Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!
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Sociedade Civil reage aos pronunciamentos de Buchili
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Sociedade civil reage a Buchili

Anti-patriota é quem deixa o Estado ser lesado
Argunaldo Nhampossa

O

sistente do caso, na África do Sul, e
tem logrado resultados. A primeira
grande vitória foi ter conseguido
convencer o novo ministro da Justiça e Serviços Correccionais, Ronald
Lamola, a anular a decisão do seu
antecessor, Michael Masutha, que
tinha decidido que Chang seria extraditado para Moçambique.

s activistas da Sociedade
Civil (SC) que viram o
seu patriotismo colocado em causa na semana
passada pela Procuradora-geral da
República, Beatriz Buchili, pelo
seu envolvimento na pressão para
que o ex-ministro das Finanças
Manuel Chang seja extraditado
para os Estados Unidos da América (EUA) consideram graves as
acusações da magistrada.
Para os activistas, os ataques são
graves e visam distrair os incautos
para proteger aqueles que defraudaram o Estado moçambicano.
O Centro de Integridade Pública
(CIP) e o Fórum de Monitoria do
Orçamento (FMO) consideram
que anti-patriota é quem está a pagar milhões de meticais sem procurement público e a contratar ﬁrmas
de advogados para trazer Chang de
volta a Maputo.
Recordaram que as dívidas ocultas foram declaradas nulas graças
ao trabalho e empenho da mesma
SC que hoje é acusada de não ser
patriota perante a inoperância da
PGR.
O debate sobre a extradição de Manuel Chang, também antigo deputado da Frelimo, continua a alimentar acirrados debates, quer a nível
interno, quer no plano externo.
Beatriz Buchili usou a apresentação
do seu informe anual sobre o “Estado da administração da justiça do
país” para apresentar o seu posicionamento sobre o assunto: Extraditar Chang para Maputo, por considerar que é a jurisdição ideal para o
seu julgamento.
Beatriz Buchili investiu sobre organizações da sociedade civil (OSC)
que têm advogado pela extradição
do antigo ministro das Finanças
para os EUA.
Buchili questionou o patriotismo e
o contributo à pátria, manifestando preocupação com o facto de as
OSC não ajudarem no movimento
de pressão para o fornecimento de
informações solicitadas no âmbito
da cooperação jurídica e judiciária
para garantir a celeridade processual.
“Onde está o nosso sentido patriótico e de soberania moçambicana,
qual é a nossa contribuição como
cidadãos moçambicanos no fortalecimento das instituições do nosso
país?”, questionou.

Adriano Nuvunga

Não é melhor defensora da
pátria

A extradição de Manuel Chang coloca Sociedade Civil e PGR em ebulição

A procuradora-geral da República não parou por aí: “As mesmas
organizações que evocam falta de
credibilidade das instituições judiciárias moçambicanas submeteram
ao mesmo tempo pedidos ao Conselho Constitucional que foram deferidos à favor das suas pretensões
e já não contestam a credibilidade
deste órgão judiciário moçambicano. Claramente, estamos perante
uma grande incongruência”, referiu, arrancando fortes e ruidosos
aplausos da bancada parlamentar
da Frelimo.

Quer nos intimidar
O Coordenador do Fórum de
Monitoria de Orçamento (FMO),
Adriano Nuvunga, disse que depois
de uma leitura atenciosa, constatou
que o informe da PGR caminhou
em sentido contrário ao da história,
do interesse geral e da vontade pública dos moçambicanos.
“Isto porque insiste a PGR em trazer Chang a Moçambique, num
movimento contrário ao serviço da
justiça, mas a favor dos que detém
o poder e que lesaram a pátria”, referiu.
Para Nuvunga, a melhor jurisdição
para Chang é fora do país, quer
seja na África do Sul, quer seja nos
EUA, por acreditar que somente lá
irá encontrar a justiça.
Clariﬁcou que ninguém está contra
Chang, enquanto cidadão, mas ele
é peça-chave para o esclarecimento
daquele negócio que foi bastante
prejudicial ao Estado moçambicano.
“Chang deve ser julgado fora do
país, pois isso vai nos permitir compreender melhor e com propriedade as ramiﬁcações deste negócio
tenebroso engendrado contra os
moçambicanos”, disse.
A sociedade moçambicana, prosseguiu, quer a justiça, verdade e transparência. “Isso não vamos encontrar
aqui, porque ele (Chang) estava a
passear e com conivência da própria
AR que inventou uma ﬁgura como
relaxamento da imunidade”.
Relativamente à falta de patriotismo, disse tratar-se de acusações
graves, injustiﬁcadas e próprias de
quem não está à procura da verda-

de, mas sim de protecção daqueles
que lesaram o país.
Nuvunga, que é também director
da Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), disse que
quando a PGR emite ataques do
género não está a fazer jus à sua posição de guardiã da legalidade, mas
sim procura intimidar o exercício
de cidadania.
Estes actos, anota, “não concorrem
para o aprofundamento da cidadania, da moçambicanidade, pois
antes de mais ela deveria agir de
forma contrária apoiando-se na SC
para que Chang possa ser julgado
fora do país”.
Evocou a luta da Organizações da
Sociedade Civil (OSC) para conseguir a anulação das dívidas ocultas
pelo CC perante um preocupante
silêncio da PGR, o que, no entender do coordenador da FMO, revela que a guardiã da legalidade não
honra a sua pátria e está do lado
errado da história.
Destacou que o CC só não é credível quando se trata de matérias
eleitorais, mas quando são processos sobre constitucionalidade, é
respeitável e exerce um verdadeiro
serviço de protecção da CRM, contrariamente à PGR, que sempre esteve do lado dos poderosos.
Quanto à necessidade de as OSC
ajudarem na pressão para que os
EUA forneçam informações solicitadas pela PGR, Nuvunga defendeu que é preciso que Beatriz
Buchili credibilize a sua instituição
para que não possa ser vista com
desconﬁança por outros actores
desta área e isto não é papel da SC.
“As jurisdições internacionais sabem que a PGR está a fazer vista
grossa às ilegalidades cometidas
pelo Governo, sabem que o Governo está a gastar milhões de meticais
para proteger Chang, por isso não
lhe dão informação. Nós fazemos
o nosso trabalho e ela faz o dela”,
observou.
Desde a primeira hora das audições
do caso Manuel Chang, detido a 29
de Dezembro de 2018, na África
do Sul, o FMO tem se batido duro
contra a eventual extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças para Moçambique.
A Plataforma constituiu-se em as-

Borges Nhamirre, jornalista e pesquisador do Centro de Integridade
Pública (CIP), que desde a primeira hora deu o peito às balas no
caso das “dívidas ocultas”, referiu
que Beatriz Buchili apresentou a
questão da extradição do antigo deputado da Frelimo como se fosse o
único ponto que inibe o julgamento
do caso das dívidas ocultas.
Nhamirre assinalou que o caso conta com 30 arguidos, dos quais 10
num processo autónomo que inclui
Manuel Chang, e outros 20 já com
despacho de acusação feita.
No entender daquele activista, não
há desculpas jurídicas possíveis para
justiﬁcar o adiamento do julgamento, devido à ausência de um réu.
O pesquisador entende que é melhor deixar Manuel Chang avançar
para os EUA, para que seja julgado
e caso seja ilibado retornará ao seu
país natal para enfrentar um novo
julgamento.
Insistiu na tese de extradição para
os EUA por considerar que este
país foi o primeiro a instruir o processo sem réus e avançaram com
detenções de Chang, do libanês
Jean Boustani e dos banqueiros
do Credit Suisse, mas também por
considerar que só naquele país será
possível obter mais informações
que vão ajudar ao não pagamento
das dívidas.
“A PGR tinha o relatório da kroll
desde 2017 e não dava sinais claros
do caminho que estava para seguir,
com o agravante de que até hoje
ainda não foi publicado na íntegra,
tal como previa o memorando de
entendimento com o ﬁnanciador”,
frisou.
Recordou que foi graças à acção da
justiça americana que a PGR teve
de correr atrás do prejuízo, prendendo pessoas suspeitas no caso das
dívidas ocultas.
No que diz respeito às acusações
sobre a falta de patriotismo, Nhamire defendeu que nada prova que
Beatriz Buchili é a melhor defensora da pátria.
“A PGR também é anti-patriota
por ter permitido o pagamento de
100 milhões de meticais, que resultam dos impostos dos cidadãos,
a um escritório de advogados sem
procurement público para garantir a
extradição de Chang, num processo
que não resultou em nada”, disse.
“Beatriz Buchili não é melhor patriota que ninguém e não constitui
sua atribuição dizer quem é patriota
ou não, mas sim assegurar que Estado moçambicano não seja lesado
com o pagamento daquela dívida”,

defendeu Borges Nhamirre.
Explicou que o trabalho que o
CIP e outras OSC estão a fazer
está constitucionalmente deﬁnido
e neste caso continuará a envidar
todos os esforços possíveis que concorram para que o Estado não saia
lesado como está sendo.
Nesse sentido, as OSC estão a fazer advocacia para que o Tribunal
de Londres, que começou a julgar
o caso esta terça-feira, delibere pelo
não pagamento da mesma pelo
povo moçambicano.
Nesta terça-feira, o Tribunal Superior da Justiça de Inglaterra iniciou
com as audiências das partes que
respondem no processo das dívidas
ocultas, no qual o Estado moçambicano pede a anulação das garantias soberanas emitidas pelo então
ministro das Finanças Manuel
Chang, para viabilizar a dívida da
Proíndicus, no valor de USD 622
milhões de dólares, contratado a
Credit Suisse em 2013.
O julgamento decorre na secção comercial Tribunal Superior da Justiça, em Londres, presidido pelo Juiz
Justice Waksman. Segundo escreve
o CIP na sua página de facebook,
na sua petição ao Tribunal, a PGR
faz dois pedidos: a declaração de
que Moçambique não é responsável
pelas garantias soberanas assinadas
pelo antigo Ministro das Fianças,
Manuel Chang, para viabilizar o
empréstimo da Proíndicus; a condenação dos réus a pagar indemnização a Moçambique pelas perdas e
danos causados.
Borges Nhamirre anotou que o trabalho que estão a desenvolver deve
ser visto como complementar, pois
o CIP entregou toda a informação
do julgamento de Jean Boustani à
PGR no sentido de ajudar a compreender o caso e obter mais informação.
No que diz respeito à alegada incongruência pelo facto de as OSC
não conﬁarem nas instituições nacionais, Nhamirre disse que o se
pretende é justiça material em tempo útil.
Ou seja, antes de mais, cabia à PGR
garantir o cumprimento da lei, depois de o CC declarar a inconstitucionalidade das dívidas ocultas
da EMATUM, mas o executivo
pagou uma tranche no ano passado
e a PGR veio com o argumento de
jurisdição internacional que rege os
contratos.

Borges Nhamirre
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EIU

Decisão do CC
dificulta acesso
aos mercados

A

consultora
Economist
Intelligence Unit (EIU)
considerou esta semana
que a decisão do Conselho
Constitucional (CC) relativamente à nulidade das dívidas da MAM
e ProIndicus dificulta o acesso de
Moçambique e da ENH (Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos) aos
mercados financeiros internacionais.
“A decisão pode complicar o acesso
de Moçambique a ﬁnanciamento
externo”, escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista
britânica The Economist.
Num comentário à recente decisão
do CC sobre a nulidade dos empréstimos contraídos pelas empresas
públicas Mozambique Asset Management e Proíndicus, enviado aos
clientes, os analistas dizem que “a
decisão judicial declara nulos os empréstimos organizados pelo Credit
Suisse e pelo VTB, e pode dar mais
peso aos esforços do Governo para
desaﬁar a validade das garantias estatais dadas aos empréstimos”.
O Governo tem aﬁrmado que o Estado só vai pagar parte dos empréstimos e o restante será da responsabilidade das empresas, lembram os
analistas da Economist, acrescentando que “o Credit Suisse e o VTB
têm argumentado que o Governo
moçambicano é responsável pelos
pagamentos”.

Para a unidade de análise da Economist, o endividamento de 1,5 mil
milhões de dólares para ﬁnanciar
a participação de 15% da ENH na
Área 1 pode ser, assim, mais difícil,
mas “o recente colapso na actividade
económica e na conﬁança dos investidores deve adiar estes esforços”.
O CC considerou nulos todos os
actos relativos aos empréstimos contraídos pelo Estado para as empresas
Proíndicus e MAM, segundo um
acórdão divulgado a 12 de Maio,
relacionado com o caso das dívidas
ocultas.
“O CC declara a nulidade dos actos relativos aos empréstimos contraídos pelas empresas Proíndicus
e MAM e das garantias soberanas
conferidas pelo Governo, em 2013
e 2014, respectivamente, com todas
as consequências legais”, lê-se no
documento.
A decisão é idêntica à que já havia sido tomada em Junho de 2019
quando o órgão foi chamado a deliberar sobre o empréstimo à Ematum.
No conjunto, as verbas usadas em
nome das três empresas públicas
moçambicanas (Ematum, MAM
e Proíndicus) totalizam os 2,2 mil
milhões de dólares do escândalo das
dívidas ocultas, ainda sob investigação judicial - e com EUA e Moçambique a disputar na África do Sul a
extradição do antigo ministro das
Finanças Manuel Chang.

África do Sul

Polícia apreende heroína
importada de Moçambique

A

polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) apreendeu, esta
terça-feira, heroína importada de Moçambique, avaliada em
meio milhão de euros, no posto de fronteira entre os dois países em Lebombo, perto de Komatipoort. Esta operação corrobora o que há muito tem vindo a ser narrado sobre Moçambique: que
o país é uma passagem de nível sem guarda para estupefacientes. Vários
relatórios estimam entre 10 e 40 toneladas de heroína são anualmente
traficadas em Moçambique.
O norte de Moçambique é a porta de entrada da droga, que é produzida
no Afeganistão. A heroína segue por estrada para a África do Sul, escondida nos motores de carros ou ocultada de outras formas.
A droga apreendida esta semana na África do Sul, avaliada em 10 milhões de rands pelas autoridades aduaneiras daquele país, encontrava-se
escondida em “compartimentos improvisados” no atrelado e no miniautocarro proveniente de Moçambique, e que estavam “repletos de outras
drogas e bebidas alcoólicas ilícitas”, disse a polícia sul-africana, sem especiﬁcar quantidades.
“Investigações preliminares indicam que os ocupantes, homens e mulheres, planeavam contrabandear as drogas de Moçambique para a África
do Sul antes de serem interceptados pelos agentes da SAPS e do SARS
[South African Revenue Service, a autoridade tributária sul-africana]”,
adianta-se na nota.
A SAPS adianta que na operação realizada na segunda-feira naquele
posto de fronteira com Moçambique, foram presos dois suspeitos de 48
e 50 anos pelos agentes das forças de segurança sul-africana sob acusação
de posse de drogas e bebidas ilícitas.
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Amade Miquidade:

A situação é complexa em Cabo Delgado
Por Argunaldo Nhampossa

O

ministro do Interior,
Amade Miquidade, reconheceu, esta quarta-feira, que a situação
de segurança em Cabo Delgado
é bastante complexa, porque os
grupos armados usam técnicas
de guerrilha, que incluem o uso
da farda das FADM e recorrem a
“drones” para o reconhecimento.

Depois de traçar um quadro nubloso
de Cabo Delgado, Miquidade, que
falava esta quarta-feira na Assembleia da República (AR), garantiu
que a tranquilidade regressa, contudo,
aos poucos, porque o “inimigo” está a
ser rechaçado.
O Governo regressou esta semana à
AR para a sessão de perguntas, colocadas pelas três bancadas parlamentares, e, novamente, foi confrontado
com a situação militar prevalecente
nas províncias Sofala e Manica, região centro, Cabo Delgado, norte.
Desta vez, o titular da pasta do Interior admitiu “a complexidade” da
violência em Cabo Delgado.
Apontou as técnicas de guerrilha, a
ﬂagelação, a fuga do bando e ainda o
recurso às populações civis como “escudos humanos” como tácticas usadas
pelos grupos armados. Esta semana,
a ministra sul-africana das Relações
Internacionais e Cooperação, Naledi
Pandor, conﬁrmou que Moçambique
pediu apoio militar da África do Sul
para combater à insurgência de inspiração islâmica em Cabo Delgado. O
apoio é para o envio da força aérea e
da marinha para impedir a logística
dos grupos de insurgência a partir da
fronteira da Tanzânia.

Amade Miquidade, ministro do Interior

Perguntas
Respondendo a questões apresentadas pelas bancadas da Frelimo e do
MDM, Miquidade manifestou preocupação com o modus operandi “dos
terroristas”, que envergam uniforme
das FADM e usam “drones” para reconhecimento.
O grupo alicia algumas lideranças
locais e religiosas, usa locais de culto para concertação e realização de
ataques. Este cenário agrava-se com
o facto de os ´al-shabab`, como são
localmente conhecidos, inserirem-se
na comunidade, construindo famílias que lhes dão guarita social, mas
também desdobram-se em pequenos grupos e intensiﬁcam acções de
retaliação e vingança nas populações
indefesas.
“Neste momento, o inimigo rapta
pessoas para engrossar as suas cara-

vanas. Essa táctica tem dois ﬁns: dar
impressão de que são numerosos e
usá-los como escudos humanos na
hora da fuga”, disse.
Miquidade acrescentou que os raptados são também usados para transportar o produto do roubo pelas aldeias por onde passam.
Num tom triunfalista, referiu que
“quem está em fuga e quem se esconde, são os insurgentes, que não
possuem bases ﬁxas e publicamente
conhecidas”.
Amade Miquidade avançou que
sempre que as FDS reconhecem uma
base vão atacar e destroem, tal como
tem acontecido com muita incidência, nas últimas semanas.
Sem fazer menção aos mercenários,
cujo trabalho levava a propaganda
nas redes sociais, Miquidade atirou
que neste momento o inimigo está

Habitantes de Muidumbe em fuga

R

esidentes do distrito
de Muidumbe, província de Cabo Delgado, estão em fuga dos
confrontos entre as Forças de
Defesa e Segurança (FDS) e os
grupos armados que protagonizam ataques na região.
As populações em fuga têm
procurado refúgio na cidade de
Pemba, capital de Cabo Delgado
e na província de Nampula, escreve o portal Zitamar.
Chegam aos milhares ao distrito
de Montepuez, ponto de trânsito
para o destino ﬁnal de abrigo.
A deslocação das comunidades
em fuga está agora facilitada pela
reconquista da principal estrada
de acesso ao sul de Cabo Delgado pelas FDS.
Os insurgentes tinha ocupado
um troço da Estrada Nacional
Número 380 na aldeia de Miangalewa, a leste de Muidumbe na
semana passada, mas as FDS reconquistaram a via.

Na sexta-feira da semana passada, uma unidade das FDS estacionada na aldeia de Litamanda
deslocou-se a Miangalewa para
fazer o rescaldo de um ataque
aéreo das forças governamentais perto da aldeia de Xitaxi, de
acordo com um comerciante de
Chai, um mercado próximo de
Miangalewa e Litamandi.
Na semana passada, a Pinnacle News divulgou fotos de um
bombardeamento a um local
próximo de Litamanda.
Os militares passaram a noite de
sexta-feira em Xitai, acrescentou
o comerciante citado pelo Zitamar. Voltaram a Litamanda no
dia seguinte.
De volta para o seu aquartelamento, os militares removeram
barricadas colocadas pelos insurgentes e dois corpos de duas
pessoas encontradas mortas ao
longo do caminho.
A população civil também começou a usar a principal estrada
para chegar a Litamanda, onde

funciona um terminal de autocarros, de acordo com o testemunho de Muambula, uma das
maiores aldeias de Muidumbe.
Apesar de as FDS estarem a
ganhar terreno, muitas pessoas
continuam a chegar a Montepuez. Um motorista contou ao
Zitamar que o principal terminal
rodoviário deste distrito tem andado apinhado de passageiros.
Os refugiados que saem de Muidumbe estão em fuga para Pemba ou Nampula. Os habitantes
daquele distrito receiam um novo
ataque dos insurgentes nos próximos dias.
Outros ﬁcam em Montepuez,
visto como seguro, devido à forte
presença de membros das FDS.
Em contraste, os terminais rodoviários de Pemba têm estado vazios por estes dias, de acordo com
Pinnacle News.
Carros de transporte de passageiros cheios de volta para os distritos do norte têm sido avistados
em Pemba.

em fuga, em permanente movimento de busca de refúgio seguro e que
as FDS estão numa verdadeira acção
de caça ao homem em zonas remotas
dos distritos de Quissanga e Mocímboa da Praia em Cabo Delgado, bem
como nos distritos de Búzi e Sussundenga nas províncias de Sofala e Manica, respectivamente.
“A nossa prioridade nesta luta é também cortar todas as linhas de logística militar do inimigo: armas, comida, transporte e comunicações, bem
como despedaçar a sua estratégia de
novos recrutamentos”, disse.
O dirigente referiu que Moçambique
continuará a desenvolver cooperação
no âmbito da SADC de modo a encontrar a melhor forma de proteger
as populações e bens, prevenir, dissuadir e punir os ataques dos agressores. Semana passada, Filipe Nyusi
participou em Harare na reunião da
Troika sobre defesa e segurança da
SADC, órgão actualmente dirigido
pelo Zimbabwe. No ﬁm do encontro
de um dia, a troika difundiu um comunicado em que condena à violência em Cabo Delgado.

Raptos
O ministro do Interior piscou o olho
às multinacionais e outros intervenientes, porque “este combate não
pode servir de pretexto para suspender ou adiar os projectos de desenvolvimento social e económico naquela
província”.
Depois do resgate de dois empresários semana passada, os raptos não
passaram despercebidos no discurso
do ministro do Interior. Amade Miquidade instou a uma melhor coordenação de actividades com o sector
ﬁnanceiro, para a ajudar na identiﬁcação dos sujeitos activos desta tipologia de crime.

Governo faz ouvidos de
mercador às propinas
O Governo voltou a ser confrontado
em torno do pagamento de propinas
por partes dos pais e encarregados de
educação cujos ﬁlhos estudam em
escolas privadas face à suspensão das
aulas devido à covid-19.
O tema está envolto em polémica,
porque apesar da paralisação das aulas presencias, que passaram a ser por
via de plataformas digitais, rádio e
televisão, como medida de prevenção
e mitigação da covid-19, as instituições de ensino privado continuam a
cobrar propinas mensais para o desagrado dos pais e encarregados de
educação.
Além de propinas, há que custear as
despesas de Internet, agravando as
despesas num cenário em que há instituições paralisadas.
Respondendo a uma questão da Renamo, ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita
Namashulua, reiterou a sua posição
de que o ministério funciona como
mediador do processo para que as
partes encontrem uma solução que
satisfaça os interesses de ambos.
Num outro desenvolvimento, Namashulua referiu que as matérias
abordadas nas ﬁchas de exercícios,
trabalho de casa ou outro tipo de
trabalhos orientados pelo professor
visam veriﬁcar o grau de assimilação
dos conteúdos pelos alunos e não tem

efeitos classiﬁcativos.
Este discurso levantou muitas críticas
por parte das bancadas da oposição,
que questionaram o mérito do pagamento de propinas escolares tendo
em conta que as matérias servem
apenas para assimilação, mas também
são os pais e encarregados de educação que devem esforçar-se para explicarem os conteúdos.

Não baixar preço de água
Por seu turno, o ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH), João Machatine, disse que não há espaço ou promessas de baixar as tarifas de água
para qualquer que seja a percentagem,
pois os subsídios até aqui atribuídos
garantem preços acessíveis.
Segundo Machatine, qualquer tentativa nesse sentido pode levar ao colapso do sistema de abastecimento e
colocar a população em risco de vida.
Explicou que, para garantir a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água, a respectiva política
estabelece que as tarifas devem cobrir
os custos de operação, por forma a
que se garanta a sustentabilidade e
durabilidade das infra-estruturas,
evitando deste modo o colapso dos
serviços de provisão de água.
Para o dirigente, os custos para transformação da água bruta para potável
não criam manobras para mexidas,
mas mesmo assim o executivo procura proteger as populações de baixa
renda.

Mudança de paradigma
agrário
Por outro lado, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso
Correia, falou de um futuro risonho
para o sector agrário no país, com a
mudança de paradigma, que pretende
implementar neste sector, para garantir a disponibilidade de alimentos
no país. Formalmente, a agricultura é
a base de desenvolvimento em Moçambique, mas ainda está longe de
cumprir esse papel.
Porém, Correia compromete-se a
apostar na agricultura familiar para
tornar o sector num motor da economia no país.
Disse que 68% da população moçambicana vive no meio rural, sendo que
98% deste número depende da agricultura, factos que justiﬁcam a aposta
neste sector, que deverá passar pelo
investimento nas capacidades produtivas.
Falou em garantir a assistência com
extencionistas,
acompanhamento
produtivo, bem como a inclusão dos
pequenos produtores na cadeia de valor do agronegócio para que se num
futuro breve se tornem novos empresários.
As acções deverão passar pelo aumento de crédito agrário dos actuais
0,6% dos agricultores para cerca de
400 mil famílias, criar mecanismo de
ressarcir os produtores que sofrem as
consequências das calamidades naturais e expandir o seguro agrícola, sem
com isso descurar os mecanismos de
estabilização de preços.
Estas acções, segundo Correia, deverão entrar em vigor já na próxima
campanha agrícola, na qual se espera
que até ao fecho, gere cerca de 340
mil empregos passíveis de auditoria.
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Presidente do BAD posiciona-se:

“Sou inocente”
O

Johnson-Sirleaf, que o elogiaram
pelos esforços para garantir ﬁnanciamento para o combate à pandemia
da covid-19, e hoje do ministro das

presidente do Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD) afirmou, quarta-feira, que está inocente
das acusações de nepotismo e favorecimento e acrescentou que vai
continuar a trabalhar com todos os
accionistas para cumprir a missão
do banco.

