicou 

que o finado Nóbrega era seu avô, 

apesar sua notória idade avançada, 

facto que não deixou de provocar 

quase gargalhadas no tribunal. 

Aceitou que conhecia o pai de Sili-

ca como polícia, mas não sabia que 

o filho era da UIR.  Para quem o 

quis ouvir, e sob suspeita de ser um 

operacional da Frelimo, à saída do 

tribunal, Chichongue declarou-se 

“apartidário”.

O tribunal deve ouvir sexta-feira 

as alegações finais dos agentes pro-

cessuais envolvidos no julgamento.Matavele 
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Contrariamente aos discur-
sos triunfalistas do ministro 
Amade Miquidade, do Inte-
rior, a situação em Cabo Del-

gado continua instável. A entrada de 
mercenários não parou as incursões 
dos insurgentes, que continuam a 
aterrorizar o norte de Moçambique. 

A entrada massiva, nos últimos 
tempos, de mercenários à volta da 
Dyck  Advisory Group (DAG), uma 
empresa de segurança privada sediada 
na África do Sul e de propriedade de 
um ex-coronel militar do Zimbabwe, 
Lionel Dyck, um homem próximo ao 
presidente zimbabweano, Emmerson 
Mnangagwa, foi vista como a última 
cartada de Maputo para parar a insur-
gência em Cabo Delgado, depois do 
falhanço dos mercenários da Wagner, 
uma empresa associada a Yevgeny 
Prigozhin, ligado ao Kremlin e amigo 
íntimo de Vladimir Putin, o presiden-
te russo.
Na propaganda oficial dos dirigentes 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), com apoio de relatos exagera-
dos de Nuno Rogério, um jornalista 
português que mistura imagens falsas 
de outros países, os insurgentes foram 
dados como estando encurralados, 
desde a última vaga de mercenários 
no teatro das operações. 
Entre finais de Abril e meados do 
corrente mês, o ministro do Interior, 
sempre acompanhado pelo seu colega 
da Defesa, Jaime Neto, apresentou, 
por duas vezes, uma narrativa de vi-
tória contra os insurgentes, uma em 
Sessão do Conselho de Ministros e 
outra numa conferência de imprensa 
anunciada apenas para alguma im-
prensa seleccionada a dedo.
Mas especialistas ouvidos pelo Jornal 
fazem notar que, com a entrada mas-
siva de mercenários, os insurgentes 
terão se colocado, estrategicamen-
te, na defensiva, realizando apenas 
pequenas operações para espalhar a 
tropa. 
Mas ainda a favor dos insurgentes, os 
mercenários paralisaram as operações 
nos últimos dias. Sobre os motivos, há 
duas versões. A primeira refere-se a 
uma greve por não pagamento de ser-
viços, mas outras fontes alegam venci-
mento de prazo à espera da renovação 
do contrato.
Ao que o SAVANA apurou, pelo 
menos até esta terça-feira, os merce-
nários ainda não tinham retomado os 
ataques, embora eles estivessem no 
terreno. Aviões eram vistos a sobre-
voar algumas aldeias afectadas pelos 
ataques. 
 “A vida é de medo. As pessoas nun-
ca estão tranquilas. A vida entre civis 
e militares não é fácil. Estávamos à 
espera de mudanças (com a chegada 
dos mercenários), mas a situação pre-
valece. Tínhamos esperança de que a 
situação acabaria, mas, com o ataque a 
Auasse, ficamos indignados”, contou 
ao Jornal uma fonte local.
 “Não sabemos onde estão esses ho-
mens (mercenários) e onde estão a 
trabalhar”, questionou outra.
Reunida em sessão extraordinária, 
esta quarta-feira, em Harare, capital 
zimbabweana, a pedido de Maputo, 
a troika do órgão de Política, Defesa 
e Segurança da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) prometeu apoiar Moçam-

bique “na luta contra grupos terroris-

tas e armados que actuam em alguns 

Ataques em Cabo Delgado 

distritos de Cabo Delgado”. A 30 de 

Abril, num encontro no Chimoio, 

capital provincial de Manica, o presi-
dente Filipe Nyusi já tinha lançado o 
pedido de socorro ao presidente zim-
babweano, Emmerson Mnangagwa, 
na qualidade de presidente do órgão 
de Política, Defesa e Segurança da 
SADC.

Além do triunfalismo 
A parte o triunfalismo dos dirigen-
tes das FDS, a verdade é que os in-
surgentes continuam a aterrorizar os 
distritos do norte de Cabo Delgado, 
forçando comunidades a deixarem 
tudo para trás à busca de refúgio em 
zonas seguras. 
Aliás, na sua última comunicação, o 
ministro Amade Miquidade traçou 
parte do rastro das incursões dos in-
surgentes, com diversos ataques em 
Nangade, Quissanga, Mocímboa da 
Praia, Meluco, Muidumbe, Macomia 
e Mueda.
De acordo com o ministro, a 3 de 
Maio, os “terroristas”, na linguagem 
oficial, atacaram a aldeia de Litingi-
na e, a 11, simultaneamente as aldeias 
de Litingina e Ngongolo, ambas em 
Nangade.
No dia 4, atacaram as aldeias de Ca-
jembe, em Mahembe e, a 9, a aldeia de 
Tapara, localidade de Tororo, em Bi-
libiza, todos no distrito de Quissanga.
No dia 4, prosseguiu Miquidade, os 
“terroristas” realizaram disparos na 
aldeia Ulu, onde raptaram 5 cidadãos 
e, no dia 13, atacaram as aldeias de 
Ntotwe, todos na Mocímboa da Praia.
No dia 6, emboscaram uma viatura 
civil na zona de Nangororo, no distri-
to de Meluco. A 11, ainda de acordo 
com o ministro, foi a vez de os “terro-
ristas” atacarem o Posto Administra-
tivo de Miangalewa e, no mesmo dia, 
a aldeia de Auasse.
Dia 12 atacaram a aldeia de Nkoko, 
em Macomia e, a 13, a aldeia de Dia-
ca, em Mueda.
O ministro reconheceu a destruição 
e pilhagem de bens das comunidades, 
com rasto de 11 aldeias destruídas, 16 
cidadãos raptados, 14 cidadãos de-
saparecidos, 3 barracas vandalizadas, 
bem como destruição de património 
do Estado.
Para o ministro, os “terroristas” lan-
çaram os ataques porque estavam 
“acossados pelas acções vitoriosas das 
FDS”. 
Mas relatos locais indicam que, em 
distritos como Mocímboa da Praia 
e Macomia, há aldeias inteiras aban-
donadas, estando agora nas mãos dos 
insurgentes, casos de Miangalewa, 
onde até há relatos caricatos de os 
insurgentes estarem envolvidos em 
actividades de ceifa de arroz, pela mão 
dos capturados. 
Miangalewa é onde fica o histórico 
regadio de Ngure, uma zona baixa 
com fortes potencialidades agrícolas e 
que faz fronteira com os distritos de 
Macomia e Muidumbe, mas também 
com Mbau, em Mocímboa da Praia.
Hoje, Miangalewa é tida como uma 
região de alto risco, estando pratica-
mente sob domínio dos insurgentes. 
Depois do grande assalto a Muidum-
be, em princípios de Abril, os insur-
gentes escalavam, sistematicamente, 
Miangalewa, essencialmente para sa-

quear produtos alimentares. 

Um comerciante local, de nacionali-

dade bengali, teria perdido quase toda 

mercadoria para os insurgentes. Mas, 

nas últimas incursões, o grupo terá 

decapitado populares e raptado ou-

tros, Miangalewa.

Aliás, hoje quase ninguém usa a es-

trada principal, a EN 380, para a li-

gação entre Macomia e os distritos 

mais a norte de Cabo Delgado, casos 

de Muidumbe, Mocímboa da Praia e 

Palma.

Opta-se por vias alternativas, jus-

tamente, para contornar a baixa de 

Miangalewa. Assim, quem sai de 

Palma ou Mocímboa da Praia para 

Pemba, por exemplo, tem de dar a 

Montepuez, passando por Mueda, o 

que acaba encarecendo a viagem. 

Esta semana, camiões cisternas com 

destino a distritos de Mocímboa, 

Nangade, Muidumbe e Mueda, se-

guiram por via marítima, com o Go-

vernador de Cabo Delgado, Valige 

Tauabo, a alegar a queda da ponte 

sobre o rio Montepuez.

O SAVANA sabe também que, no 

ataque de Auasse, os insurgentes per-
maneceram durante três dias, tam-
bém saqueando produtos alimentares. 
Aqui, eles chegaram a usar camione-
tas de um madeireiro para o transpor-
te dos produtos até ao rio Muela (em 
Xitunda), também no limite entre 
Muidumbe e Mocímboa da Praia.
Aliás, foi a caminho de Mbau que 
os insurgentes sofreram as 42 baixas 
anunciadas por Miquidade, incluindo 
a destruição de viaturas carregadas de 
produtos alimentares. Os atacantes 
terão sido atingidos por bombardea-
mentos através de helicópteros. 
Mas antes, eles haviam incendiado 
bombas de combustível, residências e 
destruído o posto de controlo da Po-
lícia, o mesmo que, a 5 de Outubro de 
2017, foi atacado conjuntamente com 
a vila sede da Mocímboa, naquele que 
foi o primeiro tiro dos ataques.
Em Mumu, uma aldeia entre Auasse 
e a vila da Mocímboa, os insurgentes 

incendiaram casas, tal como em Nto-

tue, aldeia vizinha, e Diaca, um Pos-

to Administrativo de Mocímboa da 

Praia que fica entre Auasse e Mueda.

Também em Litingina, no distrito 

de Nangade, os insurgentes sofreram 

baixas com antigos combatentes, na 

aldeia de Mueia.

Nas incursões, os insurgentes têm re-

crutado jovens, homens e mulheres.

Aldeias como Miangalewa, Xitaxi, 

Xitunda, Criação (Muidumbe), Nan-

tadola, Txinga e Mbau, Auasse (Mo-

címboa da Praia), estão quase às mos-

cas, porque as comunidades fugiram 

para zonas seguras.

Foram para Montepuez, Mueda, 

Pemba e até Niassa e Nampula, dei-

xando tudo para traz. Em Namialo, 

por exemplo, no distrito de Mecon-

ta, na vizinha província de Nampula, 

cerca de 300 deslocados, maioritaria-

mente mulheres e crianças, estão a 

necessitar de apoio alimentar. 

Por Armando Nhantumbo 

A 
celeridade com que o Estado Islâmico (EI) 
tem reivindicado os ataques armados na pro-
víncia de Cabo Delgado mostra que a orga-
nização tem contacto com os grupos arma-

dos que operam naquela província nortenha, refere 

a Armed Conflict  Location & Event Data Project 

(ACLED), uma organização não governamental 

(ONG) norte-americana que se dedica a análise a 

conflitos militares em várias partes do globo.

Num estudo sobre o conflito armado na província de 

Cabo Delgado, a ACLED assinala que é evidente um 

esforço do EI para “institucionalizar” a sua presença na 

província de Cabo Delgado.

“A velocidade com que reivindica os ataques, logo após 

ocorrerem, mostra que há uma comunicação efectiva 

entre a insurgência em Cabo Delgado e o EI”, diz a 

análise.

O EI está a “institucionalizar-se” na insurreição no 

norte de Moçambique, destaca o estudo, assinalando 

que os ataques a infra-estruturas do Governo e equi-

pamentos de telecomunicações mostram um elevado 

nível de sofisticação.

A acção da rebelião tem destruído até pontes, apesar 

de não se conhecer o número exacto que foi destruído 

deste tipo de edificações.

Concretamente, a acção do EI em Cabo Delgado ma-

nifesta-se através do Estado Islâmico para a Província 

Central de África (ISCAP).

Em Junho de 2019, o ISCAP começou a reivindicar 

ataques em Cabo Delgado. Actualmente, a insurgência 

continua a aumentar, enquanto o Governo de Moçam-

bique tenta encontrar formas de parar o ímpeto dos 

grupos armados. 

A ACLED cita Bulama Bukarti do Tony Blair Institu-

te para referir que a comunicação entre grupos ligados 

ao EI é um indicador de uma presença institucionali-

zada da organização em grupos de insurreição locais.

Mas aquela ONG norte-americana alerta que a adop-

ção pelo EI tem gerado fissuras em organizações isla-

mitas que actuam em países como Mali, Burkina Faso, 

Nigéria, República Democrático do Congo e Somália.

A actividade do EI nesses territórios provoca disputas 

de liderança e faccionalismos.

Intensidade pode aumentar
A destruição de infra-estruturas governamentais e 

torres de comunicações móveis mostra um nível de 

competência da insurreição e espera-se que esta inten-

sidade aumente. 

Por outro lado, as Forças de Defesa e Segurança mo-

çambicanas (FDS) têm demonstrado uma baixa eficá-

cia combativa e evidenciam pouca predisposição para 

enfrentar a rebelião.

Por outro lado, a reacção do Governo tem ajudado a 
insurreição, devido a acusações de violação de direitos 
humanos pelas FDS.
Ademais, falta às autoridades moçambicanas uma 
estratégia mais holística, que incorpore a abordagem 
securitária e a colaboração com as comunidades locais.
A ACLED assinala que a violência armada em Cabo 
Delgado combina extremismo religioso e ressenti-
mento político local com potencial para provocar uma 
ameaça ao controlo do Estado moçambicano sobre a 
província.
Nas últimas semanas, as actividades dos grupos arma-
dos demonstraram ímpeto.
Contudo, as FDS conseguiram conter o avanços do in-
surgentes, depois do ataque a Metuge, a 15  quilóme-
tros da capital de Cabo Delgado, Pemba, com o apoio 
da empresa de mercenários Dyck Advisory Group 
(DAG).
A contra-ofensiva das FDS obrigou os insurgentes a 
organizarem-se em pequenos grupos.
O ataque a Quissanga mostra que o ISCAP está a re-
gressar a áreas recentemente abandonadas pelas popu-
lações. 
Os insurgentes têm visado civis vistos como colabora-
dores das forças de segurança.   
No geral, as acções dos grupos armados têm incidido 
sobre aldeias e evitam confrontos directos com as FDS.
Até ao momento, as acções dos grupos não mostram 
que o objectivo imediato seja o controlo de distritos da 
província de Cabo Delgado. Pretendem isolar áreas e 
controlar vias de acesso importantes. 
Cinco sub-grupos de insurgentes estão a comandar 
a execução de ataques nos distritos de Mocímboa da 
Praia, Nangade, Muidumbe e Quissanga. Um outro 
grupo ao longo da costa em Macomia e Mocímboa da 
Praia, nas áreas entre Mucojo, Quiterajo e Ulo. 
Cabo Delgado caracteriza-se por depravação sócio-
-económica, apesar de a pobreza ser mais aguda nas 
províncias de Nampula e Niassa.
Os movimentos dos grupos armados mostram que um 
ataque ao distrito de Mueda continua um objectivo e 
tem havido movimentos insistentes em Muidumbe. 
A ausência de actividade em Macomia pode ser um 
indicador de o distrito pode estar a ser usado para ob-
jectivos logísticos e serve como zona tampão entre as 
frentes sul e norte. 

A localização isolada de Nangade a norte é razão de 

preocupação, uma vez que oferece um refúgio e zona 

de movimentação da insurreição.

ONG americana
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A 
procuradora-geral da Re-
pública (PGR), Beatriz 
Buchilli, queixou-se de 
estar a enfrentar cons-

trangimentos para a obtenção de 

mais informações que possam 

conduzir a um melhor desfecho do 

complexo caso das dívidas ocultas. 

Falando esta quarta-feira na As-

sembleia da República (AR), du-

rante a apresentação da informação 

anual sobre o estado da adminis-

tração da justiça no país referente 

ao ano 2019,  a PGR lamentou a 

falta de colaboração dos Estados 

Unidos de América (EUA) no 

fornecimento de informação e o 

arrastamento do processo de extra-

dição de Manuel Chang, apontan-

do esses factos como entraves ao 

andamento do processo das dívidas 

ocultas. 

Este foi o primeiro informe da 

PGR, depois da recondução ao 

cargo ano passado. É também uma 

radiografia do primeiro ciclo go-

vernativo de Nyusi. 

O informe da PGR não faz refe-

rência aos casos passados ainda 

não esclarecidos, principalmente os 

que dizem respeito à violação dos 

direitos humanos, nomeadamente 

os esquadrões de morte, que mar-

caram o  último quinquénio. 

Um ano depois de ter reclamado a 

falta de colaboração dos EUA no 

fornecimento de informações so-

licitadas para um melhor esclare-

cimento dos contornos da contra-

tação e pagamentos de comissões 

no âmbito das dívidas ocultas, que 

lesaram o país em USD 2.2 mil 

milhões, a PGR voltou, este ano, 

à carga com a mesma lamentação. 

Disse que a PGR está a enfrentar 

um desafio que se prende com a 

celeridade para colher mais infor-

mações, visando um melhor escla-

recimento dos factos, por se estar 

perante criminalidade organizada 

e transnacional, que envolve enti-

dades empresariais internacionais e 

instituições financeiras localizadas 

em outras jurisdições, o que requer 

colaboração das partes envolvidas.  

Criticou a falta de colaboração dos 

EUA, que não estão a responder às 

diferentes solicitações, prejudican-

do as investigações e a celeridade 

que se impõe ao processo.

“Apesar de inúmeras insistências, 

a última das quais, após o julga-

mento de Jean Boustani, um dos 

envolvidos neste processo, que cor-

reu termos num Tribunal distrital 

de Nova Iorque, continuam sem 

responder os nossos pedidos, pre-

judicando, assim, as investigações 

e celeridade que se impõe contra 

todos os princípios de colaboração 

estabelecidos pelas convenções in-

ternacionais”, observou. 

Contrariamente a estes, os Emi-

rados Árabes Unidos, no âmbito 

da cooperação jurídica e judiciária 

internacional, responderam pron-

tamente parte das solicitações, 

estando em curso diligências para 

satisfação integral do pedido. 

Segundo o informe da PGR, o 

processo relativo às dívidas con-

traídas pelas empresas EMATUM, 

Proíndicus e MAM com garantias 

do estado aguarda neste momento 

a deliberação do Tribunal Superior 

de Recurso de Maputo, depois de 

17 dos 20 arguidos terem recorrido 

do despacho de pronúncia. 

O processo das dívidas ocultas 

conta com 19 arguidos em prisão 

preventiva e um em liberdade con-

dicional mediante pagamento de 

caução.  

A reanálise de Lamola
A tese de constrangimento foi 

igualmente evocada pela PGR 

para justificar a inércia em torno 

do processo autónomo aberto con-

tra o antigo deputado da Frelimo 

Manuel Chang, que conta com 10 

arguidos dos quais 4 estrangeiros e 

6 moçambicanos. 

Detido desde finais de Dezembro 

de 2018 na África do Sul, a pedido 

da justiça americana, Chang está a 

enfrentar um penoso processo de 

extradição que opõe a justiça mo-

çambicana e a norte americana. 

“A ausência de Manuel Chang 

está a prejudicar a celeridade dos 

processos, assim como o esclare-

cimento integral dos factos”, disse 

Beatriz Buchili. 

Explicou que, visando garantir a 

celeridade e melhor esclarecimento 

deste caso, a PGR decidiu retirar os 

dois recursos outrora submetidos 

ao Tribunal Superior de Recurso 

da África do Sul contestando a de-

cisão do  ministro da Justiça e As-

suntos Correccionais Sul-africano, 

Ronald Lamola, que devolveu para 

uma melhor análise do Tribunal 

Supremo do seu país a deliberação 

do seu antecessor para que Chang 

fosse extraditado a Maputo. 

Recorde-se que o Tribunal Supre-

mo sul-africano deu por proceden-

te o pedido e remeteu a decisão ao 

ministro Lamola para a reanálise.

É neste sentido que a PGR espera 

que a retirada dos dois recursos irá 

concorrer para a celeridade e escla-

recimento efectivo do caso e que os 

fundamentos apresentados ao mi-

nistro dos Assuntos Correcionais e 

da Justiça da África do Sul contri-

buam para a reanálise e tomada de 

decisão favorável. 

Buchili reiterou a convicção de 

que a decisão proferida pelo tribu-

nal norte-americano de ilibar Jean 

Boustani reforça o entendimen-

to da PGR de que nenhum outro 

país tem jurisdição para julgar e 

responsabilizar Chang e outros 

envolvidos neste processo senão 

Moçambique. 

Entende que em questões jurídicas 

suscitadas neste caso, em que há 

dois pedidos concorrentes, há que 

chamar pelo protocolo da SADC 

sobre extradição para que sirva de 

referência na interpretação destes 

instrumentos e respectiva aprecia-

ção com eficácia. 

Manifestou Buchili a determina-

ção de tudo fazer dentro das suas 

competências para garantir a defe-

sa dos bens e interesses do Estado.   

O caso de extradição de Chang 

ainda vai fazer correr muita tinta 

dado que recentemente a justiça 

dos EUA insistiu na tecla de que 

o antigo ministro das Finanças no 

consulado de Guebuza deve ser 

extraditado para aquele país, de 

modo que tenha um julgamento 

justo.  

É que para além de terem sido os 

primeiros a solicitá-lo para o efei-

to, os EUA fazem notar que não 

se pode esperar grande coisa na 

justiça moçambicana dado que a 

sua missão será de proteger outros 

graúdos implicados.   

Ainda no capítulo de prevenção e 

combate à corrupção, Beatriz Bu-

chili fez notar que no período em 

análise foram registado um total de 

911 processos contra 1.121 do ano 

anterior. 

Ao total de 2019 juntam-se os 655 

transitados do ano anterior, o que 

perfaz um total de 1.576 processos 

tramitados cuja maioria é da cida-

de de Maputo com 155, seguido de 

Sofala com 116. Disse que se nota 

o envolvimento de funcionários e 

agentes do Estado, que no exercí-

cio das suas funções, recebem su-

bornos e ou usaram indevidamente 

em benefício próprio ou de tercei-

ros, recursos materiais e financeiros 

postos à sua disposição. 

Exemplificou com casos ocorridos 

no e-SISTAFE em que funcioná-

rios daquela instituição urdiram 

esquemas para se apoderarem in-

devidamente de um total de 101.9 

milhões de meticais durante o pe-

ríodo que vai de 2016 a 2018. 

Voltou a lançar repto para a ne-

cessidade de aprovação da lei de 

recuperação de activos que defina 

com clareza os procedimentos e 

mecanismos a serem observados 

na recuperação e gestão de activos.     

Demora no caso das dívidas ocultas

Buchili culpa EUA
Por Argunaldo Nhampossa

Ataques militares  
No capítulo dedicado a crimes 

contra a vida, o informe da PGR 

falou dos ataques armados nas zo-

nas centro e norte do país, que, no 

seu entender, constituem um forte 

desafio aos esforços que vêm sendo 

desenvolvidos na prevenção e com-

bate à criminalidade violenta.  

Disse que Cabo Delgado vem sen-

do afectado por crimes hediondos 

que geram um ambiente de medo 

e insegurança nas pessoas que por 

conta disso se vêem forçadas a 

abandonar suas habitações e zonas 

de produção. 

Apelou para que, a par dos esforços 

desenvolvidos pelas FDS no senti-

do de acabar com aqueles ataques, 

dotar-se o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC) 

de equipamentos sofisticados e de 

conhecimentos técnico-operativos 

consentâneo com a criminalidade 

enfrentada na Província de Cabo 

Delgado. 

Entende ser pertinente o incre-

mento da colaboração inter–insti-

tucional, envolvendo as lideranças 

comunitárias e religiosas, agentes 

económicos e a sociedade em geral. 

No âmbito destes ataques, no de-

curso do ano de 2019, foram re-

gistados 28 processos, com total de 

60 arguidos em prisão preventiva, 

dos quais 50 moçambicanos, seis 

tanzanianos, dois  somalis e igual 

número de quenianos. Foi dedu-

zida acusação em 23 processos e 

cinco encontram-se em instrução 

preparatória.  

Relativamente aos ataques nas 

províncias de Manica e Sofala, rei-

vindicados pela auto-proclamada 

Junta Militar da Renamo. Buchi-

li classificou-os como sendo uma 

afronta aos desígnios da paz. 

Numa das raras aparições 

em debates da AR e 

com toques de um ex-

pediente partidário, o 

deputado da Frelimo Aires Aly 

pediu à PGR que clarificasse a 

nação e ao mundo quem é a fi-

gura de New Man que aparece 

referenciada como um dos be-

neficiários do recebimento das 

comissões das dívidas ocultas. 

Disse ser do interesse da Fre-

limo que a investigação que a 

PGR está a levar a cabo diga se 

existe a tal figura, pois preocupa 

a persistente tendência de difa-

mar personalidade públicas. 

Recorde-se durante o julga-

mento de Jean Boustani em 

Nova Iorque, a agente especial 

do FBI, Fátima Haque, espe-

cialista em informática mostrou 

evidências de todos os paga-

Quem é New Man?

mentos efectuados pela Privinvest 

para oficiais do Governo de Mo-

çambique e colaboradores do banco 

Credit Suisse. 

Nessa lista, surge uma figura nova 

que o FBI diz não ter conseguido 

identificar quem é, mas tratada pe-

las alcunhas como  Nuy, New Guy, 

Nys ou New Man. 

A referida figura terá recebido dois 

milhões de dólares, mas o FBI 

conseguiu apenas rastrear um 

milhão de dólares. O valor ras-

treado foi transferido para uma 

conta de uma empresa chamada 

Sunflower International Corp. 

FZE, com sede em Abu Dabi.

Aly, que foi primeiro-ministro 

durante a presidência de Ar-

mando Guebuza, encorajou a 

PGR a investigar este caso, sem 

vacilar e salvaguardando o inte-

resse nacional. 

Avançou que se trata de uma 

questão que não tem espaço 

para ser politizada, uma vez que 

se encontra sobe alçada do siste-

ma nacional da justiça. 

Outra preocupação do antigo 

dirigente é a necessidade de a 

PGR fazer um trabalho sério 

no sector imobiliário, que no seu 

entender, pode estar a ser usado 

para a lavagem e capitais.

PGR joga última cartada para extradição de Chang para Maputo

Aires Aly
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Nos termos do n.º 1 do artigo 133 do Código Comercial 
e do n.º 1 do artigo décimo nono dos Estatutos da So-
ciedade, convoco os Senhores Accionistas da HIDROE-
LÉCTRICA DE CAHORA BASSA, S.A., com sede na Vila 
do Songo, matriculada na Conservatória do Registo de 
Entidades Legais de Tete, sob o número 100073889, com 
o capital social de 27.475.492.579,92 MT (vinte e sete mil, 
quatrocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e 
noventa e dois mil, quinhentos e setenta e nove meticais 
e noventa e dois centavos), para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, no próximo dia 22 de Junho de 
2020, pelas 10:00 horas, no Hotel Glória,  em Maputo, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

de Gestão e Contas do Conselho de Administração e 
o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao 

Ponto Dois:  Discutir e deliberar sobre a Proposta de 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ponto Quatro: Deliberar sobre qualquer outro assunto 
do interesse da Sociedade.
Os requisitos a que estão subordinados a participação e o 
exercício do direito de voto são os constantes do artigo dé-
cimo sexto dos Estatutos da Sociedade, de modo particular 
o número dois do citado artigo.

de 2019 encontrar-se-á disponível na sede da sociedade 
sita na vila do Songo.
O número de participantes está condicionado às regras  
que estiverem em vigor, no contexto da Pandemia do Co-
vid-19.
  

Maputo,  20 de Maio de 2020
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Coincidência ou não, a ver-
dade é que quando a Procu-
radora Geral da República 
(PGR), Beatriz Buchili, 

estava na Assembleia da Repúbli-
ca (AR) a apresentar a informação 
anual do estado de justiça, nesta 
quarta-feira, 19, o Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SER-
NIC) anunciava o resgate de dois 
empresários sequestrados há meses 
na capital do país. 

Trata-se do líder de um grupo co-

mercial de grande dimensão e fi-

lantropo Rizwan Adatia, raptado a 

30 de Abril e de Manish Cantilal 

sequestrado no dia 18 de Fevereiro.

O duplo resgate tem lugar numa 

altura em que cresce, na opinião pú-

blica moçambicana, a ideia de que 

alguns agentes na estrutura policial 

podem estar envolvidos no negócio 

dos raptos.

Rizwan Adatia foi resgatado no dis-

trito de Boane, mais concretamente 

no bairro de Mulotana, depois de 

20 dias do cativeiro enquanto que 

Manish Cantial foi encontrado no 

bairro Matola A, município com o 

mesmo nome. Mas, antes, os rapta-

dos passaram por vários cativeiros.  

A operação de “resgate” do empre-

sário Adatia contou com a presença 

da directora provincial do SERNIC, 

em Maputo, Benjamina Chaves, que 

se apresentou no local de vestido e 

sapatos de salto alto, acompanhado 

de jornalistas.

À imprensa, Benjamina Chaves dis-

se que os raptados foram localizados 

depois de meses e dias de trabalho 

aturado de investigação policial. 

Ao que o SAVANA apurou, a ope-

ração de resgaste de Adatia contou, 

nos bastidores, com a colaboração 

da polícia indiana, país que sem-

pre manifestou disponibilidade em 

apoiar na resolução dos problemas 

de sequestros em Moçambique, mas 

tem encontrado pouca colaboração 

por parte de algumas estruturas da 

polícia moçambicana.     

Um grupo de empresários india-

nos escreveu ao Primeiro-Ministro, 

Narendra Modi, a pedir a sua inter-

venção para a libertação “urgente” 

de Rizwan Adatia, um homem de 

grande influência naquele país.

Rizwan Adatia é natural da cidade 

costeira indiana de Porbandar e li-

dera o grupo Cogef, que detém 35 

supermercados grossistas (cash & 

carry), 190 lojas, quatro unidades 

industriais e mais de 3.500 funcio-

nários em nove países africanos.

O empresário criou uma fundação 

com o seu nome (Rizwan Adatia 

Foundation), organização sem fins 

lucrativos focada na redução de 

desigualdade na educação, saúde e 

desenvolvimento económico em co-

munidades da Ásia e África.

Uma das iniciativas da Fundação 

em Moçambique consistiu na cria-

ção de um centro de formação vo-

cacional para promover micronegó-

cios, sediado na Matola, autarquia 

onde Adatia foi raptado.

A sua fundação apresenta-se como 

participante em 18 parcerias estra-

tégicas que beneficiam 740.700 pes-

soas em África e na Ásia.

Pagamento de resgate
Benjamina Chaves não confirmou 

se houve ou não o pagamento de va-

lores no processo de resgate dos dois 

empresários.

No rapto de Rizwan Adatia, a di-

rectora do SERNIC explicou que 

o presumível mandante, que terá 

fugido para África do Sul, na pri-

meira semana, exigiu 220 milhões 

de meticais para uma semana depois 

baixar a fasquia para um milhão de 

dólares (67 milhões de meticais). Na 

última segunda-feira, o presumível 

raptor voltou a subir para 300 mi-

lhões de meticais.

Benjamina Chaves explicou que a 

localização do empresário Manish 

Cantilal foi possível através das pis-

tas encontradas no resgate de Ada-

tia.

“A casa onde serviu como cativeiro 

de Manish, nos últimos dias, per-

tence a mãe de Celestina [namorada 

lestina] que se diz ser namorada do 

autor moral. 

Segundo a polícia, antes da sua cap-

tura [Celestina] destruiu todos e te-

lefones em seu poder.         

Desde que a onda de raptos iniciou 

no país em meados de 2011, a polí-

cia nunca apresentou os verdadeiros 

mandantes. As operações policiais 

terminam nos autores materiais ou 

infractores terciários, ficando por 

desvendar a rede de mandantes ou 

autores morais. 

No passado mês de Fevereiro, pouco 

depois da libertação do empresário 

Juneid Lalgy, filho do proprietário 

de Transportes Lalgy, raptado em 

Novembro de 2019, na cidade da 

Matola,  Benjamina Chaves disse 

que o SERNIC tinha pistas para 

neutralizar os raptores. No passado 

mês de Abril foi detida uma mulher, 

um médico tradicional (curandeiro) 

e um membro das Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique. Se-

gundo a polícia, o trio compunha o 

grupo que terá participado no rapto 

de Shelton Lalgy. O mesmo grupo 

terá participado no rapto do empre-

sário Balesh Moulal, na Maxixe em 

Inhambane.

Buchili sem soluções 
Nesta quarta e quinta-feira, a Bea-
triz Buchili esteve no parlamento e 
reconheceu que os raptos têm um 
impacto enorme na segurança de 
pessoas e no desenvolvimento eco-
nómico. 
Explicou que o rapto de pessoas, 
cometido com violência e com fina-
lidade de extorsão ou resgate, é usa-
do  como meio de fácil obtenção de 
dinheiro por parte dos criminosos.
Sublinhou que as redes criminosas 
que inicialmente actuavam mais nas 
cidades de Maputo, Matola e Beira, 
tendem a alastrar as suas acções para 
outras províncias, tais como são os 
casos de Manica e de Tete, sendo os 
principais alvos agentes económicos 
e seus familiares, colocando, sempre, 
a vida da vítima como moeda de 
troca.
Disse que de 2019 para 2020 regis-
taram-se 16 processos crime, contra 

14, de igual período. Seis processos 

foram acusados e 10 em fase de ins-

trução preparatória.

Polícia “resgata” raptados no mesmo dia que a PGR fala no Parlamento

Coincidências estranhas! 

Presumíveis autores do sequestro e a suposta namorada do mandante depois de caírem nas malhas da polícia 

Rizwan Adatia de regresso ao convívio 
familiar 20 dias depois do seu rapto

Residência localizada em Mulotona serviu de cativeiro do empresário indiano     

Manish Cantial antes do rapto e depois de três meses do sequestro 

do presumível mandante dos raptos 

de Rizwan e Manish]”, frisou.

Formalmente, os resgates foram 

viabilizados por agentes da brigada 

anti-sequestro do SERNIC e, nos 

dois locais foram encontrados agen-

tes terciários do crime, o que mais 

uma vez abre espaço para presumir 

que dificilmente se chegará aos 

mandantes. 

Trata-se de dois supostos operativos 

convidados para a missão a troco de 

150 mil meticais e 50 mil randes 

respectivamente e uma mulher [Ce-

Por Raul Senda
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O 
Absa Bank Moçambi-
que juntou-se ao pro-
jecto “Arte no Quintal”, 
uma iniciativa lançada 

pela Ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materula, que 
visa a transmissão de concertos 
e programas culturais via Inter-
net, para reduzir o impacto do 
novo coronavírus no sector cul-
tural de Moçambique.

A par do Absa, apoiam a inicia-

tiva, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciên-

cia e Cultura (UNESCO), a 

empresa Moçambique Telecom 

(Tmcel) e a Galeria do Porto de 

Maputo.

 O projecto “Arte no Quintal”, 

que abrange as principais ma-

nifestações artísticas - música, 

dança, , cinema, literatura, artes 

plásticas, moda, stand-up come-

dy e videoclips, visa igualmen-

te, apoiar os artistas nacionais 

a encontrarem uma alternativa 

ao seu trabalho, com alguma re-

muneração, nesta fase em que os 

Absa junta-se à iniciativa “Arte no Quintal” 
concertos e outros eventos que 

pressupõem o aglomerado de 

pessoas encontram-se cance-

lados, no âmbito do estado de 

emergência em vigor no País.  

O Administrador Delegado do 

Absa Bank Moçambique refere 

que o envolvimento neste pro-

jecto decorre, por um lado, da 

necessidade de incentivo a ini-

ciativas que visam o desenvol-

vimento económico e social de 

Moçambique e, por outro lado, 

do compromisso assumido pelo 

Banco com as artes e cultura 

moçambicana.

“Neste momento difícil, preocu-

pamo-nos não só com os artis-

tas, mas igualmente com todo o 

elenco por detrás da sua criação. 

Pensamos que é uma iniciativa 

louvável, que vai, certamente, 

aliviar os desafios que os artis-

tas enfrentam, em decorrência 

da pandemia. Não poderíamos 

ficar indiferentes ao projecto, 

tendo em conta que se trata de 

apoiar uma comunidade que 

muito precisa”, sublinhou Rui 

Barros.

 As diferentes manifestações ar-

tísticas, envolvendo artistas de 

todo o país, serão transmitidas 

aos finais de semana, através de 

plataformas virtuais como Face-

book, Youtube e Instagram, re-

correndo às páginas oficiais do 

Ministério da Cultura e Turis-

mo, bem como de todas as ins-

tituições tuteladas pelo mesmo, 

bem como da Galeria do Porto 

de Maputo e do Absa bank Mo-

çambique.

No âmbito das festi-
vidades  do mês da 
Mulher e do dia da 
Mulher Moçambi-

cana, celebrado em Abril, o 
Millennium bim lançou um 
passatempo denominado 
“Grandes problemas, gran-
des soluções”, cujo objectivo 
é premiar projectos de ne-
gócios inovadores, desen-
volvidos por Mulheres, que 
respondam às necessidades 
da população e privilegiem a 
produção local. 

Trata-se de uma iniciati-

va inserida na estratégia do 

Banco de promover o em-

poderamento feminino e a 

valorização do seu papel no 

desenvolvimento social e 

económico do país.

Participaram no concur-

so cerca de 400 Mulheres 

Clientes do Millennium bim, 

das quais foram sorteadas 3 

(três) com as melhores ideias 

de negócio, de médio e longo 

Millennium bim aposta no 
empoderamento feminino

prazo, que apresentam soluções 

singulares e criativas para os de-

safios do dia-a-dia no mercado 

nacional. Cada uma das três lau-

readas recebeu do Banco o mon-

tante de 25 mil meticais.

As vencedoras, designadamente, 

Elvira de Ascensão Victor Sabo-

nete, de Nampula, com um pro-

jecto de reciclagem de coco dete-

riorado para produção de óleo e 

sabonetes naturais; Ilda Argenti-

na Lopes, da Zambézia, com uma 

solução de provisão de serviços de 

saúde; Kassia Sundi Artur Ma-

cassa, da cidade de Maputo, com 

a criação de arranjos com plantas 

suculentas para venda online, são 

unânimes no impulso comercial, 

valorização e motivação que o 

prémio do Millennium bim vai 

conferir aos seus negócios.

Elvira Sabonete disse sentir-se 

“motivada a continuar a fazer 

acontecer este sonho e a inspirar 

outras jovens mulheres”. Para Ilda 

Lopes, o apoio do Banco vai dar 

início a sua carreira e, por isso, não 

vai poupar esforços “no sentido de 

transformar positivamente a 

minha comunidade” no po-

voado de Mugema, Distrito 

de Alto Molócue, reafirmou 

convicta. Já Kassia Macassa 

mostrou-se “determinada a 

gerar impacto no meu país”, 

com a oportunidade e apoio 

financeiro concedidos pelo 

Millennium bim.

Devido ao actual contexto 

de eclosão da pandemia do 

COVID-19, o Millennium 

bim reforçou e oferece “as 

melhores soluções mobile” 

que permitem aos Clien-

tes acederem aos serviços 

bancários, com segurança 

e comodidade, sem saírem 

de casa. Este facto garantiu 

que, com esta iniciativa de 

concurso lançado no Face-

book do Millennium bim, o 

Banco celebrasse o Mês da 

Mulher e o dia da Mulher 

Moçambicana, como aliás 

tem sido habitual nos seus 

25 anos de história.

Uma centena de pessoas vi-
vendo com deficiência foi 
capacitada, semana finda, 
em matérias de poupança 

e crédito rotativo, no Posto Ad-

ministrativo 3 de Fevereiro, dis-

trito da Manhiça, pela Livaningo. 

A capacitação está enquadrada no 

âmbito do projecto “ Juntos Pela 

Inclusão” financiado pelo governo 

da Noruega e visa ajudar as pes-

soas com deficiência a gozarem 

dos seus direitos, geração de opor-

tunidades de rendimentos e edu-

cação para poupanças. Igualmente 

o projecto notabiliza-se pelo con-

tributo que tem dado as crianças 

com deficiência para que frequen-

tem a escola.  

Tendo em conta as medidas de 

prevenção contra o coronavírus 

as formações tiveram que ser rea-

lizadas em quatro bairros daquele 

posto administrativo e serviram 

de oportunidade para disseminar 

algumas formas preventivas. 

Para as autoridades locais o pro-

jecto “Juntos pela Inclusão” vem 

mesmo a calhar uma vez que os 

recursos do Estado para ajudar 

as pessoas com deficiência são 

Livaningo promove 
poupança

exíguos. O chefe da localidade de 

Nwamatibjana, Paulo Mandla-

te, disse que o projecto era bem-

-vindo dado o nível de dificulda-

des existentes para responder as 

necessidades daquele grupo de 

nacionais.

Sabino Manhique, um dos bene-

ficiários, entende que o programa 

é uma luz para as pessoas vivendo 

com deficiência que muitas vezes 

são excluídas quer por programas 

governamentais , quer por algu-

mas entidades privadas. Assim, 

louvou a iniciativa com a qual es-

pera que traga mudanças na vida 

das pessoas com deficiência que 

vivem na localidade de Nwama-

tibjana, no posto Administrativo 3 

de Fevereiro. 

De acordo com Plano Nacional da 

Área da Deficiência em Moçam-

bique existem cerca de 475.011 

pessoas com deficiência, equi-

valente a 2% total da população 

moçambicana, estimada em cerca 

de 29 milhões de habitantes. A 

maioria das pessoas com deficiên-

cia vive nas zonas rurais onde os 

níveis de pobreza são mais altos, os 

serviços de saúde, educação, entre 

outros são escassos.
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Nesta altura do estado de 
emergência – uma medida 
decretada pelo Presidente 
da República para reduzir 

à disseminação da Covid-19 – sair 

de casa é quase que proibido, sal-

vo por imperativos profissionais 

e outros de grande relevância. É 

pensando nisso que a Empresa 

Moçambicana de Seguros (EMO-

SE) assinou esta segunda-feira, 

um Memorando de Entendimen-

to com United Bank for Africa 

(UBA), de modo a permitir que as 

pessoas tenham acesso aos serviços 

de seguro através de plataformas 

tecnológicas.

Este instrumento denominado U-

-Collect – uma solução consolidada 

de gateway de pagamento pela in-

ternet que integra várias soluções – 

está à conveniência de todos usuá-

rios no país e permite que qualquer 

pessoa possa transacionar, a partir 

de casa ou outro lugar, através de 

cartão de crédito ou débito de qual-

quer banco, bastando para isso ace-

der a página web da EMOSE pelo 

computador, celular ou tablet.