“Apesar das tentativas sem precedentes feitas por alguns para prejudicar a
minha reputação e os procedimentos
de governação do banco, mantenho
a minha inocência relativamente às
alegações inventadas, que de forma
injusta tentam impugnar a minha
honra e integridade, bem como a reputação do BAD”, escreve Akinwumi Adesina em comunicado.
No texto, Adesina diz que tem sido
“inundado de um apoio tremendo” e
expressa “absoluta conﬁança na integridade do banco e no seus sistemas,
regras e procedimentos de governação”.
O comunicado surge em resposta às
notícias dos últimos dias, que dão
conta do lançamento de uma investigação independente e externa à
gestão de Adesina, na sequência de
uma denúncia anónima de funcionários do banco sobre favorecimento
e nepotismo, que foi classiﬁcada de
infundada pelo comité de ética do
BAD.
“Continuo conﬁante que, no ﬁnal
e como um colectivo, o Banco vai
emergir mais forte que nunca e continuar a apoiar o desenvolvimento
de África”, diz Adesina, garantindo
que vai “continuar a trabalhar com
todos e cada um dos accionistas para
garantir que o BAD mantém a sua
reputação global, arduamente ganha,
e que os sistemas institucional e de
governação são aplicados”.
A resposta do presidente do BAD
surge depois de a agência de informação ﬁnanceira Bloomberg ter
noticiado que a direcção do banco
decidiu lançar uma investigação
externa e independente à gestão de
Akinwumi Adesina, na sequência
desta exigência feita pelos EUA e
apoiada pelos países nórdicos.
De acordo com a Bloomberg, a direcção do BAD concordou com o
secretário do Tesouro dos Estados
Unidos, que defendeu uma investigação externa por ter “profundas
preocupações” com o relatório original que ilibou Adesina de favorecimento e de nepotismo na gestão
desta instituição multilateral ﬁnanceira.
Ao pedido dos Estados Unidos juntou-se a Suécia, a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca, além de outros
países não identiﬁcados no artigo da
Bloomberg, que cita duas pessoas
que conhecem a decisão, que ainda
não foi anunciada oﬁcialmente, e
que pode obrigar Adesina a afastar-se da liderança do banco até à conclusão do processo.
“Temos profundas reservas sobre a
integridade do processo da comissão; apelamos a que seja iniciada
uma investigação profunda sobre as
alegações usando os serviços de um
investigador externo, de alto gabarito”, lê-se numa missiva enviada pelos

Akinwumi Adesina

EUA ao presidente da comissão de
ética, que ilibou Akinwumi Adesina
das acusações feitas por um grupo de
funcionários anónimo.
“Considerando o âmbito, a seriedade
e o detalhe destas alegações contra o
único candidato à liderança do banco nos próximos cinco anos, acreditamos que um inquérito adicional é
necessário para garantir que o presidente do BAD tem apoio, conﬁança
e um mandato claro dos accionistas”, disse, numa carta divulgada na
segunda-feira, Steven Mnuchin, que
representa o maior accionista do
banco a seguir à Nigéria.
O presidente do BAD foi acusado por um grupo de denunciantes
funcionários do banco de entregar
contactos a conhecidos e de nomear
parentes para posições estratégicas
no BAD, o maior banco multilateral
africano.
Depois de examinar as alegações
“ponto por ponto”, o comité concluiu que “a queixa não é baseada em
nenhum facto concreto e sólido”, de
acordo com a conclusão da investigação, que data de 26 de Abril, e foi
consultada pela agência de informação ﬁnanceira Bloomberg.
Akinwumi Adesina, de 60 anos, é o
único candidato à liderança do banco para os próximos cinco anos, e
tem repetidamente negado as acusações de que é alvo por parte do grupo de funcionários do banco, com
sede em Abidjan.

Apoios
As críticas dos EUA, três meses
antes da assembleia-geral que escolherá o novo presidente, surgem na
sequência dos comentários do presidente do Banco Mundial, David
Malpass, em Fevereiro, segundo os
quais os bancos de desenvolvimento
multilaterais, entre os quais o BAD,
tendem a dar empréstimos demasiado depressa e, no processo, aumentam os problemas dos países africanos com o endividamento.
O BAD refutou estas alegações e
exempliﬁcou que a Nigéria, um dos
países citados por Malpass, tinha recebido mais empréstimos do Banco
Mundial do que do banco africano,
e classiﬁcou as declarações como
“erradas e sem correspondência aos
factos”.
Também nas últimas semanas,
o banqueiro tem recebido vários
apoios, entre os quais está o do
chefe de Estado da África do Sul
e presidente em exercício da União
Africana, Cyril Ramaphosa, e da
antiga Presidente da Libéria Ellen

Finanças da Guiné Equatorial.
O BAD é o maior banco multilateral e tem um ‘rating’ de triplo A
das três maiores agências de rating

- Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch
–, tendo como accionistas 54 nações
africanas e vários países fora do continente.

Art Direction by www.bangbang.agency
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Cabo Delgado também é Moçambique.
Os ataques levados a cabo por homens altamente armados supostamente sem
rosto, conhecidos somente por “insurgentes”, tiveram início no dia 05 de
Outubro de 2017 no distrito de Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado.

Movimento da Sociedade Civil:
Cabo Delgado também é Moçambique

REPUDIAMOS O SILÊNCIO DO GOVERNO
EM RELAÇÃO À ESCALADA DE VIOLÊNCIA
E MORTES EM CABO DELGADO

Inicialmente, os homens armados atacavam as posições das forças de defesa
e segurança, mas depois passaram a atacar as comunidades, destruindo suas
habitações, assassinando pessoas e perpetuando saque nas residências, nos
estabelecimentos comerciais e unidades sanitárias.

Mensagens-chave:
Nós, Organizações da Sociedade Civil moçambicana, cuja missão é proteger os
direitos dos mais vulneráveis e contribuir para promover uma cultura de exercício
de cidadania activa…:

01 REPUDIAMOS

o silêncio ensurdecedor das autoridades moçambicanas
face à escalada de violência em Cabo Delgado e exigimos que o governo
partilhe informação oficial com regularidade, informando de forma clara
sobre o que está a acontecer, o balanço dos ataques, a resposta do governo à insurgência nesta província;

02 EXIGIMOS informação sobre as medidas socioeconómicas para garantir
condições básicas de subsistência para os milhares de deslocados (acomodação, alimentação, provisão de água potável, apoio psicossocial e
cuidados de saúde) por forma que as organizações da sociedade civil
também possam colaborar com os esforços do governo;

03 EXIGIMOS a disponibilização de informação sobre o que está a ser feito

para garantir o direito à Educação às crianças deslocadas pelo conflito e
que assistência tem sido dada para a sua protecção, bem como a
protecção e apoio aos professores e educadores afectados;

04 EXIGIMOS a tomada de medidas que lidem com as questões estruturais

que estão a promover a insurgência (a pobreza, desigualdades, péssimas
condições de subsistência, actividades ilegais) para pôr fim à violência em
Moçambique;

05 EXIGIMOS o fim das perseguições, intimidações e violência contra activis-

tas, líderes comunitários, jornalistas e demais agentes de informação, bem
como a devida responsabilização dos agentes de força e segurança do
Estado que abusem da sua autoridade e violem a integridade e os direitos
humanos dos cidadãos e cidadãs nas zonas de conflito;

06 EXIGIMOS a criação de mecanismos de diálogo e acolhimento de ex-insur-

gentes, ou de jovens que estejam a ser aliciados para se juntarem aos
insurgentes, de forma a oferecer alternativas pacíficas e inclusivas a estas
pessoas para que não optem pelo caminho da violência;

Nas últimas semanas, os ataques foram caracterizados pela destruição de
edifícios públicos, em particular secretarias distritais, serviços distritais,
residências dos administradores e das forças de defesa e segurança), bem
como o saque e ateamento de fogo em infra-estruturas comerciais privadas,
com destaque para agências bancárias.
Segundo os escassos dados disponíveis, até ao momento, foram afectadas
directamente mais de 40 mil famílias, com mais 1000 mortos (alguns decapitados), centenas de machambas, 8 tractores, 1.227,58 toneladas de castanha de
caju queimadas. Foram ainda saqueadas 5 Unidades Sanitárias, bem como
dezenas de instituições públicas e privadas saqueadas e incendiadas.
Dados do sector de Educação em Cabo Delgado indicam que de 2017 a 2020,
nos 8 distritos afectados, não há aulas em pelo menos 107 escolas, afectando
56.402 alunos, dos quais 5.768 refugiaram-se noutros locais, e 1.110 professores, conforme a tabela abaixo.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Distrito
M.Praia
Palma
Macomia
Nangade
Quissanga
Meluco
Muidumbe
Mueda
Total

Escolas afectadas
30
17
23
10
09
11
06
01
107

Entretanto, apesar de a situação estar a piorar, as autoridades públicas, em
especial o Presidente da República, Filipe Nyusi, o “empregado dos moçambicanos”, continuam a se pronunciar de forma vaga e deficiente sobre o assunto.
Mais ainda, não há informações esclarecedoras sobre o que está a acontecer e
o que está sendo feito pelo Governo para proteger as populações vítimas
desses malfeitores, numa altura em que as Forças de Defesa e Segurança
estão focadas em atacar e violentar os cidadãos, activistas e jornalistas
através dos esquadrões da morte, repreensão às manifestações sociais,
espancamento de cidadãos entre outras formas de violência, consubstanciando uma violação grave aos Direitos Humanos.
Além destes factores, é notável que a indústria do gás natural em Cabo Delgado, que envolve grandes empresas multinacionais, está a aumentar ainda mais
as tensões sociais na região, uma vez que as comunidades mais afectadas por
esta indústria têm sofrido um processo de empobrecimento, e agravamento da
sua insegurança alimentar devido à perda de terras e meios de subsistência.
Adicionalmente, com a situação da pandemia COVID19, cujo epicentro em
Moçambique é precisamente a província de Cabo Delgado, há um agravamento
e precarização generalizada de todas as condições de vida da população,
constituindo um momento de grande crise humanitária que deve exigir
esforços redobrados por parte do Governo.

Nós, Organizações da Sociedade Civil moçambicana, cuja missão é
protegermos os direitos dos mais vulneráveis e contribuir para
promover uma cultura de exercício de cidadania activa…:

01

Repudiamos o silêncio ensurdecedor das autoridades moçambicanas face
à escalada de violência em Cabo Delgado e exigimos que o governo partilhe informação oficial com regularidade, informando aos moçambicanos
sobre o que está a acontecer, o balanço dos ataques, a resposta do governo à insurgência nesta província;

02

Exigimos informação sobre as medidas socioeconómicas para garantir
condições básicas de subsistência para os milhares de deslocados (acomodação, alimentação, provisão de água potável, apoio psicossocial e
cuidados de saúde) por forma que as organizações da sociedade civil
também possam colaborar com os esforços do governo;

03

Prof. afectados
452
46
115
20
359
73
43
02
1.110

Desde o início da violência, os insurgentes atacaram de forma sucessiva os
distritos de Palma (todo o distrito), Nangade (Pundanhar, Nkonga, Litingina e
Muiha), Muidumbe (Chitunda e Miangalewa), Macomia (Mucojo e Quiterajo) e
Quissanga (Namaluco, Cagembe, Bilibiza, Mahate e Quissanga Sede, Bilibiza),
Meluco (Imbada e Nangororo), condicionando por completo e gravemente a
vida da população indefesa.
Os ataques contínuos têm igualmente afectado a implementação das actividades, tanto por parte do Governo, assim como de Organizações da Sociedade
Civil, ávidas em proteger os direitos dos mais vulneráveis.

01
Após os ataques a maioria da população destes distritos deslocou-se para os
distritos de Mueda, Montepuez e cidade de Pemba na província de Cabo Delgado e Nacala, na província de Nampula.

Alunos afectados
28.260
2.125
7.698
1.527
10.047
3.370
3.278
97
56.402

02

03 EXIGIMOS a tomada de medidas que lidem com as questões estruturais

que estão a promover a insurgência (a pobreza, desigualdades, péssimas
condições de subsistência, actividades ilegais e a violência desmedida do
Estado) para pôr fim à violência em Moçambique;

04 O

GOVERNO deve intensificar ainda os mecanismos de criação de
emprego e auto-emprego para os jovens nas zonas rurais de modo a evitar
o seu aliciamento para integrarem os grupos de malfeitores, bem como
criar quotas para a empregabilidade dos jovens locais nos megaprojectos
em implementação. De igual forma, o Governo deve expandir e facilitar o
acesso aos centros de formação técnico-profissional para os jovens após
a conclusão do ensino primário e secundário, dadas as dificuldades para
aceder ao ensino superior.

05 EXIGIMOS a disponibilização de informação sobre o que está a ser feito

para garantir o direito à Educação às crianças deslocadas pelo conflito e
que assistência tem sido dada para a sua protecção, bem como a
protecção e apoio aos professores e educadores afectados;

06 EXIGIMOS o fim das perseguições, intimidações e violência contra activistas, líderes comunitários, jornalistas e demais agentes de informação, bem
como a devida responsabilização dos agentes de força e segurança do
Estado que abusem da sua autoridade e violem a integridade e os direitos
humanos dos cidadãos e cidadãs nas zonas de conflito;

07 EXIGIMOS a criação de mecanismos de diálogo e acolhimento de ex-insurgentes, ou de jovens que estejam a ser aliciados para se juntarem aos
insurgentes, de forma a oferecer alternativas pacíficas e inclusivas a estas
pessoas para que não optem pelo caminho da violência;

Organizações signatárias:

Associação DIMONGO; CCM – Conselho Cristão de Moçambique; OKUMI; ADBG;
Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Montepuez; Associação dos
Surdos de Moçambique – ASUMO; ASSOCAP- Associação casa do Povo; CISLAMOConselho Islâmico de Moçambique; Plataforma das Organizações da Sociedade
Civil de Quissanga; Plataforma das Organizações da sociedade civil de Ancuabe;
AMODE; ADEMO – Associação dos Deficientes de Moçambique; ASSANA – Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Chiúre; Plataforma das
Organizações das Organizações da Sociedade civil de Macomia.
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O não pronunciado edil no caso Matavele

As costas quentes do camarada Machava
Por Armando Nhantumbo

H

remane Suleimane, um inﬂuente comerciante local. Por sua vez, Arminda Vombe é uma militante com uma
longa estrada na Frelimo, tendo sido
a primeira presidente da Assembleia
Municipal de Chibuto, e deputada da
Assembleia da República por duas
legislaturas.
“Ninguém da base queria Machava,
por isso que convenceram os dois a
retirarem as candidaturas, porque,
com eles, Machava não passava”, conta uma fonte.

enrique Machava, o proprietário da viatura de marca Toyota, Modelo Mark
X, com matrícula ADE 127
MC, usada no assassinato de Anastácio Matavele, é um camarada que
goza de forte protecção no partido,
incluindo ao nível central.

Além de quadro sénior da Frelimo em Gaza, Henrique Machava
é primo de Eliseu Machava, antigo
secretário-geral da Frelimo, o segundo cargo mais importante no partido,
depois do presidente.
Henrique Machava nasceu a 13 de
Julho de 1973, em Chibuto, a mesma terra natal de Eliseu Machava. Os
pais de Henrique e Eliseu são irmãos
biológicos.
Embaixador de Moçambique em
Cuba, desde Janeiro de 2018, Eliseu
Machava já foi primeiro-secretário
da Frelimo em Gaza e administrador dos distritos de Chicualacuala e
Mandlakazi, na mesma província.
Quem conhece as costas quentes de
Henrique Machava diz-se não surpreendido com a protecção que o edil
está a ter no caso Matavele, no qual,
apesar de ser proprietário da viatura
usada no assassinato, foi despronunciado pelo Tribunal.
As chamadas eleições internas para a
escolha do candidato da Frelimo nas
eleições autárquicas de 2018, na vila
autárquica de Chibuto, foram reveladoras do proteccionismo de que Machava goza no partido.
Ao que o SAVANA apurou, Machava não passou pelo crivo do Comité

Na sua graduação, Alfredo Chichongue não quis perder uma pose para a
eternidade com seu amigo Henrique Machava

de Zona Sede de Chibuto, ao qual
está adstrita a área municipal.
Os 127 membros deste Comité, dos
quais 97 primeiros secretários de
círculo e 30 membros eleitos, não
elegeram Machava. O candidato foi
imposto de cima, com Verónica Macamo, actual ministra dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, como
chefe da brigada central de assistência à província de Gaza, e Margarida
Mapandzene, hoje governadora de
Gaza, como chefe da brigada provincial.
Machava apareceu na lista da Frelimo à última hora, levado de Xai-Xai, onde era delegado do Instituto
Nacional de Acção Social (INAS).
Nessa qualidade, Machava tinha residência oﬁcial na capital provincial
de Gaza.
Nas internas, tinha dois adversários,
Arminda Vombe e Abdulremane Su-

leimane, mas, curiosamente, ambos
retiraram as candidaturas à boca da
votação. Vombe e Suleimane teriam
sido pressionados a retirar candidaturas para deixar caminho aberto para
Henrique Machava.
Por lógica, quem renúncia da candidatura sai, automaticamente, da corrida, mas Arminda Vombe e Abdulremane Suleimane viriam, mais tarde,
a ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Assembleia Autárquica de Chibuto, respectivamente,
mesmo, portanto, sem terem passado
por eleição.
Quadros da Frelimo conhecedores do
assunto fazem notar que a ocupação
da direcção da Assembleia Municipal
terá sido a moeda de troca para os
dois retirarem as candidaturas. Entre
os três, Henrique Machava era dado
como o menos forte.
O mais favorito a vencer era Abdul-

Estampa Frelimo
Mas, da Frelimo, não é só Henrique Machava com ligações ao caso
Matavele. Alfredo Chichongue, um
oﬁcial das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), afecto
ao Centro de Recrutamento de Xai-Xai, distribuiu camisetas e bonés da
Frelimo ao esquadrão de morte, nas
vésperas do assassinato de Matavele,
a 7 de Outubro de 2019.
Chichongue teria estado na linha da
frente da operação para assassinar
Matavele. O oﬁcial, de estatura baixa, é descrito como muito próximo a
Henrique Machava, o edil proprietário da viatura assassina.
Chichongue vive também em Chibuto, onde terá sido consertada toda
a operação para calar o activista Matavele.
A ligação de membros da Frelimo,
incluindo um edil por esta formação
política, no assassinato de Anastácio
Matavele, é uma coincidência que
sempre conspirou contra o partido
no poder.

É que Anastácio Matavele foi assassinado no calor de uma intensa polémica sobre as eleições em Gaza, que
deixavam a Frelimo nervosa, incluindo o presidente e então candidato
presidencial do partido, Filipe Nyusi,
que, na sua qualidade de presidente
da República, chegou a “cortar capim
alto”, como tratou Rosário Fernandes, o então director do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) que, do
seu jeito, desmentiu que Gaza tivesse
1 166 011, mas sim 836 581 apenas.
Para além de director executivo do
Fórum das Organizações Não Governamentais de Gaza (FONGA) e
vice-presidente do Fórum Nacional
de Florestas, Anastácio Matavele era director executivo da Sala da
Paz [para a zona sul que, para além
de Gaza, inclui Maputo e Inhambane], uma plataforma de organizações
da sociedade civil para a observação
eleitoral.
A Sala da Paz denunciou diversas irregularidades do processo eleitoral e,
ironia do destino, Matavele foi baleado quando regressava de uma formação de observadores eleitorais.
Na qualidade de observador eleitoral,
numa província com um recenseamento problemático, era um declarado incómodo aos planos de Gaza,
uma província bastante hostil à oposição, mas com cadáveres a votarem
na Frelimo.
Até porque os assassínios de Matavele estavam a cumprir “ordens para
matar” emitidas dentro de uma corporação que é dirigida pelo Governo
da Frelimo.

Contentores de madeira em toros apreendidos semana passada na Beira

Contornos de “crime” ainda por desvendar
Por Raul Senda

U

ma semana depois da descoberta da infracção, as
autoridades florestais e
a Procuradoria Geral da
República (PGR), ao nível da província de Sofala, ainda procuram
desvendar os contornos em que 50
contentores de madeira em toros,
apreendidos no passado dia 21, foram parar nos estaleiros da empresa
Afanti Trading.
A madeira em alusão estava prestes
a ser exportada para o mercado asiático, sobretudo a China, numa altura
em que, a legislação moçambicana
proíbe exportação de madeira em
toro.
A madeira do tipo Chacate Preto e
Sândalo foi encontrada nas instalações da empresa chinesa, no distrito
de Dondo, província de Sofala, durante uma acção de ﬁscalização da
Direcção de Floresta e Fauna Bravia
de Sofala.
Convencidas de que se estava perante um caso de tentativa de exportação de madeira em toros para China, além de apreender a madeira, as
autoridades ﬂorestais aplicaram uma
multa de 500 mil meticais à empresa
infractora.
A madeira em alusão era prove-

niente das províncias da Zambézia
e Tete, pelo que, antes de chegar ao
distrito de Dondo, passou por vários
postos de controlo, sem que as irregularidades fossem detectadas.
Sobre o assunto, o SAVANA contactou o director-geral da Agência
Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA), Eduardo Samuel, que aﬁrmou que ainda
aguardava pelo relatório das autoridades ﬂorestais ao nível da província de Sofala. Portanto, estes é que
tinham subsídios para falar do assunto.
Por seu turno, Ermelinda Xavier,
directora provincial dos Serviços
de Ambiente em Sofala, explicou
que ainda decorrem investigações
para se apurar os contornos em que
a madeira passou por vários postos
de controlo até chegar a província de
Sofala.
Segundo Xavier, trata-se de uma
empreitada que para além dos serviços ﬂorestais de Sofala, inclui a
PGR através do Gabinete Central
de Combate à Corrupção (GCCC).
“Quando apreendemos a madeira
exigimos que a empresa esclarecesse
os contornos que culminaram com a
contentorização da madeira em toros. Como não conseguiu explicar e

muito menos provar a legalidade da
madeira, o primeiro passo, foi a aplicação de multa de 500 mil meticais
e a apreensão de madeira a favor do
estado”, disse.
A dirigente sublinhou que o segundo passo foi a abertura de um
inquérito que deverá determinar as
circunstâncias em que o produto
foi parar no local. Nesta operação
também está envolvida a PGR para
questões de índole criminal, caso se
constante a existência.
Recordar que num passado não muito distante, recorrendo a uma ﬁgura
jurídica estranha à legislação ﬂorestal, o chefe substituto dos Serviços
Provinciais de Florestas e Fauna
Bravia de Tete, Damião Caliano,
emitiu mais de 30 despachos que
permitiram a saída de madeira das
zonas de corte para a capital provincial de Tete assim como para outras
províncias.
Num desses despachos, Damião Caliano autorizou a exportação de 15
mil metros cúbicos de madeira em
toros para a República Popular da
China.
A autorização da saída de madeira
para China foi feita sem o conhecimento do então director nacional
das Florestas, Xavier Sacambuera,

tal como ele próprio disse ao SAVANA.
“Não tenho conhecimento dessas
autorizações. Vou me inteirar junto
aos colegas”, disse Sacambuera, no
contacto que manteve com jornal na
tarde do dia 13 de Maio.
Coincidência ou não, no dia 17 de
Maio, Xavier Sacambuera foi exonerado do cargo de director Nacional
de Florestas e no seu lugar foi indicado Imede Falume.
FNF na ofensiva
Um dia após o anúncio da apreensão de 50 contentores de madeira
em toros, que estava prestes a zarpar
para China e que se presume que a
mesma resulte das autorizações ilegais de Damião Caliano, o Fórum
Nacional de Florestas (FNF), uma
coligação de organizações da sociedade civil que advogam pela exploração sustentável dos recursos naturais,
lançou um grito de contestação contra o silêncio das autoridades perante as ilegalidades que se registam no
sector ﬂorestal.
O posicionamento que dentro de
dias deverá ser entregue a ministra
da Terra e Ambiente, Ivete Maibasse, a organização pede a intervenção
das autoridades administrativas e ju-

diciárias a ﬁm de se fazer cumprir a
lei, penalizando os infractores e dessa forma acabar-se com o saque as
ﬂorestas moçambicanas.
O documento sublinha que, por
despacho ministerial de 29 de Março de 2018, o ministro que tutela a
área ﬂorestal decretou a suspensão
de emissão de Certiﬁcados de Produto em Estância, contudo, na prática ainda nota-se a proliferação de
outras formas deste documento denominadas “autorizações” que legitimam a recolha, transporte e trânsito
de produtos ﬂorestais mesmo em
períodos de defeso, violando gravemente a legislação.
O FNF que aponta a província de
Tete como o epicentro das irregularidades refere que as autoridades
locais começaram com autorizações
para a madeira de espécie Nkula e
agora abrangeram mais espécies e
até proibidas ou de exploração interdita como: Mondzo e Pau-Ferro
“Responsabilizar disciplinar e criminalmente os funcionários a todos
os níveis que emitem autorizações e
que estejam claramente envolvidos
em actos ilícitos para que sirvam de
exemplo e desencorajem as práticas
ilegais”, lê-se no documento.
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Resumo do Observador Rural N° 92

IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19:
UMA AVALIAÇÃO INTERCALAR NAS CIDADES DE MAPUTO, BEIRA E NAMPULA
João Feijó e Ibraimo Hassane Mussagy
27 de Maio de 2020
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-92/
RESUMO

Metodologia:

Objectivo:

As observações realizaram-se em dois períodos distintos: de 6 a 9 de Maio
(quarta a sábado) e de 19 a 22 de Maio (terça a sexta-feira). A observação
nas barracas foi realizada no período nocturno (entre as 19 e as 21 horas) de
sexta-feira ou sábado e nos terminais e paragens de transporte durante as
horas de ponta (entre as 6 e as 9 horas ou entre as 16 e as 18 horas). Os quesWLRQiULRV IRUDP IHLWRV QXPD DPRVWUD GH  HOHPHQWRV QtYHO GH FRQÀDQoD
de 90% e margem de erro de 10%.) repartidos igualmente pelas três cidades.

Este texto avalia o nível de cumprimento das medidas de prevenção do COVID-19, estipuladas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência, nas
cidades de Maputo, Beira e Nampula, designadamente nas seguintes medidas: utilização de máscaras, cumprimento do distanciamento físico, e higienização de locais de concentração de pessoas. O estudo incide em quatro
grandes espaços: 1) terminais e paragens de transporte semi-colectivo; 2)
mercados municipais; 3) casas de pasto (barracas); e, 4) cemitérios e casas
mortuárias.
O texto foi realizado em parceria com a Universidade Católica de Moçambique (UCM), que procedeu à recolha de dados nas cidades da Beira e de
Nampula.

Principais constatações:
A aplicação das medidas de prevenção não foi imediata e as medidas foram
sendo progressivamente assimiladas pelos cidadãos: na maioria dos parâmetros de observação, registou-se um aumento do nível de cumprimento da
primeira para a segunda observação. Porém, o nível de cumprimento geral e
ainda bastante baixo e, portanto, de risco elevado.

Medida

Maputo
Beira
Paragens e Terminais de Transporte
Passageiros com máscara
95% a 100%
39% a 100%
My Love - Passageiros com máscara
85% a 100%
44% a 54%
Motoristas e Cobradores com máscara
76% a 100%
59% a 100%
Paragens com marcação no piso de
2ª observação
2ª observação:
distância
2 de 7
0 de 7
Paragens onde passageiros mantêm
2ª observação:
2ª observação:
distância
0 de 7
0 de 7
Mercados Municipais
Vendedores com máscara
40% a 100%
15% a 75%
Clientes com máscara
45% a 95%
0% a 53%
Distanciamento dos vendedores
0% a 85%
0% a 50%
Distanciamento dos clientes
0% a 65%
0% a 35%
Barracas
Encerradas
100% a 69%
100% a 46%
Cemitérios e Casas Mortuárias
Pessoas com máscara
100% a 70%
100% a 92%
2ª observação:
2ª observação:
Pessoas que realizam o distanciamento
75%
100%
2ª observação:
2ª observação:
Com higienização das mãos
3 de 4
100%

Nampula
18% a 95,7%
27% a 100%
0% a 100%
2ª observação:
0 de 6
2ª observação:
0 de 6
0% a 100%
0% a65%
0% a 100%
0% a 27%
96% a 32%
0% a 100%
2ª observação:
0%
2ª observação:
3 de 3


Medida: USO DE MÁSCARA

Maputo
Homens: 53%
Mulheres: 47%
0-20 anos: 50%
20-40 anos: 47%
+ de 40 anos: 57%

Beira
Homens: 52%
Mulheres: 47%
0-20 anos: 50%
20-40 anos: 50%
+ de 40 anos: 54%

Nampula
Homens: 49%
Mulheres: 36%
0-20 anos: 35%
20-40 anos: 43%
+ de 40 anos: 67%

Uso por nível de escolaridade

Analfabeto: 0%
Até 5ª classe: 0%
Até 7ª classe: 29%
Até 10ª classe: 50%
Até 12ª classe: 63%
Universidade: 75%

Analfabeto: 67%
Até 5ª classe: 40%
Até 7ª classe: 35%
Até 10ª classe: 39%
Até 12ª classe: 57%
Universidade: 73%

Analfabeto: 33%
Até 5ª classe: 60%
Até 7ª classe: 60%
Até 10ª classe: 25%
Até 12ª classe: 52%
Universidade: 46%

1º motivo por que não usa máscara

Incómodo

Incómodo

Incómodo

Uso por sexo
Uso por faixa etária

Na cidade de Maputo veriﬁca-se um maior cumprimento, tendendo a diminuir na
cidade da Beira e ainda mais na cidade de Nampula. Nas zonas periféricas das cidades,
existe um menor cumprimento das normas de precaução.
Os indivíduos do sexo masculino, os mais idosos e os mais escolarizados (neste caso,
excepto Nampula), são os que mais usam máscara.