Para o Presidente do Conselho de 

Administração da EMOSE, Joa-

quim Maqueto Langa, este acordo 

“não é só para irmos ao encontro 

das medidas decretadas pelo Pre-

Clientes da EMOSE 
com recurso ao seguro 
através da tecnologia

sidente da República no que con-

cerne ao distanciamento social ou a 

possibilidade de acedermos aos ser-

viços de seguros estando em casa”, 

mas também permite ter maior 

acesso aos serviços de seguro com 

comodidade, contribuindo para a 

universalização do seguro em Mo-

çambique, em particular o microse-

guro, pois será possível com recurso 

a integração tecnológica entre o 

UBA  e a EMOSE pagar seguros 

usando cartão de qualquer banco e 

na comodidade da sua casa, usando 

o celular, computador ou tablet.

“Estamos, portanto, a dar passos 

firmes para que o seguro seja encar-

rado como uma necessidade básica 

de qualquer cidadão moçambica-

no”, frisou Langa, acrescentando 

que o UBA é um banco pequeno, 

mas é dos bancos tecnologicamen-

te mais avançados de Moçambique  

e, por isso, faz todo o sentido que 

a  EMOSE também se cruze neste 

caminho, uma vez que está envolvi-

da na modernização dos seus servi-

ços e processos.

Já o Director-geral interino do 

UBA, Rotimi Morohunfola, diz 

que como banco africano focado 

na tecnologia acredita que a parce-

ria com a EMOSE configura um 

símbolo interessante em resposta 

da Covid-19.

A 
Vale entregou à Escola 
Primária do 1º e 2º Grau 
de Maguiguana, na vila 
de Cateme, Província de 

Tete, diverso material didáctico que 

vai beneficiar as 2 mil crianças que 

frequentam aquele estabelecimento 

de ensino. A acção, que decorreu na 

semana passada, vai permiter com 

que os alunos que estão em casa por 

causa da Covid-19 continuem a ter 

acesso a material escolar, prosse-

guindo os estudos mesmo com as 

escolas fechadas.

O material oferecido destina-se aos 

estudantes da 1ª à 7ª classe da co-

munidade de Cateme e inclui cerca 

de 4 mil fichas escolares e estojos 

com afiador, lápis e borracha.

Segundo o director da Escola, 

Afonso Manejo a falta deste tipo 

de material estava a comprome-

ter o processo de ensino na vila de 

Cateme. “Ao ter conhecimento das 

dificuldades da Escola em disponi-

bilizar fichas de exercícios para que 

os alunos continuassem a ter aulas 

a partir de casa, a Vale respondeu 

prontamente com esta ajuda precio-

sa”, adiantou o mesmo responsável.

O líder do segundo escalão do bair-

ro Chipanga, Afonso Colher, desta-

cou, por seu lado, o alívio financeiro 

que esta oferta traz à comunidade, 

afirmando que este material escolar 

vem facilitar o estudo dos alunos e 

diminuir os encargos para os encar-

regados de educação, estamos, por 

isso, muito gratos pela iniciativa.

Entretanto, Simão Muhoro, gerente 

de Planeamento, Projectos e Gestão 

Social da Vale, adiantou que a acção 

está ancorada na política de susten-

tabilidade da empresa enquanto ca-

talisadora do desenvolvimento local, 

acreditando que investir no apoio à 

educação é investir na construção de 

um futuro melhor para a sociedade 

moçambicana, apesar das restrições 

impostas pela pandemia da Co-

vid-19.

 “A Vale prossegue com acções de 

suporte ao desenvolvimento huma-

no, permitindo, com a oferta deste 

material escolar, que as crianças 

continuem a aprender e a desenvol-

ver competências para transformar 

o amanhã de Moçambique”, disse 

Simão Muhoro. 

Deste modo, a Vale reafirma o seu 

compromisso de tudo fazer para 

proporcionar o bem-estar das co-

munidades onde opera, contribuin-

do para o desenvolvimento local das 

populações.

Vale entrega material 
escolar em Cateme
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A Total E&P Mozambique Área 1, Lda. (“TEPMA1”) detém os direitos offshore para ex-
plorar e desenvolver as reservas de gás natural na Área 1 da Bacia do Rovuma, designado 
Projecto Mozambique LNG (“MZLNG”).

O projecto MZLNG é um projecto novo que consiste num sistema submarino ligado a uma 
instalação de GNL em terra (onshore) localizada a 10 km a sudeste de Palma, na Península 
de Afungi, Província de Cabo Delgado.

A TEPMA1 convida as entidades interessadas a enviar uma Manifestação de Interesse para 
o desenvolvimento e a implementação do Sistema de Activos de Vigilância de Medição 
em Tempo Real (SMARTS), de ponta, necessário para apoiar as operações de produção ao 
longo da vida do campo. Neste projecto, a MZLNG pretende implementar e operar um 
sistema on-line de operações/vigilância, gestão e optimização de produção, cobrindo a 
produção a partir do reservatório até as instalações de entrada em terra. O objectivo da 
instalação do SMARTS adequado é medir, modelar, analisar e auxiliar de forma proactiva, 
para controlar a produção óptima, desde os poços até as instalações de entrada de GNL em 
terra. O objectivo do projeto é a garantia de produção robusta.

O SMARTS permitirá que a TEPMA1 saiba das operações seguintes que permitirá solucio-
nar problemas de:

1) Vigilância da produção em tempo real para minimizar o tempo de resposta para acções 
de mitigação (trocas de válvulas, trocas de bloqueadores, perturbações de GNL, etc.);

2) Avaliação de desempenho em tempo real do sistema de produção, incluindo poços, 

3) Apoio ao comissionamento;
4) Começo e recomeço;

7) Despressurização;
8) Previsão de taxas individuais de produção de poços através da Medição Virtual para 

auxiliar na alocação da produção;
9) Detecção de ruptura de água de formação;
10) Fornecimento de ferramentas de apoio para a operação de produção sem hidratos 

para detectar e mitigar hidratos;
11) Fornecimento de ferramentas de apoio para detectar e mitigar o acúmulo de cera;
12) Monitoria de corrosão, pigagem e gestão de líquidos. Dados de sonda/ cupão em 

etc.;
13) MEG e optimização de injeção química;
14) Impacto de perturbações  no processo em terra;
15) Validação de desempenho em tempo real;

17) Comunicação as descobertas ao programa de gestão de integridade de activos.

A seguir, são apresentados os requisitos gerais do SMARTS:
1) O SMARTS será uma solução entre domínios, consistindo em infraestrutura integrada 

-

2) Os dados de campo medidos através de um sistema SCADA serão conectados ao his-
toriador em tempo real, bem como a outros bancos de dados corporativos relevantes;

3) Esses bancos de dados serão integrados e moverão livremente a entrada/saída de da-
-

tegrado ajudará a equipa de operações a operar e optimizar o desempenho do campo 
em tempo real;

4) O sistema será implantado principalmente para uso em Moçambique - Afungi e Mapu-

5) Os usuários acessarão o sistema através de um aplicativo seguro e baseado na Web e 
aplicativo móvel com páginas de usuário facilmente personalizáveis e telas de funcio-
nalidade intuitivas;

6) As telas de funcionalidade fornecerão aos usuários a capacidade de supervisionar os 
principais avisos do sistema, estado das válvulas e dados operacionais de campo em 
tempo real;

7) O sistema terá a capacidade de ler/gravar em modelos corporativos integrados (mo-

bancos de dados;
-

cias e vários níveis de acesso (parceiro, etc.);

regulamentos sobre quando realizar determinados testes;
11) O sistema terá a capacidade de executar validação e reconciliação de dados para ga-

rantir dados consistentes e precisos.

O projecto MzLNG procura entidades experientes em desenvolver e implementar um sis-
tema similar. As entidades interessadas devem fornecer:

1) Brochura de visão geral do produto;
2) Casos de uso padrão do produto;

A Manifestação de Interesse com o assunto Serviços de Sistema de Activos de Vigilância 
de Medição em Tempo Real deve ser submetida até às 17:00 (UTC+2) de 10 de Junho de 
2020, para o seguinte endereço electrónico: tepma1.contractsmoz@total.com. 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE DE VIGILÂNCIA DE MEDIÇÃO

Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (“TEPMA1”) holds the offshore rights to 
explore and develop the natural gas reserves from Area 1 of the Rovuma Basin, 
designated Mozambique LNG project (“MZLNG”).

-
gi Peninsula, Cabo Delgado Province.

TEPMA1 invites interested entities to submit an Expression of Interest for the 
development and implementation of state-of-the-art Surveillance Metering 

-
rate an online real-time operations/production surveillance, management, and 

LNG inlet facilities. The objective for the project is robust production assurance.

1) Real-time production surveillance to minimize response time for mitigation 
action (valve changes, choke changes, LNG upsets, etc.).

-

3) Commissioning support. 
4) Initial start-up and re-start.

7) Depressurization.

aid production allocation.

12) Corrosion monitoring, pigging and liquid management. Real-time probe/

13) MEG and chemical injection optimization.
14) Onshore process upset impact.
15) Real time performance validation.

-

effective collaboration.

-

real-time basis.

Mozambique.

screens.

-

databases. 

and various access levels (partner, etc.)

order to ensure consistent & accurate data.

2. Product standard use cases.

clients.

th 
tepma1.contractsmoz@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR 
METERING SURVEILLANCE SOFTWARE
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É com profunda dor e conster-

nação que Miguel Bila e a famí-

lia comunicam o falecimento do 

Sr. Anacleto João Matula, irmão 

da  Cláudia Matula(Victoria), 

Urgel Matula, Manuel e Stella 

Chilengue, ocorrido no dia 04 

de Maio de 2020, cujo funeral 

se realizou no dia 07/05/20, na 

Cidade de Maxixe, província de 

Inhambane. 

Anacleto João Matula
(Ismael)

FALECEU

Necrologia    Necrologia    Necrologia 

Segundo, a elaboração das fi-

chas pelos professores para 

que os pais levantem e dêem 

seguimento com os filhos 

em casa. Essa medida parece fácil de 

executar porque os professores das 

escolas existem e tem tempo suficien-

te para o fazer. O não óbvio é tentar 

perceber como um professor duma 

escola sem computador, impressora e 

fotocopiadora pode multiplicar fichas 

preparadas para o rácio de 60/80 alu-

nos por professor? Muitas das escolas 

nas províncias do Niassa, Zambézia, 

Sofala, Manica, Gaza e Maputo que 

o autor deste texto visitou de 2015 a 

2020 ainda usam máquinas dactiló-

grafas. As que não têm essas máqui-

nas, os professores fazem documentos 

à mão. Mesmo que os professores fa-

çam a mão e haja nas imediações ou 

sede distrital serviços privados de có-

pias, como os professores se deslocam 

face as medidas restritivas? Quem 

paga pelo transporte e as cópias? Com 

que regularidade deve-se executar essa 

tarefa por mês? Pagar as cópias pode 

parecer a única implicação financeira. 

Mas há que se pagar Ajudas de Custo 

nos termos do n° 3, artigo 5 do Decre-

to 59/2018 de 31 de Dezembro, que 

estabelece: “É devido o abono de aju-

das de custos diárias quando cumula-

tivamente a deslocação do funcionário 

e agente do Estado for igual ou supe-

rior a 8 horas e a deslocação se realizar 

para além de 40 km do seu local de 

trabalho”. E mais, o processo de pa-

gamento de ajudas de custos é acom-

panhado por actos administrativos tais 

como levantamento, apresentação e 

assinatura de Guia de Marcha no local 

onde a actividade tiver sido executa-

da. Tendo sido decretado o estado de 

emergência maior é a impossibilidade 

do funcionário do MINEDH ver a 

sua guia assinada pois o chefe pode 

estar em distanciamento social. 

Um ponto adicional, em conversa com 

um profissional de educação afecto aos 

SDEJT de Marracuene, vangloriava-

-se dizendo: “o nosso distrito superou 

a dificuldade de elaboração das fichas 

porque o SDEJT atribuiu a responsa-

bilidade de multiplicar as fichas à uma 

entidade privada com policopiadoras. 

Os pais devem-se se dirigir para lá 

semanalmente e comprar as fichas. O 

SDEJT fez sua parte. Cabe agora aos 

pais fazerem a parte deles”. Se essa é 

A Covid-19 - “estado de emergência” 

a percepção da maioria no SDEJT de 

Marracuene sobre o assunto, é caso 

para dizer que a Covid-19 levou cer-

tas entidades a ignorar que a Consti-

tuição da República e a Lei do SNE 

estabelece que o ensino, pelo menos, 

primário é obrigatório e gratuito e que 

deve ser inclusivo. Dizer que os pais 

e encarregados de educação devem 

ir comprar as fichas é, por um lado, 

contradizer-se nos termos da legisla-

ção vigente sobre a educação no país. 

Por outro, é presumir que todos os 

pais são assalariados ou fazem alguma 

renda monetária e, portanto, podem 

pagar pelas fichas impressas, despesa 

que devia ser incorrida pelo Estado, 

neste caso representante pelo SDEJT/

MINEDH.

A priori essas medidas parecem bem 

acertadas na medida em que pro-

curam capitalizar a situação da Co-

vid-19 para, por um lado, reforçar as 

habilidades dos professores em fazer 

fichas para os alunos e, por outro, 

que os pais e encarregados de educa-

ção se tornem parte indispensável do 

processo de ensino e aprendizagem. 

O MINEDH sempre lutou para que 

isso fosse acatado pelos professores 

e os pais. Mas a realidade estrutural, 

que assenta o nosso sistema de educa-

ção no país, proíbe-nos ignorar, para 

além a situação descrita no parágrafo 

anterior,  que quase  45 anos após a 

Independência Nacional aos 25 de 

Junho de 1975, ainda tenhamos difi-

culdades em ter equipamento básico 

para os professores ou tenhamos pais 

e encarregados de educação não esco-

larizados ou simplesmente analfabe-

tos e/ou nunca estiveram preparados 

para dar aulas aos seus filhos. Mesmo 

em situações normais, as instituições 

que gerem escolas nas zonas urbanas, 

sub-urbanas e rurais, quer públicas e 

privadas, debatem-se com a questão 

de engajamento ou compromisso dos 

pais e encarregados de educação no 

acompanhamento dos seus educan-

dos. 

Para concluir, Moçambique não é um 

Estado que tenha já conseguido resol-

ver questões estruturais do sistema de 

eduação ou tenha já nivelado a reali-

dade sócio-económica onde as escolas, 

professores e alunos se encontram. 

Portanto, um Estado cujo sistema 

de educação assenta numa realidade 

“desnivelada” deve optar, também, por 

medidas desniveladas, isto é, ajustadas 

à realidade do sistema de educação vi-

gente no país sob o risco de tomar me-

didas só porque se está em Estado de 

Emergência. O calendário escolar terá 

de ser cumprido e a pergunta que se 

segue é: como é que o MINEDH está 

a preparar-se para acolher os alunos e 

professores que estão neste momento 

em “férias prolongadas” devido a Co-

vid-19. Consideram-se aulas dadas, as 

aulas não dadas porque plataformas 

online não estavam operacionais? Rei-

tero que as questões aqui levantadas 

nos abrem para as oportunidades cria-

das à luz da legislação sobre descen-

tralização (Lei 1/2018) e Lei 18/2018. 

Por Raul Chambote

Ensino Online em Moçambique: recomenda-se 
medidas pragmáticas e descentralizadas?(fim)



17Savana 22-05-2020 OPINIÃO

Como o número de casos de 

COVID-19 no continente 

Africano continua a cres-

cer a um ritmo elevado, 

alguns analistas cometem o erro 

comum de analisar África como se 

fosse um país. Na realidade, Áfri-

ca tem três vezes a dimensão da 

Europa e contém pelo menos oito 

regiões distintas, algumas das quais 

têm menos em comum do que a 

maioria dos países europeus entre 

si. Esta diversidade reflecte-se tam-

bém numa enorme variabilidade 

nos casos e mortes de COVID-19. 

Uma vez que alguns países são es-

tados falhados e outros dispõem de 

instituições públicas fracas é difícil 

confiar nas estatísticas que deles 

resultam. Alguns países estão a co-

municar poucos ou nenhuns casos 

e mortes por COVID-19 simples-

mente porque não os estão a con-

tar. Portanto, fazer uma análise da 

pandemia à escala continental não 

é possível e nem significativo. 

Nos últimos dois meses, foi relata-

do em vários estudos que a obesida-

de é um factor de risco fundamental 

para a hospitalização e a morte por 

causa de COVID-19, em segundo 

lugar apenas em relação à velhice. 

A relação exacta entre a obesidade 

e estes efeitos de COVID-19 não 

é conhecida, mas a obesidade é 

frequentemente acompanhada por 

hipertensão arterial e diabetes, bem 

como por uma vasta gama de outras 

condições que poderiam desempe-

nhar um papel no desenvolvimento 

da doença. Esta é uma má notícia 

para as pessoas com excesso de 

peso. É evidente que a obesidade é 

apenas um dos muitos factores di-

ferentes que afectam a propagação 

e a gravidade do coronavírus, mas 

é um factor que podemos analisar 

mais de perto quando analisamos 

o curso da pandemia em algumas 

regiões africanas. 

Na África, são os países do Norte 

do continente que, até agora, têm 

tido o maior número de mortos por 

COVID-19. Embora muitos te-

nham levantado a hipótese de que 

isso se deve à proximidade de países 

da Europa que tiveram surtos ex-

plosivos, como a Itália e a Espanha, 

parece ter passado um pouco des-

percebido que estes países também 

têm outras características distintas.  

Com a notável excepção da África 

do Sul, os cinco países do Norte 

de África têm de longe as popula-

ções mais obesas de África, medi-

das pelo índice de massa corporal 

(IMC), uma fórmula que relaciona 

a altura de uma pessoa com o seu 

peso. Na Líbia, 32,5% da popula-

ção é obesa, com os outros países a 

ficarem para trás: Egipto (32,0%), 

Argélia (27,4%), Tunísia (26,9%) 

e Marrocos (26,1%). Depois des-

tes países, há mais de 70 lugares 

antes do próximo país africano na 

lista global do IMC. Quando sabe-

mos que a África do Sul (28,3%), o 

único país fora do Norte de África 

com uma taxa de obesidade mui-

to elevada, é simultaneamente o 

terceiro país mais obeso de África 

e tem o terceiro maior número de 

mortes por COVID-19, apoiamos 

outras conclusões que associam a 

obesidade à hospitalizações e mor-

tes pela novo coronavírus. 

A correlação é igualmente forte 

no outro extremo da lista global 

do IMC, onde a Eritreia (5,0%) e 

a Etiópia (4,5%) são os países me-

nos obesos em África. Na Etiópia, 

há cinco mortes por COVID-19, 

apesar de a Etiópia ter uma popu-

lação de 115 milhões de habitan-

tes, uma economia movimentada 

e um aeroporto internacional bem 

interligado. O país não suspendeu 

sequer os seus voos para a China, 

apesar da forte pressão para o fazer. 

Na verdade, tanto a Etiópia como 

a Eritreia estão entre os dez países 

mais magros do mundo. A maioria 

dos outros países com baixa obesi-

dade, incluindo Moçambique, onde 

apenas 7,2% da população é obesa, 

também teve taxas de mortalidade 

muito mais baixas do que se pode-

ria esperar normalmente. Estes paí-

ses incluem Madagáscar, Ruanda e 

Uganda, todos eles países magros e 

com zero ou perto de zero mortes 

por COVID-19.

Estudos realizados em Nova Iorque 

e na China mostram que a obesi-

dade é um factor de risco funda-

mental, mas este risco é baixo em 

Moçambique, porque há poucas 

pessoas com excesso de peso. Além 

disso, a última análise semanal dos 

casos COVID-19 realizada pelo 

INS mostrou que 68% dos casos 

eram assintomáticos, enquanto 

28% dos casos eram ligeiros e 4% 

moderados. Embora isto possa 

mudar a qualquer momento, Mo-

çambique não reportou até agora 

nem mortes nem casos graves de 

coronavírus, apesar de milhares de 

pessoas já terem sido testadas. É 

natural concluir que as baixas taxas 

de obesidade do país representam 

mais uma protecção na sua defesa 

demográfica contra a pandemia. 

Devido a estes e outros factores, e 

porque as medidas de prevenção do 

governo parecem estar a funcionar, 

a conversa pública deveria ter cada 

vez mais como objectivo reduzir 

o elevado nível de ansiedade e in-

certeza que está a ser sentido por 

muitos. Uma parte fundamental 

na preparação para o inevitável au-

mento dos casos da COVID-19 é 

desenvolver uma percepção mais 

realista do risco de morte pelo ví-

rus. Neste momento, muitas pes-

soas pensam que morrerão se forem 

infectadas pelo vírus, mas a realida-

de é que um número muito baixo 

de moçambicanos é susceptível 

de morrer do vírus, menos do que 

morre todos os anos devido à ma-

lária ou a acidentes de viação. Pas-

so a passo, as autoridades de saúde 

pública devem tornar-se cada vez 

mais claras a este respeito na sua 

comunicação, tanto para reduzir a 

ansiedade da população como para 

garantir que outras intervenções 

importantes no domínio da saúde 

não sejam colocadas em suspenso 

ou desprivilegiadas. 

 

Assesssor técnico Sénior da H2N.
Mestrado em Saúde Pública 

A ligação entre obesidade e morte de 
COVID-19 nos países Africanos
Por Arild Drivdal*

Alta e vergadiça, graciosa e 

flexível como um bambu 

verde, ela era, aos nove 

anos, a estrela mais bri-

lhante do grupo de canto e dança 

do povoado da Mutamba. 

As vozes mais velhas e ancestrais 

juravam a pés juntos que a gra-

ciosidade e beleza eram herança 

da tua tetravó pela linhagem ma-

terna, a rainha Tofo Ugoma que, 

como se sabe, em 1498 recebeu 

Vasco da Gama e a sua tripulação 

a caminho da Índia, tendo lhe dis-

pensado o que de mais e melhor 

se pode dispensar a alguém em 

termos de hospitalidade e cortesia. 

Coisas que ganharam o maior va-

lor pois que tendo aportado por 

aquelas terras em meio a uma crise 

de escorbuto que estava a dizimar 

a sua tripulação, numa altura em 

que, naquela baia e, terras mais 

que o interior, se estava em plena 

vindima de citrinos, Tofo Ugoma 

ajudou Vasco Da Gama a eliminar 

a crise que dizimava os seus ho-

mens com o consumo sem limites 

de citrinos. 

Sara Guitsangala era a estrela que 

brilhava no grupo de dança a volta 

do qual, não só se sentia o calor 

mas também a magia das noites 

do fulgor das fogueiras dos tam-

bores e dos cantos amaciados com 

a maresia  com ventos e sugestões 

de outros amores e outros desejos. 

Ela dançava descalça como, aliás, 

toda gente com um par de choca-

lhos na base das duas pernas, um 

pouco acima do tornozelo. Uma 

tira de pano branco que lhe cingia 

a cintura de modo a realçar os seus 

movimentos até ao ponto mais 

ínfimo. Uma tira de pano bran-

co, também, a cobrir-lhe o peito 

no lugar onde, anos mais tarde, se 

situariam os seus seios, seios que 

para sua infelicidade jamais teriam 

o prazer ou o privilégio de ama-

mentar alguém. 

Sara Guitsangala, de facto, morreu 

aos trinta e dois anos sem nunca 

ter tido filhos. 

Ela fazia a magia das noites escu-

ras no fulgor das fogueiras, fazia 

a magia dos desejos ocultos, mas 

não ofuscados, das noites de lua 

nova. 

Ela namorava e comunicava em 

silêncio com o corpo, com a sua 

mãe que era a líder do grupo de 

dança do povoado da Mutamba 

e foi assim durante anos. Onde, 

também, se comungavam o fre-

nesi e a loucura dos tambores cujo 

grupo era liderado pelo seu avô 

paterno. 

A Sara Guitsangala, sua mãe e seu 

grupo, eram a loucura encarnada 

nos pés, nos seios, nas ancas, no 

corpo, nos olhos brilhantes como 

que servindo de espelho ao fulgor 

das fogueiras, ao doce encanto da 

lua. 

Desde cedo, Sara, por conviver 

com eles aprendeu a lidar com as 

conversas de alcova das mais ve-

lhas. Aprendeu o jogo de enge-

nharia que é a gestão dos amores a 

três, a quatro ou a sete, e as nuan-

ces das pequenas grandes mentiras 

que faziam: o prazer, o sofrimen-

to, o ódio, o amor dos amantes ao 

longo de anos. 

Aprendeu que tudo na vida é fe-

licidade efémera. Tragédia com 

princípio e fim. Tristeza que é 

como uma linha recta, ou seja, sem 

princípio e nem fim. 

Que a solidão é um estado de 

alma que nos está presente a todo 

o tempo e que, por mais que quei-

ramos, jamais nos abandonara. 

Portanto, o melhor é saber lidar 

com ela e tirar o prazer de estar 

com ela. 

Que enquanto há sol, há lua, há 

flores, há mar e há maresias e ma-

rés nada está perdido. 

Aos vinte e sete anos, Sara Guit-

sangala, convenceu-se, definitiva-

mente, que nunca teria o prazer e 

o privilégio de aconchegar um ser 

vivo novo saído do seu ventre para 

lhe dar de mamar. 

Nunca teria o prazer de encorajar 

um bebé a dizer: Dá, dá! Ponha-se 

de pé! Caminhe para mim para eu 

te dar leite. Nunca teria o prazer 

de ter um filho. 

E com o passar do tempo, isso 

alterou-lhe, completamente, o es-

tado de espírito e a mente. Aos 

vinte e oito anos foi internada no 

hospício de Chicuque tendo sido 

dada como, definitivamente, louca. 

Nunca ninguém a visitou. Tiran-

do o homem que foi, apesar de 

tudo, o seu grande amor durante a 

vida, em idas e voltas, em zangas e 

alegrias, em felicidades e grandes 

turbulências. 

Levava-lhe, apenas, um ramo de 

flores silvestres e ficava a olhar 

para ela em silêncio. Ambos com-

preendiam que a vida pode ser 

vivida numa felicidade sem pala-

vras porque tudo é efémero, tudo 

é intenso e tudo acaba num monte 

de cinzas em plena combustão in-

terna. 

A vida não é aquilo que está a su-

perfície. É o que arde por debaixo 

dela.

Sara Guitsangala, a Sirigaita 
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Cartoon
EDITORIAL

Foi Sócrates, no seu tempo, acu-
sado de «corromper a juventu-
de». Ora, esta suposta ignomí-
nia mais não era, na realidade, 

da parte de Sócrates, que o gesto de 
ensinar aos jovens que eles não devem 
integrar-se numa sociedade já crista-
lizada mas pelo contrário construir 
uma, a sua. E isto é sempre actual e 
particularmente verdadeiro hoje em 
dia, posto que a sociedade «já feita» 
deixou de oferecer oportunidades se-
não para uma pequena minoria. O que 
é evidente que a torna inaceitável. Não 
se tratava, para Sócrates, de corromper 
mas de esclarecer os jovens, ao incutir-
-lhes uma saudável necessidade de 
mudança.
Antes elucidava, a prática de Sócrates, 
a necessidade de cada comunidade 
cultural se auto-avaliar, em cada mo-
mento do seu processo histórico, no 
intuito de renovar-se e de consolidar 
o seu valor simbólico. O que, como 
acontece com as identidades, só se 
consegue comparando-se com outros 
tipos de tessitura social.
O filósofo Jean Baudrillard, que foi 
um espírito apocalíptico, morreu há 
treze anos mas em muitos aspectos 
foi profeta – no diagnóstico que teceu 
sobre a desmaterialização da realidade, 
invadida por simulacros, acertou em 
cheio - e por isso há coisas que disse e 
que ainda hoje se repercutem, terríveis. 
Uma delas foi a ideia de que “vivemos 
num período pós-orgíaco” e numa 
evidente saturação de todas as nossas 
categorias e signos culturais. Julgo que 
ele terá confundido os sintomas com 
os efeitos. No
fundo, ele apenas sintetiza numa fór-
mula de aparato o que antes dele es-
crevera
Cioran: “Um povo está prestes a mor-
rer quando já não tem força para in-
ventar outros deuses, outros mitos, 
outros absurdos; os seus ídolos em-
palidecem e desaparecem, enquanto 
busca outros, noutra parte, e sente-se 
só diante de monstros desconhecidos.
Também isto é a decadência.”

Mas o grave são as representacões que 
se projectam globalmente desta ideia 
(a de que vivemos num período pós-
-orgíaco) e que os media e as redes 
sociais espalham como metástases. E 
pior que não se tenha presente como 
para os países novos, que sairam há dé-
cadas do jugo colonial, talvez seja de-
primente viver um reapossar da terra e 
dos seus direitos sobre a modelização 
do futuro num estado da globalidade 
que se define como pós-orgíaca.
Então o que lhes coube da festa? E 
como lidar com uma necessidade vital 
de desenvolvimento num momento 
em que a ideia de progresso é encarada 
como um mito nefasto? E que ironia 
violenta é essa de aceder à soberania 
quando este estatuto comeca a fantas-
mear-se?
Nao se mediram bem a angústia e o 
cinismo que dimanam dessas ideias 
politicamente correctas, que se glo-
balizaram, e que os media e as redes 
sociais difundem. Não creio que este 
clima esteja alheado da incubação da 
violência, pois, para nos servirmos da 
descrição que Kafka fez de Odradek, 
os cidadãos desse país sentem-se “uma 
existência sem proveniência, uma des-
tinação ignorada, numa vida sem sen-
tido”. 
A fuga para a frente a este sentimento 
oscila entre o retorno a um patológico 
“integrismo” e a tradução em violên-
cia de uma angústia impactante. Não 
é o que assistimos em Cabo Delgado 
– não é disso que a manipulação das 
forças exteriores se aproveita?
Ademais, esta crise do covid-19, ex-
pôs como doravante os problemas do 
planeta e societários terão se ser enca-
rados de uma forma sistémica, global, 
que não admitem mais as respostas 
parcelares, ensimesmadas, nacionalis-
tas. É a esse estertor que assistimos, 
por exemplo, na caótica (a expressão 
é de Obama) resposta de Trump e de 
Bolsonaro ao vírus que paulatinamen-
te os varre da sua legitimidade ao lugar 
que ocupam. 
Daqui em diante aludir a uma “cultura 
nacional” talvez seja considerado tão 

tolo quanto referir-se à matemática 

indiana ou à física holandesa ou ao 

vírus chinês. 

O nacionalismo sempre visou estabe-

lecer uma cultura de arame farpado, 
uma cultura obcecada em preservar-
-se da contaminação que advenha de 
contribuições geradas fora das fron-
teiras da nação. Mas hoje é claro que 
quem precisa de “identidade nacional” 
só dissimula o seu vazio interno e é 
vítima duma perda de sensibilidade 
empática
que se procura disfarçar com a lealda-
de a uma ficção. Como os tolos que 
acham que o perigo do vírus é um 
efeito do turismo.
Como explica Benegas Lynch, «o na-
cionalismo está imbuído de relativis-
mo ético, relativismo jurídico e, final-
mente, do relativismo epistemológico. 
“A verdade alemanha”, a “consciência 
africana”, a “justiça dinamarquesa” e 
demais dislates apresentam uma situa-
ção como se a verdade sobre os nexos 
causais que a ciência se esforça em 
descobrir fossem distintos segundo a 
geografia», o que volveria ainda mais 
relativa a sua eficácia e com isso a rela-
tividade do nacionalismo, ou seja a sua 
insubstância.
A experiência do Covid-19 ensina-nos 
que estamos absolutamente depen-
dentes de outros, da sua boa vontade, 
e até da sua eficácia científica, pois a 
descoberta de uma cura ou uma vacina 
nunca virá dos nossos recursos. Não há 
nacionalismo que nos salve.
Pelo contrário, em termos gerais e pla-
netários, podemos começar a pergun-
tar para que serve todo nacionalismo 

que se mostra despreparado, indefeso 

e ineficaz face a uma coisa tão mínima 

e irrelevante como um vírus. E o que 

nos falta para contribuirmos mais na 

investigação sobre o problema em vez 

de padecermos do complexo da mão 

estendida. 

Eu se fosse jovem desatava a ler Sócra-

tes e procurava entender de que modo 

as lições de ontem podem ser úteis nas 

transformações societárias. 

As lições de Sócrates 

Na nossa edição número 1157, em Março de 2016, publicámos 

uma matéria relacionada com o roteiro de um jovem que se 

apresentou como membro dos tristemente célebres esquadrões 

da morte adstritos à Polícia da República de Moçambique 

(PRM).

O jovem, desiludido com as missões em que estava a ser envolvido, e 

entendendo que as mesmas contrariavam as atribuições da corporação 

como instituição de manutenção da lei e ordem e de salvaguarda da 

vida e segurança dos cidadãos, encontrava-se praticamente na condi-

ção de objector de consciência, procurando desligar-se dessas práticas. 

Ele estava num desespero, no meio daqueles dilemas que confrontam 

qualquer jovem obrigado a virar de avesso todas as normas de uma so-

ciedade convencional. 

Os seus relatos foram arrepiantes, descrevendo missões superiormente 

autorizadas de caça e assassinato a cidadãos inconvenientes, incluindo 

opositores ao regime do dia, em vários pontos do país. 

Uma das operações em que o jovem disse ter estado envolvido incluiu a 

emboscada protagonizada no dia 25 de Setembro de 2015, contra uma 

caravana do falecido presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, na re-

gião de Zimpinga, distrito de Gondola, na província central de Manica.

Segundo o seu relato, com os mais sórdidos detalhes, a operação incluiu 

a concentração dos elementos do grupo, na véspera, nos anexos da resi-

dência de um alto dirigente do Estado na cidade de Chimoio, de onde 

terão partido para a emboscada.

Para os ainda não iniciados, este tipo de relatos podem ser incrédu-

los. É de um anacronismo sem igual na história moderna, um Estado 

associar-se ao gangsterismo para se livrar dos seus opositores políticos, 

numa clara violação do contrato social que o liga aos seus cidadãos.

Foi devido a essa incredulidade que só depois de uma aturada e profun-

da investigação para testar a credibilidade dos relatos que nos estavam 

a ser dados, decidimos avançar com a publicação da matéria, com a 

triste convicção de que não se tratava de actos praticados por elementos 

indisciplinados e infiltrados na corporação, mas que sim, os mesmos 

obedeciam a uma cadeia de comando cujo centro decisório situava-se 

muito acima dos jovens que estavam a ser obrigados a rasgar o seu jura-

mento de implacabilidade contra a criminalidade.

É por isso que seja qual for o resultado do julgamento que está a de-

correr na cidade de Xai-Xai, envolvendo agentes da polícia acusados do 

assassinato do activista cívico Anastácio Matavele, no dia 7 de Outubro 

de 2019, a imagem das autoridades que dirigem o Estado moçambica-

no, em particular as altas patentes da PRM, continuará indelevelmente 

associada às células do crime organizado que operam com absoluta im-

punidade e sem piedade, no nosso país.

É uma associação que não é inferida, mas que encontra sustentação em 

factos que são sólidos. A começar pela promoção dos referidos agentes, 

e culminando com a sórdida decisão de oferecer aos arguidos uma de-

fesa legal instruída pelo próprio gabinete jurídico do Comando Geral 

da PRM. Mesmo considerando que todos têm direito à defesa, inde-

pendentemente das suas circunstâncias, não poderia haver um sinal de 

inequívoca solidariedade mais evidente do que este.   

Pois se os agentes não estavam numa missão decorrente das suas atri-

buições oficiais, como é que a PRM, como instituição, sente-se na 

obrigação de lhes proporcionar assistência jurídica, prestada por um 

causídico que parece não precisar de olhar a meios para conseguir uma 

decisão favorável aos seus constituintes?

Como consequência das acções criminosas dos vários grupos especiais 

que actuam no seio da PRM, está posta em causa a credibilidade do 

Estado como uma pessoa de bem, sobre a qual todos os cidadãos devem 

depositar confiança e nela encontrarem a sua última linha de defesa. E 

mesmo que tal seja o caso, a situação é tão deplorável que já se tornou 

difícil fazer eco à ideia de se tratar de actos isolados, cometidos por um 

grupo minoritário infiltrado na corporação.

Como virar a página e restaurar a confiança que como em qualquer 

sociedade livre os cidadãos devem ter sobre o seu serviço de polícia, é 

um desafio que vai requerer, ao mais alto nível da direcção do Estado, 

medidas e acções concretas de purificação de fileiras, começando mes-

mo do topo. O que não pode (e nem deve) continuar a acontecer é que 

a mesma instituição de que o povo depende para se sentir seguro, seja 

ela própria a principal fonte da sua insegurança. Uma das principais 

características de um Estado falhado é um serviço de segurança pública 

com o qual só as redes criminosas se podem sentir confortáveis.     

Esquadrões da morte são uma ameaça 
à democracia e ao desenvolvimento
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O 
desconfinamento ou o 

retorno à normalidade 

já começou, doravante a 

nossa indumentária, pelo 

menos nos próximos tempos, vai 

ser acrescida de um novo acessó-

rio, a máscara. Ela sempre exis-

tiu, acompanha sempre médicos, 

enfermeiros e pessoal sanitário 

nas suas actividades profissionais. 

Nas nossas tradições, sobretudo 

de Mapiko (Maconde),  acompa-

nham os ritos de iniciação, tam-

bém serviram a momentos de 

tortura nos famosos museus de 

Amsterdão ou no trocadilho entre 

irmãos que levou Luís 14 ao poder. 

Mas, sem dúvida, as máscaras 

mais famosas são as do carnaval 

que, essas, diferenciam-se entre 

as pobres máscaras do carnaval 

do Rio de Janeiro e sobretudo da 

Bahia, das ricas máscaras do car-

naval aristocrático de Veneza. Al-

gumas empresas de moda francesa 

já começaram a fazer máscaras de 

marca, porque elas não podem ser 

politicamente corretas se só sig-

nificarem distanciamento social e 

não também as diferenciações e as 

distinções sociais. Assim teremos 

as máscaras de Yve Saint Laurent, 

Armani, Gucci ...

Para aqueles que pensavam que o 

corona vírus veio trazer igualdade 

e que doravante estamos todos 

no mesmo barco a realidade está 

a mostrar que estamos todos no 

mesmo mar, mas uns viajando em 

Hiantes e outros a nadar ou mes-

mo a naufragar. Isso recorda o fa-

moso filme de Spilberg, Amistad, 
em que um navio negreiro, cheio 

de mercadoria, jovens homens e 

mulheres amarrados, cruzam-se 

com um navio de luxo onde um 

grupo de artistas fazia um con-

certo de  música clássica - talvez 

estivessem mesmo a tocar Ode an 
die Freude  (ode à alegria) de Bee-

thoven...

Do ponto de vista filosófico, o 

princípio de que os homens são 

iguais porque todos susceptíveis 

de ser atingidos por uma morte 

violenta, defendida por Hobbes 

para legitimar a criação do estado 

liviatano não é defensável. A bio-

política de Michel Foucault colhe 

a relação antinómica entre a vida 

e a morte na gestão do poder, mas 

também  uma diferença de fun-

do, entre uma política feita em 

nome da vida e um outra que faz 

da morte de alguns  a condição da 

vida de outros, como fez o nazis-

mo e como faz o ultra liberalismo 

de uma maneira muito sofisticada 

(necropolítica, Achile Mbembe).

Para os frequentadores da filoso-

fia, a máscara mais famosa, deve-

ria ser aquela que o Papa Urbano 

VIII emprestou a Galileu, porque 

significou uma verdadeira sepa-

ração de águas; na concepção do 

mundo, do lugar do homem no 

cosmos e do espaço reservado a 

Deus na sociedade dos homens.

Quando Galileu começou a de-

fender as suas teses sobre o he-

liocentrismo, o Papa Urbano VIII 

convidou-o para uma conversa 

privada, e teve o cuidado de lhe 

dizer passando-lhe a máscara – es-

tava-se no período de carnaval: o 

que nós dissermos mascarados não 

terá nenhuma implicação judiciá-

ria, mas quando eu tirar esta más-

cara a minha voz será a potestáti-

ca autoridade da Igreja. E, numa 

ameaça apenas velada, recordou-

-lhe a sorte de Giordano Bruno,  

queimado vivo no Campo di fiori, 
apenas por ter defendido o poli-

genismo. Hoje, existe em Maputo 

um restaurante chamado campo de 
fiori, e por coincidência encontra-

-se atrás da embaixada Americana 

hoje, o único detentor legítimo do 

fogo que pode queimar.

A pergunta que o Papa Urbano 

VIII, mascarado, fez ao também 

mascarado Galileu foi: o que que te 
permite pensar que  com a tua cabeça 
de homem podes chegar a verdades 
mais profundas do que a palavra 
revelada? O Papa fazia referência 

a um versículo, vetero testamen-

tário ( Josué 10, 12-21),  em que 

os Judeus mandaram parar o sol 

para vencer uma batalha contra 

os filisteus. O que estava em causa 

na pergunta do Pontífice não era, 

unicamente, a questão exegética 

ou hermenêutica da interpretação 

dos textos bíblicos, mas o lugar de 

Deus na história dos homens, da 

qual derivavam quer a moral quer 

o direito, que regia as relações po-

líticas e sociais no mundo de en-

tão.

Galileu entendendo a dimensão 

da questão respondeu com duas 

frases célebres: a primeira foi a fa-

mosa  epure si muove vulgarizada 

por  Berthold Brecht na famosa 

peça Galileu Galilei, e a segun-

da foi  quid dixit Cartesium? . Na 

incapacidade de responder filoso-

ficamente à questão do pontífice, 

Galileu apela  ao grande filósofo 

de então, René Descartes.

Este não foge à solicitação de 

Galileu e à pergunta do Papa, e 

começa  as Meditações Metafísicas 
respondendo: o Deus que não se 

engana e não nos pode enganar, 

deu-nos uma inteligência que nos 

permite desvendar os mistérios de 

terra e de todo o criado. É o que 

a literatura filosófica chamou de 

Deus ex Máquina - convocar Deus 

como argumento de autoridade e 

depois depositá-lo nas prateleiras.

Estes três homens formam uma 

tríade curiosa e complexa. Galileu, 

dando continuidade às experien-

cias e estudos da astronomia e as-

trologia de Copérnico e utilizando 

o telescópio de Kepler, meteu o 

sol no centro do universo; Des-

cartes muito rapidamente tirou o 

sol do centro e meteu o homem - 

passou-se assim, em muito pouco 

tempo, do heliocentrismo ao an-

tropocentrismo. Outra deslocação 

fundamental reside nos métodos e 

instrumentos. A ciência de Gali-

leu consiste  em observar astrolo-

gicamente o mundo. O ‘cogito’ de 

Descartes passa das res cogitans a 
res extensa, fazendo a aplicação das 

categorias matemáticas à realidade 

física. Para isso usa a  téchn (quer 

dizer, prolongação de sentidos) 

para manipular o mundo e obrigá-

-lo a responder às suas exigências. 