Sugestões:
Sugere-se que exista uma intensiﬁcação nas acções de veriﬁcação das medidas de
precaução, nomeadamente com campanhas de informação e sensibilização directa dos
cidadãos (particularmente junto das mulheres e jovens) e nas zonas periféricas das
cidades, uma maior responsabilização das instituições municipais e uma maior pressão
educativa e, se necessário, sancionatória das forças policiais.
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ANÚNCIO PÚBLICO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR Fornecimento de Equipamentos
Cliente Final: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada
Projeto: LNG Moçambique
ZAGOPE Construções e Engenharia, entidade registada de
acordo com as leis da República de Moçambique, contratada pela CCS JV, consórcio contratado pela, Total para Engenharia, Gestão de Compras e Construção do Projeto de
LNG de Mozambique (“Projeto”), uma instalação de liquefação de gás natural, localizada na península de Afungi
na província de Cabo Delgado, destinada a se tornar uma
futura líder industria global de LNG, convida as empresas
interessadas a apresentar Manifestação de interesse para o
Fornecimento de Equipamentos para o Projeto.
1. ESCOPO DE TRABALHO
O escopo de trabalho inclui o seguinte:
%RPEDVGHÉJXD0'LD
%RPEDVGHÉJXD0'LD
3DLQpLV(OpWULFRV
)RUQHFLPHQWRHPRQWDJHPGHWDQTXHVSDUDGLHVHOFRP
FDSDFLGDGHGHP
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA
As empresas interessadas neste convite devem submeter
a sua Manifestação de Interesse (MDI) em participar no
processo de concorrência para o Fornecimento de EquipaPHQWRVDWUDYpVGRHQYLRGDVHJXLQWHGRFXPHQWDomRREULgatória:
2.1. Documentação Técnica
a) Cópia válida da licença de operação emitida pela autoridade competente.
E &HUWLÀFDomRGD(PSUHVD
2.2. Envio do formulário de (MDI)
As empresas interessadas neste convite devem submeter a
sua (MDI) enviando toda a documentação solicitada para o
seguinte endereço de correio eletrónico: procurement.mozambique@zagope.pt
3. IMPORTANTE:
a) O email a enviar deve referir-se ao objeto do Anúncio
Público “Fornecimento de “Equipamentos”.
b) Sujeitas à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas estarão aptas a receber da
=$*23(R3DFRWHGH4XDOLÀFDomR

c) A ZAGOPE, fará uma avaliação da documentação
acima solicitada e, se esta cumprir com os requisitos, irá incluir o fornecedor na lista de concorrentes para “Fornecimento de Equipamentos”.
d) O propósito das informações e documentos soliFLWDGRVpLGHQWLÀFDUHPSUHVDVTXDOLÀFDGDVHFRP
experiência que tenham capacidade comprovada
para que possam ser consideradas como empresas com potencialidade para entrar na lista de
concorrentes para “Fornecimento de Equipamentos”.
e) Este anúncio não deve ser considerado como
um convite à concorrência e não representa ou
constitui qualquer promessa, oferta, obrigação
RX FRPSURPLVVR GH TXDOTXHU HVSpFLH SRU SDUWH
de ZAGOPE, CCS JV ou Total para celebrar qualquer contrato com a sua ou com qualquer outra
EMPRESA participante desta consulta.
f) Todos os dados e informações fornecidas durante
o processo não devem de ser considerados como
um compromisso por parte da ZAGOPE, CCS JV
ou Total de celebrar qualquer acordo ou contrato
com a sua EMPRESA, e nem dará à sua EMPRESA o direito de reivindicar qualquer indenização.
J 2VGDGRVHLQIRUPDo}HVPDUFDGRVFRPR´FRQÀdencial” fornecidos de acordo com esta consulta
VHUmRWUDWDGRVFRPRFRQÀGHQFLDLVSHOD=$*23(
CCS JV ou Total, e não serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.
h) O prazo para envio da Manifestação de InteresVHSHORHPDLOLQGLFDGRDFLPDHVWiGHÀQLGRSDUD
 
i) Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de
Interesse serão de inteira responsabilidade das
próprias empresas e serão suportados integralmente pelas mesmas, as quais não terão direito a
qualquer reembolso por ZAGOPE, CCS JV ou da
Total não tendo essas empresas direito a quaisquer reclamações contra a ZAGOPE Construções
e Engenharia, CCS JV ou Total.
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PUBLIC ANNOUNCEMENT
EXPRESSIONS OF INTEREST FOR Supply of Equipments
Final Client: TOTAL E&P Mozambique AREA 1 Limitada
Project: LNG Mozambique
ZAGOPE Construções e Engenharia, an entity registered under the laws of the Republic of Mozambique, and
contracted by CCS JV, the consortium contracted by Total for Engineering, Procurement and Construction of
Mozambique LNG project (“the Project”), a natural gas
liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo
Delgado province, bound to become a future leader in
the global LNG industry, invites interested companies,
to submit an Expression of Interest for the Supply of
Equipments for the Project.
1. SCOPE OF WORK
The scope of the work includes the following:
6XSSO\RIZDWHUSXPSV0'D\
6XSSO\RIZDWHUSXPSVP'D\
6XSSO\RI(OHFWULFDO3DQHOV
6XSSO\DQG&RQVWUXFWLRQRIP'LHVHO7DQNV
2. DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit
their Expression of Interest (EoI) to participate in a tender process for Supply of Equipments by providing the
following mandatory information and documentation:
2.1. Technical documents
a) A copy of Company’s valid license to operate issued
by the relevant authority.
E &RPPHUFLDO5HJLVWUDWLRQ&HUWLÀFDWH
2.2. Submission of EoI
Interested companies should submit their Expression
of Interest by sending all the requested documentation
to the following email address:
procurement.mozambique@zagope.pt
3. IMPORTANT:
a) The Email submission must refer to the Public Announcement object Supply of Equipment.
b) Subject to the delivery and compliance of all the

above documentation, Companies may receive
IURP=$*23(WKH4XDOLÀFDWLRQ3DFNDJH
c) ZAGOPE, will evaluate the above requested documentation and, if it meets requirements, will
include the Vendor in the list for invitation to
tender for Supply of Equipment.
d) The purpose of the information and documents
LVWRLGHQWLI\VXLWDEO\TXDOLÀHGDQGH[SHULHQFHG
companies that have the proven capability to be
considered for potential invitation to tender for
Supply of Equipment.
e) This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent or constitute
DQ\SURPLVHRͿHUREOLJDWLRQRUFRPPLWPHQWRI
any kind on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement
with you or with any other Company participating in this enquiry.
f) All data and information provided within the
application shall not be considered as a commitment on the part of ZAGOPE, CCS JV or Total to
enter into any agreement or arrangement with
you, nor shall it entitle your COMPANY to claim
any indemnity.
J 'DWDDQGLQIRUPDWLRQFOHDUO\PDUNHGDV´FRQÀdential” provided pursuant to this enquiry will
EHWUHDWHGDVFRQÀGHQWLDOE\=$*23(&&6-9
or Total, and will not be disclosed to non-authorized persons or companies.
h) The deadline for submission of Expression of Interest through the email above indicated is set
IRU
i) Any costs incurred by the interested companies
in preparing the Expression of Interest shall be
solely the entire responsibility of the companies,
and shall be fully born by such companies which will not be entitled to any reimbursement by
ZAGOPE, CCS JV or Total and such companies
shall have no recourse to ZAGOPE, CCS JV or
Total.
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Educação, Capital Humano e Economia, em tempos de Covid-19, em Moçambique
3RU-RUJH)HUUmR,YDQ&ROOLQVRQH&DUORV/DXFKDQGH

A

hora e vez da Educação

A Covid-19 tem impactado, de diferentes formas,
nas esferas da economia e
da educação, no mundo e em Moçambique, em particular. Quase
todas as economias tiveram de rever em baixa as suas taxas de crescimento e o número de empresas
que encerram não pára de crescer.
Se a pandemia chegou, de forma silenciosa e mortífera, o desemprego
e a falta de esperança tem andado
juntos, com ruídos muito estrondosos. Até os funerais, curiosamente,
foram vítimas da pandemia.
Em cerca de 160 países do mundo,
o sector da educação paralisou suas
escolas primárias e secundárias,
bem como as suas instituições de
Ensino Superior, e calcula-se que
mais de 1.7 bilhões de estudantes
ﬁcaram em casa, para além de 63
milhões de professores que se viram privados de, presencialmente,
contribuir para o aumento da curva
de conhecimento dos jovens e das
crianças, com implicações gravíssimas aos ganhos dos últimos anos,
em especial, no que se refere à equidade (UNESCO, 2020).
Em Moçambique, são cerca de 8.4
milhões de alunos dos diferentes
subsistemas de ensino (geral, formação de professores e técnico-proﬁssional), pouco mais de 14
mil escolas paralisadas e um total
de mais de 156 mil professores que
não podem dar a sua contribuição e
aguardam, de forma paciente, para
a retomada, quando tiver que acontecer (DIPLAC, 2019). Estes indicadores são, ainda, agravados pelas
cerca de 1175 empresas encerradas
e mais de 12 mil postos de trabalho
perdidos, em apenas 30 dias (segundo o CTA, citado pelo jornal O
País em Abril 2020). Naturalmente, uma economia em recessão tem
impacto directo na educação e no
normal funcionamento das escolas.

O impacto do encerramento
das Instituições de Ensino
O encerramento compulsivo e integral destas instituições foi a medida
mais eﬁcaz adoptada pelo mundo
e por Moçambique, em particular,
mesmo que alguns estudos questionem a eﬁcácia desta medida
(Spaull, 2020), enquanto existem
também instruções sobre como e
quando fazê-lo (UNESCO, 2020).
Na realidade, estas medidas, sem
precedentes, sequer equacionaram
os danos e as consequências para
um sector tão sensível como o da
educação, que depende da estabilidade e de economias funcionais. Por
isso, se diz que depois da II guerra
mundial, nada semelhante havia
sido testemunhado e, portanto, as
consequências serão imprevisíveis.
O decrescimento da curva de conhecimento vai ser assinalável.
Muito antes da crise da Covid-19,
o sector da educação já experimentava uma crise de acesso e qua-

lidade e mostrava algum tipo de
fadiga, quer nos métodos, como
no ﬁnanciamento, colocando sob
pressão a mais básica planiﬁcação.
Com efeito, só na África subsaariana, cerca de 53% das crianças, com
10 anos ou menos, não conseguia
ler e escrever, apesar dos sucessivos investimentos. Uma realidade
que, igualmente, afecta Moçambique, com cerca de 2.5 milhões de
crianças, até a terceira classe onde,
segundo a última avaliação, só 4, em
cada 100 crianças, conseguiam ler e
escrever (INDE, 2016). Portanto,
nos encaixamos, de uma e outra
forma, numa pandemia que não
encontrou antídoto.
A maior crise, todavia – e aqui
faz-se referência aos relatórios da
UNESCO (sem dúvida, muitíssimo actualizados e referência sem
igual, durante esta crise!), do Banco
Mundial e ao relatório da conclusão
da reunião dos Ministros da Educação da segunda semana de Maio
do corrente ano, onde estiveram
presentes mais de uma centena –
continua centrada na própria formação de professores pois, na África subsaariana, 50% dos professores
primários e 64% dos professores
secundários, não possui formação
mínima e condigna para leccionar.
Portanto, o maior drama passa por
formar e rever a formação destes
professores e dota-los de ferramentas mais modernas para enfrentarem os desaﬁos da educação.
Em Moçambique, esta fasquia de
professores não qualiﬁcados se situa bem abaixo dos 20%, porém,
se questiona as competências da
formação providenciada pois, uma
grande percentagem dos professores primários possui um máximo
de 10 anos de escolaridade e, subsequentemente, um ou dois anos de
formação, o que se manifesta insuﬁciente para reverter o quadro da
qualidade de educação.

A Covid-19 e as Inovações
no Sistema de Ensino
A Covid-19 tem estado a impulsionar uma inovação sem precedentes
para assegurar a continuidade do
ensino e aprendizagem, através de
meios alternativos. Plataformas digitais, recurso a televisão e a rádio e
outras tecnologias de comunicação
foram accionadas e outras resgatadas. Apesar de tudo, esta inovação
tem se revelado como um factor
crítico, com os próprios professores
e técnicos, liderando esta revolução,
muitas vezes, sem o preparo suﬁciente, agravado pelos problemas
elementares de acesso à energia
eléctrica, de conectividade e, ainda,
por um massivo número de alunos
sem estes meios e recursos. Portanto, estes elementos conjugados
não dão qualquer garantia de que o
processo de ensino e aprendizagem
esteja a ser célere e universal. Aliás,
este é outro desaﬁo aos sectores res-

ponsáveis pela qualidade de ensino:
como garantir qualidade, num contexto de emergência?
Esta nova abordagem e, talvez, até
o uso abusivo das TICs que, de repente, é a tendência, colocando o
Ensino Superior no mesmo diapasão, pode se revelar enganosa e sem
a robustez que seria de desejar. Não
se pode fazer de conta que transmitimos conhecimento e, simultaneamente, que adquirimos esses
conteúdos e melhoramos a curva
do conhecimento.
Mesmos nos países desenvolvidos,
o ensino, através das TICs, está a
apresentar desaﬁos. Um Inquérito
realizado recentemente pelo Programa de Avaliação Internacional
de Estudantes da OCDE (OECD,
2020), mostra que a maioria dos
sistemas educativos, que participam
na mais recente administração do
PISA ( realizado em 2018), não
estão preparados para oferecer, à
maioria dos estudantes, oportunidades de aprender “online”. Os
dados baseiam-se em amostras representativas de 79 sistemas educativos, envolvendo mais de 600.000
alunos, com 15 anos de idade.
Conclue-se então que, as TIC (algumas vezes mal confundida com o
“digital”) não poderão ser as únicas
respostas. Há que combinar recursos, tecnologias diversas, experiências até, tendo sempre como base o
saber do aluno/estudante e sua condição para a aprendizagem, neste
caso concreto, experiência e acesso
à recursos.

O Ensino à Distância e o uso
de Plataformas
Os problemas fundamentais, apresentados pelos gestores dos sistemas educativos, no uso de pla-

taformas, relacionam-se com a
diﬁculdade de assegurar continuidade da aprendizagem académica
dos alunos, diﬁculdade em apoiar
alunos que carecem de capacidades
para um estudo independente, o
desaﬁo de garantir a integridade da
avaliação da aprendizagem dos alunos e problemas em orientar os pais
para que possam apoiar a aprendizagem dos alunos. Adicionalmente,
apontam para a diﬁculdade que os
professores têm de identiﬁcar objectivos curriculares prioritários,
face à realidade da disrupção do
sistema de ensino presencial. Isto
é, problemas em deﬁnir o que deve
ser aprendido durante o período de
distanciamento social (Reimers, &
Shleicher, 2020).
O grande risco está associado ao
acesso e a responsabilidade que temos de prover a mesma informação
para todos os matriculados. Verdade que existem cursos à distância.
Alguns já com tradição e outros
nem por isso. Numa avaliação feita
em ﬁnais de 2015, os cursos à distância eram de longe os que tinham
os resultados mais sofridos e as notas mais baixas (CNECE, 2016).
Um outro factor são as acções de
formação dos docentes e discentes,
em matérias de TICs, onde tudo
assume cariz alternativo e imediato:
“ensino à distância não é sinónimo
de aula online”.
Portanto, muito mais do que o debate sobre o pagamento ou não das
propinas das escolas e de outras
instituições privadas que domina o
viés e o cerne da questão, a sustentabilidade de todo um sector terá
de ser equacionada e, certamente,
as famílias já empobrecidas pela
crise, não poderão ﬁcar reféns de

uma pequena parte do bolo, mas
do conjunto de consequências pós
Covid-19, que estão longe de ser
determinadas.
Por outro lado, esta crise mundial
evidenciou a importância de um
grande actor: a família que, de repente, é o novo professor alternativo, ou seja, professor acidental. Em
Moçambique, o IOF 2014-2015
revelou que pelo menos 70,2% da
população possui algum tipo de
instrução, sendo de destacar que
40,9% concluiu o primeiro ciclo do
Ensino Primário, enquanto apenas
1,2% o Ensino Superior. Ora, esta
realidade ilustra que grande parte
dos alunos, depende principalmente
deste grupo de pais e encarregados
de educação, em teoria, sem preparo algum para docência. A rede de
Alfabetização e Educação de Adultos já instalada no País (262.641 alfabetizandos e pós-alfabetizandos,
de acordo com a DIPLAC, 2019),
poderia ser explorada como meios
de suporte ao ensino comunitário.

2VÀQDQFLDPHQWRVD
Educação e os riscos
associados
Nos últimos anos se tem abordado,
com relativa frequência, o conceito
de pobreza na aprendizagem (Learning Poverty), na perspectiva de que
se aprende pouco e as competências
não têm sido atingidas, porém esta
discussão terá de ser mais abrangente para incluir uma não redução de activos para a educação e a
obrigatoriedade de se contratarem
novos docentes e formar a todos
que não tiveram a oportunidade de
o fazer.
Ainda não parece muito claro
como a magnitude das perturbações da Covid-19 se vai manifestar

na formação de capital humano, no
mundo e em Moçambique, em particular, sobretudo, para as famílias
mais vulneráveis e para as jovens
mulheres. À redução das taxas de
matrículas, o corte nos investimentos que já estavam em regressão e
a diﬁculdade na contratação de novos docentes, poderão criar situações disruptivas em todo o sistema
educativo, em Moçambique, com
efeitos persistentemente nefastos
no longo prazo. Existe um temor
de que os níveis de desistência e o
absentismo voltem a ganhar espaço.
Mas, a educação da rapariga pode
ser a mais afectada e, consequentemente, a própria estabilidade da
sociedade, que continua longe da
normalização e da paz efectiva. Na
realidade, estudos sobre o impacto
da Covid-19 sobre a pobreza global,
revela um facto assustadoramente
surpreendente: pela primeira, desde
1990 (ano de publicação do primeiro Relatório de Desenvolvimento
Humano), a incidência da pobreza
baseada na renda sofrerá um aumento, ou seja, o número de pessoas que vivem na pobreza poderá
aumentar em 420-580 milhões, em
relação ao ano de 2018 (Sumner,
Hoy & Ortiz-Juarez, 2020).
Existe uma incerteza sobre o que
sucederá com os orçamentos e
com a quantidade e disponibilidade de escolas, sobretudo, privadas
e comunitárias, que poderão ser
coagidas a encerrar ou operar sob
condições pouco favoráveis, com
impacto no PIB (o ensino privado
contribuiu em cerca de 3%-4% para
o PIB2016). Para Moçambique, o
risco de os parceiros reduzirem os
seus apoios para à educação não
pode deixar de ser, nunca, equa-

cionado. Aliás, o número de países
que ﬁnanciam à educação não só
reduziu, como houve cortes signiﬁcativos no apoio directo ao sector
da educação. Mas, se estes apoios
não forem garantidos, o próprio
desenvolvimento sustentável, que
tem sido advogado e apregoado pelas Nações Unidas e outras agências
internacionais, será comprometido,
tal como todos os objectivos do desenvolvimento sustentável e, consequentemente, o aumento das desigualdades, invertendo décadas de
muito, e notável, progresso social.
Com rigor, precisamos de repensar
como o Covid-19 se repercutirá
neste e nos próximos anos. Parece
ser altura para todos actores públicos, privados e comunitários, se
unirem para apresentar soluções
viáveis e longe de suportes orçamentais do Estado, para salvar essa
população estudantil que, demograﬁcamente, não para de crescer,
considerando as projecções de crescimento populacional em Moçambique, propostas pelo INE (124%
até 2040), associado à uma taxa de
fecundidade de 5,0, entre outras razões, como por exemplo, o aumento
da esperança de vida (59 anos de
idade, em 2017).
No leque de questões a serem debatidas, as principais terão a ver com
o que vai acontecer com o ano académico de 2020: como efectivar as
avaliações e quais as competências
que ainda podem ser providenciadas aos alunos e estudantes? O que
terá sobrado do ensino à distância
e como será reorganizado o calendário escolar até ao ﬁnal do ano,
considerando os vários exames e os
compromissos para 2021? Claramente, será impensável submeter os
estudantes às provas completas de
avaliação, tomado por base, apenas,
as aulas providenciadas pelas plataformas digitais ou pelas questionadas teleaulas.
Na essência, este conhecimento não
foi passado para todos, aliás, mais
de metade da população estudantil,
não beneﬁciou destas aulas, e pode
não ter tido o devido acompanhamento de seus familiares.

seria re-calendarizar o ano de 2021,
prevendo um período de consolidação (trimestre), de modo a consolidar conhecimentos e competências
que deveriam ter sido adquiridas a
validadas ao longo de um ano lectivo, combinado ao aprimoramento
no uso de tecnologia e formação
técnica para os docentes, que podia até ser interpretado como “repetição do ano”, porém, teria uma
duração inferior, implicando um
exame geral, logo após este período.
Uma outra alternativa de estender
este período de consolidação por
um semestre, implicaria a re-organização de conteúdos oferecidos
hoje trimestralmente, para semestre, com impacto ao calendário escolar e estrutura curricular. Há que
considerar, porém, o seguinte: o ano
escolar iniciou a 04 de Fevereiro e a
01 de Abril foi decretado o Estado
de Emergência, portanto, as aulas
foram leccionadas em cerca de um
mês e catorze dias! O uso e recurso
à tecnologia parece ser irreversível,
porém, não podem ser improvisados e nem implementados ad hoc.
Poderia ser um ano especial de consolidação de conhecimento de base
e de aprimoramento dos instrumentos que vão conduzir à implementação do novo sistema nacional
de educação. Os professores e gestores escolares, sobretudo, teriam
aqui uma oportunidade suprema de
estudarem a fundo o nosso SNE e
eliminar todas as dúvidas e imperfeições que ainda se observam. As
universidades públicas poderiam
apoiar neste esforço, em particular,
a UP-Maputo e as novas UniRios,
cujos cursos estão associados a educação.
O mesmo deverá acontecer para
o subsistema de Ensino Superior
pois, para além de reforçar as competências tecnológicas, poderia colocar os estudantes dos primeiros
anos num processo de consolidação
das suas capacidades intelectuais e
formativas. Seria, por outras palavras, um ano (ou semestre) zero ou
propedêutico. Os restantes terão
de apertar o calendário e a programação, cortar as férias e ﬁcar
até ao começo do próximo ano nas

salas de aula. Enquanto se reﬂecte
sobre como se ultrapassar esta fase
de enorme indeﬁnição e desaﬁo aos
sistemas, também há que reﬂectir
sobre o pós-Covid 19, designadamente, sobre o regresso às aulas,
vindos de um ambiente no qual o
distanciamento social é/era a norma, com desigual acesso à recursos
pedagógicos e outras tantas diferenças.
Estas são algumas das questões
que passarão para o mainstream.
Como nos preparamos e criarmos uma base sólida para enfrentar os próximos tempos, parece ser
uma pergunta que vale um milhão
de dólares e que não tem resposta
imediata. Fica claro, porém, que
há domínios que merecerão toda a
atenção, designadamente, 1- planiﬁcação escolar (calendário e legislação aplicável), 2- infra-estrutura de
apoio ao ensino (TIC, ﬁchas, rádio,
TV e outros), 3- formação (professores, alunos/estudantes e até pais/
encarregados de educação), 4- ﬁnanciamento e 5- desenvolvimento
adaptativo dos curriculum.
De modo particular, e embora possa
ser importado para o ensino geral e
técnico-proﬁssional, as propostas
de retoma (vide ﬁgura abaixo) para
o ensino superior parecem ser menos críticas do ponto de vista de
pressão à selecção e implementação,
diferentemente do ensino geral,
especialmente se se considerar, por
exemplo a taxa de participação no
ensino superior em Moçambique
que é de 7% (UNESCO, 2018).
(Ver quadro Abaixo)
Na curva de conhecimento e gestão
humana, o momento se revela crucial, sobretudo depois de décadas
de um crescimento signiﬁcativo de
acesso e ingresso ao sistema de educação e criação de capital humano.
Uma mudança nas relações humanas e na interacção entre os seres
humanos parece ser eminente. Esta
é a nova ordem mundial que substituirá a ordem do Breton Woods. Nesta nova ordem não haverá países pobres e ricos ou com recursos e sem
recursos. Existirá uma educação
disruptiva e que chegará a todos. A
tecnologia 5G será imprescindível.