Desde então o racionalismo car-

tesiano, no centro do universo em 

substituição ao sol, prolongou os 

olhos com satélites e drones, os pés 

em aviões e aeronaves espaciais, e 

com as mãos nos laboratórios dis-

seca cadáveres, manipula geneti-

camente as plantas e animais, tra-

fica os órgãos humanos. Com os 

olhos invade, perscruta e controla 

tudo, e  hoje,  aproveitando-se até 

da crise do Coronavírus, controla-

-nos através de celulares, compu-

tadores e fez uma aliança com os 

big data para que nenhum homem 

fuja ao controlo biopolítico do seu 

poder; tudo isso em função do seu 

olfacto sempre mais apurado na 

busca ultra liberal do proveito.

Por fim, esse demiurgo desnatu-

rou o mundo e com as próteses e 

as nano tecnologias, entrou na era 

pós humana.

Das inúmeras revoluções que ho-

mem fez a mais importante foi 

sem dúvida a descoberta do fogo, 

com a qual transformou radical-

mente a sua vida cozinhando os 

alimentos, aquecendo as casas, 

aumentou a capacidade de racio-

cínio e da memória; migrar da 

olaria para a fundição de metais, 

facilitou a solidificação das comu-

nidades e com isso, a  transmissão 

das tradições (tradere). Porém se o 

fogo traz desenvolvimento, rique-

za e prosperidade, ele é proibido 

às crianças porque também pode 

queimar, aliás é por isso que todas 

as grandes cidades do mundo es-

tão cheias de bombeiros.

As últimas grandes revoluções são 

cibernéticas, biotecnológicas – li-

gadas a manipulação dos animais 

e das plantas -, nano tecnológicas, 

numéricas (...). Mas, como o fogo, 

elas comportam perigos  climáti-

cos, da biodiversidade, da manipu-

lação dos processos democráticos 

(Cambridge Analítica), do retor-

no a uma polizei wissenschaft  com 

os bigdatas e até com drones.

O que é que tem a 3ª personagem 

desta tríade a ver com tudo isto? 

Para muita gente o nome de Ur-

bano VIII é simplesmente ligado 

à condenação de Galileu, porém, 

ele está também ligado à criação 

do sistema universitário moderno, 

em ligação com a chamada des-

coberta da América, que segundo 

Enrique Dussel, dá forma ao con-

ceito filosófico de modernidade. 

A universidade moderna não é 

a de Bolonha medieval, hoje re-

tomada e hossanada.  Ela  nasce 

para resistir e contrapor-se, à ra-
cialização monogenista (Giordano 

Bruno), ao antropocentrismo de 

Descartes e ao parqueamento de 

Deus;  como busca de uma garan-

tia do direito e da moral, o que só  

pode existir num mundo encan-

tado, em que o “homo heréticos 

descobre-se homem, descobrindo 

o céu - sol, estrelas, lua - que esta 

para além dele (G.B. Vico). 

 “Numa ordem superior das coisas, 
nós somos uma espécie que não 
conta. O coronavírus  nos recorda 
a nossa contingência e a insigni-
ficância última da nossa existên-
cia. Por quanto grande sejam os 
monumentos espirituais erigidos  
pela humanidade, uma contin-
gência natural estúpida, como um 
vírus ou um asteróide, pode a ani-
quilar”( Slavoj Žižek).
É como dizer a Descartes, essa 
coisa insignificante que quiseste 
meter no centro do tudo, apesar 
dos edifícios históricos que cons-
truiu, academias, avanço técnico e 
científico, continua insignificante. 
Reconhecer a própria insignifi-
cância significa também reconhe-
cer a necessidade de ter uma vida 
em consonância com aquilo que se 
é. O problema de todo o cartesia-
nismo e dos seus avatares, não é o 
logos ou o cogito, mas a pretensão 
racionalista de elevar o homem 
a demiurgo e, pitagorianamente, 
transformá-lo na medida de todas 
as coisas. 
A preocupação de Urbano VIII 
não era de desqualificar o homem 
(De miserie humane vitae), mas 
fazê-lo entender que era tanto 
mais digno quanto mais reco-
nhecia os seus limites e, portanto, 
os limites da sua própria acção: 
aquilo que o vocabulário contem-
porâneo chama fazer ciência com 
consciência. 
A nossa academia deveria, em 
primeiro lugar, ter consciência de 
ter necessidade de, galelianamen-
te, fazer mais ciência, mas com a 
consciência dos limites que todos 
os cartesianismos comportam e, 
por isso mesmo, com a prudência 
que Urbano VIII preconizava.
Mas scientia vem de sciere, quer di-
zer introspecção, olhar para dentro 
de si, um si colectivo, relacionado 
com a nossa comunidade existen-
cial, e ser proposta de solução de 
resposta aos seus problemas. 
 Fazemos ciência quando prolon-
gamos os nossos sentidos através 
da técnica, trazendo artefactos 
que ajudam a aligeirar o fardo da 
existência, que facilitam a nossa 
interacção com os outros e com 
o mundo. Porém, a ciência exige 
uma ética e a consciência dos li-
mites do homem, do seu lugar no 
mundo e da existência ao nosso 
lado de outros seres (Heidegger).
Por isso não existe uma ciência de 
Galileu, uma de Descartes e outra 
de Urbano VIII; mas as três di-
mensões que os nomes deles in-
vocam, deveriam se completar na 

busca da compreensão da comple-
xidade do mundo (Edgar Morin). 
Complexidade essa que não pode 
ser apreendida por nenhum saber 
epistémico unilateral, mas neces-
sita de uma maneira ecuménica de 
abordar o conhecimento. 
As grandes pandemias mudaram 
profundamente as sociedade nas 
quais apareceram. A peste  de 
1300 fechou de facto o período 
medieval, preparando  as condi-
ções para o advento da época mo-
derna, favorecendo o nascimento 
dos estados modernos, necessários 
para conter o risco da desagrega-
ção social. Esta pandemia é parti-
cular porque afecta todos os países 
e,  por isso mesmo, é o primeiro  
evento verdadeiramente global.
Uma vez que o seu questionamen-
to tem a ver com a relação inter-
-humana, vai ser necessária uma 
certa dose de imunização. Não 
existem sociedades históricas sem 
uma forma de imunização, a pri-
meira da quais é o direito. 
O desconfinamento e o retorno à 
normalidade já começou. Mas o 
que é normal, o que é um retorno, 
existem perspectivas que não obs-
curecem o horizonte? A crise pós 
crise não sera sanitária mas econó-
mica e social.
A normalidade pós pandémica vai 
ser carnavalesca, de mascarados. 
Carnaval quer dizer “carne-vale”, 
fim do período da carne, início da 
quaresma, da austeridade:  empre-
sas falidas, aumento do desempre-
go, mais fome, mais miséria.
Porém, não há nenhum vírus que 
não encontre a sua imunidade. Em 
todos os momentos históricos, de-
pois de uma grande pandemia, 
houve a reconstrução do mundo 
com novas vacinas para tornar a 
vida social possível,  a acomodar 
e conviver com os desfasamentos 
produzidos. As crises foram tam-
bém muitas vezes ocasião para os 
dominantes aproveitarem para or-
ganizar o mundo a seu gosto. Por 
exemplo, a peste bovina de 1884 
enfraqueceu as nossas resistências 
e a ocupação colonial dos territó-
rios africanos passou de dez a no-
venta porcentos.
A crise actual pode também ser 
uma ocasião inédita, se souber-
mos ser ousados. É uma crise que 
questiona os dogmas do ultra libe-
ralismo; a  superpotência dos mer-
cados, o livre enchangismo, a san-
tidade da eficiência, o que convida 
a pensar numa sociedade respeita-
dora dos equilíbrios do ambiente e 
a altura dos problemas climáticos. 
Ela parece favorável à emergência 

de lógicas económicas alternati-

vas, o que  pode levar a favorecer a 

reconstrução das economias locais, 

nacionais e regionais mais fortes.

É nisto que consiste o desafio da 

ciência moçambicana e africana: 

participar na nova imunização, 

que é uma batalha cultural já em 

curso, uma diferente lógica econó-

mica post-pós liberal.  

A imunização pós-corona
Por Severino Ngoenha e Giverage Amaral
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

(Em voz baixa o Mestre pintor falava 
para as tintas que misturava sem pres-
sa. Daí há pouco o colaborador far-se-ia 
presente. Falava). Houve tempos em 

que as pessoas pediam para ser amarradas 

onde o capim era fresco, saudável, apetecí-

vel. Esta fina sensibilidade, de domínio de 

poucos, era melhor percebida após respecti-

va negociação, ficando o interessado com o 

capim e o decisor/proprietário com a corda. 

Mas, há aqueles cabritos que não precisam 

de cordas. Pastam na mesma. Engordam na 

mesma. Mesmo evoluindo em bastidores, 

não perdem importância social. Como um 

simples pintor lida com cabritos? Impossí-

vel.

(Limpou um insignificante ponto de tinta na 
ponta do nariz. Continuou a falar para as tin-
tas). Quando o ser humano não assume o 

seu papel, é assaltado pelo animal que habi-

ta dentro de si. Reproduz-se como cabrito 

ou porco. Bem, um dia os cabritos decidi-

ram unir-se. Inventaram um País. Mas, não 

se preocuparam com a Nação. Só berravam 

ou regougavam: mééé, pondo em causa a 

Os Cabritos do Mestre
sua sanidade. Inventaram uma Assembleia da 

República sob o calor das armas de outros seus 

compatriotas. Para que o pasto continuasse em 

dia, fresco e saudável, “ensinaram” a esses mes-

mos compatriotas a acocorarem-se na casa que 

concordaram ser “do povo”. Uma casa com a 

Muralha da China presente lá dentro. Os que 

de lá saem dizem que essa muralha ganha forma 

quando é discutida a vida do povo. Desaparece 

quando o que está em causa é o pasto. Nun-

ca discutem se representam caprinos ou seres 

humanos, uma vez que são cabritos. Mas estes, 

bondosos, insistem que representam a pessoa 

humana. Faz sentido? Esses cabritos evoluíram 

muito!  

(Afastou-se das tintas. Lembrou-se que aquele 
monólogo podia estar a resultar do efeito do con-
finamento. Continuou a falar, mas agora para o 
vento forte que ali circulava). Em pouco tempo 

os cabritos perceberam que podiam passar des-

percebidos entre os seres humanos. Cabritos e 

humanos, não no sentido figurado. E, de fac-

to, gozando de inteligência e tendo em conta a 

antiguidade sábia na direcção das visões, os ca-

britos começaram a confundir-se com pessoas. 

Inventaram uma dívida que, por ser enorme e 

única, atribuíram aos mais inteligentes. Os (in)

visionários chamaram-nas “ocultas” e sugeriram 

“responsabilização”, para grande gargalhada 

dos caprinos. Não se sabia muito bem onde 

começavam as pessoas e terminavam os cabri-

tos. Só estes sabiam a diferença entre as duas 

penumbras que, na verdade, era uma só. Fartos 

de serem acusados de cabritos, decidiram passar 

a ser pessoas, evitando, contudo, que estas lhes 

tomassem os seus importantes lugares na cadeia 

do pasto verde-dólar. Os cabritos, eles próprios, 

confundiam a sua verdadeira identidade. Insa-

tisfeitos com as “ocultas” descobertas por alguns 

cabritos poderosos e maus das cidades mundiais, 

inventaram a reintegração, adequando-se aos 

novos padrões de digestão exigidos pela nova 

política eco-nutricionista. Discutiu-se bastante 

se “reintegração” era mesmo a palavra adequada 

porque levava um “re” que podia influenciar ru-

minantes facilmente dados ao recuo e sem ac-

ção visível. Aqueles comprometidos com ques-

tões de forma e ética; que podiam perder o foco 

que os definiu como animais políticos. Como 

os humanos não são muito dados ao pasto, os 

cabritos levaram a melhor. Fizeram o seu 

orçamento. Deram oportunidade aos ador-

mecidos humanos de fazerem o mesmo. O 

problema é que os humanos, comodistas 

como são, por não quererem abandonar a 

sua pretensa zona de conforto, esperaram 

que os “irracionais” cabritos pensassem por 

eles. Os polivalentes cabritos, em progressi-

vo melhoramento genético, fizeram ver aos 

humanos que cada um rumina à sua ma-

neira. Chegaram mesmo a lembrar aos hu-

manos que os porquinhos mamam melhor 

e de forma segura quando a porca-mãe está 

deitada, produzindo continuamente confu-

são entre grunhir e roncar. Quando a mãe 

acorda é sempre uma confusão. Por isso, é 

mais seguro ser cabrito, logo, não é difícil 

passar despercebido na terra de cegos. O 

pasto nunca cria confusão: está ali, no lu-

gar; é só ir buscar, concordem ou não, ou 

seja, com corda ou sem ela é uma certeza. 

(Quando o pintor se apercebeu da presença do 
seu colaborador envergou imediatamente a 
máscara. Inventou uma nova conversa).

A 
edição deste jornal, do passado dia 8 de 
Maio de 2020, destacou a passagem do 
segundo aniversário da morte de Afonso 
Dhlakama. Três académicos moçambi-

canos contribuíram com as suas opiniões, sobre 
o legado de Dhlakama: o Padre Filipe Couto, o 
docente de Ciência Política, Domingos do Ro-
sário, e o doutorando em Ciência Política, Régio 
Conrado. Uso os prefixos do próprio jornal, no 
tratamento destas individualidades. Mas é ape-
nas sobre o pensamento político de Padre Couto 
que faço aqui uma pequena crítica. Talvez, para 
ser aceite, positivamente, num contexto, como 
o nosso, em que nem a crítica nem o crítico são 
vistos com bons olhos, vou usar o termo “reparo”. 
Mas faço isso com a plena consciência e respeito 
por vários aspectos. Primeiro, que não é possível 
esgotar todo o pensamento político de um acadé-
mico, sobre uma determinada matéria, em ape-
nas breves linhas de um jornal. Segundo, que um 
jornal de carácter informativo, não seria o espaço 
mais adequado para tal esgotamento analítico. 
Terceiro, que o entrevistador enfatizou apenas os 
aspectos do seu interesse, o que é, absolutamente 
normal, em qualquer entrevista. Sendo que Cou-
to tocou em vários aspectos, eu vou tentar criticar, 
isto é, fazer alguns reparos, sobre o seu pensa-
mento vis-à-vis as instituições (constrangimen-
tos) que governam o exercício do poder (político) 
em Moçambique e suas implicações no actual 
“estado de coisas”. 
Vou começar estes meus reparos por lançar o meu 
argumento. O meu argumento é de que o pensa-
mento político de Couto sobre Moçambique não 
dá a devida centralidade aos diversos constran-
gimentos que afectam o exercício das liberdades 
democráticas fundamentais no país, impostos 
pelo modelo de governação do partido Frelimo e 
as suas implicações no comportamento das orga-
nizações. Quero dizer, no seu pensamento, Couto 
não entende que é fundamental primeiro enten-
der a Frelimo para, a partir daí, entender grande 
parte dos comportamentos das organizações em 

Moçambique, desde a academia, até aos parti-
dos políticos, incluindo até a Renamo. Couto 
não percebe a imperiosidade do estabelecimen-
to desta relação de implicância, na interpretação 
dos diversos comportamentos em Moçambique. 
Como já avencei, uma vez, neste mesmo jornal, é 
a Frelimo, quem, desde 1975, tem determinado, 
de forma quase autoritária (Hybrid Competitive 
Authoritarian Regime), as fundamentais regras de 
jogo em Moçambique. Mesmo tendo em conta a 
agência de organizações como partidos políticos 
é no quadro das regras definidas pela Frelimo que 
todos somos obrigados a agir.  
Na sociedade em geral, e nas universidades, tam-
bém, é a Frelimo quem determina os critérios de 
premiação e de punição, com base naquilo que ela 
considera seu projecto para o país. Esta situação 
torna-se ainda mais evidente dentro das institui-
ções públicas, incluindo universidades e outras 
instituições (públicas) de pesquisa. Mas atenção, 
não estou aqui a tentar impor nenhum tipo de 
determinismo absoluto à accão da Frelimo, no 
contexto de Moçambique. São, porém, as graves 
consequências, tanto para os indivíduos, assim 
como para as organizações, quando encontrados 
em contramão, em relação ao projecto político 
da Frelimo, que tem determinado, fortemente, as 
atitudes desses indivíduos e dessas organizações. 
Dentre inúmeros, chamo a atenção de Couto 
apenas ao que pode acontecer com quem ousar 
corrigir estatísticas erradas. Retirar o “pão” à um 
estatístico, pela simples razão de ter desempe-
nhado, devidamente, a sua tarefa de acertar nos 
cálculos estatísticos constitui incontestável reve-
lação de que, no âmbito das regras que governam 
as coisas por aqui, não é o facto que determina a 
lógica, mas sim as implicações do facto, para um 
determinado projecto político. Assim sendo, ao 
isolar as regras que governam o comportamento 
dos indivíduos e das organizações (acção) num 
campo, e a maneira como os mesmos indivíduos 
e organizações respondem a essas mesmas regras 
(reacção), noutro campo marcadamente distinto, 

Couto cai muito próximo de um certo Dualismo.     
O Padre Couto criticou a apatia das universi-
dades moçambicanas e de outras instituições de 
pesquisa na investigação da pandemia da Co-
vid-19, incisivamente. Na essência da sua crítica 
está a ausência de uma determinada cultura de 
pesquisa, no nosso país. Por esta situação, Cou-
to culpa-nos, literalmente, a todos, por termos 
envergado, supostamente, num projecto de “po-
litização de tudo”, apostando na quantidade, ao 
invés da qualidade. Mas, em relação a sua tenta-
tiva de introdução do modelo de aprendizagem 
baseada no problema (Problem Based Learning) 
na UEM, o académico culpa-se a si próprio, 
pela incompreensão da realidade que o rodea-
va, assim como, os seus antigos colegas, por lhe 
terem transmitido uma falsa ideia de concórdia, 
em relação ao seu projecto. Quanto a pobreza na 
investigação, o grande pecado do Padre Couto 
reside na generalização da culpa. Esta generali-
zação é fruto da desconsideração do argumento 
que defendo acima. Ela revela que o académico 
ou não consegue ou se recusa, simplesmente, a fa-
zer a necessária relação directa, entre o modelo de 
governação vigente e a pobreza na investigação 
científica. Por isso, na sua argumentação Couto 
não questiona, por exemplo, de quem é a respon-
sabilidade directa de criar as devidas condições, 
para o surgimento de uma cultura de investiga-
ção, no nosso país; quais são as condições à dis-
posição da academia, que favorecem o exercício 
da investigação científica; que seguimento é dado 
a um resultado de investigação científica, dentro 
e fora das instituições de pesquisa; o que acontece 
com o resultado de um trabalho científico, que 
esteja em dissonância, com o projecto político 
vigente (por exemplo, ao historiador que quiser 
investigar, imparcialmente, a narrativa sobre o 
chamado primeiro tiro); o que acontece, com os 
pesquisadores ou académicos, com visão ou fi-
liação política, fora daquela dominante; e quais 
tem sido as prioridades para as universidades, no 
nosso país; o debate livre de ideias ou a reprodu-

ção e chancela de uma determinada ordem a elas 

imposta pelo poder. 

Ora, é o talento que forja a tecnologia e qualquer 

talento necessita de livre espaço, para que se possa 

expressar. A ausência de um aspaço democrático, 

em que o talento se possa exprimir, livremente, 

resulta, exatamente, na pobreza da pesquisa cien-

tífica, quer para Covid-19, quer para quaisquer 

outros desafios que enfermam as sociedades. É 

muito difícil obter ganhos provenientes da pes-

quisa científica, quanto o pensamento contradi-

tório não é prioritário, permitido e defendido, 

permanentemente, pelo Estado, dentro e fora da 

academia. A pesquisa, de que vive a ciência, é feita 

de pessoas e instituições livres. As diversas liber-

dades que se proíbem ao cidadão, na sociedade, 

em geral, também têm implicações imediatas, nas 

decisões que cada um dos membros dessa mesma 

sociedade toma, em relação ao seu futuro acadé-

mico e de pesquisa. Por exemplo, ao assistir ao 

assassinato bárbaro de um renomado constitucio-

nalista da sua sociedade, onde o Estado se mostra 

totalmente desinteressado em fazer justiça, pelo 

simples facto de tornar público o seu pensamento 

sobre uma matéria de foro constitucional, o ta-

lentoso jovem, aspirante a este campo da ciência, 

é potencialmente capaz de rever os seus planos 

para o futuro, envergando para áreas mais dis-

tantes possíveis da do direito constitucional. O 

resultado disto, não é somente um país sem ou 

com poucos constitucionalistas, mas também, 

com constitucionalistas amedrontados ou com 

talentosos carpinteiros ao serviço do direito cons-

titucional. Nesta mesma lógica, este resultado é 

transversal a toda uma sociedade, pois os acadé-

micos vivem se esquivando da pesquisa, perma-

nente, por temer arriscar suas próprias vidas ou 

suas carreiras a serviço da ciência.  

A marginalização da constante “f” no 
pensamento político de Padre Filipe Couto (I)

Organicamente Por: Fredson Guilengue
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IMD – Instituto para Democracia Multipartidária
Av. Salvador Allende nº 753, Maputo/Moçambique
Office: +258 84 306 6565
imd@imd.org.mz I www.imd.org.mz

Anúncio de Concurso

Estudo sobre Mudanças climáticas e 
Indústria Extractiva em Moçambique

Em Março do ano em curso, o Instituto para a Democracia Multiparti-
dária (IMD) iniciou a implementação da IIª Fase do Projecto “Improving 
the Oversight Role of the Mozambican Parliament and Provincial As-
semblies in Extractive Industries Sector (2020-2023)”, financiado pelo 
Governo da Finlândia, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da Finlândia. O mesmo é implementado em parceria com o Centro de 
Estudos e Formação Parlamentar da Assembleia da República (CEFP-
-AR), Demo Finland e NIMD.

O IMD pretende facilitar o processo de elaboração de um Estudo sobre 
Mudanças climáticas e Indústria Extractiva em Moçambique.

Neste sentido, o IMD pretende contratar 1 consultor para a elaboração 
de um estudo que informe e oriente ao Parlamento e às Assembleias 
Provinciais sobre as mudanças climáticas e suas consequências para a 
sociedade, tendo em conta as formas através das quais sector da In-
dústria Extractiva pode contribuir para que elas ocorram.

Perfil do (s) Consultor (es)
 Grau universitário com o nível mínimo de licenciatura em áreas re-

levantes, com destaque para ciências sociais, políticas ambientais, 
políticas públicas, engenharia ambiental, engenharia florestal, en-
tre outras similares;

 Conhecimento profundo sobre a legislação e/ou regimento de 
funcionamento da Assembleia da República, governação descen-
tralizada;

 Domínio da legislação e literatura inerente a Indústria Extractiva e 
Mudanças Climáticas;

 Experiência demonstrada na elaboração de documentos simila-
res;

 Disponibilidade imediata.

Condição para a candidatura
Poderão candidatar-se indivíduos ou equipas que satisfaçam os requi-
sitos exigidos, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

 CV, demonstrando o perfil e as experiências relevantes dos mem-
bros da equipa;

 Documentos comprovativos do perfil e das experiências dos 
membros da equipa;

 Proposta técnica com orçamento detalhado contendo indicativa-
mente a metodologia de trabalho.

Prazo de submissão das candidaturas
As propostas deverão ser submetidas até 7 dias após o lançamento do 
concurso no seguinte endereço:

concurso@imd.org.mz

Nota: para mais informações ver os Termos de Referência disponíveis no 
ste do IMD
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

Reina um misto de expecta-
tivas e também cautelas no 
seio dos desportistas, em 
geral, a retoma de sessões 

de treinos dos atletas das moda-
lidades individuais de alto rendi-
mento que vão participar, de 23 
de Julho a 8 de Agosto, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio- 2021.
 

O anúncio da retoma de trabalhos 

dessas modalidades foi anunciado, 

há dias, pelo Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, numa comu-

nicação à Nação, no balanço dos 

primeiros 15 dias da introdução, no 

país, e pela primeira vez, do estado 

de emergência.

 A preocupação dos desportistas 

prende-se, fundamentalmente, com 

o facto de os números de pessoas 

infectadas pelo coronavírus estarem 

a subir de forma galopante, para o 

desespero de todos, ainda que exis-

tam procedimentos importantes 

recomendados pelas autoridades da 

saúde que não devem ser negligen-

ciados, especialmente o distancia-

mento social.

Na verdade, apesar de serem moda-

lidades individuais e que possuem 

as suas próprias especificidades, no 

processo de treinamento é inevitá-

vel o contacto físico, o que exige a 

tomada de outro tipo de medidas 

para se evitar prováveis contágios, 

daí que as federações esperem tra-

balhar com especialistas da saúde 

antes de retomarem aos treinos.

Para já as modalidades que vão rei-

niciar os trabalhos são as de vela e 

canoagem e boxe 

(já têm atletas apurados para os Jo-

gos Olímpicos), voleibol de praia, 

judo, taekwondo, atletismo e nata-

ção, que ainda lutam pelo apura-

mento para aquela que é conside-

rada, à priori, como a maior festa 

desportiva mundial.

Na comunicação à Nação, Filipe 

Nyusi orientou as direcções das re-

Reinício de preparação com vista aos jogos olímpicos em tempo de coronavírus

Entre cepticismo e expectativas
Por Paulo Mubalo

tromencionadas modalidades, téc-

nicos e atletas a observarem regras 

de prevenção, como o distancia-

mento social e treinos em lugares 

abertos, sempre que possível.

Inicialmente, os Jogos Olímpicos 

de Tóquio estavam agendados para 

este ano, mas devido à pandemia 

do coronavírus, chegou-se a um 

acordo, entre o comité executivo 

do COI e o comité organizador de 

Tóquio 2020, para se transferir o 

evento para próximo ano.

As modalidades de vela e  boxe são 

as únicas até aqui que têm atletas 

apuradas. No boxe as apuradas são 

as atletas Alcinda Panguana e Rady 

Gramane, que lograram tal feito 

no torneio pré-olímpico de Dakar, 

Senegal. Rady Gramane, recorde-

-se, foi considerada a melhor atleta 

feminina do ano 2019 no país.

Enquanto isto, Deyse Nhaquile, 

Denise Parruque e Maria Machava, 

velejadores de 19, 17 e 15 anos, res-

pectivamente, estão entre os quali-

ficados para os Jogos Olímpicos do 

Japão, na modalidade de Vela.

 Deyse Nhaquile é a atleta com 

mais anos de competição e acumu-

la medalhas de ouro no continente. 

Em 2012 conquistou uma medalha 

de ouro na classe Optmist na Tan-

zânia, na África do Sul em 2013, 

em Marrocos em 2014, na Argélia 

em 2015 e em Moçambique em 

2016.
Em Outubro de 2019, Deyse Nha-
quile foi a primeira atleta moçam-
bicana a garantir o apuramento 
para os Jogos Olímpicos na moda-
lidade a vela, ao conquistar o cam-
peonato africano na classe Laser 
Radial, competição organizada em 
Argel, capital da Argélia. 
Moçambique e Angola são os úni-
cos países africanos entre os 16 paí-
ses qualificados no mundo, o que 
mostra que apesar das dificuldades 
de vária ordem, estamos a conse-
guir resultados surpreendentes.
De referir que a Federação Mo-
çambicana de Vela e Canoagem 
surgiu em 2009, no âmbito da re-
cepção dos décimos jogos africanos 
de 2010 no país. Este organismo 
gere um programa social de inclu-
são, mobilizando para os treinos 
crianças de bairros suburbanos para 
praticarem modalidades como a 
Vela e a Canoagem, consideradas 
de elites. É deste programa que 
vêm as três atletas qualificadas 
para os Jogos Olímpicos de Tóquio 
2021.

Apesar da Covid-19, modalidades individuais voltam a competir.

COM reúne-se com  federações

Breves...Breves... Breves

Não graças a Deus, mas sim à malfadada Covid, que a 

sinistralidade rodoviária melhorou imenso!

A verdade também diz, que a nossa Polícia de Trânsito, 

está a melhorar paulatinamente a sua performance na 

actuação e atitude.

Mas não basta só limitarem-se a controlar a velocidade dos veí-

culos. Deverão com zelo profissional cumprirem e aplicarem 

multas aos que,  por exemplo, pretendem e passem mesmo pela 

esquerda. Porque a doutrina do código.

Reza que, numa auto-estrada ou em qualquer outra circunstân-

cia de via, é proibido passar pela esquerda. D’há  uns tempos para 

cá, alguns condutores de automóveis e motociclos na auto- estra-

da de 3 faixas Maputo-Matola-Maputo não estão a respeitar a 

máxima com que nos devemos reger: Guie pela esquerda e passe 

pela direita! É tão simples! Porque desrespeitar então? Pura sim-

plesmente porque alguns obtiveram as cartas de condução “A 

la gardene”..Outros, por falta de educação, permitem-se fazer e 

ter esse tipo de comportamento. Argumenta-se por  isso, que o 

fazem porque os carros que circulam na direita, não se afastam. 

Ora, em qualquer que sejam as circunstâncias, os agentes con-

troladores de trânsito, vulgarmente conhecidos por Polícias de 

Trânsito, não exercem a autoridade e não  corrigem as situações 

descritas. Que são uma violação às regras e ao código de estrada. 

Aí só me resta fazer um apelo primeiro, para que não façamos 

isso e depois solicitar aos nossos P.T’S que não tenham contem-

plações, sobretudo, se ‘‘Em cima” disso esses condutores, ainda 

insultarem. Obrigado!

Há outra situação também vulgar, que é a de alguns motociclistas 

circularem sem usarem capacetes e quando atrevidamente ques-

tionamos a Polícia  para o que estamos a ver a resposta vejam 

só: ‘‘É porque eles não têm dinheiro para comprar o capacete”!..

Por favor, sem usarem o capacete, ninguém se pode fazer-se à 

estrada nem os próprios agentes de Trânsito!... Ultimamente, as 

brigadas de trânsito começaram a inventar outra: posicionam-se 

na zona da portagem para quem vem da Matola, para que, com 

a máquina de controlar velocidade, apanhem os condutores mais 

atrasados.  Mas o que é facto é que desde que existe a portagem, 

acho que ninguém se espetou contra a mesma, em alta veloci-

dade!!!

Os acidentes que têm acontecido no troço, Maputo-Matola-

-Maputo, devem-se essencialmente à falta de separadores cen-

trais.

(Obrigado Track pelos trabalhos) e os excessos  de velocidade 

durante o percurso e não pouco antes do semáforo no Hospital 

José Macamo ou antes, como disse anteriormente, na zona da 

portagem.

Acho que de segurança rodoviária já chega. Votos sinceros de 

uma boa viagem e desejos para que a nossa polícia continue a 

melhorar. Mesmo apesar dos seus baixos salários deverá agarrar 

a motivação de servirem o país, para serem cumpridores e felizes. 

Inchalá!

Leia S.F.Favor : É verdade, mas não estou à acreditar, que a pa-

lavra reintegração esteja a ser usada para mais uma vez os nossos 

deputados estarem em unanimidade, como sempre quando toca 

a mordomias, aprovando os milhares de dólares que irão receber 

para se reintegrarem na sociedade, em que sempre foram uns 

privilegiados; ao contrário da maioria que lhes elegeram.

É um  absoluto escândalo, minhas senhoras, senhores e camara-

das. Nem aqueles que frequentemente aparecem, democratica-

mente(?) falando, se atrevem a dizer: Assim não. Eu não aceito” 

nem que fosse para fazerem o papel e não serem uns “ Yes mans” 

do nosso parlamento. O mesmo assim não para os ex-membros 

do Conselho de Ministros, que depois de saírem, também se vão 

abotoar com alguns milhões de meticais a título de reintegração, 

depois de toda a mesma sociedade lhes ter perdoado, pelo muito  

que deviam ter feito…. O pior de tudo isto é que também e não 

só…..” Eles comem tudo e não deixam nada” vem num período 

em que as empresas estão a fechar e subsequentemente milhões 

de trabalhadores, vão ficar sem nada, nada mesmo!!! 

Um Feliz dia do Ide para todos os Muçulmanos !!!

Segurança rodoviária

Depois de o presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, ter anunciado o retorno aos 
treinos das modalidades individuais, que 
vão participar, próximo ano nos Jogos 

Olímpicos, o Comité Olímpico de Moçambique 

reuniu-se, esta quarta-feira, com as federações 

envolvidas.

O encontro visava harmonizar as  medidas a to-

mar e a serem implementadas para a plena efecti-

vação da medida.

Aproveitando este longo período de para-
gem que se regista no desporto devido à 
pandemia da covid-19,  a direcção dos ac-
tuais campeões nacionais,  quer dar outro 

visual às suas infra-estruturas desportivas.

Vem daí que, segundo noticiou o LanceMZ, aquele 

clube já pensa na mudança do seu relvado sintético, 

mas para já o projecto da iluminação tendo em vista 

a realização de partidas  à noite, como aliás aconte-

cia num passado muito distante, é uma das grandes 

prioridades.

Segundo a nossa fonte, citando o presidente canari-
nho, Jeremias da Costa, o clube está empenhado na 
continuidade da reabilitação de infraestruturas, pro-
cesso esse que teve início há sensivelmente três anos.
  O dirigente canarinho disse tratar-se de um pro-
cesso longo,  sendo que neste momento a prioridade 
é a iluminação do campo,  não descurando a necessi-
dade de substituição da relva sintética., afirmou.
Em relação à  colocação da relva natural,  a direcção 
canarinha explicou que a mesma está orçada entre 
100 a 120 mil dólares, sendo que está à procura de 
financiamento para o efeito.

Costa do Sol precisa de 120  mil dólares
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O 
surto de coronavírus tem 

tido um enorme impacto 

na economia mundial com 

quedas generalizadas dos 

preços das commodities (minerais e 

agrícolas), e alterações muito signifi-

cativas na oferta e procura de merca-

dorias. 
Neste contexto, o sector agrícola é 
fortemente afectado pela descida dos 
preços dos seus produtos, bem como 
pelas quebras nas cadeias de forne-
cimento, em resultado das medidas 
preventivas de combate ao coronaví-
rus, que colocaram muitos países em 
“lockdown”. 
Face a este cenário, o Banco Mundial 
alertou, no seu último relatório ,“A 
Shock Like No Other: The Impact 
of COVID-19 on Commodity Ma-
rkets” para a eventualidade de uma 
crise de segurança alimentar - des-
poletada quer pela paragem da pro-
dução alimentar, quer pelos efeitos 
indirectos de perda de rendimentos 
dos seus trabalhadores. 
Para o sector do caju em Moçambi-
que, o actual contexto de mercado, 
obriga-nos a repensar estratégias e 
planos de acção. Mais do que nunca 
é fundamental apostar numa estraté-
gia integrada de fomento da indústria 
nacional e defesa do produtor, num 
sector que tem vindo a sofrer muito 
ao longo do último triénio, pelas mu-
danças nas políticas protectoras dos 
principais países processadores. 
O sucesso do sector do caju passará 
por uma cultura de diálogo e inclu-
são entre todos os intervenientes da 
cadeia de valor, dos agricultores aos 
mercados, para garantir a partilha 
de informação e implementação dos 
melhores mecanismos de apoio ao 
crescimento e desenvolvimento da 
indústria de Moçambique.
Estes fundamentos são já hoje espe-
lhados no projecto-piloto de Malai-
pa, um programa de capacitação dos 
produtores para o desenvolvimento 
de novos cajueiros que é promovido 
por um dos industriais do sector e 
que tem o potencial de ser alargado 
a toda a indústria. O objectivo des-
ta iniciativa é garantir às comunida-
des os recursos e infraestrutura para 
apoiar a plantação do caju através de 
suporte técnico e financeiro. A indús-
tria de caju nacional tem uma capaci-
dade única de agregar valor à cadeia 
agrícola e fomentar a economia local. 
O sector é fonte de rendimento di-
recta ou indirecta para 1,4 milhões de 
famílias rurais. 
Este é o caminho que pretendemos 
promover para afirmação de uma in-
dústria nacional de referência e pro-
moção de maior rendimento para os 
produtores.
Contudo, a indústria nacional atra-
vessa um enorme desafio e ameaça à 
sua viabilidade. A Índia ao aumentar, 
no ano passado, a sobretaxa da im-
portação da amêndoa acabada de 45 
para 70% conferiu (ainda) um maior 
poder de comprar e capacidade de 
influenciar mercados, por parte dos 
industriais indianos. 

Com efeito, os processadores india-

nos podem agora comprar, em Mo-

çambique, matéria-prima a preços 

inflacionados e desleais, desvirtuando 

o mercado com impacto negativo na 

Competitividade e inclusão: A indústria do caju 
como desígnio nacional
Por Gonçalo Correia*

indústria, na cadeia de valor de trans-

formação e por último, nos cofres do 

Estado.

Este risco será ainda maior na pró-

xima campanha de caju que se inicia 

no último trimestre do ano. A que-

bra internacional na procura de pro-

dutos agrícolas, à qual o caju não é 

alheia, tem levado a uma diminuição 

das compras de matérias primas por 

parte dos processadores nestes me-

ses que vivemos. Consequentemente, 

em Moçambique, corremos o risco 

de que processadores estrangeiros, 

em particular os de origem indiana, 

cheguem a Outubro com grandes 

necessidades de aprovisionamento 

de matéria-prima, numa tentativa de 

compensarem pelos meses de pro-

cessamento perdidos no pico do Co-

vid-19 – e assim uma maior apetên-

cia de fazê-lo a preços inflacionados, 

o que no curto-prazo representaria a 

falência da indústria nacional.

No médio prazo, a história do caju 

em Moçambique, mostra-nos que 

acoplada à falência da indústria do-

méstica, haverá uma inevitável perda 

de rendimento por parte dos produ-

tores - uma vez que a dependência de 

um mercado apenas de exportação 

em bruto, nos levará à destruição das 

cadeias locais de abastecimento de 

matéria-prima, erosão do sentido de 

unidade nacional enquanto indús-

tria, e ultimamente, ao abandono dos 

campos e dos Cajueiros.

Este cenário, obriga-nos a tomar me-

didas de defesa da indústria nacional 

e dos produtores num horizonte tem-

poral curto, para garantir a viabilida-

de e sustentabilidade de um sector 

que sempre foi motivo de orgulho 

para os moçambicanos, e que tem o 

necessário para funcionar de forma 

sustentável, sem recursos a ajudas ex-

ternas.

E isto é possível - estamos conscien-

tes dos grandes desafios que temos 

pela frente e temos de ser persisten-

tes e realistas - reconhecer que os de-

safios implicam a coragem de operar 

mudanças a nível das políticas e das 

operações – mas que essas mudanças 

garantem resultados consolidados 

a seu tempo. Desta forma, Moçam-

bique pode reafirmar o seu compro-

misso para com a industrialização e 

diversificação da economia, assumin-

do a liderança numa indústria de que 

sempre fomos referência.

*Representante da Associação das 
Indústrias do Caju

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI) PARA 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACAMPAMENTO 
(PALMA / PEMBA / MAPUTO) 

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique 
Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do 
Projecto de GNL em Moçambique, um fabrico de gás natural 
liquefeito na península de Afungi, província de Cabo Delgado, 
convida as entidades interessadas a submeter à sua Manifestação 
de Interesse para o fornecimento de serviços de acampamento 
(capacidade mínima de 100 pessoas), no Distrito de Palma ou na 
Cidade de Pemba (Província de Cabo Delgado),  ou na região de 
Maputo e arredores, incluindo:

 Alimentação (3 refeições por dia); 
 Fornecimento de água potável; 
 Cafeteria; 
 Aparelhos básicos (chaleira, etc.); 
 Equipamento de primeiros socorros;  
 Lavandaria; 
 Arrumação e limpeza; 
 Wi-Fi e televisão; 
 Ar condicionado; 
 Coleta e gerenciamento de lixo; 
 Pessoal de segurança (autorizado para o fim, conforme 

os termos da Lei da República de Moçambique). 
 

A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação 
sobre as capacidades da Entidade interessada, inclusive:  

1. Estatutos actualizados (publicado no Boletim da República) 
2. Certificado actualizado de Registro Comercial 
3. Licença Operacional ou documento equivalente (Alvará) 
4. Prova de registro tributário (NUIT) e declaração de início de 
actividade (M/01C e M02) 
5. Perfil da empresa 
 
As empresas interessadas podem enviar a sua MdI contendo a 
documentação solicitada e indicando o lugar do fornecimento 
para o seguinte e-mail: cristiana.langa@ccsjv.com até ás 17:00 
(UTC+2) horas do dia 29 de Maio de 2020. 
 
O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público “fornecimento 
de serviços de acampamento e alimentação em Palma / Pemba / Maputo” 
(Indicar o lugar do estabelecimento).  
Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as entidades 
interessadas podem receber o Pacote de Qualificação. O objectivo das 
informações é identificar empresas com capacidade para um concurso de 
fornecimento serviços de acampamento e alimentação. 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. Os dados e informações fornecidas não 
devem ser considerados como um compromisso por parte da CCS JV ou da Total 
de celebrar qualquer acordo, nem darão direito de reivindicar qualquer 
indemnização. Informações marcadas como "confidenciais" serão tratadas como 
confidenciais pela CCS JV ou pela Total e não serão divulgados a entidades não 
autorizadas. Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na 
preparação da MdI 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 (EoI) FOR THE 
PROVISION OF CAMP SERVICES (PALMA / PEMBA / 
MAPUTO) 

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique 
Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of 
Mozambique LNG Project, a natural gas liquefaction facility on 
the Afungi peninsula in Cabo Delgado province, invites 
interested entities, to submit an Expression of Interest for the 
provision of camp services (minimum capacity 100 pax) in the 
District of Palma, or in the City of Pemba (Province of Cabo 
Delgado),   or in the area of Maputo and surroundings, including: 

 Catering Services (3 meals per day); 
 Potable water provision; 
 Recreation and coffee; 
 Room Appliances (basic); 
 Medical first aid facilities; 
 Laundry Services; 
 House Keeping; 
 Wi-Fi and TV; 
 Room Air conditioning; 
 Waste Management; 
 Security premises and Security personnel (authorized 

as per Republic of Mozambique regulations). 
 