Uma educação com smartphones e
redes digitais acessíveis e estáveis.
Uma nova ordem que impõe restrições, cuidados sanitários extremos
e um novo projecto económico que
terá de resgatar milhões de trabalhadores do desemprego, para que
essa mesma educação possa progredir e prosperar.
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Os cenários possíveis
Sem os exames de avaliação, as classes sem exames vão avançar com
lacunas extremas, mas assim terão
de fazer para dar espaço aos novos
ingressos para as classes e níveis
subsequentes, e este é um dilema
à planiﬁcação escolar (ex. a 1ª classe recebe cerca de 1.6 milhões de
alunos/ano, segundo a DIPLAC,
2019). Já as classes com exames terão maiores diﬁculdades em fazer
os exames e garantir que as competências requeridas foram alcançadas, de modo a cumprir a função
classiﬁcatória, inerente aos exames.
O ideal (num cenário em que se
atravesse para o segundo semestre
de 2020 com as actuais restrições)

Adaptado de E. J. Maloney & J. Kim (2020)
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Deixem as crianças regressarem à escola
Por Arild Drivdal*

À

medida que a pandemia
continua a expandir-se em
todo o mundo, vemos que
a taxa de infecção está a
aumentar em alguns países e a diminuir noutros. Embora alguns
países tenham conseguido conter a
propagação do coronavírus, por enquanto, a maioria dos epidemiologistas concorda que ainda estamos
numa fase inicial da pandemia e que
há potencial para piorar. Ninguém
sabe quanto tempo a mesma irá durar. O calendário para o desenvolvimento de uma vacina e para se chegar potencialmente à imunidade de
grupo é altamente incerto. Embora
haja algum optimismo em torno do
desenvolvimento de uma vacina eﬁcaz, ainda não sabemos se ou quando a mesma estará disponível. Nessa
situação de incerteza, os países têm
de continuar a implementar medidas preventivas de grande alcance,
sem pôr ﬁm às actividades económicas e educativas.
A certa altura, em Abril, nove em
cada dez crianças em idade escolar mundialmente estavam fora da
escola, segundo a UNESCO. Isto
inclui 8,5 milhões de crianças em
Moçambique, um quarto da população do país. À medida em que
os países saem do bloqueio, estão
também a reabrir as suas escolas
e a maioria está a pôr em prática
medidas de distanciamento físico e
outras medidas para as crianças em
idade escolar. Não há dúvida de que
existem prós e contras em relação
ao encerramento das escolas, uma

vez que nenhuma decisão sobre esse
tópico será perfeita, mas terá de se
basear numa ponderação cuidadosa
das vantagens e desvantagens. As
vantagens estão sobretudo relacionadas com a progressão académica,
o desenvolvimento intelectual e os
benefícios socioeconómicos da frequência escolar, enquanto as desvantagens estão relacionadas com
a percepção do risco de exposição
das crianças ao coronavírus e da
sua propagação a outros, tais como
os seus familiares idosos ou outras
crianças. A forma como avaliamos
os prós e os contras dependerá em
parte das características de cada
país, mas devemos estar conscientes
de que o impacto negativo da interrupção escolar foi muito bem estudado e documentado, enquanto que
o papel das crianças na propagação
do coronavírus é muito menos claro. Num país como Moçambique,
existem fortes argumentos a favor
da reabertura das escolas o mais rapidamente possível.
Embora ainda não haja consenso
cientíﬁco, a investigação da Austrália e de outros locais demonstrou que as crianças são infectadas
a taxas inferiores às dos adultos,
que raramente ﬁcam muito doentes
ou morrem devido ao coronavírus
e que propagam o vírus menos do
que os adultos. Estudos realizados
em mais de uma dúzia de países, incluindo a China e os Países Baixos,
demonstraram que menos de 10%
das infecções provêm de crianças,
e a maior parte delas ocorrem pro-

vavelmente no seio dos agregados
familiares, onde os membros da
família vivem em estreita ligação.
Na Austrália, os investigadores não
conseguiram encontrar quaisquer
indícios de que os estudantes tenham infectado outros estudantes.
Em suma, as crianças têm um risco
menor de serem infectadas pelo vírus e uma menor probabilidade de o
transmitirem.
Os benefícios de frequentar a escola são maiores e indiscutíveis,
sendo o benefício ainda maior para
as crianças de famílias pobres. As
interrupções de aulas por longos
períodos levam à perda de aprendizagem e dos ganhos académicos
que a criança tinha conseguido até
ao momento em que as aulas foram
suspensas. A criança não permanece
no mesmo nível quando as aulas param, ela regride e o sucesso escolar
a longo prazo é também afectado.
Nos EUA, por exemplo, foi demonstrado que as crianças podem
perder até dois meses de aprendizagem após as férias de verão. Este
efeito é agravado se acrescentar-se o
stress tóxico, a incerteza económica
e o deslocamento social, havendo
também um efeito cumulativo. O
stress e a incerteza podem inﬂuenciar o desenvolvimento cerebral de
uma criança e, embora a investigação mostre que as crianças mais novas tendem a ser mais resistentes do
que as mais velhas, mostra também
que o risco de os adolescentes abandonarem completamente a escola
após uma interrupção escolar é re-

lativamente elevado. Estudos recentes conﬁrmam que o encerramento
das escolas deixa as crianças mais
vulneráveis ao trabalho infantil, ao
casamento prematuro e à gravidez
precoce. Nos países pobres, os pais
preferem muitas vezes que as crianças trabalhem nas machambas ou
no mercado em vez de as mandarem
de novo para a escola.
Em Moçambique, que tem uma
forte defesa demográﬁca contra o
coronavírus através da sua estrutura populacional jovem e factores
relacionados, existem outros benefícios claros de mandar as crianças
de volta à escola. Embora muitas
escolas, especialmente nas zonas rurais, tenham poucos recursos e por
vezes até careçam de salas de aula
ou carteiras, proporcionam um ambiente estruturado que as crianças
estão familiarizadas e com o qual se
podem relacionar. Isto, por sua vez,
reduz a incerteza. Apesar das deﬁciências de muitas escolas, proporcionam uma sensação de estabilidade, continuidade e previsibilidade.
Esta estrutura representa igualmente um canal de comunicação eﬁcaz
que as autoridades podem utilizar
para reforçar as medidas preventivas contra o coronavírus, tanto para
as crianças como para os seus pais.
Em partes de Maputo, por exemplo,
o encerramento de escolas parece
ter tido o efeito contra-intuitivo de
aumentar o risco de exposição das
crianças, uma vez que as crianças
têm muito mais tempo livre e poucas
restrições, mas pouca estrutura for-

mal ou orientação parental. Como
resultado, ignoram frequentemente o distanciamento social que um
professor poderia ter reforçado dentro do sistema escolar. É importante
sublinhar novamente que nenhuma
solução é perfeita e que o sistema
escolar tem o seu próprio conjunto
de desaﬁos, mas que é preciso ponderar as vantagens e desvantagens
e escolher as opções que melhor
equilibram o risco de infecção com
o risco de uma vasta gama de outros
efeitos adversos. Analisados através
de uma lente de pragmatismo, os
argumentos a favor da reabertura
das escolas compensam largamente
os riscos percebidos.
No que diz respeito à continuidade
da aprendizagem, Moçambique não
pode passar facilmente ao ensino à
distância, apesar de estarem a ser
feitas algumas tentativas. Embora
o ensino à distância como conceito
funcione em determinadas condições, funciona muito melhor para
crianças com bons recursos do que
para crianças pobres, a maioria das
quais não dispõe dos meios práticos
nem do apoio parental necessários
para o tornar eﬁcaz. Se a maioria da
população for pobre, o ensino à distância terá tendência para exacerbar
as desigualdades existentes se não
for apoiado de forma mais ampla
pelos pais e pelas instituições, e
essas estruturas de apoio não estão
actualmente presentes.
*Assessor técnico sénior da H2N.
Mestrado em Saúde Pública

O acesso à água é essencial na luta contra a Covid-19
Por Adam Garley*

O

mundo, tal como o conhecemos, mudou. Em todo
o lado, os países estão a
combater uma pandemia
mortal para a qual não estavam colectivamente preparados. Actualmente, o número total de pessoas
infectadas ronda os 5.5 milhões,
das quais pouco mais de 350 mil
perderam a vida. Esses números
provavelmente escondem a imagem verdadeira e, sem dúvida, continuarão a aumentar.
Apesar de Moçambique apresentar
melhores resultados do que muitos
países, houve recentemente um aumento signiﬁcativo nas cadeias de
transmissão. Isso levou a OMS a
declarar que o país está entrando
numa nova fase da epidemia. É
razoável supor que o país enfrentará uma batalha semelhante à
dos outros para conter o vírus. O
que também está a tornar-se cada
vez mais claro é que esta crise não
terminará numa questão de semanas ou meses. Um mundo com o
coronavírus é o novo ‘normal’ que
está aqui para ﬁcar para um futuro
previsível.
Os esforços do Governo moçambicano, em especial do Ministério
da Saúde, para combater e conter

o vírus são de louvar. Embora alguns destacados líderes mundiais
tenham tomado uma posição questionável para controlar a pandemia,
devemos estar gratos pela acção
decisiva que foi tomada aqui. Um
Decreto Presidencial que estabelece o estado de emergência foi um
passo importante e vemos e ouvimos, diariamente, as medidas de
prevenção que precisamos tomar
para nos mantermos seguros. Uma
estratégia clara para conter o vírus
é fundamental, dado o risco do sistema de saúde ﬁcar rapidamente
sobrecarregado, se for necessário
tratar um grande número de casos,
num curto período.
O distanciamento social é uma
parte fundamental desta estratégia
de contenção. Trata-se da ideia de
que precisamos de nos manter a
pelo menos um metro e meio afastados dos outros para evitar o risco
de infecção. Alguns países, como a
África do Sul, implementaram esta
medida, impondo um conﬁnamento muito mais rigoroso. Esta política é difícil de manter por um período prolongado. Num país como
Moçambique, o distanciamento
social tem sido extremamente difícil de seguir para a maioria das pes-

soas. Como é que se mantém o distanciamento social num mercado
movimentado como o de Zimpeto?
Ou num chapa cheio de gente à caminho do trabalho? Ou à espera de
tratamento em um hospital?
Outra mensagem fundamental que
está a ser transmitida é a importância da lavagem das mãos. Falando
do ponto de vista de uma organização que vem se debruçando sobre
higiene há quase quarenta anos,
estou muito empolgado por esta
prática estar, agora, a ser promovida com tanto fervor. A simples
acção de esfregar as mãos com
água e sabão pode, efectivamente,
matar o parasita microscópico que
conduziu a um nível de sofrimento
humano tão incrível e ao encerramento de grande parte da economia global. Será possível que algo
tão simples como uma barra de sabão consiga neutralizar esta ameaça? Será isto tudo o que precisamos
para salvar as nossas vidas e as das
nossas famílias e evitar uma nova
Grande Depressão que atrasaria
o nosso desenvolvimento durante
décadas?
Infelizmente, a resposta simples é
não. Leia esta frase mais uma vez
e notará que a lavagem das mãos

com sabão requer um outro ingrediente essencial para nos defender
contra o coronavírus. Água. E não
apenas qualquer água. Água segura e livre de contaminação. E aqui
reside o problema. Lavar as mãos
não é um acto simples, se não tiver
acesso a água segura e ﬁável. Infelizmente, esta é a realidade para
quase metade (46%) de todos os
moçambicanos em 2020.
A garantia de um acesso ﬁável à
água potável para todos está consagrada nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram
assinados colectivamente por governos de todo o mundo, incluindo
Moçambique. O objectivo é alcançar o acesso universal à água até
2030. Há ainda um longo caminho
a percorrer e a pandemia da Covid-19 injectou uma nova urgência.
A relação entre o acesso à água e a
saúde da população nunca foi tão
clara. Se queremos proteger-nos
deste vírus, e de muitos outros que
já existem ou que virão no futuro,
as pessoas têm de ter acesso à água
para poderem praticar a lavagem
regular das mãos em casa, nas escolas, nos estabelecimentos de saúde
e em locais públicos.
Embora tenham sido obtidos gan-

hos signiﬁcativos no aumento do
acesso à água, em especial nas zonas urbanas, muitas zonas rurais
continuam a ﬁcar para trás e existem enormes discrepâncias entre as
províncias. As águas subterrâneas
continuam a ser um vasto recurso
inexplorado por desenvolver. O investimento tem de ser inteligente
e não só em infra-estruturas, mas
também no desenvolvimento de
modelos de gestão e mecanismos
de apoio adequados para garantir
que a água continue a ﬂuir. As tarifas da água são necessárias para
cobrir os custos de funcionamento,
mas devem também ser acessíveis
para os mais pobres.
Alcançar a todos em Moçambique
com água vai exigir um esforço
concertado do Governo, dos Parceiros Internacionais de Desenvolvimento e do Sector Privado.
Exigirá uma forte liderança, coordenação e, acima de tudo, recursos
- tanto humanos como ﬁnanceiros.
Mas pode e deve ser alcançado se
quisermos assegurar um futuro seguro, saudável e economicamente
produtivo que este país justamente
merece.
*Director Nacional - WaterAid
Moçambique
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ANÚNCIO DE VAGA
A Representação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em
Moçambique pretende recrutar candidatos para o posto abaixo
mencionado para trabalharem na área de Emergência de Saúde.
 &RQVXOWRU 132 66$ 2ÀFLDO GH (PHUJrQFLD GH 6D~GH GD
&29,'(PHUJrQFLDGH6D~GHGD2060RoDPELTXH
Propósito
O propósito do cargo é prestar apoio técnico à Representação
GD206QRSDtVj3URQWLGmRH5HVSRVWDGH(PHUJrQFLD (PHU
JHQF\3UHSDUHGQHVVDQG5HVSRQVH(35 GD206HDR0LQLVWp
rio da Saúde a nível central e provincial em matéria de capaci
WDomRGRSDtVSDUDDGHWHFomRSUHFRFHFRQÀUPDomRHUHVSRVWDD
(PHUJrQFLDVGH6D~GH3~EOLFDHHYHQWRVGHLQWHUHVVHQDFLRQDO
ou internacional.
Objectivo
 3UHVWDU DVVLVWrQFLD WpFQLFD FRP YLVWD D UHIRUoDU R DYLVR
SUpYLRYLJLOkQFLDGHGRHQoDVSDUDDGHWHFomRHUHVSRVWD
DWHPSDGDVDVXUWRVGHGRHQoDVDRXWUDVHPHUJrQFLDVGH
VD~GHHR5HJXODPHQWR6DQLWiULR,QWHUQDFLRQDO
 5HIRUoDU DV DFWLYLGDGHV GH UHVSRVWDUHVLOLrQFLD GH HPHU
JrQFLDHGHSURQWLGmRDÀPGHUHGX]LUDPRUWDOLGDGHD
PRUELOLGDGHHVSHFLDOPHQWHGHYLGRDRLPSDFWRGRVVXUWRV
HRXGDVHPHUJrQFLDVGHVD~GHS~EOLFD
 $UWLFXODU FRP RXWURV VHFWRUHV SDUD GDU XPD UHVSRVWD GH
saúde pública em situações de emergência e surtos.
Descrição de funções
Sob a supervisão do Representante da OMS (WR) e a supervi
VmRGLUHFWDGRJUXSRGHWUDEDOKRGH(35GD206HP0RoDPEL
TXHRFRQVXOWRUWHUiDUHVSRQVDELOLGDGHJHUDOGHDSRLDUDJHV
WmRGHHPHUJrQFLDVGHVD~GHS~EOLFD SURQWLGmRFRRUGHQDomR
YLJLOkQFLDHUHVSRVWD QDVSURYtQFLDV
Este elemento irá:
$SRLDU D FDSDFLWDomR HP PDWpULD GH YLJLOkQFLD H GH UHV
posta integrada a doenças nas províncias e nos serviços
GLVWULWDLVGHVD~GH
/LGHUDUHRULHQWDUDGHÀQLomRGHSULRULGDGHVGHJHVWmRGH
FDVRVSURQWLGmRHUHVSRVWDHPFRQWH[WRVGHVXUWRV
5HIRUoDURVVLVWHPDVGHDSRLRjWULDJHPGHHPHUJrQFLDQDV
XQLGDGHVVDQLWiULDVDWUDYpVGDIRUPDomRGHSURÀVVLRQDLV
GHVD~GHGDJHVWmRKRVSLWDODUHGRSHVVRDOUHOHYDQWH
3UHVWDUDSRLRWpFQLFRHGDURULHQWDomRQRORFDODRVSURÀV
sionais de saúde em termos de cuidados de qualidade aos
doentes e de práticas relevantes de prevenção e controlo
GHLQIHFo}HV
&RRUGHQDUFRPRXWURVDJHQWHVGHUHVSRVWDHSDUFHLURVFOt
QLFRVQRWHUUHQRSDUDIRUQHFHURULHQWDo}HVWpFQLFDVHFOt
nicas sobre a gestão de casos em contextos de surto e nos
HVIRUoRVGHUHFXSHUDomRSyVVXUWRV
$SRLDUHUHIRUoDUPHFDQLVPRVHVLVWHPDVDGHTXDGRVGHUH
IHUrQFLDHIRUQHFHURULHQWDo}HVTXHJDUDQWDPDVHJXUDQoD
HRVFXLGDGRVQRWUDQVSRUWHGRVGRHQWHV
$VVHJXUDUDH[LVWrQFLDGHPDWHULDOPpGLFRGHHPHUJrQFLD
DGHTXDGRLQFOXLQGRHTXLSDPHQWRLQVWUXPHQWRVHPHGL
FDPHQWRVUHOHYDQWHV
$YDOLDUDVFDSDFLGDGHVHSUiWLFDVGH3&,HPXQLGDGHVGH
FXLGDGRV GH VD~GH GH HPHUJrQFLD KRVSLWDLV H XQLGDGHV
sanitárias. Fornecer recomendações técnicas para a obten
ção de acções de melhoria e monitorizar a implementa
omR

3DUWLFLSDUHDSRLDUDYLJLOkQFLDDLQYHVWLJDomRGHVXUWRVH
RVHVIRUoRVGHUHVSRVWDDPRQLWRULDHDYDOLDomRDDQiOLVH
GHGDGRVHDLQWHUSUHWDomRSDUDDWRPDGDGHGHFLV}HV
$VVHJXUDUPHFDQLVPRVGHFRRUGHQDomRSDUDDSUHYHQomR
e controlo de doenças estabelecidos a nível provincial e
GLVWULWDO
(ODERUDUXPUHODWyULRVHPDQDOFRQVROLGDGRGHHPHUJrQFLD
SDUDRJUXSRGHWUDEDOKRGH(35GD206VREUHDHYROX
omRGD(SLGHPLD
$SRLDURUHIRUoRGDVFDSDFLGDGHVHPPDWpULDGHIRUPDomR
e de actualização das competências dos cidadãos nacio
QDLVLQFOXLQGRDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHODYLJLOkQFLDD
QtYHOSURYLQFLDOHGLVWULWDO
3DUWLFLSDUQDSURGXomRGREROHWLPHSLGHPLROyJLFRVHPD
QDO
'RFXPHQWDUDVOLo}HVDSUHQGLGDVQRWHUUHQR
 5HDOL]DU TXDLVTXHU RXWUDV WDUHIDVPLVV}HV DXWRUL]DGDV
SHORJUXSRGHWUDEDOKRGH(35HSHOR:5
Competências (Genéricas)
3URGX]LUUHVXOWDGRV
3URPRYHUDLQWHJUDomRHRWUDEDOKRGHHTXLSD
&RPXQLFDUGHXPDIRUPDFUHGtYHOHHÀFD]
$YDQoDUQXPDPELHQWHHPPXGDQoD
&RQKHFHUHJHULUVHDVLSUySULR
Competências (Funcionais)
([SHULrQFLDFRPSURYDGDSDUDIXQFLRQDUHPHTXLSDVPXOWLGLV
FLSOLQDUHVHPXOWLQDFLRQDLV&DSDFLGDGHGHFRPXQLFDUGHIRU
PDFODUDHFRQFLVDRUDOPHQWHHSRUHVFULWR&RQKHFLPHQWRSUR
IXQGRGDVIHUUDPHQWDVHOHFWUyQLFDVGHDQiOLVHGHGDGRV
4XDOLÀFDo}HV$FDGpPLFDV
Essencial:3ULPHLURGLSORPDHP0HGLFLQD2ÀFLDOGH6D~GH
/DERUDWyULR(QIHUPDJHP
Desejável: 0HVWUDGRHP(SLGHPLRORJLDGH&DPSRRX03+
Experiência
Essencial: 2 anos de experiência relevante em epidemiologia
GHFDPSRYLJLOkQFLDGHGRHQoDVJHVWmRGHHPHUJrQFLDVGH
saúde pública ou área semelhante. A experiência de traba
OKRFRPDVDXWRULGDGHVQDFLRQDLVHRXWUDEDOKRVDQWHULRUHV
em situações de emergência sanitária constituirá uma van
tagem
Desejável: Experiência de trabalho com a OMS ou experiên
cia internacional prévia constituiria uma vantagem
Línguas:,QJOrV%RPFRQKHFLPHQWR3RUWXJXrVFRQKHFLPHQWR
excelente
Outras Competências (por exemplo, TI): competências exce
OHQWHVQDiUHDGHLQIRUPiWLFD :RUG([FHO3RZHU3RLQW
Local de Trabalho:3URYtQFLDV
Número de Vagas: Múltiplas
Nível:12%VWHS
Duração:4XDWURPHVHVFRPSRVVLELOLGDGHGHSURUURJDomRHP
IXQomRGDGLVSRQLELOLGDGHGHIXQGRVHGRGHVHPSHQKR

Candidaturas:
$206HQFRUDMDDFDQGLGDWXUDGHQDFLRQDLVHPSDUWLFXODU
as mulheres.
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EDITORIAL

Cartoon
Que tipo de
barreira é
essa?

S

A lição de Hampaté

U

ma crise como esta com a
Covid-19 retirou terreno aos
álibis e aos jogos de ilusionismo: é uma situação limite
que já não deixa escamotear o que os
regimes deveriam ter feito para protecção da sua comunidade e o que
não ﬁzeram. Nos EUA chega-se aos
cem mil mortos, grande parte deles
por não terem acesso a um sistema
nacional de saúde. Neste aspecto, a
Covid-19 mostra como o rei vai nu e
os desígnios de uma responsabilidade
social foram desviados para o interesse próprio de alguns; expõe a mentira
em acto.
Não se trata unicamente do sistema
nacional de saúde, inexistente, mas de
outros desastres visíveis na vida quotidiana e material das populações.
Em termos de política urbana, falemos do relaxe de deixar que as
periferias se desenvolvam de modo
atabalhoado, segundo o único princípio do ajuntamento, que hoje a crise
virológica demonstra ser um atentado
sanitário, pois, é inaceitável que mil
anos depois se repitam os erros que
levaram a Idade Média ao ﬂagelo das
pestes, como se nada fosse possível
aprender.
No Brasil, não foi apenas a corrupção
que deixou que as favelas, as casas e
as ruas se erguessem sem plano orientador, segundo o capricho e a propina, foi uma profunda ignorância, que
hoje se paga com a vida de milhares.
O resultado é um atraso cada vez mais
profundo. Não é com Mitsbushis e
Pradas e Toyotas com tracção às quatro rodas que se ganha o futuro mas
com livros, o livre acesso à informação
e a habilitação a fazermos uso dela.
A Covid-19 demonstra que o anti-intelectualismo galopante na última
década não pode mais guiar as nações.
Na globalização, que a Covid acentuou, falemos ainda da desvantagem
que representa a ausência de um “capital cultural legítimo” (usamos um
KOk NAM
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Se há vagas para políticos,
Beatriz Buchili está apta
e tivermos que nos guiar pelas declarações da Procuradora Geral da
República, Beatriz Buchili, na semana passada na Assembleia da República, podemos concluir que o desfecho do caso das dívidas ocultas
está mais longe do que perto.
Sobre este caso, a Procuradora Geral da República concentrou a sua intervenção na ﬁgura do antigo ministro das ﬁnanças, Manuel Chang, a quem
considerou peça-chave, cuja decisão ﬁnal sobre o seu destino estaria a retardar o prosseguimento do processo, prejudicando, desse modo, os outros
elementos indiciados do escândalo.
O problema de Manuel Chang é que a sua extradição está a ser requerida por
dois países que não têm nenhum controlo sobre a decisão ﬁnal a ser tomada
pelo governo da África do Sul.
No meio de um discurso que em certos momentos Buchili poderia ser facilmente confundida como mais uma deputada, com subtilezas dirigidas aos
deputados da oposição e ataques gratuitos à sociedade civil, ela repetiu o
mesmo discurso de há dois anos, acusando os Estados Unidos de falta de
colaboração na disponibilização de informação necessária para alimentar o
processo.
No seu esforço de se apropriar da paternidade sobre o processo das dívidas
ocultas, Buchili disse que as diligências feitas nos Estados Unidos estavam
a ser alimentadas a partir do trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República moçambicana, muito em particular do relatório de auditoria por ela
instaurado.
Contudo, há aqui dois factos que devem ser considerados relevantes. O primeiro é que a auditoria só foi possível graças à intervenção da comunidade
internacional, que inclusivamente se prontiﬁcou a pagar a factura da sua realização.
Em segundo lugar, apesar da instrução do processo na PGR ter iniciado em
2015, o mesmo só viria a ganhar celeridade a partir do dia 29 de Dezembro
de 2018, quando as autoridades sul-africanas executaram o pedido de detenção de Manuel Chang e o seu grupo, iniciando os procedimentos para a
sua extradição.
Todos estes factos jogam muito a desfavor de Moçambique que, como
se sabe, até à data nem sequer tinha ainda acusado formalmente Manuel
Chang ou qualquer um dos elementos do seu grupo. A precariedade da posição moçambicana tornou-se pior ainda pela diﬁculdade que as autoridades
deste país tiveram de retirar a imunidade a Manuel Chang; basta lembrar o
nascimento do termo “relaxamento” no léxico legal moçambicano.
Apresentar os Estados Unidos como o vilão e factor de bloqueio para o
prosseguimento do processo pode ajudar a conquistar alguma simpatia junto
de uma opinião pública já de si condicionada pelo preconceito da arrogância
americana que trata todos os outros países com desprezo, mas não é algo que
se vá substituir aos factos.
Como foi já referido, os Estados Unidos foram o primeiro país a submeter o
pedido de extradição junto do governo da África do Sul. Por outro lado, deve
ser entendido que numa situação em que os dois países estão em competição
sobre o mesmo sujeito, será apenas razoável que os americanos não se sintam
obrigados a colaborar num processo em que ao assim agirem, estariam literalmente a manifestar a sua pretensão de abandonar as acusações que movem
contra Chang no seu país. Acima de tudo isso, o que parece pesar mais na
atitude dos americanos, seria o dever de mostrar (por actos concretos) que a
partilha de qualquer informação judicial esteja a ser feita no melhor interesse
da justiça.
Na verdade, usar os americanos como pretexto para não se prosseguir com
o processo das dívidas ocultas parece ser uma estratégia de procrastinação,
destinada a ganhar tempo e permitir que seja este a encarregar-se do resto.
De facto, o relatório da auditoria trouxe elementos substanciais que permitem avançar com o julgamento dos demais elementos do grupo, ainda mais
adensados com as revelações feitas durante o julgamento de Jean Boustani,
no ano passado em Nova Iorque.
Na sessão parlamentar da semana passada, Buchili deu a entender que não
faria uso das declarações saídas do julgamento de Boustani, devido ao facto
de não as ter obtido pelos mecanismos oﬁciais. Mas se as transcrições do
referido julgamento – que até estão à disposição para quem as quiser adquirir
– não são suﬁcientemente oﬁciais para mover a PGR, então será necessário
descobrir um novo conceito do que é a oﬁcialidade.
Buchili teceu severas críticas ao que defendem que Manuel Chang deve ser
extraditado para os Estados Unidos, por considerarem ser naquele país onde
ele pode ter um julgamento justo. Mas pelo seu comportamento, com o qual
tornou-se indisfarçável o comando político que é determinante para o seu
trabalho, ela própria acabou por dar como justiﬁcados tais clamores, e que o
seu apelo ao patriotismo é apenas um conjunto de palavras vazias.
Claro que seria desejável que Chang fosse devolvido ao seu próprio país.
Com um sistema de justiça isento, objectivo e livre das amarras políticas, isso
permitiria que Moçambique recuperasse uma parte do dinheiro que foi roubado. Mas depois do espectáculo da semana passada no parlamento, tornou-se evidente que esse não é o caminho que se pretende seguir.
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termo de Pierre Bourdieu) e como
este para se constituir não se desliga
do problema da transmissão. Ora,
como o sistema tradicional entrou em
falência, ganha então relevância o papel que a leitura e a biblioteca podem
desempenhar para vencer essa desvantagem, numa estratégia deliberada
de recuperação.
O trabalho nesse sentido, e o mal é
geral, tem sido descurado pela razão
mais simples: os actuais líderes políticos não sendo leitores não se sensibilizam para o problema. Também
não são grandes falantes – vejam-se
os tropeços do português em Bolsonaro – e então não percebem que a
linguagem não pode ser reduzida a
um instrumento, tem antes a ver com
a construção de nós mesmos enquanto sujeitos falantes.
O que determina a vida dos seres humanos é em grande medida o peso
das palavras ou o peso de sua ausência. Quanto mais formos capazes de
nomear o que vivemos, mais aptos
estaremos para vivê-lo e transformá-lo. No oposto, a diﬁculdade de simbolizar, pode fazer-se acompanhar
de uma agressividade incontrolada.
Quando se é privado de palavras para
pensar sobre si mesmo, para expressar
a angústia, a sua raiva, as suas esperanças, só resta o corpo para falar: seja
o corpo que grita com todos seus sintomas, seja o enfrentamento violento
de um corpo com outro, na passagem
para o acto.
Nessas favelas não são apenas as construções que estão em más condições,
é um tecido social que se corroi. Para
tantos dos que lá vivem, também foi
diluída a capacidade de simbolizar, de
imaginar e, a partir daí, de pensar um
pouco por si próprio, em si próprio;
eis daniﬁcada a hipótese de ter um
papel na sociedade.
Aquele que se viu reduzido à irrelevância revolta-se, prefere morrer e
matar a não assinar os seus últimos
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gestos: a indiferença social cultivou
nele os gérmenes da violência. Encontra-se aqui a razão para a adesão
de muitos jovens às mensagens simplistas do Estado Islâmico: sentem-se
orfãos do seu Estado.
Daí que a construção psíquica, ou a
reconstrução psíquica, se revele tão
importante para a saúde das comunidades como a recuperação dos
bairros. Neste sentido, foi pertinente
e teve uma importância relativa a recuperação simbólica de bairros como
a Mafalala, embora esse gesto deva ser
apenas transacional porque não é digno converter a pobreza e a miséria em
Museu. Não creio que o Craveirinha e
a Noémia de Sousa (que conheci bem,
fui casado com uma sua sobrinha directa) achassem muita graça ao facto
de a Mafalala, orgulhosamente, ser
hoje destino para o “turismo cultural”;
antes defenderiam que o bairro se
convertesse numa zona “burguesa” e
fosse o espelho e a prova de um maior
desenvolvimento social e humano.
Do célebre e seminal texto de Hampaté Bá, A Tradição Viva, que recuperou muito da dignidade que era devido à cultura oral, nunca vejo citada a
sua conclusão: «A condição mais importante de todas, porém, é saber renunciar
ao hábito de julgar tudo segundo critérios
pessoais. Para descobrir um novo mundo, é preciso saber esquecer o seu próprio
mundo, de contrário o pesquisador estará simplesmente transportando o seu
mundo consigo ao invés de se manter à
“escuta”.»
Hampaté Bâ dirige-se apenas ao pesquisador/ investigador de fora? Isso
seria muito conveniente, mas é um
engano. Fala igualmente para os da
casa, os africanos.
Parece-me vital sermos hoje capazes
de reﬂectir nisto. Reforçar a capacidade de escuta é mais importante que
“reforçar” a fossilização duma suposta
identidade. Já não basta achar que o
próprio é exibir aos outros o nosso estômago de avestruz.
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O Desafio da Educação Virtual,
entre os Tecnófilos e os Tecnófobos
Por Severino Ngoenha, Alcido Cumaio, Giverage Amaral e Eva trindade