The Expression of Interest (EoI) shall provide information about 
the capacity of the Entity interested, including: 

1. Updated Articles of Association (as in the Official Gazette). 
2. Updated Certificate of Commercial Registration 
3. Operational License or equivalent document (Alvará) 
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 EoI by 
sending all the requested documentation, indicating the place of 
supply to the following e-mail address: 
cristiana.langa@ccsjv.com no later than 17:00 (UTC+2) of the 
29th of May 2020.    
 
The Email submission must refer to the Public Announcement object “Supply 
of camp and catering services in Palma / Pemba / Maputo” (please state 
location of the premises). 

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 “Supply 
of camp and catering services”. 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” will be treated as confidential 
by CCS JV or Total and will not be disclosed to non-authorized entities. Any 
costs incurred by the interested companies in preparing this EoI shall be solely 
the entire responsibility of the interested companies, shall be fully born by such 
companies and will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or Total. 
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Eni Rovuma Basin B.V.- Sucursal de Moçambique convida 
as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de 
Interesse para o fornecimento de SERVIÇOS DE LOGÍSTI-
CA para auxiliar as operações em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de Serviços 
de Logística, incluindo mas não limitado ao fornecimento 
de equipamentos de elevação (e.g. gruas móveis, manipula-
dores telescópicos e empilhadeiras) e acessórios, transporte 

limpeza de tanques de embarcações, água de perfuração/
água doce, consumíveis e outros itens de funcionamento da 
base para auxiliar continuamente as atividades operacionais 
da Eni Rovuma B.V. em Moçambique. 
Os serviços serão requisitados indicativamente a partir de 
Janeiro de 2021 e terão uma duração de dois (2) anos e com 
duas (2) extensões opcionais de um (1) ano cada.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas a este convite podem enviar a sua 
Manifestação de Interesse, através do link abaixo, as seguintes 
informações e documentos:

I. Documentos Técnicos:

a)Alvará que atesta o registo da Empresa em Moçambique 
para a prestação dos Serviços de Logística aqui solicitados;
b)Ter uma base operacional na área de Pemba, província de 

c)Evidência mínima de três (3) anos de experiência compro-
vada da Empresa no fornecimento de Serviços de Logísticas 
para a indústria de Petróleo e Gás;

Meio Ambiente, alinhado às normas internacionais (e.g. ISO 
14001, OHSAS 18001 / ISO 45001) e / ou lista de documen-
tação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente relacionada às 
atividades solicitadas no âmbito do trabalho;

com a norma ISO 9001 ou equivalente;

executar o âmbito do trabalho.

II.Documentos Administrativos:

da Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para rece-

Eni Rovuma Basin B.V.;

três anos, incluindo balanço patrimonial, demonstração de 
-

vem ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) 
e também para a entidade registrada em Moçambique da 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

estaria disposto a registrar-se imediatamente em Moçambi-

d)Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos princi-
-

dos em qualquer bolsa de valores);

-
pectivo papel/posição que cada membro irá desempenhar 

uma JV deve ser fundamentada por um Acordo ou “Memo-
rando de Entendimento” devidamente assinado por cada 
membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifes-
tação de Interesse (EOI)  providenciando toda a documen-
tação solicitada acima, através do nosso website (EniRovu-
ma Basin B.V.):

Para qualquer esclarecimento e ajuda, entre em contacto 
com o nosso serviço de suporte através do email:
e-mail: ebusiness.support@eni.com

para o seguinte email:
e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANTE:
O envio deve se referir ao Anúncio Público e ao seguinte 
código de mercadoria:

SS07AF06 - COMPLEMENTARY ACTIVITIES - LAND 
TRANSPORT

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a 
área “Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte 

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação 
acima, as Empresas interessadas nesta Manifestação de In-
teresse podem receber da Eni Rovuma Basin B.V. o Pacote 

Este inquérito não será considerado um convite à apresen-
tação de propostas e, portanto, não representa ou constitui 
qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qual-
quer espécie por parte da Eni Rovuma Basin B.V, de cele-
brar qualquer acordo com qualquer empresa que irá parti-
cipar deste concurso.

na preparação da Manifestação de Interesse serão de total 
responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a 
qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 
Todos os dados e informações fornecidos de acordo com 
esta Manifestação de Interesse serão tratados como estrita-

-
dos a pessoas ou empresas não autorizadas.
O prazo para recebimento da Manifestação de Interesse 
pelo endereço do site acima indicado é 05 de Junho de 2020, 
23:59, horário da África Central
após o prazo estabelecido não serão considerados.
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Eni Rovuma Basin B.V. - Mozambique Branch invites inte-

rested companies to submit their Expression of Interest for the 

provision of LOGISTICS SERVICES to support operations in 

Mozambique.

SCOPE OF WORK
The Scope of Work consists of provision of Logistics Services 

including, but not limited to, the provision of lifting equipment 

(e.g. mobile cranes, telescopic handlers and forklifts) and acces-

sories, land transportation, offshore cargo carrying units (CCU’s), 

provision of manpower, recertification services, vessel tank clea-

ning, drilling water/fresh water, consumables and other base run-

ning items to continuously support Eni Rovuma Basin B.V. ope-

rational activities in Mozambique.

The services will be required indicatively starting from January 

2021 with a firm duration of two (2) years and two (2) optional 

extensions of one (1) year each. 

DOCUMENTS REQUIRED

Companies interested in this invitation may submit their Expres-

sion of Interest by providing, through the bellow specified link, 

the following mandatory information and documentation:

I. Technical documents:
a) Having Alvará which attests vendor’s registration in Mo-

zambique for the provision of Logistics Services herein re-

quested;

b) Having an operational base in Pemba Area, Cabo Delgado 

province, Mozambique;

c) Having a minimum three (3) years proven experience in 

provision of the requested services in Oil and Gas industry;

d) HSE Management System Manual aligned with inter-

national standards (e.g. ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 

45001) and/or list of HSE documentation related to the 

Scope of Work activities;

e) Having Quality Management System Manual aligned with 

ISO 9001 standard or equivalent;

f ) Any other information that will establish ability of fulfilling 

this scope of work.

II. Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity 

name and contact person for receiving qualification packa-

ge and other relevant information from Eni Rovuma B.V.;

b) Last three years of Financial Statements and Annual Re-

ports including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash 

Flow Statement. These documents must be provided for the 

Company Group (if applicable), and also for the Company’s 

Mozambican registered entity that will potentially enter 

into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your Com-

pany is not already registered in Mozambique, please speci-

fy if you would be willing to promptly register in Mozam-

bique;

d) Company and Group structure with the list of major Sha-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE PROVISION OF LOGISTICS SERVICES

reholders and ultimate beneficiaries (if not listed in the 

stock exchange);

e) In case, you wish to participate in the Expression of In-

terest as a consortium or as a joint venture, information 

about each member of consortium or joint venture and role 

of each participant in the potential project. Such intention 

to form either a consortium or a JV, must be supported by 

an Agreement or “Memorandum of Understanding” duly 

signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation shall submit their Ex-

pression of Interest (EOI) by registering the company on our 

website (Eni Rovuma Basin B.V. Application):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page 

For any issues and support, you can contact our service opera-

tions support:

 

e-mail: ebusiness.support@eni.com 

Once submitted the EOI within the website application, your 

application I.D. number must be shared to:

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to 

the following commodity code:

SS07AF06 - COMPLEMENTARY ACTIVITIES - LAND 
TRANSPORT

Within the website application, under the section “Object of the 

Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed 

as follows: “LOGISTIC SERVICES”.
Subject to the delivery and compliance of all the above docu-

mentation, Companies interested in this Expression of Interest 

may receive from Eni Rovuma Basin B.V. the Qualification Pa-

ckage.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender 

and therefore it does not represent or constitute any promise, 

obligation or commitment of any kind on the part of Eni Ro-

vuma Basin B.V., to enter into any agreement or arrangement 

with you or with any Company participating in this Expression 
of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Ex-

pression of Interest shall be fully born by such Companies who 

shall have no resource in this respect to Eni Rovuma Basin B.V.
All data and information provided pursuant to this Expression 

of Interest will be treated as strictly confidential and will not be 

disclosed or communicated to non-authorized persons or com-

panies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the website 

address indicated above is set at 5th of June 2020, 23:59 Central 
Africa Time. Documentation received after the set deadline will 

not be accepted.
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No dia 28 de Abril de 2020, em comunicado da 14a Sessão Ordinária do Con-
selho de Ministros (CM) foi anunciada a aprovação do Decreto que suspende 
por um período de dois anos a tramitação de pedidos de áreas de exploração de 

sim cuidar de processos que até a data deste Decreto já existiam. 
A aprovação deste Decreto visa assegurar a exploração sustentável dos recursos 

isso de aproveitar esta oportunidade para manifestar o nosso reconhecimento 
-

Entretanto é importante referir que não se trata de uma medida nova, pois, em 

-

a ser não sustentável e caracterizado por ilegalidades e desmandos, lesando a 
nossa economia em milhões de meticais e comprometendo a resiliência social e 
ambiental. 

mais do que a suspensão de novos pedidos pela segunda vez num espaço de 
cinco anos, há questões e acções muito mais importantes e urgentes a serem to-
madas para que comecemos a caminhar para uma exploração sustentável dos 

tomando em conta as experiências do passado, onde podemos recorrer 

essencialmente para a Europa e África do Sul com um número de ope-

em 2018). 

-

    A Operação Tronco foi um grande momento de evidência desse facto, onde 

grave a situação é. A proliferação das licenças simples em detrimento das 

-
zações da Sociedade Civil e singulares têm alertado sobre estes factos, 
mas a situação tende a piorar. 

2. Banir a emissão de “autorizações” e todas as outras formas de credencia-
ção que não constem no pacote legal vigente. 

-
-se a proliferação de outras formas deste documento denominadas “auto-

FÓRUM NACIONAL DE FLORESTAS
Parecer das Organizações da Sociedade Civil (OSC) sobre o Decreto do Conselho de Ministros de 28 de Abril de 2020

mesmo em períodos de defeso, violando gravemente a legislação. 
A província de Tete é o exemplo disso, tendo começado com autorizações para a 

madeira de Nkula (Pterocarpustenctorius) e agora abrangendo mais espécies e 

que emitem “autorizações” e que estejam claramente envolvidos em actos ilíci-
tos para que sirvam de exemplo e desencorajem as práticas ilegais;

A legislação prevê a criminalização de prática de actos ilegais contra os recursos 
-

nar dos praticantes desses actos caso esses sejam funcionários do Estado. Mas 
o que se nota é que pouco disso se tem exemplos.  

aos operadores não-conformes de acordo com a gravidade, incluindo o bani-
mento dos casos críticos conforme a lei;

-

A exploração e exportação ilegal têm a conivência dos funcionários do sector que são 
-

operadores para recolherem, explorarem e até exportarem madeira incluindo madeira 

legislação vigente (veja algumas das autorizações em anexo). 

De referir que a “autorização” já discutida no número 2 é uma forma ilegal de actuar 
e pode estar associado a fortes esquema de corrupção, a chamada grande corrupção, 

de informação, essas autorizações continuam a ser emitidas, lesando os cofres do Esta-
do pois não se pagam taxas nem sobre taxas de exploração pela emissão das mesmas, 
não são cobradas multas pelas infracções associadas a estas, não é deduzida a taxa dos 
20% referente aos direitos das comunidades locais e não é respeitado o corte anual ad-
missível para a província, pois não há controlo do volume explorado por meio dessas 
“autorizações”.

-

a letra da lei, por todos os actores do sector e que devem garantir a implementação 

é subscritor. A sustentabilidade não se compadece com a aplicação de forma discrimi-

Maputo, 06 de Maio de 2020
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculos (Fotos)

Rui Muhai, o filho mais-velho da Teresa, apaixonado por informá-

tica, rapidamente ganhou vontade de criar a sua própria start-up, 

uma empresa para resolver tudo sobre a pandemia da covid-19. 

O rapaz pretendia sugestões de um nome para que a start-up 

rapidamente ganhasse visibilidade no mercado. Rapidamente encontrou 

soluções no ninho familiar. A primeira a sugerir foi a mãe «ganha-pouco», 

«empresa paciência» foi ideia do pai, o Sebastião e, «Mil e uma ideias- 

Moz», foi a proposta do irmão do meio, o Manuel. A tia Feliz, como os 

miúdos tratavam à Felismina, esta que nos tempos de escola gostava de in-

glês e assistiu muitos filmes no antigo cinema São Miguel, como um raio 

de luz chegou a tempo e colocou uma pedra no assunto: «covid solutions, 

sobrinho». «Vais ficar podre de rico. E não te esqueças da tua tia aqui a 

patinar na lama do Chamanculo!»

O tempo não se fez esperar e a demanda de cotações e serviços, a empresa 

do Rui não parou de crescer. O rapaz foi bombardeado por encomendas, 

mas sobretudo pelo tio Tomás Pedro, o maninho Totó da Teresa, um pri-

mo afastado, sempre metido com gente importante não tardou a mostrar 

o caminho do paraíso ao pequeno grande Rui.

No princípio a covid-solutions foi contratada para fazer máscaras, insta-

lar pontos de desinfecção em muitas empresas públicas e privadas, onde 

também vendiam fracos de álcool e gel a retalho. Semanas depois e para 

cumprir com o distanciamento social, a Assembleia da República e todos 

funcionários foi evacuada para o Centro de Conferências Joaquim Chis-

sano, lá onde o deputado Muchanga protestou contra os beijos e abraços 

efusivos, «enquanto se diz ao povo para ficar em casa».

- Próxima semana é meu aniversário, Rui. E pelos vistos a tua empresa fará 

já sessenta dias.

- Sei bem, tia. Não vou prolongar a conversa para não estragar a surpresa 

– afinal, o rapaz não tinha ainda perdido a memória...

No último domingo, Felismina e Teresa atravessaram os portões da Ka-

-Tembe para ver o pôr-do-sol do outro lado da Baía.

- Mais uma foto, Teté. Vamos aproveitar antes do boss trancar as portas 

com o lock, locky.

- É batota, comadre. A mim só tiraste 5 fotos.

- Vamos! Vira para lá e já não se fala mais no assunto.

As comadres há dias que se esqueceram de espantar moscas no mercado. 

E até os voluntários da rádio boca que já tinham teias de aranha da laringe 

já começavam a produzir ideias para notícias de última hora!

- Comadre, já viste como a pobreza vicia? Quer dizer, bastou uma saidinha 

precária para nos porem nos jornais.

- Estou farta dessa gente. Fogo! Ninguém pergunta como é que os «de-

pus» saíram do São Miguel para o São Joaquim. Parvos!

- Talvez pensam que aquilo é tudo de borla…Esses patetas, páh!

- Manda-lhes pentear bonecos com muito carinho, filha!

- Vou masé ler o meu SAVANA, comadre. – rematou Teresa, já com o 

jornal nas mãos.

Covid Solutions
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Numa clara fuga para frente pe-
rante uma iminente declaração 
de inconstitucionalidade, o 
Conselho de Ministros (CM) 

revogou esta quarta-feira o contro-

verso decreto nº 40/2018 de 23 de Ju-

nho, que fixava avultadas somas para 
o registo, licenciamento, renovações 
e averbamentos dos serviços de im-
prensa escrita, radiofónica, televisiva, 
incluindo as plataformas digitais, bem 
como na acreditação e credenciamento 
de jornalistas, correspondentes nacio-
nais, estrangeiros e colaboradores au-
tónomos. 

É o triunfo da liberdade de imprensa, 
que se via na iminência da limitação do 
seu exercício por conta da introdução 
de polémicas taxas. 
Reunido esta quarta-feira, na sua 17ª 
sessão ordinária, o Conselho de Minis-
tros revogou o decreto n.º 40/2018, de 
23 de Julho, que fixava taxas e multas 
devidas pelos serviços de licenciamen-
to e registo dos órgãos de informação, 
acreditação e credenciamento de re-
presentantes e jornalistas de órgãos de 
informação.
Formalmente, o CM argumenta que 
a revogação visa criar espaço para se 
aprofundar e alargar a reflexão sobre a 
matéria, com o envolvimento das em-
presas e profissionais de comunicação 
social.

consensos no seio dos profissionais da 
comunicação social e das organizações 
defensoras da liberdade de expressão 

por coarctar um direito fundamental. 

defendem os direitos da classe jornalís-

tica não chegaram a ser ouvidas durante 

o processo da concepção do decreto.

Estava iminente uma declaração de inconstitucionalidade 

Governo recua nas polémicas taxas   
 Um grupo de jornalistas e activistas 

levou o caso ao Provedor da Justiça 

(PdJ) para, via deste, submeter o caso ao 

Conselho Constitucional (CC). Com a 

revogação do decreto fica travada a via 

de inconstitucionalidade.   

Retrocesso 

retrocesso aos ganhos que a comuni-

cação obteve, com o agravante de que 

estava para entrar em vigor numa altura 

em que o silenciamento de vozes críti-

cas ao regime com recurso aos esqua-

drões de morte estava em alta. 

Em entrevista concedida ao SAVANA 

Emília Moyane justificou a medida 

com a necessidade de adequar o sector 

da comunicação social às exigências 

modernas. 

públicas e privadas cujas actividades es-

tão estatutariamente sujeitas ao registo 

e licenciamento nos termos da lei.

receitas das taxas cobradas seriam des-

-

o licenciamento duma rádio, segundo o 

decreto variavam de um milhão a dois 

milhões de meticais. 

Para o licenciamento de repetidora de 

rádio, o custo era de 500 mil meticais.

Para se ter o sinal de televisão, o Gover-

no iria cobrar valores que variam entre 

1.5 milhão a quatro milhões de meti-

cais e pela montagem da repetidora o 

requerente deveria desembolsar 800 mil 

meticais.

não se limitavam apenas ao capítulo de 

licenciamento. Para a renovação da li-

cença de um órgão de comunicação, os 

custos variavam de 800 mil a um mi-

lhão de meticais.

Para a televisão, a renovação de licença 

rondava os 700 mil a 1.5 milhão de me-

ticais e as repetidoras tinham um custo 

fixado em 800 mil meticais. 

impressos, electrónicos e boletins infor-

mativos, também não escapava da ofen-

jornal passava a custar 200 mil meticais.

-

bém a acreditação de jornalistas para 

o exercício da actividade no território 

nacional.

Para acreditação de um jornalista “free-

lancer” nacional, o custo era estimado 

em 30 mil meticais enquanto que para 

o “freelancer” estrangeiro o preço era de 

150 mil meticais.

-

-

ção pela decisão tomada pelo Governo,

considerando que o decreto significava 

um grande retrocesso para os meios de 

comunicação social, particularmente as 

Rádios Comunitárias que corriam o 

risco de desaparecer por não reunirem 

condições financeiras para pagar as re-

feridas taxas. 

a comunicação social no geral que, de 

forma conjunta, desencadeou, desde 

vigor, sucessivas acções de advocacia 

junto ao Governo, mostrando argu-

mentos sólidos da inconstitucionalida-

de  e da necessidade da revogação do 

Kota Latrinitá, uma referência a tempos idos quando a saúde pública 

SdE frel e toda a fauna acompanhante para quem governar parece ser 

lavar as mãos e oferecer máscaras à população, afinal estas estruturas 

não nos desinfectam do corona e até podem pegar-nos outras doen-

ças e alergias. Perante tão inditosa notícia, chovem telefonemas para 

a capital de Manica, para consultorias mahala sobre protagonismo e 

marketing político… 

-

caras e álcool gel, parece ter arregaçado as mangas para os assuntos 

que dizem verdadeiramente respeito ao seu pelouro. Controverso ou 

não, lá foi arranjar mola para subsídios e pagamento de dívidas ao ouro 

contratar 2,158 agentes de extensão rural para todo país, números 

que podem apoiar na equação do teorema de Peter lá para o fim do 

quinquénio. Três milhões de empregos estão à vista, diz a propaganda 

governamental…

-

tar consertar heranças e a resolver conjunturas. Parece estar na forja 

o banimento da importação de frango por parte dos empresários “à 

moçambicana”, hábeis no lobby e nas jogadas de secretaria e grandes 

preguiçosos quando se trata de verter suor a produzir. Sorriem os cria-

a abarrotar de bicos porque o lobby
mukheristas gostam é do caminho para o Rand. Também há machada-

da forte nos silos que serviram para tudo, incluindo vaidades presiden-

utilidade dos reluzentes cilindros implantados no campo … 

Quem não acerta o passo é o colego securitário. Passa a vida a vociferar 

ameaças em todas as direcções e resultados poucos. Mais valia utilizar 

a sua notável energia vocal em acções concretas onde se ganham e 

perdem as batalhas contra a ofensiva jihadista
nova circular sobre autorizações de entradas e saídas, para além do 

agrado quer fazem aos xenófobos locais, parecem lembrar a nostalgia 

do papel azul dos tempos do cachimbo à frente do mesmo ministério. 