S

e Newton, que dizia ver
longe porque montado sobre os ombros de
gigantes, ou até o mais
recente Einstein, dostoievskiamente, regressassem e visitassem
os hodiernos laboratórios, não
necessariamente da NASA ou do
CERN (Organização Europeia
de Investigação Nuclear), mas
até do nosso misterioso Centro
de Investigação da Manhiça, ﬁcariam de certeza desfasados em
relação às tecnológicas em uso:
computadores, microscópios, barras magnéticas, cromatógrafos,
entre outros. Da mesma maneira,
se Luis Pasteur ou Marie Curie
investigassem até os laboratórios
uthuianos da defunta faculdade de
medicina de Inhambane, precipitadamente encerrada, ﬁcariam
desnorteados.
Em contra partida, Alberto Magno, professor da Sorbonne e magister do pai da suma teológica
(Tomás de Aquino) ou os sábios
de Salamanca - Francisco Vitória, Suarez e Gentile -, pais do
Direito Internacional Público do
século XVI, estariam como peixes
na água e continuariam a protestar cadetraticamente as exegéticas
hermenêuticas jurídicas, como
faziam outrora, sem precisarem
de mudarem nada nos métodos
pedagógicos de então e quiçá, os
seus conteúdos. Os primeiros talvez re-editassem a teodiceia com
as provas da existência de Deus e,
os segundos, a ius inventionis que
legitimou a conquista de Colombo e de Isabel a católica, a ius ad
bellum que se tornou no método
de relação da Europa com os outros (evidentemente, com o fundo
pretextual da ius predicanda evangelium).
A diferença entre a Naturwissenschaften e a Geisteswissenschaften
em Dilthey residia no objecto e
no método. Jean-francois Lyotard, na condição pós-moderna,
situa a diferença na linguagem e
na enunciação dos saberes. Mas a
principal distinção talvez se situe
no lugar da técnica nos processos
da produção cientíﬁca. Enquanto
as disciplinas e os saberes empíricos se tornaram tecnóﬁlas e se
deixaram impregnar, e aumentar
a sua perfomatividade, pelo desenvolvimento das tecnologias
modernas, as ciências humanas e
sociais mostram-se reticentes e,
às vezes, tecnofóbas.
Dos vasos medievais às farmácias de Dubrovnik (Dalmácia)
venezianos, a ciência médica, por
exemplo, não parou de se soﬁsticar e hoje integra no seu arsenal
os raios-X, as Hernioplastias,

Videolaparoscopias diagnósticas,
Biopsias,
EEG-Mapeamento,
Polissonograﬁa, e toda a espécie
de scanners corporais. Até a agronomia, a veterinária ou a botânica
não prescindem, hoje, de tecnologias para obter resultados mais
probantes e em consonância com
a evolução dos tempos.
Enquanto isso, a ﬁlosoﬁa, o direito, a sociologia e de uma maneira
geral, as studia humanitates continuam apegadas aos princípios
heurísticos e as epistemologia
que estão na sua origem, mas
também, infelizmente, às suas
taras metodológicas arquetípicas,
passadas e ultrapassadas.
As humanidades continuam ligadas a exegeses e a processos de
aprendizagem catedratais, com o
professor, qual Platão no jardim
do academus, ou Tomás nos bancos da Bolonha medieval, para
o gáudio do repetita iuvant dos
discípulos a pregar, e aqueles limitando-se a tomar notas e a
decorar para depois repetir nos
exames. Filósofos e juristas continuam cartesianamente a cogitar
e cicerianamente a interpretar,
mesmo se não em latino latinorum, mas em português moçambicanorum, a fazer da didaké uma
simples interpretatione (hermenêutica), quando não é uma mera
exegese.
Não há nenhum ﬁlósofo, jurista, sociólogo que se respeite, que
dentro do bolso do seu casaco
Yves Saint Laurent não tenha
um telemóvel, uma conta no facebook, whatsapp, linkedin; esses
instrumentos não são usados na
completude das suas funcionalidades, no geral com muita pouca
utilidade proﬁssional, o que aparece deslocado na sociedade onde
o M-pesa, M-kesh, conta móvel
são usados em todas barracas e
dumbanengues.
A diferença entre a Naturwissenschaften e a Geisteswissenschaften
reside hoje, essencialmente, no
uso cientíﬁco da tecnologia, na
adequação às metamorfoses do
tempo e à evolução da ciência e
da técnica como possibilidade de
fazer ciência.
Porém, apesar das diferenças de
graus, todos utilizamos os inauditos artefactos modernos, com
maior frequência para blogs, fofocas e debates intelectualoides,
para recreação, expansão do ego
através de postagens fotográﬁcas
de todos os micro segundos de
vida, enﬁm, como aliado ﬁel de
todo tipo de procrastinação.
De repente, o coronavírus chega
e obriga os universitários - do
Xipamanine como os de Tóquio,

de Muavire como os de Paris, de
Montepuez como os de los Angeles,
de Chibuto como os de Londres - a
utilizar os “brinquedos”, outrora proibidos no nosso ambiente
escolar, como meios de aprendizagem, como verdadeiros utensílios pedagógicos. De repente, a
criança macua, ronga e changana,
crescida no campo, educada por
baixo de uma árvore, viu-se catapultada a ser estudante cibernético, a ser alfabeto digital. De
repente tinham que aprender
como se cultivava a mandioca,
dançava-se o mapiko, faziam-se
os ritos de iniciação, tocava-se a
timbila por meio de instrumentos
produzidos, e sob vigilância não
autorizada, dos homens-deuses
do Silicone Valley.
É o Moçambique pré-moderno a
catapultar-se para a era pós-moderna e digital, ou para a promiscuidade entre a vida à volta dos
escombros da tradição e algumas
horas passadas por dia, na telescola, Google classroom, webnar,
Zoom, Google meet, Skype?
De repente, os nossos “brinquedos” converteram-se em objetos
pedagógicos. Mas como os brinquedos são próprios de crianças,
foi necessário que estas ensinassem aos seus professores como
eles de facto funcionam, na esperança que os velhos dinossauros
aceitassem voltar a ser crianças (a
ku thlelela ka u tsongwana).
Depois do recreio, com o desconﬁnamento, voltaremos às coisas
sérias. Mas o que são coisas sérias? O que deve ser a pedagogia
no século XXI? Os monólogos da
repetita iuvant e as pregações dos
professores?
Os estudantes revolucionários de
68 não queriam aulas em que os
professores se limitassem a dizer
o que eles podiam ler num dicionário ou numa enciclopédia o que
levou ao questionamento, ainda
actual, da função do professor
universitário, e a exigência de
uma pedagogia democrática. Os
“brinquedos” dos nossos meninos, mais os dicionários e as enciclopédias, que aliás incluem (para
a paz da alma de Diderot) mais
informações que os dinossauros,
e até dão potencialmente acesso a
conhecimentos mais sólidos que
aqueles que os magisteres podem
transmitir.
Então os estudantes de hoje podem legitimamente interrogar,
como outrora os de 68, se ainda precisam de professores e até
cantar: We don’t need no thought
control; No dark sarcasm in the
classroom; Teachers leave them kids
alone; Hey, teachers, leave them kids

alone (Pink Floyd: Another brick
in the wall), o que deu origem à
chamada pedagogia democrática.
A não ser que os professores reinventem para si uma nova missão
e façam dos efeitos do corona vírus uma oportunidade para uma
mudança cientíﬁca e pedagógica.
Os americanos dizem que a nova
função do professor é ser um coach, nós diríamos um sinaleiro. O
coach não joga pelos seus atletas
e nem o sinaleiro conduz no lugar
dos automobilistas. Eles indicam
o caminho a seguir. Trata-se, por
conseguinte, de enveredar por
uma pedagogia que faz do estudante o centro do processo pedagógico, o que não pode coexistir
com longos monólogos dos professores acerca do que eles sabem
e não sabem, mas permitir que
os estudantes sejam os principais
protagonistas do processo de educação (ensino e aprendizagem).
Na língua de Mao Tse Tung, 
 (Wéijī) é usado para signiﬁcar
crise e também oportunidade. O
corona vírus, vindo da China do
Xi Jim Ping, entre as maleﬁcências existenciais e económicas,
obrigou, até aos conservadores do
cogito ﬁlosoﬁa ou da iura semper
interpretanda do Direito, a se metamorfosearem e se adequarem, a
veritas philia temporis, tecnológico que John Dewen chamaria de
pragmatismo.
A resiliência na educação, que
levou à experiência do ensino
virtual, não pode ser abandonada.
Ela não signiﬁcou só megas, plataformas, descoberta da utilidade
dos artefactos que tínhamos à
disposição e não usámos convenientemente, mas uma oportunidade de mudança nas relações
pedagógicas entre professor e
estudante e, sobretudo, na relação
com a produção e transmissão do
saber, com o estudante no centro,
no caminho da investigação e do
espírito de autodidata.
O drama deste processo é que já
não podemos, doravante, prescindir desses “brinquedos” na educação, mas também não sabemos
como se fabricam. Eles são uma
oportunidade de melhorar o nível
de conhecimento mas também de
aumentar a dependência em relação aos seus donos...
Se usarmos um dos casos mais difíceis do silogismo clássico, teremos um raciocínio dijuntivo, com
uma conclusão aporética.
Ou utilizamos o ensino virtual ou
não o utilizamos.
Se o utilizamos ﬁcaremos dependentes dos fabricantes e dos seu
monitores
Se não os utilizarmos ﬁcaremos

marginalizados e por isso mais
dependentes.
Em ambos os casos estamos condenados a uma maior dependência.
O ﬁlósofo camaronês Marcien
Towa denuncia na educação tradicional africana a tara do secretismo. Os conhecimentos da
farmacopeia, dos poderes tradicionais, dos conhecimentos metafísicos e os ligados à evolução
ontológica do ser africano, eram
passados de boca a orelha, de pessoa a pessoa, o que fazia com que
a morte da pessoa conhecedora
comportasse o desaparecimento
do saber, condenando o velho
africano de Amadou Hampâté
Ba a ser uma biblioteca ambulante.
Na contraface deste secretismo
que nos é tradicional, hoje o uso
das tecnologias disponíveis, enquanto instrumentos pedagógicos, faz com que os conhecimentos que os professores transmitem
aos estudantes sejam ouvidas por
muitas pessoas, mas também lidas, dissecadas e utilizadas por
muitos e em outros lugares.
No mundo de competição em
que vivemos, não se pode tomar
este facto de forma ligeira, pois os
terrenos produtivos e férteis que
comunicamos aos nosso alunos
podem ver amanhã nascer uma
fábrica made in EU, CHINA, ou
EUA; os lugares com boa água,
uma heineken qualquer, da receita
do fruto do embondeiro (malambe) um comprimido pantentado
e com a proibição de o usarmos,
ou então programas obscuros de
novos pro savanas. Até a patente
da tisana anti-Covid19 de Madagáscar, nunca será malgaxe nem
africana (se de facto funcionar).
Como antes na NASA, hoje também temos moçambicanos no
CERN - onde há poucos meses
atrás descobriu se o átomo de
Deus. Neste momento está o Justino Cardoso, artista de Nampula,
contratado para fazer uma banda
desenhada sobre o Centro. Temos necessidade da criatividade
dos artistas, mas também, e sobretudo, uma criatividade cientíﬁca que nos leve a produzir um
“huawei” made in mozambique.
“Se isso agrada aos trumps ainda
bem.
Se não agrada, não importa.
É para amanhã que construímos
as nossas casas,
Sólidas, como sabemos fazer”.
Claude Mckay
Talvez seja por aqui que passa
hoje a educação libertária de Paulo Freire.

OPINIÃO

20

Savana 29-05-2020

Arlete Manganhela, a iconoclasta

N

uma reunião geral com os trabalhadores das duas empresas, convocada a propósito na manhã do três de
Fevereiro de 1977, Marcelino Dos
Santos anunciou a nacionalização da sociedade nacional de reﬁnação de petróleos
(SONAREP) e do seu braço comercial à
sociedade nacional de petróleos (SONAP),
aglutinando-as numa única unidade económica a petróleos de Moçambique (PETROMOC EE).
Nos anos subsequentes, e por razões que
presume que sejam, fundamentalmente,
económicas, a SONAREP fechou as portas.
Perdendo a capacidade de reﬁnar o petróleo
localmente, Moçambique teve que passar
a importar os seus derivados já reﬁnados o
que obviamente era muito mais oneroso. As
exportações eram escassas e, portanto, as reservas em divisas mais escassas ainda.
No que diz respeito aos combustíveis entrou-se numa crise de escassez de tal ordem
que os proprietários de veículos motorizados
viram-se sujeitos a um regime rígido de racionalização no seu fornecimento. Ou seja:
Quem tivesse moto ou carro tinha que, regularmente, uma vez por mês, ir aos escritórios da PETROMOC levantar uma caderneta de senhas com as quais teria acesso nos
trinta dias subsequentes a uma cota ﬁxa, não
renovável e, também, não muito larga.
No ramo dos combustíveis domésticos, o
gás, neste caso, a crise não passou ao lado. O
fornecimento de gás que até então era negócio exclusivo da GAZCIDLA e GAZ-AN-

CORA, que faziam entregas ao domicílio
passou, primeiro, a ser problemático depois
colapsou por completo.
Arlete Manganhela, como muitas outras
mulheres, teve que passar a usar o carvão vegetal que também, como é natural, não havia
a venda na capital. De modo que, uma vez
por mês, ela e a ﬁlha mais velha atravessavam a Baía e faziam a caminhada a pé até
ao interior do distrito de Matutuine para
trazer dois sacos um na cabeça de cada uma,
atravessar para a cidade e levar a sua carga
até a casa.
Era um sacrifício enorme que começava as
primeiras horas da manhã e só acabava ao
princípio da noite, uma vez que, entre outras
coisas, não havia transporte público nem
chapa, nem nada que se parecesse.
Num destes ﬁns de tarde quando Arlete Manganhela e a ﬁlha subiam a avenida
Samora Machel, cada uma com o seu saco
a cabeça, ela notou que todo mundo se encontrava imóvel e em sentido. Percebeu logo
porquê: no palácio do conselho executivo
estava-se a arriar a bandeira nacional. Se ela
parasse perderia a inércia do movimento que
as impulsionava. De modo que ignorou tudo
e continuou a caminhar com a ﬁlha.
Não foram muito longe. Logo que o ritual
acabou foram interpeladas por dois milicianos de arma em punho que as encaminharam compulsivamente e sob ameaças a sede
do Grupo Dinamizador (GD) do bairro
central onde foram sujeitas a um interrogatório agressivo e extemporâneo sobre o seu
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passado, a sua condição social, sua fonte de
rendimento, seu estado civil e sua ﬁliação
ideológica, entre outras sevícias.
Arlete Manganhela respondeu, não só com
clareza, mas, também, com muita dignidade.
Por volta das sete da noite, o secretário do
GD disse que elas poderiam ir pra casa desde que deixassem ali os dois sacos de carvão.
Ela perdeu as estribeiras: “não saio daqui
sem o meu carvão. E se não me derem os
dois sacos vou me por nua aqui mesmo a
vossa frente e vou caminhar assim mesmo
até a sede do comité provincial pra dar conta
do que vocês estão a fazer”.
Disse de forma tão convicta e resoluta que as
deixaram ir embora.
As seis e meia da manhã do dia seguinte ao
som de apitos e palavras de ordem alguém
tocou a campainha da sua porta: era sábado e ela estava tão extenuada que não estava aﬁm de abrir mas perante a insistência
foi atender. Era o chefe do quarteirão que
lhe disse: Camarada hoje é dia de trabalho
voluntário, temos que limpar o nosso quarteirão. Ela respondeu: estou cansada quero
descansar. Ele disse: Tens que estar presente.
Ela perguntou: Porque tenho se o trabalho é
voluntário. Ele respondeu: O trabalho é voluntário, mas a presença é obrigatória.
Arlete Manganhela fechou-lhe a porta na
cara com estrondo.
Quando, na segunda-feira, alguém do bairro
lhe levou uma intimação pra se apresentar
na sede do GD limitou-se a entregar um papel onde vinha a deﬁnição do termo volun-

tário e do dicionário donde tinha sido tirada.
Arlete e a ﬁlha passaram a estar na mira das
autoridades locais: Numa certa tarde rasgaram de lês a lês a saia da ﬁlha a pretexto de
que mulher moçambicana deve andar de capulana. Em resposta Arlete Manganhela foi
a sede do GD com uma capulana da OMM
e munida de uma tesoura rasgou-a em mil
pedaços que deixou em cima da mesa do secretário da estrutura local.
Mas ela veio a perder a guerra, em parte,
quando o seu genro, noivo da ﬁlha, foi surpreendido sem BI ao cair da noite em plena
operação produção, foi encaminhado para
o centro de transição do Xipamanine e de
lá deportado para os centros de desterro no
interior da província de Sofala, Niassa ou
Cabo Delgado donde nunca mais voltou a
dar notícia.
Depois da alteração da constituição em
1990 que abriu as portas ao multipartidarismo, a liberdade de opinião e de associação
e de imprensa, Arlete Manganhela criou e
liderou a associação das sogras inconformadas que ao longo desta história recente que
perderam ou ﬁlhos, ou genros, ou noras a
pretexto de eliminar o desemprego e a prostituição.
O que a história está a mostrar, claramente,
ter sido uma mirabolacia irracional: O desemprego entre os jovens está a crescer de
forma exponencial e a prostituição está a
ﬂorescer, embora as suas praticantes tenham
passado a chamar-se trabalhadoras do sexo,
como cogumelos depois de uma noite de
chuva ﬁna.

Por Luís Guevane

Sonhar África

Á

frica tem vindo a registar como
marca permanente, guerras,
chacinas, ditaduras, aumento
de pobrezas, fome, calamidades naturais, desertiﬁcação, entre outros.
Quando a principal fonte do problema
não é natural, então, invariavelmente, é
humana. Estas fontes revezam-se em
importância e/ou fortalecem-se. Sucessivamente. Ainda assim, o sonho de uma
África unida, desenvolvida, sem guerras,
ombreando cientiﬁcamente com outros
continentes, é uma realidade no campo das possibilidades; continua a ser o
acento incontornável na relação com as
forças internacionais do poder. Então,
África é ainda dos africanos?
Mais do que ontem, a globalização permanece veloz, atingindo cada vez mais
profundamente os centros nevrálgicos
da política e do poder em África. Desaﬁa a cultua, a democracia e até o lugar
de um “desejado” pensamento político-ﬁlosóﬁco africano. As relações de poder
desenvolvem-se à luz do que de mais

moderno e aceitável acontece no Ocidente.
Porém, até onde já não é possível “imitar”
assiste-se a uma África que usa e abusa dos
seus nacionalismos para arrefecer as quentes contas bancárias em permanente “regime de engorda” no Ocidente. Isto acontece
à custa do emagrecimento das economias
dos seus países; incapacitando-os a partir
da ténue percepção da importância de se
passar das palavras aos actos. Aqui volta-se
a um dos pontos do ciclo sufocador do desenvolvimento: como passar aos actos se os
níveis de dependência económica e política
andam ao rubro? Percebida esta situação, a
ideia continuar a ser impingir um discurso
bastante povoado de esperança rumo a uma
África unida, sem conﬂitos político-militares de grande envergadura; a ideia é sonhar
África com uma cultura africana, com um
pensamento ﬁlosóﬁco africano, com um
pensamento económico africano, com uma
via de comunicação do Cabo ao Cairo, com
uma moeda única. Para tal, valemo-nos da
existência de um campo de possibilidades,

ampliável à custa de desejos suportados pelo
politicamente correcto.
A interpretação de que África é dos africanos é correcta. Encerra, porém, vários desaﬁos. A questão da identidade, isto é, quem é
africano, tem o seu lado formal, mas é alimentado pelo informal. O primeiro prende-se com a legalidade e, o segundo, com uma
legitimidade produzida pela história que
levou os países de África às independências.
Neste sentido, cumpridos todos os requisitos exigidos, parece nunca ter estado em
causa a legalidade dos seus habitantes. Em
contrapartida, no caso particular da África
subsaariana, a inércia da história continua a
excluir os não negros (leia-se pretos) ao nível
do que se supõe ser, por exemplo, um pensamento ou uma cultura africana. Uma vez
no poder, cumprem uma função cosmética;
constituem o creme que esconde a podridão
de um racismo que só é revelado fora dos
ambientes em que se exige o politicamente
correcto. A própria história de África confunde africano com preto. O conceito “negro” encerra suas próprias nuances. Quando

cantamos: “sinto-me orgulhoso de ser
africano/meus antepassados/todos nasceram aqui” exaltamos o inevitável. E os
africanos cujos antepassados nasceram
na Ásia, na Europa, nas américas, não
se sentem orgulhosos? São tão africanos como qualquer outro africano; têm
o mesmo direito de liderar os destinos
dos seus países, ainda que tenham que
passar “com distinção” na prova de identidade. Políticos astutos desincentivam
esse tipo de ascensão rotulando-a como
sendo retorno dos colonizadores, mas
num novo formato. Esta acepção parece
ser mais forte que qualquer competência
extraordinária, meritória, de um africano não negro na África subsaariana. É
como se o seu formato, não coubesse na
liderança máxima de um ou outro País.
É preciso desinfectar África dos seus
preconceitos, reinterpretando-a como
sendo dos africanos; desenvolvendo, por
isso, um sentido de pertença que isole a
poderosa força de exclusão fundada na
sua história contemporânea. A missão é
sonhar África, permanentemente!
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EXPRESSION OF INTEREST FOR THE
PROVISION OF SHIP AGENCY SERVICES

A Total E&P Mozambique Área 1, Lda. (“TEPMA1”) detém os direiWRVRͿVKRUHSDUDH[SORUDUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGDVUHVHUYDVGHJiV
QDWXUDOQDÉUHDGD%DFLDGR5RYXPDGHVLJQDGR3URMHFWR0R]DPbique LNG (“MZLNG”).

7RWDO ( 3 0R]DPELTXH ÉUHD  /GD ´7(30$µ  KROGV WKH
RͿVKRUH ULJKWV WR H[SORUH DQG GHYHORS WKH QDWXUDO JDV UHVHUYHVIURP$UHDRIWKH5RYXPD%DVLQGHVLJQDWHG0R]DPELTXH
/1*SURMHFW ´0=/1*µ 
7KH0=/1*SURMHFWVLVDJUHHQÀHOGGHYHORSPHQWFRQVLVWLQJLQ
20=/1*pXPSURMHFWRGHUDt]TXHFRQVLVWHQXPVLVWHPDVXEPDUL- DVXEVHDV\VWHPWLHGEDFNWRDQRQVKRUH/1*IDFLOLW\ORFDWHG
QROLJDGRDXPDLQVWDODomRGH/1*RQVKRUH HPWHUUD ORFDOL]DGDD NPVRXWKHDVWRI3DOPDRQ$IXQJL3HQLQVXOD&DER'HOJDGR
NPDVXGHVWHGH3DOPDQD3HQtQVXODGH$IXQJL3URYtQFLDGH&DER 3URYLQFH
'HOJDGR
7RVXSSRUWWKH0=/1*/RJLVWLFVVHUYLFHV7(30$LQWHQGVWR
3DUDDSRLDUDRVVHUYLoRVORJtVWLFRVGR0=/1*D7(30$SUHWHQGH FRQWUDFWIRU6KLS$JHQF\6HUYLFHV,QWKLVFRQWH[W7(30$LQFRQWUDWDU XP 6HUYLoR GH$JrQFLD 0DUtWLPD 1HVWH FRQWH[WR D 7(3- YLWHVTXDOLÀHGHQWLWLHVWRVXEPLWDQ([SUHVVLRQRI,QWHUHVW (R, 
0$FRQYLGDDVHPSUHVDVTXDOLÀFDGDVDHQYLDUXPD0DQLIHVWDomRGH IRUWKH3URYLVLRQRI6KLS$JHQF\6HUYLFHVLQ3HPEDFLW\&DER
,QWHUHVVH 0G, SDUDDSUHVWDomRGH6HUYLoRVGH$JrQFLD0DUtWLPDQD 'HOJDGR 3URYLQFH WR VXSSRUW DOO ORJLVWLFV UHODWHG DFWLYLWLHV
&LGDGHGH3HPED3URYtQFLDGH&DER'HOJDGRDX[LOLDUWRGDDORJtV- LQ UHJDUG WR /DQGLQJ &UDIW 7DQNV /&7  9HVVHOV RSHUDWLQJ LQ
WLFDUHODFLRQDGDFRPRSHUDomRGHHPEDUFDo}HV QDYLRVGHGHVHPEDU- &RXQWU\RQEHKDOIRI&RPSDQ\&RQWUDFWRUVKDOOXVHFHUWLÀHG
TXH HPQRPHGD7(30$$&RQWUDFWDGDGHYHXVDUPmRGHREUDH SHUVRQQHODQGHTXLSPHQWIRUWKHH[HFXWLRQRIWKHZRUNZKLFK
HTXLSDPHQWRFHUWLÀFDGRVSDUDDH[HFXomRGRWUDEDOKRTXHHQYROYHP LQYROYHVSURYLVLRQRIWKHIROORZLQJVHUYLFHV
RVVHJXLQWHVVHUYLoRV
5252DFWLYLWLHVDWEHUWKRQDÁRDWLQJ%DUJH3RQWRRQ WR
$WLYLGDGHV5252HPFDLVHPEDOVDRXSRQWmRÁXWXDQWH IRUQHFLEHSURYLGHGE\&RQWUDFWRU ZKLFKSURYLGHDOOWLGHDFFHVV
GRSHOD&RQWUDWDGD TXHSRVVLELOLWDDFHVVRHPWRGDVDVPDUpV
IRUORDGLQJZKLFKVKDOOEHFDUULHGRQZRUNLQJVFKHSHUPLWLGRDFHVVRKRUDVGXUDQWHGLDVSRUVHPDQD
GXOH
&RPEXVWtYHOHiJXDSRWiYHODERUGR
DOOIXHODQGGULQNDEOHZDWHURQERDUG
iJXDGLVSHUVDQWHVGHyOHRHVSXPDGHFRPEDWHDRLQFrQGLRJDZDWHURLOGLVSHUVDQWVÀUHÀJKWLQJIRDPZHOGLQJDQGFXWVHVGHFRUWHHVROGDHHOpWURGRVGHVROGDTXHGHYHPVHUXVDGRV
WLQJJDVVHVDQGZHOGLQJURGVXVHGIRU&RPSDQ\DFWLYLHPDWLYLGDGHVGD7(30$
WLHV
'LUHLWRVSRUWXiULDVSLORWDJHPWD[DVSDUDXVRGHFDLVHVWLYDOLPSRUWGXHVSLORWDJHZKDUIDJHVWHYHGRULQJFOHDQLQJRIOLSH]DGHUHVHUYDWiULRVGHOtTXLGRVWD[DVGHEDUTXHLURVHDJrQFLD
TXLGEXONWDQNDJHQF\DQGERDWPHQIHHV
'LUHLWRVOHYHVUHERTXHGHVSHVDVFRQVXODUHVHRXWUDVGHVSHVDVH
 OLJKW GXHV WXJ DVVLVWDQFH &RQVXODU FKDUJHV DQG RWKHU
REULJDo}HVGRFDSRUWRHLPSRVWRVVREUHDDUTXHDomRQRVSRUGXHVDQGFKDUJHVGRFNKDUERUDQGWRQQDJHGXHVDWSRUWV
WRVGHHQWUHJDHQDHQWUHJDFRPLVVmRGHDJHQFLDLQFRUULGDVHP
RI GHOLYHU\ DQG GHOLYHU\ DJHQFLHV DQG FRPPLVVLRQV LQDWLYLGDGHVGD7(30$HGHTXDUHQWHQD 6HRFDVLRQDGDSHODQDFXUUHG RQ &RPSDQ\ DFWLYLWLHV DQG RI TXDUDQWLQH LI RFWXUH]DGDFDUJD
FDVLRQHGE\WKHQDWXUHRIWKHFDUJRFDUULHGRQWKHSRUWV 
$VHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVGHYHPVHJXLURVVHJXLQWHVSDVVRV
5HJLVWUDUVHQDEDVHGHGDGRVGD7(30$DWUDYpVGRZHEVLWH
KWWSZZZP]OQJFRP2SSRUWXQLWLHV6XSSOLHUV
6XEPHWHUD0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHFRPDVHJXLQWHGRFXPHQWDomR
3HUÀOGDHPSUHVD
3RUWIROLRGHSURMHFWRVUHDOL]DGRV
 ,QIRUPDomR GHWDOKDGD VREUH FRPSHWrQFLDV H H[SHULrQFLD UHOHYDQWH
GDHPSUHVDRXHQWLGDGH
/LFHQoDRSHUDFLRQDORXGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHHPLWLGRSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
6HD0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHIRUDSUHVHQWDGDSRUXPFRQVyUFLRHVWD
GHYHUi VHU DFRPSDQKDGD GR FRQWUDWR GR FRQVyUFLR TXH GHÀQLUi RV
UHVSHFWLYRV WHUPRV H FRQGLo}HV D GXUDomR H IRUPD GH SDUWLFLSDomR
GRVVHXV0HPEURV$SDUWLFLSDomRGHHPSUHVDVRXHQWLGDGHVQDFLRQDLVpLQFHQWLYDGD

,QWHUHVWHGFRPSDQLHVVKDOOWDNHWKHIROORZLQJVWHSV
5HJLVWHUDW7(30$VXSSOLHUGDWDEDVH
KWWSZZZP]OQJFRP2SSRUWXQLWLHV6XSSOLHUV
 6XEPLW WKH ([SUHVVLRQ RI ,QWHUHVW ZLWK WKH IROORZLQJ GRFXPHQWDWLRQ
&RPSDQ\SURÀOH
3RUWIROLRRISURMHFWVUHQGHUHG
GHWDLOHGLQIRUPDWLRQDERXWWKHFRPSHWHQFHVDQGUHOHYDQWH[SHULHQFHRIWKHFRPSDQ\RUHQWLW\
 2SHUDWLRQDO /LFHQVH RU HTXLYDOHQW GRFXPHQW LVVXHG E\ WKH
UHOHYDQWDXWKRULWLHV
,I WKH ([SUHVVLRQ RI ,QWHUHVW LV VXEPLWWHG E\ D FRQVRUWLXP LW
VKDOO EH DFFRPSDQLHG E\ WKH FRQVRUWLXP DJUHHPHQW ZKLFK
VKDOOGHÀQHWKHUHVSHFWLYHWHUPVDQGFRQGLWLRQVWKHGXUDWLRQ
DQGWKHIRUPRISDUWLFLSDWLRQRILWVPHPEHUV
7KHSDUWLFLSDWLRQRIQDWLRQDOFRPSDQLHVRUHQWLWLHVLVHQFRXUDJHG
$SyVRUHFHELPHQWRGD0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHD7(30$SRGHUi )ROORZLQJUHFHLSWRI([SUHVVLRQVRI,QWHUHVW7(30$PD\VHVHOHFLRQDUHPSUHVDVSDUDSUpTXDOLÀFDomRDGLFLRQDO$VXEPLVVmRGD OHFWFRPSDQLHVIRUIXUWKHUSUHTXDOLÀFDWLRQ7KHVXEPLVVLRQRI
0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHQmRJDUDQWHTXHDHPSUHVDUHFHEHUiRFRQ- DQ([SUHVVLRQRI,QWHUHVWGRHVQRWJXDUDQWHHWKDWDFRPSDQ\
YLWHSDUDDOLFLWDomR
ZLOOUHFHLYHDQLQYLWDWLRQWRWHQGHU
$0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHFRPRDVVXQWRPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA MARÍTIMO deve ser submetida até às 17:00
(UTC+2)GRGLDGH-XQKRGHSDUDRVHJXLQWHHQGHUHoRHOHWUyQLFRWHSPDFRQWUDFWVPR]#WRWDOFRP

7KH([SUHVVLRQRI,QWHUHVWZLWKWKHVXEMHFWPROVISION OF
SHIP AGENCY SERVICES VKDOO EH VXEPLWWHG QR ODWHU WKDQ
 87& RIWK-XQHWRWKHIROORZLQJ(OHFWURQLF
DGGUHVVWHSPDFRQWUDFWVPR]#WRWDOFRP
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Retoma de treinos dos atletas das modalidades de alto rendimento

O sinuoso caminho para a
materialização de uma decisão
C-19 outra vez

Por Paulo Mubalo

A

despeito de o Presidente
da República, Filipe Nyusi, ter anunciado, há cerca
de duas semanas, numa
comunicação à nação e inserida no
balanço preliminar dos primeiros
15 dias da introdução, no país, do
estado de emergência, em consequência da pandemia da Covid-19,
a retoma aos treinos dos atletas das
modalidades individuais de alto
rendimento que vão participar nos
próximos Jogos Olímpicos, tal vai
acontecendo no meio preocupações.
O que mostra, à priori, que a materialização desse desiderato não se
afigura fácil.
Sabe-se que os Jogos Olímpicos estão marcados para 23 de Julho a 8 de
Agosto de 2021, em Tóquio, Japão,
sendo que inicialmente estavam
agendados para este ano.
Dados disponíveis, indicam que o
Ministério da Saúde já recebeu, da
Secretaria de Estado do Desporto,
uma instituição recentemente criada
e dirigida pelo actor de teatro , Gilberto Mendes, o protocolo sanitário
de treinamento, no qual segundo o
“Olho Clínico”, constam nele, regras
especíﬁcas de cumprimento obrigatório pelos atletas e treinadores, cujo
regresso aos treinos foi recentemente autorizado pelo Presidente da República.
E vem daí que, transcorridos cerca
de 15 dias depois desse anúncio, ainda reinam muitas zonas de penumbra, pois alguns detalhes que têm a
ver com as especiﬁcidades de cada
modalidade ﬁzeram com que os treinos recomeçassem no meio de muita
pressão psicológica para os atletas
e treinadores, situação que em parte pode ter afectado a estabilidade
emocional destes, não estivesse em
causa a sua vida.
E não é de estranhar que a subida ,
nos últimos dias, do número de infectados pela covid-19 faça com que
os responsáveis, em primeiro lugar,
pela implementação dessas medidas
estejam a agir de forma reticente e
quiçá, titubeante, como que a recearem pela imprevisibilidade da situação e das consequências que eventualmente podem surgir.
Na prática, trata-se das modalidades

E
O boxe é uma das modalidades que está em movimento apesar da covid 19.

de vela e boxe, as únicas que têm,
até aqui atletas apurados. Concretamente: Deyse Nhaquile, Denise
Parruque e Maria Machava( vela),
Rady Gramane e Alcinda Panguana
(boxe), para além de atletas das modalidades de voleibol de praia, judo,
taekwondo, atletismo e natação, que
ainda lutam pelo apuramento àquela
competição mundial.

Os encontros
As diﬁculdades em se encontrar uma
posição consensual sobre os passos a
seguir com vista a evitar o contágio
dos atletas pela Covid-19 durante
os treinos pode ser consubstanciada pelo número de encontros realizados. Senão vejamos: o primeiro
encontro foi realizado no passado
dia 19 deste mês, no COM e contou com a presença das federações
nacionais, Secretaria de Estado do
Desporto e COM.
Nesse meeting discutiu-se como é
que as partes deviam elaborar o documento com as regras que iriam
orientar os treinos dos atletas e
chegou-se à conclusão de que cada
federação deveria deﬁnir as regras,
tendo em conta as especiﬁcidades da
modalidade que representa.
Outrossim, foi constituída uma comissão que à posteriori iria trabalhar
na elaboração do documento ﬁnal.
O segundo encontro realizou-se no
passado dia 21 de Maio, sendo que
foi liderado pela comissão médica
do COM. O mesmo integrou representantes das federações, COM
e Secretaria do Estado do Desporto.
A retromencionada comissão discu-

tiu os aspectos que tinham a ver com
as regras enviadas pelas federações,
ponto por ponto, ao mesmo tempo
que fez as devidas recomendações
para o acerto de detalhes inerentes
ao número de atletas e treinadores
que teriam carta branca para os treinos.
Foi acordado que as federações deviam reenviar os documentos para a
elaboração do documento ﬁnal, até
esta segunda-feira, e posterior submissão para a avaliação, por parte do
Ministério da Saúde. Assim, só depois do visto desta instituição, MISAU, é que os atletas voltariam aos
treinos.
Igualmente, o MISAU já veio a
público a reaﬁrmar a necessidade de
criação de um programa de acompanhamento mais restrito, baseado nas
recomendações da OMS, de modo
a fazer-se o acompanhamento dos
atletas e treinadores .
Quer isso dizer, que enganou-se
quem pensava que depois da autorização , pelo Chefe de Estado, da
retoma de treinos das modalidades
individuais de alto rendimento, tal
aconteceria sem a observância mínima das regras de protecção dos atletas e treinadores envolvidos.
Igualmente, enganaram-se, redondamente, os que pensavam que com
a decisão presidencial que abre espaço para a retoma de treinos, cada
treinador e atleta podiam fazê-lo, a
seu bel prazer, e sem quaisquer tipos
de restrições.
Mas os próximos dias serão esclarecedores sobretudo sobre a eﬁcácia
das medidas tomadas.

Textáfrica cria uma televisão

À

semelhança do que se
passa em vários clubes
do mundo, o Textáfrica
de Chimoio, primeiro
campeão nacional de Moçambique
independente, terá, num futuro
muito próximo, o seu canal de televisão, segundo soubemos do seu
presidente Quinito Júnior.
Segundo Júnior, “a Textáfrica TV é
uma realidade e não só vai trazer à
tona assuntos que têm a ver com o
clube , mas também os da Soalpo,
o real da cidade de Chimoio e o da

Eu

província de Manica”.
“Queremos ser o exemplo de um
clube e da província de Manica, por
isso alargamos a nossa visão como
forma de estarmos perto do povo e
este ver o que está a acontecer na
sua província”, destacou
Entretanto, outra novidade prende-se com a introdução, no clube,
de um psicólogo e um nutricionista,
naquilo que, segundo Quinito Júnior, signiﬁca trazer para o grupo
de trabalho uma nova maneira de
estar.

“O Textáfrica está a seguir o desenvolvimento desportivo e queremos
estar próximo aos padrões de actualidade”, ajuntou aquele dirigente.
Recentemente, o clube lançou um
boletim informativo e igualmente
reuniu-se com os músicos do Projecto Textáfrica, para os últimos
acertos sobre as forma de divulgação do CD que já pronto, cujo
lançamento oﬁcial acontecerá na
segunda quinzena de Junho, em
Maputo e Chimoio, simultaneamente.

sta Informação é importante sobre o C-19. Finalmente, algo
prático e honesto do: Chefe da Clínica de Doenças Infeciosas
da Universidade de Maryland
1. Talvez tenhamos que morar, com o C19 por meses ou anos.
Não vamos tornar nossas vidas inúteis. Vamos aprender a conviver
com esse facto.
2. Não pode destruir os vírus C19, que penetram nas paredes das células, bebendo galões de água quente – você só vai ao banheiro com
mais frequência.
3. Lavar as mãos e manter uma distância física de dois metros é o melhor método para sua proteção.
4. Se você não tem um paciente C19 em casa, não há necessidade de
desinfectar as superfícies da sua casa.
5. Cargas embaladas, bombas de gás, carrinhos de compras e caixas
eletrónicas não causam infecção . Lave as mãos, viva sua vida como
sempre
6. C19 não é uma infecção alimentar. Está associada a gotas de infecção como a gripe. Não há risco demonstrado de que o C19 seja
transmitido solicitando alimentos.
7. Pode perder o sentido do olfato, com muitas alergias e infeções virais. Este é apenas um sintoma inespecíﬁco de C19
8. Uma vez em casa, não precisa trocar de roupa com urgência e tomar
banho!
9. O vírus C19 não está no ar. Esta é uma infecção respiratória por
gotículas que requer contacto próximo
10. O ar está limpo, pode caminhar pelos jardins (apenas mantendo
sua distância de proteção física), pelos parques
11. É suﬁciente usar sabão normal contra C19,não sabão antibacteriano. Este é um vírus, não uma bactéria
12. Não precisa se preocupar com seus pedidos de comida. Mas pode
aquecer tudo no micro-ondas, se desejar
13. As chances de levar C19 para casa com os sapatos, são como ser
atingido por um raio duas vezes por dia. Trabalho contra vírus há
20 anos –as infeções por gota não se espalham assim!
14. Não pode ser protegido contra o vírus, tomando vinagre, suco de
cana e gengibre! Estes são para imunidade, não para cura
15. Usar uma máscara por longos períodos interfere nos níveis de respiração e oxigénio. Use-o apenas na multidão
16. Usar luvas também é uma má ideia; o vírus pode acumular na luva
e ser fácilmente transmitido se tocar em seu rosto. Melhor será apenas lavar as mãos regularmente.
17. A imunidade é muito enfraquecida ao permanecer sempre em um
ambiente estéril. Mesmo se comer alimentos que aumentam a imunidade, saia regularmente de casa para qualquer parque, praia. A
imunidade é aumentada pela exposição a peptógenos, não por ﬁcar
sentado em casa, e consumir alimentos fritos, condimentados, açucarados e bebidas gaseiﬁcadas
O que não é permitido
- Encontros sociais!
- Viagens interprovinciais!
- Uso de máscaras continuará obrigatório!
- Sectores económicos de alto risco, como Restaurantes, Pubs, Lodges
e Hotéis continuarão fechados!
- A venda de produtos de tabaco continuará proibida!
- Ginásio e Centros de saúde Física continuarão fechados!
- Conferências e eventos!
- Acomodação em hotel por lazer.
Moçambicanas, Moçambicanos e residentes em Moçambique, elevamos a imunidade do nosso organismo, para nos safarmos e não deixar
sucumbir este nosso País.
Leia S.F.Favor : Antes tarde do que nunca. Finalmente, a Federação
Moçambicana de Futebol vai levar a debate público o nome de Mambas. Não sou do futebol, apesar de nos veteranos ter jogado contra o
Sitoe, João Carlos, Martinho de Almeida, entre outros e na mesma
equipe do Baessa, Renato Caldeira entre outros craques da bola. Contudo, como desportista devo ter uma palavra a dizer: Não ao nome de
Mambas, para a nossa selecção de Futebol. Porque Mamba é um animal
nojento, repelente e que rasteja. AHH! Mas mata! É verdade! Mais
uma razão, para não ter lugar no desporto. Agora até no Boxe, quando
o adversário começa a baquear, o arbitro é o primeiro a dar o combate
por terminado, para que não morra ninguém. Escolha-se outro nome,
por exemplo dentre: Os Embaixadores, Embaixadores do Índico, todo
o litoral de Moçambique é banhado pelo Oceano Indico! Ou os Marlyns , que animal tão nobre e bonito, a fazer lembrar as Palancas do mar
,agora Mambas não!!!
Não somos Nhocas!!!
Longo.Alcance17@hotmail.com
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE EXPEDIÇÃO DE
FRETE, DESPACHO ADUANEIRO E DE AGÊNCIAMENTO MARÍTIMO
PARA A ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A Eni Rovuma Basin B.V. - Sucursal de Moçambique convida as Empresas interessadas a apresentar a sua Manifestação de Interesse para a SERVIÇOS INTEGRADOS DE
EXPEDIÇÃO DE FRETE, DESPACHO ADUANEIRO E
DE AGÊNCIAMENTO MARÍTIMO PARA A ENTREGA
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para auxiliar as suas
operações em Moçambique.

RXVROXomRGHWUDQVSRUWHFRPELQDGR 
4. Serviços da Agenciamento Marítimo para cobrir os serviços
portuárias.

ÂMBITO DO TRABALHO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
As empresas interessadas neste convite devem enviar sua MaQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHIRUQHFHQGRDWUDYpVGROLQNHVSHFLÀFDdo abaixo, as seguintes documentações:
,'RFXPHQWRV7pFQLFRV
D $PSODHFRQVROLGDGDH[SHULrQFLDHP0RoDPELTXH ~OWLPRV
DQRV SDUDRSHUDo}HVDGXDQHLUDVVHUYLoRVGHH[SHGLomRGH
frete, remessas e impostos que garantem o cumprimento de
toda a regulamentação internacional e moçambicana relevanWHjLQG~VWULDGHSHWUyOHRHJiV
E  &DSDFLGDGH GH IRUQHFHU RV VHUYLoRV DWUDYpV GH XPD UHGH
PXQGLDO
F &DSDFLGDGHGHSUHVWDURVVHUYLoRVQDVWUrVUHJL}HVGH0RoDPELTXH 1RUWH&HQWURH6XO DÀPGHDSRLDURSURMHWR
G 0DQXDOGR6LVWHPDGH*HVWmRGH´+6(µ 6D~GH6HJXUDQoD
H 0HLR$PELHQWH  RX OLVWD GH GRFXPHQWDomR  SURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVD´+6(µTXHIRUQHoDPHYLGrQFLDVGHDOLQKDPHQWRFRPRVSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVVREUHHVWHDVVXQWR SRU
H[HPSOR2+6$6,62QRPtQLPR HDSOLFiYHLV
DRVVHUYLoRVVROLFLWDGRV
H 7HUVLVWHPDGHJHVWmRGDTXDOLGDGHHPYLJRUHRXFHUWLÀcados comprovando a conformidade com os padrões internaFLRQDLVGHTXDOLGDGH SRUH[HPSOR,62 

O âmbito do trabalho consiste na prestação de Serviços Integrados De Expedição de Frete, Despacho Aduaneiro E
De Agenciamento Marítimo Para A Entrega De Materiais
E Equipamentos em Moçambique em conformidade com
a legislação internacional e moçambicana relevante para a
indústria de petróleo e gás como melhor detalhado abaixo:
 $ &2175$7$'$ GHYHUi IRUQHFHU j (035(6$ XP
serviço completo e integrado de expedição de frete
a nível nacional e internacional, desembaraço aduaneiro, agenciamento marítimo e Manuseamento de
mercadoria, em uma base ‘não exclusiva’, pela qual
D &2175$7$'$ GHYHUi DVVXPLU H VHU UHVSRQViYHO
pelo transporte, manuseio e desembaraço aduaneiro
GRV%(16GR32172'(&2/(7$SDUDR32172'(
(175(*$LQFOXLQGRHQWUHRXWURVWRGDVDVDWLYLGDdes relevantes de planeamento, expedição e gestão relacionadas.
 $ &2175$7$'$ GHYH H[HFXWDU RV 6(59,d26 GH
PDQHLUD HÀFLHQWH H H[SHGLWD JDUDQWLQGR R WUDQVSRUWH H D HQWUHJD VHJXUD GRV %(16 GH DFRUGR FRP RV
SURFHGLPHQWRVGD(035(6$SUHYLVWRVQRSUpHSyV&2175$72 EHP FRPR FRP TXDOTXHU UHTXLVLWR
GH TXDOTXHU /(, 1$&,21$/  ,17(51$&,21$/
$3/,&É9(/ V H%2$35É7,&$,17(51$&,21$/
12'20Ì1,2'23(75Ð/(27DOPDQHLUDLPSHGLUi
reclamações, procedimentos, danos, custos e despesas
adicionais.
$ &2175$7$'$ VHUi UHVSRQViYHO SHOD FRRUGHQDomR
e gestão das comunicações e da interface entre a EM35(6$ 68%&2175$7$'$6 &2175$7$'$6 GD
(035(6$ DOpPGD&2175$7$'$ HVHXVVXEFRQWUDWDGRV LQFOXLQGR HQWUH RXWURV RV )251(&('25(6DV$OIkQGHJDVHRVÐUJmRV5HJXODGRUHVUHOHYDQWHVSDUDDH[HFXomRGRV6(59,d26
2V6(59,d26GHYHPLQFOXLUPDVQmROLPLWDGRDR
1. 7UDQVSRUWHGHWRGRVRV%(16YLDURGRYLiULDPDUtWLPD
DpUHDHRXIHUURYLiULDGHDFRUGRFRPR&2175$72GR
32172'(&2/(d®2DWpR32172'((175(*$
2. ExpediçãoGHVHUYLoRVSDUDHVWDEHOHFHUXPPpWRGRXQLIRUPHGHUHPHVVDHHQWUHJDSRQWXDOGRV%(16
3. Serviços de desembaraço aduaneiro para qualquer modo
GHWUDQVSRUWH URGRYLiULRPDUtWLPRDpUHRIHUURYLiULRH

Os serviços serão necessários indicativamente a partir do terFHLURWULPHVWUHGHHWHUmRDGXUDomRGHWUrV  DQRVFRP
DSRVVLELOLGDGHGHGXDVH[WHQV}HVGHXP  DQRFDGD

II. Documentos Administrativos:
D &ySLDDXWHQWLFDGDGLJLWDOL]DGDGR5HJLVWUR&RPHUFLDOGR
nome da entidade legal e da pessoa de contato para reFHEHURSDFRWHGHTXDOLÀFDomRHRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVGD(QL5RYXPD%DVLQ%9
E 'HPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHUHODWyULRDQXDOGRV~OWLPRV
três anos, incluindo balanço patrimonial, demonstração
GHUHVXOWDGRVHÁX[RGHFDL[D$UHIHULGDGRFXPHQWDomR
GHYHPVHUIRUQHFLGRVSDUDR*UXSRGD(PSUHVD VHDSOLFiYHO HWDPEpPSDUDDHQWLGDGHUHJLVWUDGDHP0RoDPELTXHGD(PSUHVDTXHÀUPDUiRFRQWUDFWRHPTXHVWmR
F 5HJLVWURGDHPSUHVDHP0RoDPELTXH&DVRVXDHPSUHVD
DLQGDQmRHVWHMDUHJLVWUDGDHP0RoDPELTXHHVSHFLÀTXH
VHYRFrGHVHMDVHUHJLVWUDULPHGLDWDPHQWHHP0RoDPELTXHHHVSHFLÀTXHDUHVSHFWLYDSUHYLVmR
G (VWUXWXUDGDHPSUHVDHGRJUXSRFRPDOLVWDGRVSULQFLSDLV DFLRQLVWDV H EHQHÀFLiULRV ÀQDLV VH QmR OLVWDGRV QD
EROVDGHYDORUHV 
H &DVRGHVHMDSDUWLFLSDUGD0DQLIHVWDomRGH,QWHUHVVHFRPR
FRQVyUFLR RX MRLQW YHQWXUH LQIRUPDo}HV VREUH FDGD
PHPEURGHFRQVyUFLRRXMRLQWYHQWXUHHDIXQomRGH
FDGDSDUWLFLSDQWHQRSURMHFWRHPSRWHQFLDO(VVDLQWHQ-
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omR GH IRUPDU XP FRQVyUFLR RX XPD MRLQW YHQWXUH GHYH
VHUDSRLDGDSRUXP&RQWUDWRRX´0HPRUDQGRGH(QWHQGLPHQWRµGHYLGDPHQWHDVVLQDGRSRUFDGDHQWLGDGHGRJUXpo.
As Empresas interessadas deverão submeter a Manifestação de
,QWHUHVVH (2, SURYLGHQFLDQGRWRGDDGRFXPHQWDomRVROLFLWDGD
DFLPDDWUDYpVGRQRVVRZHEVLWH (QL5RYXPD%DVLQ%9 
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
3DUDTXDOTXHUHVFODUHFLPHQWRHDMXGDHQWUHHPFRQWDFWRFRPR
QRVVRVHUYLoRGHVXSRUWHDWUDYpVGRHPDLO
e-mail: ebusiness.support@eni.com
8PDYH]VXEPHWLGDD(2,QRQRVVRZHEVLWHRQXPHURGDDSOLcação deverá ser partilhado enviando para o seguinte email:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANTE:
2HPDLOGHVXEPLVVmRGHYHUiID]HUUHIHUrQFLDDR$Q~QFLR3~EOLFRHWDPEpPDRVHJXLQWHFyGLJR
SS07AF02 - CUSTOMS AGENCIES, OPERATORS
1R DSOLFDWLYR GR ZHEVLWH QD VHomR ´2EMHFWR GR $SOLFDWLYRµ
D iUHD ´2ULJHP GR FRQYLWHµ GHYH VHU SUHHQFKLGD GD VHJXLQWH
forma: “FREIGHT FORWARDING / CUSTOMS AGENCIES,
OPERATORS”.
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6XMHLWRjHQWUHJDHFRQIRUPLGDGHGHWRGDDGRFXPHQWDomR
acima, as Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse irão receber da Eni Rovuma Basin B.V. o Pacote de
4XDOLÀFDomR
(VWHLQTXpULWRQmRVHUiFRQVLGHUDGRXPFRQYLWHjDSUHVHQtação de propostas e, portanto, não representa ou constitui
qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualTXHUHVSpFLHSRUSDUWHGDEni Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer acordo com qualquer empresa que irá participar deste concurso.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas
na preparação da Manifestação de Interesse serão de total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a
TXDOTXHUUHHPEROVRSRUSDUWHGD(QL5RYXPD%DVLQ%9
7RGRV RV GDGRV H LQIRUPDomR IRUQHFLGRV DR DEULJR GHVWD
Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente
FRQÀGHQFLDLV H QmR VHUmR GLYXOJDGRV RX FRPXQLFDGRV D
SHVVRDVRX(PSUHVDVQmRDXWRUL]DGDV
A data limite para submissão da Manifestação de Interesse
SRU HPDLO LQGLFDGR DFLPD p À[DGD SDUD 09 de Junho de
2020, 23:59, horário da África Central$(QL5RYXPD%DVLQ
%9QmRLUiDFHLWDUQHQKXPDGRFXPHQWDomRUHFHELGDDSyV
a data e hora indicada.