Mas, felizmente, há quem esteja atento às jogadas e tem jogo de cin-

tura. Perante um iminente e humilhante chumbo às mãos do Con-

selho Constitucional, o governo protagonizou uma fuga para frente, 

revogando o seu próprio decreto das chamadas “taxas da Emília”, uma 

proposta ultrajante que mereceu condenação de todos os organismos 

outros abusos recém propostos, pode estar mais perto a porta de saí-

da para esta apresentadora de televisão a quem se alvitrava uma bela 

Lá para as terras tugas, de onde foi copiada quase ipsis verbis a nossa 

lei de imprensa, o governo aprovou um pacote de 15 milhões de euros 

para apoiar a media -

lhadamente quanto irá receber cada grupo de media e, como ninguém 

na Pérola do índico o silêncio é total. Por baixo da mesa, a orientação é 

canalizar tudo para o matutino oficioso da ex-Joaquim Lapa

Um dos mais proeminentes agentes do G40- a frente falante dos es-

quadrões de morte- pertencente à ala boçal do grupo, prepara-se para 

integrar a comissão central de ética pública. Se já estávamos mal, agora 

estamos perdidos. Quo vadis frel, como estará a pensar o académico 

Circulando pelas principais artérias das principais cidades moçambi-

canas, está assegurado o perdão por se pensar, hereticamente, que existe 

esburacadas estão as ruas, estradas e avenidas, que a ausência de au-

toridade parece evidente. É caso mesmo para perguntar se as eleições 

autárquicas ainda se justificam. 

Foram precisos dois anos e meio para se chegar à conclusão de que 

jihadismo, e procurar a 

solução aplicável ao terrorismo internacional. Pelo meio, foram muitas 

vítimas inocentes, produto da incompetência de quem tem a obrigação 

lobby local que falava mais alto?

Em voz baixa
-

digma no seu modus faciendi.
no mesmo dia, quase à mesma hora. E pela forma pacífica como tudo 

aparentemente aconteceu, há mais perguntas do que respostas… 

Por Argunaldo Nhampossa
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AMBEZ

Suplemento INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA ALBERTO CHIPANDE

Rua Carlos Pereira, N° 818, Telefone 
844208115/871451574,

Estoril, Beira, Moçambique

Busca Incessante Pela 
Excelência no Ensino, Pesquisa 

e Extensão Universitária

o

Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!
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1. Faculdade de 
Engenharia e Tecnologia

O Instituto Superior de Ciências e 
Tecnologia Alberto Chipande – ISCTAC, 
sediado na Cidade da Beira, Província de 
Sofala, vocacionado ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão possui, entre outas faculdades, a 
Faculdade de Engenharia e Tecnologia. A 
Faculdade de Engenharia e Tecnologia por 
sua vez tem dois cursos que são: Engenharia 
de Computadores e Sistema e Engenharia 
Agropecuária. Esta Faculdade encontra-se 
localizada nas delegações do ISCTAC da 
Beira e Pemba. 

O curso superior de Engenharia Agro-
pecuária é um curso que o Instituto de 
Ciências e Tecnologias Alberto Chipande 
– ISCTAC, através da Escola Superior 
Agrária – ESA, pretende estabelecer nas 
Províncias de Sofala e Cabo Delgado, 
concretamente nas cidades da Beira e 
Pemba, para a formação de especialistas 
nestas áreas, preenchendo uma lacuna 
existente nas instituições de educação 
superior localizadas nestas províncias. 
Tratando-se de uma instituição de ensino 
superior, espera-se que a sua contribuição 

extensão das suas actividades para fora dos 
seus espaços físicos, ligando o curso e a 

Escola à comunidade através de trabalhos 
de extensão rural, investigação, produção 

O estágio actual do Mercado é carac-

terizado pela insuficiência de produtos 
alimentares em quantidade e qualidade 
que satisfaçam as necessidades do país. 

especializados em quantidade e qualidade 
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aceitável resulta que se importem grandes 
quantidades de alimentos que, com o saber 
fazer, poderiam ser produzidos no país. 
A formação nesta área permite melhorar 
a dieta dos moçambicanos, diminuir as 
importações de bens essenciais alimen-
tares, culturas industriais e, porque os 
nossos formandos terão uma competente 
de formação em auto-emprego, poderá 
aumentar o número de pequenas empresas 
agrícolas e o emprego rural pela criação 
dos novos empreendimentos. Para atingir 

este objectivo e pressupostos, o curso de 
Agropecuária da Escola Superior Agrá-
ria do ISCTAC, respeitada a legislação 
vigente, terá um núcleo de disciplinas 
de formação geral básica, um núcleo de 

ambos de carácter multidisciplinar, que 
permita a troca de conhecimentos e re-
cursos humanos entre as diferentes áreas 
abordadas visando a complementação de 
conhecimentos, assim organizados.

A fundamentação geral do Projecto Pe-
dagógico do Curso de Agropecuária pauta-
-se pelas considerações da teoria crítica, a 
qual defende que as mudanças curriculares 
não devem se restringir às alterações de 

-
sional em geral, assim como à formação 
em cidadania. O currículo, neste sentido, é 
concebido enquanto composição e desen-
volvimento, incluindo a sua implantação, 
avaliação e reformulação permanente. As 
considerações aqui presentes pretendem 
orientar e aportar uma formação integral e, 
para tanto, os estudantes entram em contac-
to com a realidade onde irão actuar futura-
mente, conhecendo melhor seus problemas 
e potencialidades, assim como conviver 

e à iniciativa empresarial individual. Uma 
vez estabelecido este contacto com a reali-
dade, esta deverá ser fonte de investigação 
e revisão do conhecimento, reorientando 
as actividades de ensino-aprendizagem, 
mesmo depois de terminado o curso.

Para atingir este objectivo e pressupos-
tos, o curso de Agropecuária da Escola 

Aviário de Pemba

A Escola Superior Agrária 
da Faculdade de Ciências e 
Tecnologias do ISCTAC possui 
campos agrários no Dondo, 
Pemba e Cafumpe.
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Superior Agrária do ISCTAC, respeitada a 
legislação vigente, tem um núcleo de disci-
plinas de formação geral básica, um núcleo 

de formação prática profissionalizante, 
ambos de carácter multidisciplinar, que 
permita a troca de conhecimentos e recursos 
humanos entre as diferentes áreas aborda-
das visando a complementação de conhe-
cimentos, assim organizados: Componente 
de Formação Geral Básica – o núcleo de 
conteúdos básicos é composto dos campos 
de saber que forneçam o lançamento teórico 

possa desenvolver seu aprendizado; Com-

-

destinados à caracterização da identidade 
Componente de For-

 – neste 
núcleo de formação o estudante encontra 

compreendendo as actividades complemen-

disciplinas complementares de graduação. 

A Escola Superior Agrária da Faculda-
de de Ciências e Tecnologias do ISCTAC 
possui campos agrários no Dondo, Pemba e 
Cafumpe. O Campo Agropecuário de Don-
do compreende uma área de 10 hectares. 
Num lado estão os currais para os gados e 
capoeiras para as aves. No outro lado está a 
horta em que se cultiva hortícolas – couve, 
alface, tomate, cenoura e cebola. Em termos 
numéricos, existem no campo Agropecu-
ário de Dondo 13 gados de corte (2 touros 
e 11 vacas), aves 19 galinhas de corte, 19 
patos, 12 ovinos, 19 caprinos. Estão para 
chegar 8 gados leiteiros (7 vacas e 1 touro).

O campo Agropecuário de Pemba 

12 hectares. Para além do gado bovino 
(9), ovino (33) e caprino (16), produz-se 
tomate, couve e beringelas. Há também 
a destacar o campo de extensão Agrope-
cuário de Cafumpe, localizado no distrito 
de Gondola, província de Manica. Este 
campo estende-se numa área de 4 hectares. 
Para além da Moringa, existem árvores de 
frutas tais como laranjeiras, tangerineiras, 
limoeiros e mangueiras. Para a presente 

safra, produziu-se também milho. Numa 
primeira fase, os produtos destes campos 
irão para o consumo em pequena escala – a 
nível das comunidades circunvizinhas – e 
mais tarde, com o aumento da produção, 
o objectivo será alimentar as pequenas e 
médias indústrias.

2. Laboratório de 
Electrónica

A eletrónica é a especialização da en-
genharia e o ramo da física encarregada 
de usar e estudar os sistemas nos quais a 
operação se baseia na condução e contro-

partículas eletricamente carregadas. Para 
trabalhar nisso, é necessário ter os melhores 
materiais de laboratório de eletrónica. No 
quadro do desenvolvimento Institucional, 
o ISCTAC tem vindo a apetrechar o seu 
laboratório com os melhores e mais mo-
dernos equipamentos didáticos para área 
de electrónica e eletrotecnia. Com isso o 
ISCTAC conta no seu mais novo Campus 
Universitário do Estoril – Beira, com um 
laboratório multiuso, ainda em fase de 
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apetrechamento, equipado com os seguintes 
materiais: fontes de alimentação; geradores 
de sinal; osciloscópios, equipamentos de 
medição de grandezas elétricas e compu-
tadores.

O principal objectivo é dotar o laborató-
rio com os equipamentos fundamentais para 
o acompanhamento prático das Unidades 
curriculares do Curso de Engenharia de 
Computadores e Sistemas. Os equipamentos 
existentes destinam-se, fundamentalmente, 
a: (i) dar apoio às disciplinas da área de 
Electrónica, nomeadamente às disciplinas 
com componente laboratorial; (ii) dar apoio 

e (iii) disponibilizar os equipamentos aos 
alunos e docentes, de modo a estimular a 
análise de circuitos electrónicos e a suscitar 
interesse pela electrónica em geral. Este 
investimento ainda fase inicial, é acom-
panhado em paralelo com a formação do 
corpo do docente, técnicos de laboratórios e 
CTA de modo dar resposta as necessidades 
do laboratório.

O outro objectivo é desenvolver pes-
quisas para atender demandas na área de 
sistemas embarcados, as quais ganham 

de sistemas distribuídos. A expectativa é 
considerar cenários de aplicação que explo-
rem o emprego da Internet das Coisas e da 
Internet de Todas as Coisas no atendimento 
de necessidades da Agricultura, Saúde, 
Cidades Inteligentes e Indústrias em geral. 
Com isso, espera-se melhoraria no processo 
de ensino-aprendizagem, reduzindo cada 
vez mais distância entre a teoria e a prática.

3. Laboratório Multiusos
O Laboratório Multiuso do Instituto 

Superior de Ciências e Tecnologias Alber-
to Chipande foi fundado no ano 2010, no 
com objectivo primordial de promover o 
relacionamento dos conhecimentos teórico-
-práticos, de modo a dinamizar o processo 
de ensino e aprendizagem técnico e pro-

designação, contempla (3) três principais 
tipos de laboratórios, nomeadamente:

Ciências Humanas, que contempla as 
seguintes secções do Laboratório Hu-
manístico; Laboratório de Anatomia; 
Laboratório de Histocitologia; Labo-
ratório de Hematologia, Laboratório de 
Bioquímica; Laboratório de Biologia 
Molecular; Laboratório de Parasitolo-
gia; Laboratório de Microbiologia; e 
Laboratórios de Dentísteria, Endodon-
tia, Reabilitação e Prótese, e Ortodontia.

Ciências Naturais, que alberga as 
seguintes secções de laboratório: La-
boratório de Física; Laboratório de 
Química (Química forense); Laborató-
rio de Biologia (Biologia Forense); e 
Laboratório de Biotecnologia).

Ciências Agrárias, que acomoda as 
seguintes secções de laboratório: La-
boratório de Botânica e Laboratório 
de Zoologia.

Na Secção do Laboratório Humanís-
tico são desenvolvidas as actividades de 
ensino aprendizagem relacionadas com 
os primeiros socorros e reanimação do 
ser humano. Este laboratório encontra-se 

apetrechado de manequins anatómicos e 
simuladores anatómicos, ginecológicos, 
pediátricos, traumatológicos e de pri-
meiros socorros, que visam promover o 
desenvolvimento das habilidades técnicas 
e consolidação do conhecimento teórico-
-prático.

Na Secção do laboratório de Anatomia 
são desenvolvidas actividades voltadas 
ao ensino e aprendizagem relacionados 
com o reconhecimento das partes do 
corpo humano. Este laboratório contém 
modelos anatómicos representativos de 
sistemas e órgãos humanos.

Na Secção de Histocitologia são de-
senvolvidos actividades voltadas ao en-
sino e aprendizagem relacionadas com a 
preparação e observação de amostras de 
tecidos e células humanas, com objectivo 
de desenvolver habilidades teóricas e 

encontra-se apetrechado como equipa-
mento de ponta para fazer face ao pro-
cessamento dos tecidos e sua posterior 
observação, tais como; processadores de 
tecidos, micrótomos rotativos, histocen-
tro e banho histológico. 

Na Secção de hematologia são desen-
volvidas actividades relacionados com 
diagnósticos hematológicos, e visam 
desenvolver no estudante habilidades na 
leitura e interpretação dos exames hemato-
lógicos, assim como possibilitar que a po-
pulação possa realizar exames solicitados 
pelos clínicos. Este laboratório encontra-se 
apetrechado com aparelho de hemograma 
de boa qualidade, microscópios e supor-
tes para determinação da velocidade de 
hemossedimentação de sangue.

p g p
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Na Secção de Bioquímica são desen-
volvidas actividades relacionados com 
diagnósticos bioquímicos, e visam desen-
volver no estudante habilidades na leitura 
e interpretação dos exames bioquímicos, 
assim como possibilitar que a população 
possa realizar exames solicitados pelos 
clínicos. Este laboratório conta com um 

para determinações bioquímicas. 

Na Secção do Laboratório de Biologia 
Molecular são desenvolvidas actividades 
relacionados com estudos biomoleculares 
e processos biológicos aplicados a analises 
clinicas, e visam desenvolver no estudante 
habilidades na leitura e interpretação dos 
exames biomoleculares. Este laboratórios 
conta com agitadores magnéticos, Balança 
analítica de precisão, Balanças eletrônicas 
digitais, Banho-maria, Centrífuga, Cubas 
para eletroforese de DNA, Cuba para eletro-
forese de proteínas, Estufas de crescimento 
de cultura, Espectrofotômetros de luz, Kits 
de pipetadores automáticos, pHmetros digi-
tais, Microcentrífuga, Termociclador.

Na Secção do Laboratório de Microbio-

morfológicos de microorganismos e sensi-
bilidades aos antibióticos, com objectivo 
de desenvolver no estudante a capacidade 
de pesquisa. A Secção do Laboratório de 
Parasitologia visa proporcionar ao estudante 

e amostras diversas: urina, fezes, escaro, 

sangue e outros. Nas Secções de Laborató-
rios de Dentisteria, Reabilitação e Prótese, 
Ortodontia e Endodontias são desenvolvidas 
actividades voltadas ao ensino e aprendi-
zagem para o tratamento e prevenção de 
enfermidades estomatológicos. 

Na Secção de Laboratório de Física onde 
são desenvolvidas actividades voltadas a 
proporcionar aos estudantes habilidades 
de realização de diferentes tipos de ensaios 
físicos relacionados com o movimento dos 
corpos, estudo das variações de temperatura, 
calor, óptica, acústica e auxiliar nas inves-
tigações e pesquisas em diversas áreas, tais 
como; na compreição das ciências humanas, 
ciências forenses, análise da qualidade da 
água e determinações da qualidade dos 
solos.

Na Secção de Laboratório de Química, 
onde são desenvolvidas actividades voltadas 
a proporcionar aos estudantes habilidades 
de realização de diferentes tipos de reações 

reacção, interpretação dos diferentes fenó-
menos químicos decorrentes de reações quí-
micas diversas e auxiliar nas investigações 
e pesquisas em diversas áreas, tais como; 
ciências forenses, análise da qualidade 
da água, determinações da qualidade dos 
solos e análise de qualidade dos produtos 
petrolíferos.

Na Secção de Laboratório de Biologia 
são desenvolvidas actividades voltadas a 

proporcionar aos estudantes habilidades de 
realização de diferentes tipos de preparações 
biológicas, estudo das diversas espécies 
animais e suas descrições, interpretação dos 
diferentes fenómenos biológicos e auxiliar 
nas investigações e pesquisas em diversas 
áreas, tais como; ciências forenses, análise 
da qualidade da água, determinações da 
qualidade dos solos e plantas. 

A Secção de Laboratórios de Botânica, 
Zoologia e Ecologia visam proporcionarem 
ao estudante, a facilidade de aquisição dos 
conhecimentos sobre a vida vegetal, animal 

no plantio, tratamento e criação de plantas e 
animais respectivamente, e na aquisição dos 
conhecimentos das técnicas de análise, con-
servação e proteção dos recursos naturais. 

4. Clínica Universitária

cada laboratório, contamos também com 
os seguintes matérias de suporte clínico: 
ecógrafos, balanças pediátricas e de adul-
tos, cadeira estomatológica, aparelho de 

colo de útero, que serão utilizados na futura 
clinica universitária. 

5. Projecto de Produção de 
ovos

O projecto tem a designação de Unidade 
de Produção Ovos -ISCTAC- (UPOI). O 
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mesmo será estabelecido, Província de Sofa-
la, mais concretamente no distrito de Dondo, 
e está avaliado em cercada de 4,216,100.00 
Meticais. O objectivo principal da UPOI é 
a exploração de poedeiras comerciais, com 
entradas trimestrais, para a produção de 
ovos para o consumo, num período de 2 
anos. Propõe-se que o efectivo inicial seja 
de 1600 frangas Isa Brown adquiridas do 
mercado sul-africano em ponto de postura. 
Durante os 2 anos de duração do projecto 
pretende-se produzir cerca de 2772000 (dois 
milhões e setecentos e setenta e dois mil) 
ovos para consumo.

O estabelecimento do projecto no distrito 
de Dondo terá de um modo geral grandes 
benefícios para a empresa, visto que o 
consumo de ovos no país tem aumentado 
gradualmente. A clara percepção de que o 
distrito de Dondo encontra-se próximo da 
cidade da Beira e será grande mercado. Os 
factores que favorecem o estabelecimento 
do projecto são: boas vias de acesso; clima 

-
-de-obra barata; e existência de mercado 
próximo. Aliado a isto encontramos ainda 
diversas vantagens para a criação de poedei-
ras em ponto de postura: adquirir as frangas 
em ponto de postura evita necessidades de 

equipamento e de cuidados que se relacio-
nem com a incubação de ovos e criação de 
pintos; os ovos são um recurso alimentar 
facilmente consumido pelo sector familiar 
(fácil comercialização); utilização de dejec-
tos para fertilização dos solos; é uma espécie 
de rápida produção que é um factor muito 
importante para a comercialização (em boas 
condições de maneio chegam a produzir 
cerca de 250-280 ovos por ave e por ano);

A nível nacional, a produção de ovos 
nesta região, poderá suprir as necessidades 
em termos de proteína animal a baixo custo 
no mercado. Sendo assim os ovos produzi-
dos poderão abastecer o mercado urbano 
das cidades Beira e Dondo. A existência 
desta fonte de proteína animal criará me-
nos dependência do mercado externo para 
satisfazer as necessidades, como também 
irá contribuir para a economia nacional. A 
existência de um mercado potencial para 
ovos irá aumentar a oferta de modo a pro-
mover a redução do preço do mercado. O 
estabelecimento do projecto irá promover 
ainda grandes benefícios a população local 
em termos de geração de emprego, pois 
pretende-se fazer a aquisição de mão-de-
-obra local, contribuindo desta forma para 
o desenvolvimento comunitário. No âmbito 

do comércio externo, os ovos são um pro-
duto consumido a nível mundial de modo 
que, a sua produção e exportação para os 
outros países poderá ser uma potente fonte 
de investimento com grandes benefícios 
para o nosso país.

6. Impacto da Extensão 
Universitária

Para além de servirem de campos de aulas 
práticas para os estudantes, o impacto socio-
económico imediato deste empreendimento 
é a criação de emprego para professores e 
auxiliares, a criação de uma área agrícola de 
produção de hortícolas e outros vegetais de 
ciclo curto que abastecerão o mercado local 

-
sa de culturas industriais. Os novos postos 
de emprego que o curso cria, representam 
uma fonte de renda que vai gerar outras opor-
tunidades de negócios para os residentes, 
aumentando a renda familiar e contribuindo 
para uma melhoria da qualidade de vida das 
comunidades circunvizinhas, surgimento 
de pequenas iniciativas artesanais de ex-
ploração dos recursos agrícolas locais e, 
bem assim, outras formas de organização 
económica criadoras de uma cadeia de valor.
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ISCTAC produz álcool gel com 
padrões internacionais

No âmbito da prevenção e combate ao 
COVID19, uma equipa do ISCTAC, com-
posta por especialistas em Saúde Pública 
e Química Geral, está a produzir álcool 
gel no seu Laboratório Multiuso, há cerca 
de uma semana, com níveis exigidos pela 
Organização Mundial da Saúde. Com esta 
iniciativa o ISCTAC pretende ajudar a col-

matar a escassez deste produto no mercado 
nacional, que esta sendo muito procurado 
para a prevenção da COVID-19. O álcool 
gel do ISCTAC será testado ainda esta se-
mana pelas autoridades competentes.

“O álcool gel que estamos a produzir 

comunidades e as unidades de saúde mais 

carenciadas, da cidade da Beira e do distrito 
do Búzi, numa acção que será coordenada 
pelo governo através do sector de saúde.

Escolhemos Beira e Búzi porque foram 
as zonas que mais sofreram, há cerca de 
um ano, com os efeitos combinados de 
ventos fortes e chuvas, relacionados com 
o ciclone Idai. Muitas das comunidades 
que residem nestas áreas continuam muito 
carenciadas”. – explicou Júlio Taimira, 
vice-reitor do ISCTAC.

O ISCTAC indicou que numa primeira 
fase, serão produzidas duas mil unidades 
de 50 mililitros cada em 30 dias, que não 
serão comercializados.

Beira, 04 de Maio de 2020

Gabinete do Reitor

Instituto Superior de Ciências e 
Tecnologias Alberto Chipande