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF INTEGRATED FREIGHT FORWARDING,
CUSTOMS CLEARANCE AND MARINE AGENCY SERVICES FOR THE
DELIVERY OF MATERIALS AND EQUIPMENT
Eni Rovuma Basin B.V. - Mozambique Branch invites
interested companies to submit their Expression of Interest for the PROVISION OF INTEGRATED FREIGHT
FORWARDING, CUSTOMS CLEARANCE AND MARINE AGENCY SERVICES FOR THE DELIVERY OF
MATERIALS AND EQUIPMENT to support operations
LQ0R]DPELTXH
SCOPE OF WORK
7KHVFRSHRIZRUNFRQVLVWVRISURYLVLRQRI,17(*5$7('
)5(,*+7 )25:$5',1* &867206 &/($5$1&(
$1' 0$5,1( $*(1&< 6(59,&(6 )25 7+( '(/,9(5< 2) 0$7(5,$/6$1' (48,30(17 LQ 0R]DPELTXH LQ FRPSOLDQFH ZLWK WKH UHOHYDQW 0R]DPELTXH
legislation and maintain an internationally acceptable
standard, as better detailed:
&2175$&725VKDOOSURYLGH&203$1<ZLWKDIXOO
SRLQWWRSRLQWLQWHJUDWHGDQGVHDPOHVV1DWLRQDODQG
,QWHUQDWLRQDO )UHLJKW )RUZDUGLQJ &XVWRPV &OHDUDQFH 6KLSSLQJ DQG +DQGOLQJ VHUYLFHV RQ D ¶QRQH[FOXVLYH·EDVLVZKHUHE\&2175$&725VKDOOXQ-

GHUWDNH DQG EH UHVSRQVLEOH IRU WKH WUDQVSRUWDWLRQ
KDQGOLQJDQGFXVWRPFOHDUDQFHRIWKH*22'6IURP
WKH 32,17 2) &2//(&7,21 WR WKH '(/,9(5<
32,17LQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWRDOOWKHUHOHYDQW
planning, expediting and management activities
connected there to.
&2175$&725VKDOOSHUIRUPWKH6(59,&(6LQDQ
HFLHQWDQGH[SHGLWLRXVPDQQHUHQVXULQJVDIHDQG
VHFXUHWUDQVSRUWDWLRQDQGGHOLYHU\RIWKH*22'6
LQ DFFRUGDQFH ZLWK &203$1<·V SURFHGXUHV SURYLGHGXQGHUWKH&2175$&7SUHDQGSRVWDZDUG
DV ZHOO DV DQ\ UHTXLUHPHQW XQGHU DQ\$33/,&$%/(1$7,21$/,17(51$7,21$//$: V DQG
,17(51$7,21$/*22'2,/),(/'35$&7,&(
Such a manner shall prevent claims, proceedings,
damages, costs and additional expenses.
 &2175$&725 VKDOO EH UHVSRQVLEOH IRU WKH FR-ordination and management of communications
DQGLQWHUIDFHDPRQJ&203$1<68%&2175$&7256&203$1<·VFRQWUDFWRUV RWKHUWKDQ&2175$&725  DQG WKHLU VXEFRQWUDFWRUV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR 6833/,(56 &XVWRPV
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PUBLICIDADE

DQG5HJXODWRU\%RGLHVUHOHYDQWWRWKHH[HFXWLRQ
RIWKH6(59,&(6
7KH6(59,&(6VKDOOLQFOXGHEXWQRWEHOLPLWHGWR
1. 7UDQVSRUWDWLRQ RI DOO *22'6  YLD URDG VHD DLU
DQGRU UDLO DFFRUGLQJ WR WKH &2175$&7  IURP WKH
32,172)&2//(&7,21WRWKH'(/,9(5<32,17
2. Expediting services to establish a uniform method
RIVKLSPHQWDQGWLPHO\GHOLYHU\RIWKH*22'6
3. &XVWRPV FOHDUDQFH VHUYLFHV for any transportation
PHWKRGV URDGVHDDLUUDLODQGRUFRPELQHGWUDQVSRUWVROXWLRQ 
4. Marine Agency services to cover port calls.
6HUYLFHVZLOOEHUHTXLUHGLQGLFDWLYHO\VWDUWLQJIURPWKH
WKLUG TXDUWHU RI  IRU D SHULRG RI WKUHH   \HDUV
ZLWK IXUWKHU SRVVLEOH WZR   RSWLRQDO H[WHQVLRQV RI
RQH  \HDUHDFK
DOCUMENTS REQUIRED
&RPSDQLHVLQWHUHVWHGWRSDUWLFLSDWHLQWKLVExpression
of InterestPD\VXEPLWWKHIROORZLQJPDQGDWRU\LQIRUmation and documentation providing evidence of :
I. Technical Documents:
D  /DUJH DQG FRQVROLGDWHG H[SHULHQFH LQ 0R]DPELTXH PLQLPXP RI UHFHQW  \HDUV  IRU &XVWRPV
RSHUDWLRQV)UHLJKWIRUZDUGLQJVKLSSLQJDQGWD[DWLRQV VHUYLFHV WKDW HQVXUH FRPSOLDQFH ZLWK DOO
UHOHYDQW LQWHUQDWLRQDO DQG 0R]DPELFDQ UHJXODWLRQLQFRQQHFWLRQZLWK2LO *DVLQGXVWU\
E &DSDELOLW\WRSURYLGHWKHVHUYLFHVWKURXJKDZRUOGZLGHQHWZRUN
F &DSDELOLW\WRSURYLGHWKHVHUYLFHVLQWKHWKUHHUHJLRQ RI 0R]DPELTXH 1RUWK &HQWHU DQG 6RXWK 
LQRUGHUWRVXSSRUWWKHSURMHFW
G +6(0DQDJHPHQW6\VWHP0DQXDORUOLVWRI+6(
UHODWHG GRFXPHQWDWLRQSURFHGXUHV SURYLGLQJ
HYLGHQFHRIDOLJQPHQWZLWKLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVRQWKLVPDWWHU HJ2+6$6,62
DVDPLQLPXP DQGDSSOLFDEOHWRWKHVHUYLFHVUHTXHVWHG
H  +DYLQJ 4XDOLW\ 0DQDJHPHQW 6\VWHP FHUWLÀFDWLRQV DQGRU FHUWLÀFDWHV SURYLQJ FRPSOLDQFH
ZLWK LQWHUQDWLRQDO 4XDOLW\ 6WDQGDUGV HJ ,62
 
II. Administrative Documents:
D 6FDQQHGFHUWLÀHGFRS\RIWKH7UDGH5HJLVWHU/Hgal Entity name and contact person for receiving
TXDOLÀFDWLRQSDFNDJHDQGRWKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQIURPWKH(QL5RYXPD%DVLQ%9
E  /DVW WKUHH \HDUV )LQDQFLDO 6WDWHPHQWV DQG $QQXDO 5HSRUW LQFOXGLQJ %DODQFH 6KHHW 3URÀW DQG
/RVVDQG&DVK)ORZ6WDWHPHQW7KHVHGRFXPHQWV
PXVWEHSURYLGHGIRUWKH&RPSDQ\*URXS LIDSSOLFDEOH DQGDOVRIRUWKH&RPSDQ\·V0R]DPELFDQUHJLVWHUHGHQWLW\WKDWZLOOHQWHULQWRWKHVXEMHFWFRQWUDFW

F &RPSDQ\·VUHJLVWUDWLRQLQ0R]DPELTXH,QFDVH\RXU
&RPSDQ\LVQRWDOUHDG\UHJLVWHUHGLQ0R]DPELTXH
SOHDVH VSHFLI\ LI \RX ZRXOG EH ZLOOLQJ WR SURPSWO\
UHJLVWHULQ0R]DPELTXHDQGVSHFLI\WKHUHVSHFWLYHWLPHOLQH
G &RPSDQ\DQG*URXS6WUXFWXUHZLWKWKHOLVWRIPDMRU
6KDUHKROGHUVDQGXOWLPDWHEHQHÀFLDULHV LIQRWOLVWHG
LQWKHVWRFNH[FKDQJH 
H ,QFDVH\RXZLVKWRSDUWLFLSDWHLQWKH([SUHVVLRQRI
,QWHUHVWDVDFRQVRUWLXPRUDVDMRLQWYHQWXUHLQIRUPDWLRQ DERXW HDFK PHPEHU RI FRQVRUWLXP RU MRLQW
venture and role of each participant in the potential
SURMHFW 6XFK LQWHQWLRQ WR IRUP HLWKHU D FRQVRUWLXP
RUD-9PXVWEHVXSSRUWHGE\DQ$JUHHPHQWRU´0HPRUDQGXPRI8QGHUVWDQGLQJµGXO\VLJQHGE\HDFK
entity in the group.
&RPSDQLHVLQWHUHVWHGLQWKLVLQYLWDWLRQPD\VXEPLWWKHLU
Expression of Interest by registering the company on our
ZHEVLWH (QL5RYXPDEDVLQ%9$SSOLFDWLRQ 
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
For any issues and support, you can contact our service
operations support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
2QFH VXEPLWWHG WKH (2, ZLWKLQ WKH ZHEVLWH DSSOLFDWLRQ
your application I.D. number must be Shared to:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANT:
7KH(PDLOVXEPLVVLRQPXVWUHIHUWRWKH3XEOLF$QQRXQFHPHQWDQGWRWKHIROORZLQJFRPPRGLW\FRGH
SS07AF02 - CUSTOMS AGENCIES, OPERATORS
:LWKLQWKHZHEVLWHDSSOLFDWLRQXQGHUWKHVHFWLRQ´2EMHFW
RI WKH$SSOLFDWLRQµ WKH DUHD ´2ULJLQ RI LQYLWDWLRQµ VKDOO
EH FRPSOHWHG DV IROORZV “FREIGHT FORWARDING /
CUSTOMS AGENCIES, OPERATORS”.
6XEMHFW WR WKH GHOLYHU\ DQG FRPSOLDQFH RI DOO WKH DERYH
GRFXPHQWDWLRQ&RPSDQLHVLQWHUHVWHGLQWKLV([SUHVVLRQ
of Interest may receive from Eni Rovuma Basin B.V. the
4XDOLÀFDWLRQ3DFNDJH
7KLV HQTXLU\ VKDOO QRW EH FRQVLGHUHG DV DQ LQYLWDWLRQ WR
tender and therefore it does not represent or constitute
DQ\SURPLVHREOLJDWLRQRUFRPPLWPHQWRIDQ\NLQGRQWKH
part of Eni Rovuma Basin B.V., to enter into any agreePHQWRUDUUDQJHPHQWZLWK\RXRUZLWKDQ\&RPSDQ\SDUticipating in this Expression of Interest.
$Q\FRVWLQFXUUHGE\LQWHUHVWHG&RPSDQLHVLQSUHSDULQJ
the Expression of InterestVKDOOEHIXOO\ERUQE\VXFK&RPSDQLHV ZKR VKDOO KDYH QR UHVRXUVH LQ WKLV UHVSHFW WR (QL
5RYXPD%DVLQ%9
All data and information provided pursuant to this Expression of Interest ZLOO EH WUHDWHG DV VWULFWO\ FRQÀGHQWLDO DQG
ZLOOQRWEHGLVFORVHGRUFRPPXQLFDWHGWRQRQDXWKRUL]HG
persons or companies.
7KH GHDGOLQH IRU UHFHLSW RI Expression of Interest by the
email address indicated above is set at 09th of June 2020,
23:59 pm Central Africa Time(QL5RYXPD%DVLQ%9ZLOO
not accept the documentation received after the set deadline.
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Arte no Quintal

Um projecto para filhos e não enteados
Por Lucas Muaga

P

ara minimizar o impacto
negativo da Covid-19, no
sector artístico, surge o
projecto “Arte no Quintal”, do Ministério da Cultura e
Turismo (MICULT) e da Galeria
do Porto de Maputo. É uma iniciativa pouco elogiada e duramente criticada. O próprio Ministério
da Cultura e Turismo, diante das
pedras, viu-se obrigado a explicar,
novamente, o seu projecto.
O Arte no Quintal foi lançado pela
ministra da Cultura e Turismo,
Edelvina Materula. Tem o apoio
do Fundo para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural (FUNDAC),
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO) e do Banco Absa. É das saídas encontradas
pelo Governo, para ﬁnanciar os
artistas, afectados pela Covid-19,
devido a paragem das actividades,
desde Março.
A iniciativa conjunta do MICULT
e da Galeria do Porto de Maputo,
chegou, na segunda semana, do segundo mês, do estado de emergência, decretado pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi. Quando
parecia que os artistas estavam esquecidos, apareceu como uma luz
no fundo do túnel.
Surge como a salvação, mas gerou
muita polémica. A transparência do Arte no Quintal foi desde
logo questionada, principalmente,
quando foi disponibilizado um cartaz, indicando os artistas que iriam
actuar. Isto, pouco tempo depois do
lançamento da mesma iniciativa.
Foram, portanto, questionados os
critérios usados para a selecção dos
beneﬁciados pelo programa.
Depois destes questionamentos,
circulou um formulário de inscrição para o programa “Arte no
Quintal”. Nele, estava claro, o que
muitos já suspeitavam, que a iniciativa fora projectada olhando
para os músicos, deﬁnindo como
“banda”, um “agrupamento artístico” e indicando como “obra editada”, “exposições, discos, concertos,
shows ou similares”.
Este e outros aspectos levantaram
grande debate nas redes sociais,
acusando o MICULT de velar
mais pelo sector musical. Aliás,
desde o lançamento do Arte no
Quintal, tem sido este o ponto de
vista de muitos fazedores das artes.
“Acho que é um projecto defeituoso, mal concebido, excludente e
sem critérios”, considera o escritor
Pedro Pereira Lopes.
Diante disso, o MICULT viu-se
obrigado a escrever um desmentido. “O Ministério da Cultura e
Turismo ainda não disponibilizou
nenhum tipo de formulário”, escreveu a instituição.
Surge, em pouco tempo, um novo
formulário, o actual. Acrescentou
mais acha na fogueira. Era o mesmo formulário, salvo algumas reti-

“Espero que (Arte no Quintal) abranja todas as faces artísticas, sem
restrições, sul, centro e norte” Pak Ndjamena
ﬁcações. Nele, continua a ideia de
ser o Arte no Quintal um projecto
desenhado para músicos. “As artes
plásticas deveriam estar inclusas,
porque é uma das classes artísticas
do nosso país e seria triste se não
ﬁzessem parte. Quero acreditar
que o projecto Arte no Quintal
está para todos”, considera Nilzo
Mota, artista plástico que responde
por Chicken.
Há muitas pedras atiradas ao projecto, tanto que o MICULT viu-se, na semana passada, obrigado a
reexplicar o “Arte no Quintal”. O
director do Instituto Nacional das
Indústrias Culturais e Criativas,
Ivan Bonde, numa live, no facebook, reiterou, várias vezes, que o
projecto abrange todas as artes e
deu a entender que há uma visão
errada sobre o mesmo. “Não é nenhum concurso, vai abranger todo
e qualquer cidadão moçambicano”,
disse.
Entretanto, não está claro como é
que os organizadores desenharam
a integração dos artistas, que não
precisam de necessariamente subir
ao palco, a título de exemplo, artistas plásticos e escritores. “A literatura é o paciente esquecido dessa
injecção. Os organizadores ignoram, simplesmente, que o escritor,
também, esteja a passar fome”, opina o escritor Pedro Pereira Lopes.
Ivan Bonde também abordou outros pontos questionáveis, como a
participação de cidadãos, que residem fora de Maputo. Referiu que
estes devem recorrer aos “Serviços
Distritais da Educação, Juventude
e Tecnologia, (para) submeter a sua
proposta”, que será “encaminhada a
cidade de Maputo, o epicentro desta articulação, onde vamos analisar
todos esses critérios associados à
qualidade da obra (…) com propriedade, com pormenor e aferir a
sua elegibilidade”, disse o director
do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas.
Ivan Bonde não avançou mais detalhes. Não mostrou ideias claras.
Permanece, apesar da aﬁrmação
acima, a ideia de ser um projecto
que beneﬁcia, primeiro, aos fazedores da música e, segundo, aos artistas residentes em Maputo.

Há ainda quem acuse o Ministério
da Cultura e Turismo e a Galeria
do Porto de Maputo de criar um
projecto para ﬁlhos e não enteados.
“Não há aqui artistas beneﬁciados
e prejudicados”, desmente Ivan
Bonde.
Mas nem todos os artistas são
cépticos em relação ao projecto
do MICULT. O bailarino Bernardo Guiamba é um deles. Inclusive, concorreu. Responde por Pak
Ndjamena, nas artes. Refere que é
destas iniciativas que o país precisa.
“Quero acreditar que esta iniciativa seja ainda mais abrangente, com
maior inclusão das artes e que se
preserve pelo empenho e dedicação
dos artistas e também pela qualidade das obras”, disse Pak Ndjamena.

Também optimista, está o artista plástico Chicken, que tal como
o bailarino Pak Ndjamena, acredita que o projecto chegou num
momento oportuno. “O Arte no
Quintal veio numa boa hora e é
bem-vindo. Espero que abranja
todas as faces artísticas, sem restrições, sul, centro e norte”, refere.
Reﬁra-se que, o referido cartaz,
disponibilizado, antes do formulário de inscrição, é verídico. Parte da
agenda já foi cumprida. Os eventos
acontecem aos ﬁns-de-semana. É
a primeira fase. “Estão programadas 12 transmissões de concertos e
programas que envolvem 150 pessoas”, disse, no lançamento do Arte
no Quintal, a ministra da Cultura e
Turismo, Edelvina Materula.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÔES
CONCURSO PUBLICO 004/UGEA/SDPI/MAG/2020
Contratação de Empresa para Reabilitação e Exploração do Clube de Magude
no âmbito da PPP-Parceria Publica Privada.

1. O Governo do Distrito de Magude, pretende contractar entidades singulares ou colectivas para Reabilitação e gestão do Clube
de Magude-Vila de Magude
2. Assim, convida-se a todos interessados para apresentar propostas fechadas e seladas.
3. Os concorrentes poderão obter mais informações examinando
os documentos do concurso ou adquiri-los no endereço indicado abaixo mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00
Mt.
4. O período de validade das propostas é de 90 dias.
5. As propostas deverão ser entregues até as 10:00 H, do dia 26 de
Junho de 2020, data em que estas serão abertas em sessão pública, pelas 10:30 H, no endereço abaixo indicado, na presença dos
concorrentes que desejam participar.
6. A visita ao local, deverá ser realizada pelos concorrentes, no dia
11 de Junho do ano corrente, pelas 10:00H. A visita é de carácter
obrigatório.
7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março.
Magude, 28 de Maio de 2020
O Chefe da UGEA
_____________________
Ilegível

OPINIÃO
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos (Fotos)

Prefiro Artur Solteiro

N

aquela segunda-feira, o sol foi rápido a descobrir o espanto que governava os olhos de Felismina e da ﬁlha. O
lenço da Tucha realçava a beleza obstruída pela máscara
multicolor. Felismina, enquanto recebia o dinheiro e fazia trocos, procurava sempre afastar-se, a todo custo, para evitar a
aproximação da clientela, que não se sabe, se por neglicência ou
pura ignorância descurava-se redondamente dos preceitos de prevenção da Covid-19.
- Edjê, esse tio não usou máscara, mamã!
- Temos máscara de vinte, pai!
- Tenho aqui bolso, é que estava a falar no telefone.
A comadre da Teresa Mondlane nunca tinha visto num só dia tanta gente a desobedecer ao estado de emergência prestes a terminar.
Abanou a cabeça desaprovando aquelas atitudes vergonhosas.
- Esses precisam de chamboco, minha ﬁlha! Depois dizem que
têm azar…
Entretanto, a ﬁlha estava inquieta, a remexer a pasta.
- Peço ajuda no TPC, mãe.
- Mas que TPC, da telescola? Queres fazer trabalho de casa aqui
no mercado, ﬁlha?
- Sim. Tenho dúvidas, mãe.
- Mas a tua professora da televisão só sabe cobrar dinheiro do
guarda?
- É que as vezes ela fala depressa, mãe. Peço para ligar para mano
Manuel ou vamos ver se a tia Teresa ainda não está na banca dela.
- Ainda bem, vamos para a banca dela. Está quase na hora do
nosso xitique diário.
Felismina e a ﬁlha chegaram ao lugar onde Teresa conversava com
um senhor que até ali era um ilustre desconhecido e ambas para
ele. As duas visitantes limitaram-se a acompanhar a carruagem da
conversa que seguia a bom ritmo.
- Mas aﬁnal o senhor é casado?
- Sou casado, dona Teresa. Perdão, aliás, fui casado.
- Não te entendo, senhor Artur. Por que o meu ﬁlho Rui te chama
solteiro?
- Na verdade eu até sou viúvo. A parte de Solteiro é meu nome.
-Como assim?
- Sou o próprio Preﬁro Artur Solteiro, natural da República Militar da Maganja da Costa.
- Terra dos guerreiros bravos!
- Sim, por isso me deram nome do avô.
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Hotelaria e turismo

Covid-19 atira 21 mil trabalhadores
ao desemprego
Por Elias Nhaca

A

pandemia da Covid-19 atirou o sector de hotelaria e
turismo para um estado
de coma em Moçambique.
Cerca de 21 mil postos de trabalho
estão em risco, devido ao encerramento de estabelecimentos de diversão e lazer.
i"NBJPSJBEPTFTUBCFMFDJNFOUPTGPSBNFODFSSBEPT DPMPDBOEP EFTUBGPSNBNJMUSBCBMIBEPSFT FRVJWBMFOUF
BEPTNJMFYJTUFOUFTFNUPEP
P UFSSJUØSJP OBDJPOBM  FN QSPGVOEB JODFSUF[Bw  EJTTF -VÓT .BDVÈDVB 
TFDSFUÈSJPHFSBMEP4JOEJDBUP/BDJPOBM EPT 5SBCBMIBEPSFT EB *OEÞTUSJB
)PUFMFJSB 5VSJTNPF4JNJMBSFT 4*/50)54  GBMBOEP OVNB SFVOJÍP EF
CBMBOÎPTPCSFPJNQBDUPEBDPWJE
-VÓT.BDVÈDVBBWBOÎPVRVFPDFOÈSJPÏESBNÈUJDP4FUFNJMUSBCBMIBEPSFTGPSBNEFTQFEJEPT PVUSPTTFUFNJM
UÐN DPOUSBUPT TVTQFOTPT F DFSDB EF
TFJTNJMGPSBNSFNFUJEPTQBSBGÏSJBT
" PSHBOJ[BÎÍP EJ[ RVF PT USBCBMIBEPSFTEPTFDUPSOÍPTBCFNPRVFWBJ
BDPOUFDFSBPTTFVTQPTUPTEFUSBCBMIP
F WÐFN SFEV[JEBT BT iDPOEJÎÜFT EF
TPCSFWJWÐODJBw  BCSBOHFOEP DFSDB EF
NJMEFQFOEFOUFT
"QSPWÓODJBEF.BQVUPÏBNBJTBGFDUBEB DPNDFSDBEFNJMUSBCBMIBEPSFT TFHVJEBEF*OIBNCBOF OPTVMEP
QBÓT F/BNQVMB OP/PSUF DPNDFSDB
EFFNQSFHPTDBEB
i1FEJNPTBP(PWFSOPQBSBEBSJODFOUJWPT BPT FNQSFHBEPSFT DPN WJTUB B
DSJBSDPOEJÎÜFTQBSBPGVODJPOBNFO-

UPEPTFTUBCFMFDJNFOUPTEBIPUFMBSJB 
UVSJTNPFTJNJMBSFTw BDSFTDFOUPV
0 TJOEJDBUP EJ[ RVF DPOUJOVB B FOWJEBS FTGPSÎPT OP TFOUJEP EF SFQPS B
MFHBMJEBEF MBCPSBM OBRVFMFT FTUBCFMFDJNFOUPTDVKBTNFEJEBTUPNBEBTQFMPTFNQSFHBEPSFTWJPMFNBMFHJTMBÎÍP
MBCPSBM
i&YJHJNPT P CPN TFOTP  EJÈMPHP F
FOWPMWJNFOUP FGFDUJWP EBT FTUSVUVSBT
TJOEJDBJTOBBOÈMJTFFUPNBEBEFEFDJTÍPQBSBNBUFSJBMJ[BÎÍPEPFTUBEPEF
FNFSHÐODJBw BDSFTDFOUPV
/P NFMIPS EPT DFOÈSJPT QSFWJTUPT
QFMB $POGFEFSBÎÍP EBT "TTPDJBÎÜFT
&DPOØNJDBTEF.PÎBNCJRVF $5" 
BTQFSEBTOPUVSJTNPFRVJWBMFNBVN
RVJOUP EF UPEP P QSFKVÓ[P EP TFDUPS
FNQSFTBSJBM EFWJEP BP OPWP DPSPOBWÓSVT
0TFDSFUÈSJPHFSBMBWBOÎPVRVF
FTUBCFMFDJNFOUPT IPUFMFJSPT GPSBN
FODFSSBEPT  B OÓWFM OBDJPOBM  EFWJEP
BPOPWPDPSPOBWÓSVT
0GFDIPEFVOJEBEFTSFTVMUPVOBSFTDJTÍP EF DPOUSBUPT F JOEFNJOJ[BÎÍP
TFNTBMÈSJPTEFUSBCBMIBEPSFTF
BJOEFNJOJ[BÎÍPDPNTBMÈSJPTEF
USBCBMIBEPSFT UPUBMJ[BOEPUSBCBMIBEPSFT
"BHSBWBSBTJUVBÎÍP USBCBMIBEPSFTWJSBNPTTFVTDPOUSBUPTTVTQFOTPTFGPSÎPVBPSFHJNFEFGÏSJBTDPMFDUJWBTBDFSDBEFUSBCBMIBEPSFT
1BTTBSBN BP SFHJNF EF SPUBUJWJEBEF
MBCPSBMUSBCBMIBEPSFT
" DPWJE BSSBTPV DBTJOPT  EJTDPUFDBT  CBSSBDBT F PVUSPT  RVF UJWFSBN
EFFODFSSBSQPSDPOUBEPEFDSFUPRVF

QSPÓCFFTTBTBDUJWJEBEFT
0 BMPKBNFOUP UVSÓTUJDP  IPUÏJT  QFOTÜFT  SFTPSUT F SFTUBVSBOUFT WJSBN PT
TFVT TFSWJÎPT TPGSFSFN VNB ESÈTUJDB
SFEVÎÍP  GPSÎBOEP BMHVOT B FODFSSBS
QBSDJBMFUPUBMNFOUFBTTVBTBDUJWJEBEFT

“Empresas não honram a
lei do trabalho”
0 TFDSFUÈSJPHFSBM EP 4*/5*)054
BDVTPV BT FNQSFTBT IPUFMFJSBT EF
SPNQFSFN DPOUSBUPT DPN GVODJPOÈSJPTTFNBEFWJEBPCTFSWÉODJBEB-FJ
EP5SBCBMIP
" BDVTBÎÍP SFTJEF OP GBDUP EF FTUBT
JNQVMTJPOBSFNEFNJTTÜFTEFGVODJPOÈSJPT EF GPSNB JMFHBM  TFN P QBHBNFOUP EF JOEFNJOJ[BÎÜFT  BODPSBOEPTFOBDSJTFEBDPWJE
i%PTUSBCBMIBEPSFTRVFWJSBNPTTFVT
DPOUSBUPTEFUSBCBMIPTVTQFOTPT OFOIVN WJV P DVNQSJNFOUP EP BSUJHP
EBMFJEFUSBCBMIP OÍPEJTQPOEP
EP QBHBNFOUP EF  OP QSJNFJSP
NÐT OPTFHVOEPNÐTFOP
UFSDFJSPNÐT SFTQFDUJWBNFOUFw
/FTTF TFOUJEP iP TJOEJDBUP DPOUJOVB
BFOWJEBSFTGPSÎPTQBSBSFQPSBMFHBMJEBEFMBCPSBMw
i&TUBNPT FN TJOUPOJB DPN UPEBT BT
FTUSVUVSBTTJOEJDBJTOPTOÓWFJTQSPWÓODJBTFEFCBTFQBSBQBSUJDJQBSFDPMBCPSBSOBCVTDBEFTPMVÎÜFTQBTTJWBTF
NFOPT QFOBMJ[BEPSBT &TUBNPT QSFQBSBEPT F BDUJWPT QBSB QBSUJDJQBS OB
NJUJHBÎÍP F DPNCBUF EB QSPQBHBÎÍP
EB DPWJEw  FYQMJDPV -VÓT .BDVÈDVB

t

6N HSVQP EF  NÏEJDPT DVCBOPT DIFHB BNBOIÍ  TÈCBEP  B .BQVUP
OVNWPPDIBSUFS OPRVBESPEPBQPJPEPQBÓTEF'JEFMOBMVUBDPOUSBP
DPSPOB.PÎBNCJRVF TØBDDJPOPVBHPSB BEJTQPOJCJMJEBEFEF$VCBNBOJGFTUBEBFN.BSÎP2VBOEPPTWFOUPTEBJOGFDÎÍPDPNVOJUÈSJBQBSFDFN
JSSFNFEJBWFMNFOUFTFBMBTUSBSQPSUPEPQBÓT

t

$PNBQBOEFNJBBBMBTUSBS OÍPTFTBCFPRVFBDPOUFDFSÈBPTNÏEJDPT
EBQÈUSJBEF,JN+POH6ORVF TFHVOEPVNSFMBUØSJPTVCNFUJEPBP$POTFMIPEF4FHVSBOÎBEB0/6 BOEBNQPSDÈ WJPMBOEPBTTBOÎÜFTDPOUSB
VNIJTUØSJDPBMJBEPEPSFHJNF%FQPJTEPTFNCBSBÎPTEPTCBSDPTEFQFTDBFEBBTTJTUÐODJBBPNBUFSJBMEFHVFSSBEPCMPDP-FTUF

t

1PS-POESFT NBEBNF## RVFDPOUJOVBBTPOIBSDPNPTFV5DIBOOB
QFOTÍPEP-ÓOHBNP WBJBDPNQBOIBOEPTÙGSFHBBTOPUÓDJBTEBTBVEJÎÜFT
FN USJCVOBM EPT DÞNQMJDFT EP DBDIJNCP  TVJÎPT  SVTTPT F MJCBOFTFT 0
NJOJTUSPMBOÎBQFSGVNFGB[RVFOÍPWÐQPSRVFPRVFPQSFPDVQBNFTNP
TÍPPTSBUJOHTEB'JUDI ËNFEJEBRVFWBJBNPSUJ[BOEPPTDSFEPSFTEPT
UVOBCPOET

t

"JOEBCFNRVFIÈ-POESFTQPSRVFEP9BJ9BJNBEBNF##OÍPEFWF
FTQFSBSHSBOEFDPJTB0TNBOEBOUFTEPiFTRVBESÍPEBNPSUFwRVFBTTBTTJOPV"OBTUÈDJP.BUBWFMFEFWFSÍPDPOUJOVBSJNQVOFTOVNUSJCVOBMRVF
OVODBPVWJVPRVFEFWFSJBPVWJSTPCSFUÍPIFEJPOEPDSJNFQPSUFSSBTEP
'SFMJNJTUÍP

t

4FOBGSFOUFFYUFSOBBDFOBËNJMJUÉODJBEBT0/(RVFRVFSFNPTCBODPT
OPCBODPEPTSÏVT QPSDÈÏBUBMQPMÓUJDBEPDIBNCPDPWFSCBMQBSBBRVFMFT
RVFOÍPBDSFEJUBNRVFP5DIBOUFSÈNFTNPKVMHBNFOUPFDPOmBNNBJT
OBRVFMF USJCVOBM RVF MIF FTUÈ SFTFSWBEP FN #SPPLMZO $PN PV TFN P
BEWPHBEPEBQPMÓDJBRVFUBOUPTNJTUÏSJPTOPTSFWFMPVOVNBJODVSTÍPEF
IPSBTOBUFSSBEP%POBME0RVFFTUÈFN8BTIJOHUPO

t

&SBVNBWF[VNQSPGFTTPSEB-POEPO4DIPPMPG&DPOPNJDTRVFQFEJV
QBSBTFSFNCBJYBEPSFN.PÎBNCJRVF&MPHPQSPNFUFVRVFFNNFOPT
EFVNBOPMFWBWB4BNPSBB'ÈUJNB

t

0 FNCBJYBEPS DPOUSJCVJV QBSB P mN EP DPOUFODJPTP FOUSF 1PSUVHBM F
.PÎBNCJRVFFUBNCÏNBKVEPVBMFWBS4BNPSBB-JTCPB OVNBWJTJUBEF
FOPSNFJNQBDUPQPQVMBS0FNCBJYBEPS$VUJMFJSPEFJYPVPNVOEPEPT
WJWPTIÈQPVDPNBJTEFVNBTFNBOB%POPEFVNWBTUÓTTJNPDPOIFDJNFOUP RVBTFBUÏBPmNEBTVBWJEB BOJNBWBEFCBUFTSBEJPGØOJDPTTPCSF
QPMÓUJDBJOUFSOBDJPOBM.PÎBNCJRVFmDPVMIFOPDPSBÎÍP

t

1PSDÈ VNJOUPMFSBOUFCBSBUPFCPÎBM IVNJMIPVBGSFMOBFTDPMJOIBEP
CBSVMIP RVFËTQSFTTBTUFWFEFBEJBSBTVBFMFJÎÍPQBSBVNBDPNJTTÍPEF
ÏUJDBQÞCMJDB0BDBEÏNJDPEF#BTJMFJBBDIBRVFÏUVEPVNBRVFTUÍPEF
TBCFSTFOUBS0UBMCPÎBM DPNPNVJUPTEPTTFVTDPSSFMFHJPOÈSJPTOBOPWB
GSFMFTPCSFUVEPOPGBNJHFSBEP( OÍPTBCFNNFTNPTFOUBS

t

"mOBM BDIBDPUBQPSRVFQBTTPVVNEPTNBJTQSPFNJOFOUFTQFSDVSTPSFT
EP( PHSVQPEFWBTTBMPTFTQFDJBMJ[BEPTFNEJBCPMJ[BSBPQPTJÎÍPF
UPEPTRVFQFOTBNEJGFSFOUF GPJNFTNPVNHPMQFEFNFTUSFEBPQPTJÎÍP
RVF OBDPNJTTÍPFTQFDJBMJ[BEB TFOUPVTFTPCSFPDBTP QSFGFSJOEPBUBDBS
PWJTBEPEJBOUFEBTDÉNBSBTFEPTNJDSPGPOFT1BSBRVFNTBCFRVFQFMP
WPUPOÍPQPEFJSMPOHF PBEJBNFOUPEBFMFJÎÍPKÈGPJVNBCPBWJUØSJB& 
QPSPVUSPMBEP DPNPTFDPTUVNBEJ[FS ÏQFMBCPDBRVFPQFJYFNPSSF

t

.BTQBUÏUJDPNFTNPGPJPJOHSBUPFTGPSÎPEFVNBCBODBEBRVF DPOUSBSJBEBDPOTJHPNFTNP OÍPQPVQPVFTGPSÎPTFNEFGFOEFSPJOEFGFOTÈWFM 
DPNFMPHJPTRVF QBSBPTBUFOUPT FSBNVNBJSPOJBFOBEBNBJTEPRVF
JTTP4BVEBEFTEPUFNQPFNRVFPCBSSVMIPOÍPNBJTTFSÈTVmDJFOUFQBSB
GB[FSQPMÓUJDB TFOÍPIPVWFSVNQPVDPEFSB[PBCJMJEBEF

t

0QBWÍPEBQSPWÓODJBBPDFOUSP NBJTPBEKVOUPRVFBHPSBGB[EFDPSEFJSP
QFMBTQÈHJOBTEP'# MBNCFNBTGFSJEBTQFMBEFTEJUBEPQVQJMP FORVBOUP
DPHJUBNTPCSFPRVFDPSSFVNBM1FMPTWJTUPT BJOEBIÈVNBTBMNBTEFDFOUFTRVFTFQSFPDVQBN0RVFOÍPÏUÍPNBVBTTJN

t

"SFEFDMJFOUFMJTUBRVFSFJOBOPTFJPEPTOPTTPTEJSJHFOUFTmDPVEFTUBQBEB
DPNBQBSBMJTBÎÍPEFBVMBTEFWJEPBQBOEFNJBEB$PWJE²RVFNFTNPTFNBVMBT BTFTDPMBTFBTVOJWFSTJEBEFQSJWBEBTDPOUJOVBNBDPCSBSF
PHPWFSOPBBTTPCJBSBPMBEPBQFTBSEBQSFTTÍPEPQBDBUPDJEBEÍP&JTP
SFTVMUBEPEFTFSKPHBEPSFÈSCJUSPBPNFTNPUFNQP

Em voz baixa
/PHBCJOFUFEFDPNCBUFËDPSSVQÎÍP WÍPDIPWFOEPDIBNBEBTEFVNBFOUJEBEFRVFIÈVOTBOPTGF[VNBJOWFTUJHBÎÍPËTRVBMJEBEFTBENJOJTUSBUJWBTEP
( RVFKÈTPOIBWBDPNPMVHBSEBRVFMFBOUJHPHPWFSOBEPSCPOBDIFJSÍPRVF 
VNBWF[ FNUFSSBEPTLPUJT UFWFRVFFYQFSJNFOUBSSFGÞHJPOPUFDUPGBMTPEF
VNBIBCJUBÎÍPMPDBM
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Plataforma recebe primeiro módulo
A Coral-FLNG, o consórcio
que explora gás natural na área
4 da bacia de Rovuma, anunciou esta terça-feira a montagem do primeiro módulo da
plataforma ﬂutuante que está
em construção nos estaleiros
navais de Samsung, em Geoje,
Coreia do Sul.
Trata-se do módulo de geração de energia, cuja montagem
marca o início da integração
das infraestruturas superiores,
compostas por doze módulos
de processamento, com cerca
de 70 mil toneladas.
O casco da plataforma ﬂutuante, que irá explorar gás na bacia
de Rovuma, a partir de 2022,
foi lançado a água em Janeiro
do presente ano.
O Coral-Sul FLNG, a primeira planta ﬂutuante de liquefação de gás natural em águas
ultra profundas do mundo, com
uma capacidade de produção
de 3,4 milhões de toneladas
de gás liquefeito por ano, será
implantada a uma profundidade de cerca de 2.000 metros, ao
largo de Moçambique, na Área
4 da Bacia do Rovuma.
A plataforma é uma embarcação de grandes dimensões que

irá extrair o gás natural através
de seis poços na base oceânica, transformá-lo em líquido e
exportá-lo para cargueiros especiais.
“Em nome dos parceiros da
Área 4, reconhecemos, com
profunda gratidão, o empenho
de todos os colaboradores da
Coral FLNG e empresas contratadas que têm demonstrado,
de forma incansável, o seu compromisso e cometimento para
com o projecto, dando todo o
suporte necessário, seguindo os
procedimentos de segurança
neste momento sensível e longe de suas famílias”, sublinha
o consórcio em comunicado. A
petrolífera italiana Eni é a líder
do projeto Coral Sul.
O consórcio da Área 4 é operado pela Mozambique Rovuma Venture (MRV), uma ‘joint
venture’ que detém uma participação de 70% pertencente à
Eni (25%), ExxonMobil (25%)
e CNPC (20%).
Além da MRV, a portuguesa
Galp, a coreana KOGAS e a
moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH) detêm participações de
10%, cada.

PSAF e ACOORD unem-se
na prevenção da Covid-19

O

Instituto Panos Southern África (PSAF) e
a Associação Cooperação para o Desenvolvimento (ACOORD) juntaram-se
na luta contra a propagação da
Covid-19, no distrito de Inhassoro, província de Inhambane.
A iniciativa, que consistiu na disseminação de mensagens sobre
as medidas a ter em conta para
evitar a contaminação do Covid-19, contou com a parceria do
Instituto de Comunicação Social, delegação de Inhambane. A
mesma abrangeu sete bairros do
Posto Administrativo de Inhassoro-sede bem como a localidade
de Maimelane nas comunidades
afectadas pela exploração de gás
natural.
A administradora do distrito de

Inhassoro, Dulce Cuna, elogiou a
empreitada frisando que a mesma poderá reduzir os níveis de
falta de informação sobre a pandemia no seio daquelas comunidades.
Cuna referiu que o distrito de
Inhassoro continua com muitos
focos de desinformação, tendo
apontado como exemplo o facto
de uma seita religiosa (Zion) ter
instruído seus crentes a não aderirem a lavagem das mãos, pois
não constitui uma orientação bíblica.
Outra preocupação manifestada
por aquela dirigente, está relacionada com o aglomerados de
pessoas na praias que se ocupam
na compra de pescados, onde
nota-se que muita gente não têm
usado as mascaras de protecção.
Foi nessa senda que, a adminis-

tradora instou o instituto Panos
a intensiﬁcar a divulgação de
medidas de prevenção em zonas
onde se localizam concentração
de pessoas com vista a mitigar a
possíveis contágios deste vírus.
Por seu turno, a ACOORD procedeu a entrega as comunidades
de Inhassoro, através do governo
local, um donativo de material de
protecção e higiene que consistiu
em 50 tambores plásticos de 60
litros e 04 tanques de água de 500
litros com torneiras para lavagens
das mãos, 10 caixas de sabão, 10
unidades de álcool/gel para desinfecção e 500 máscaras de tecido para protecção da boca e nariz.
Segundo Adelino Saguate, coordenador de Programas do Instituto Panos, esta iniciativa foi possível graças ao apoio concedido
pela Ajuda Popular da Noruega.

COTUR junta-se a
prevenção da Covid-19

A

agência de viagens
COTUR procedeu
esta segunda-feira,
a entrega de um donativo ao Ministério da Saúde, num esforço que visa evitar
a propagação da Covid-19 no
país.Trata-se de um donativo
que inclui cinco mil máscaras
cirurgicas, mil barras de sabão
para prevenção da pandemia
da Covid-19 nas unidades sanitárias. Outro pacote da ajuda conta com mil pacotes de
sumo e mil pacotes de bolacha
para apoio ao Banco de Sangue, como suporte nutricional
para os dadores do precioso
líquido.
Na sua intervenção, Armindo Tiago, Ministro da Saúde,
agradeceu o apoio da COTUR, tendo recebido em
nome de toda classe dos pro-

ﬁssionais de saúde no país e
dos dadores de sangue, que
serão os principais beneﬁciários.
Noor Momade, PCA da COTUR referiu que“ este tipo de
acções fazem parte da visão
e ADN da COTUR e que o
Ministério pode continuar a
contar com o apoio agora e
sempre.”
Com um envolvimento de
relevo em causas sociais, por
exemplo 2018, a COTUR
apoiou o Ministério da Saúde, através da reabilitação
completa do Centro de Saúde
do Alto-Maé, na Cidade de
Maputo.
Até tem deﬁnido até 2030
um plano de acções de cariz
social que contemplam cada
vez mais a sua intervenção
em conjunto com empresas
parceiras.
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Dia Mundial sem a substância nociva comemora-se domingo

Um em cada cinco adolescentes
consome tabaco em África

O

consumo de tabaco,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), tornou-se
numa das principais causas de
mortalidade a nível mundial e
em particular em África.
Nisto, estima-se que em todos os
anos cerca de 146 mil africanos
morrem de doenças relacionadas
ao tabagismo, sendo que o seu
tratamento representa 3,5% do
total anual das despesas de saúde
deste continente, números que
demonstram o grande peso para
os já saturados e débeis sistemas
de saúde.
Em termos de consumidores, as
autoridades mundiais de saúde aﬁrmam que os produtos do
tabaco são ingeridos por 94 milhões de homens e 13 milhões de
mulheres, bem como por um em
cada cinco adolescentes. A cifra
tende a aumentar nas raparigas
com idades compreendidas entre
os 13 e 15 anos.
O uso de outros produtos do tabaco, que não sejam cigarros, está

também a ganhar terreno em África, em particular em Moçambique.
Assim, para este ano, as celebrações
do dia mundial sem tabaco, comemoradas a 31 de Maio, estarão viradas para a protecção dos jovens e
exposição dos males causados pela
indústria tabaqueira.
Sob o lema “Proteger os jovens das
manipulações da indústria”, a ideia
principal é desmascarar mitos e
expor tácticas de manipulação empregues pela indústria do tabaco e
da nicotina, de forma a persuadir a
camada jovem a entrar no consumo
destes produtos prejudiciais para a
saúde pública. Uma das formas que
têm sido aposta dos tabaqueiros
para ganhar cada vez maior número de população jovem fumante é a
introdução de novos produtos e sabores com características atraentes.
A propósito da data, Matshidiso
Moeti, directora regional da OMS
para a África, emitiu um comunicado que refere que o tabaco mata
metade dos seus utilizadores e
que os fumadores apresentam um
maior risco de contrair uma doença
grave e de falecer se forem infecta-

dos pela pandemia da Covid-19.
“Todas as formas de tabagismo
são nefastas e não existe nenhum nível de exposição seguro
ao tabagismo passivo. O uso de
cigarros electrónicos aumenta o
risco de doenças cardíacas e pulmonares. Além disso, a nicotina
presente nesses produtos pode
comprometer o desenvolvimento cerebral das crianças”, lê-se no
documento.
Entretanto, de acordo com o
comunicado, para combater a
morbidade e a mortalidade imputáveis ao tabagismo, 26 países africanos proibiram que as
pessoas fumassem em espaços
públicos e 10 desses países implementaram proibições totais.
“Trinta e quatro países proibiram a publicidade, promoção e
patrocínio de produtos do tabaco. No entanto, ao tentar proteger os seus cidadãos, muitos governos foram alvo de ameaças e
acções judiciais instauradas pela
indústria para enfraquecer essas
medidas”, acrescenta o mesmo.
(Cléusia Chirindza)

BCI e ONU promove da
igualdade de género
O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e a ONU Mulheres
Moçambique rubricaram, recentemente, em Maputo, um memorando de entendimento que preconiza a promoção do género e o
empoderamento das Mulheres em
Moçambique. Os termos foram
rubricados pelos representantes da
ONU Mulheres Moçambique e do
BCI, Marie Laetitia Kayisire e Rogério Lam, respectivamente.
Com base neste acordo, as duas
instituições passam a cooperar para
promover a eliminação da violência
contra as mulheres e raparigas; a
implementação pelo sector ﬁnanceiro dos princípios de empoderamento das Mulheres (WEPs); e o
acesso das mulheres e jovens aos
serviços ﬁnanceiros inovadores,
entre as quais as linhas de crédito
preferencial, seguro para agricultura, agro-processamento, pecuária e
actividades não-agrícolas.
O memorando vai contribuir para
o Programa Nacional de Empoderamento Económico da Mulher
- PROMULHER, lançado em
agosto do ano passado em conjunto com o Ministério do Género,
Criança e Acção Social, com vista
a promover e desenvolver o em-

preendedorismo, trabalho formal,
e auto-emprego para mulheres e
raparigas.
Concordaram, igualmente, em
trabalhar conjuntamente na organização de eventos com relevância
para a promoção da igualdade de
género e liderança das mulheres e
raparigas, assim como o acesso aos
serviços ﬁnanceiros, em linha com
os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável da agenda 2030 e da
União Africana 2063.
Reﬁra-se que a ONU Mulheres é
a entidade das Nações Unidas para
Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres, que reconhece a importância de colaborar
e cooperar com parceiros para o
alcance dos seus objectivos estratégicos. O BCI, por seu turno, com
o seu vasto histórico de responsabilidade social corporativa no país,
entre outras acções, apoia de forma
consistente iniciativas de igualdade
de género e empoderamento das
mulheres, alinhando-se ao princípio de ‘não deixar Ninguém para
Trás’, e de assegurar que as “mulheres, especialmente as mais pobres e
mais excluídas, sejam economicamente empoderadas e beneﬁciem
do desenvolvimento”.

Fidelidade nomeada para
Prémio Internacional

FECOP apoia PMEs
em tempos de Covid-19

Fidelidade, a terceira
seguradora mais antiga
do mundo e presente no
mercado moçambicano
desde 2015, foi nomeada para os
prémios internacionais – EFMA
2020 –, dedicados a destacar a ino-

Covid-19 tem sido um
factores cruciais para o
fracasso das economias,
e as PMEs são umas empresas que mais se recentem das
consequências da pandemia, que
está a colocar o mundo em sentido.
Por forma a contribuir e alavancar
as PMEs, Fundo Empresarial da
Cooperação Portuguesa (FECOP)
vai contribuir para a recuperação
da actividade económica em Moçambique face aos impactos negativos causados pela atual pandemia
da Covid-19.

A

vação no sector dos seguros.
A quinta edição anual do Prémio

EFMA - Accenture Innovation in
Insurance Awards 2020, que vai decorrer virtualmente a 17 de Junho,
destacou, a nível global, a Fidelidade na categoria “Global Inovator
Company”, pela inovação no sector
dos seguros, e na categoria “Product
& Service Innovation” pelo pioneirismo com a app “Just in Case”.

Disponível para smartphones iOS
e Android, a app Fidelidade Just in
Case ajuda os viajantes a preparar e
a planear as suas viagens, disponibilizando o acesso a funcionalidades
de assistência e seguro de viagem
on demand, nomeadaMEChecklists personalizáveis e de grupo.

Absa promove “Africanidade”
distribuindo máscaras de capulana

O

Absa Bank Moçambique, iniciou no passado
dia 16 de Maio, uma
campanha interna de
distribuição de máscaras comunitárias pelos seus colaboradores,
produzidas por estilistas moçambicanos, como prevenção contra a
propagação do novo Coronavírus
(Covid-19).
O Banco prevê a distribuição de
um total de 2000 máscaras de capulana pelos seus colaboradores a
nível nacional, que receberão também instruções sobre as medidas

de higienização e utilização das
máscaras por forma a preservar a
saúde de todos.
Esta acção é uma oportunidade de
divulgar a Capulana como símbolo
de “Africanicidade” mostrando ao
Mundo que a mesma possui múltiplas utilidades e permitindo aos
seus colaboradores protegerem-se
fazendo uso de um símbolo da sua
riqueza e tradição.
Segundo o Administrador Delegado do Absa Bank Moçambique,
Rui Barros, além do combate à Covid-19, esta iniciativa visa promover o trabalho de jovens moçam-

bicanos, incentivando a produção
local de máscaras comunitárias,
que sigam os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).
“A cultura é, neste momento crítico,
um dos sectores economicamente
mais afectado e esta iniciativa vem
de certa forma contribuir para o
alívio dos desaﬁos que os artistas
do mundo da moda enfrentam, em
decorrência da pandemia, e permitir que os nossos colaboradores se
sintam protegidos utilizando máscaras como medida complementar
para limitar a transmissão da Covid-19 na comunidade”, sublinhou
Rui Barros.

A

Estabelecido entre os Governos
português e moçambicano, o FECOP tem o valor global de cerca de usd12,5 milhões, dos quais
cerca de 5,4 milhões de USD estão destinados às micro, pequenas
e médias empresas afetadas pelas
calamidades, como a atual pandemia Covid-19. O restante valor está
adstrito a operações de apoio ao

investimento de âmbito geral, não
relacionadas com a atual pandemia.
O ﬁnanciamento concedido através
do FECOP será canalizado através
dos bancos locais aderentes – BCI,
Millenium Bim e Mozabanco. Na
vertente Calamidades, este apoio
prevê a garantia de 80% do capital
mutuado por estes bancos em operações de investimento e de apoio
à tesouraria, com termos mais favoráveis e prazos de carência mais
dilatados, condições que permitirão
às empresas moçambicanas fazer
face a necessidades de ﬁnanciamento imediatas e assegurar a manutenção dos postos de trabalho
até poderem retomar a sua atividade económica normal.
Este ﬁnanciamento inscreve-se
num conjunto mais alargado de
ações desenvolvidas pelo Governo
português para apoiar os principais
países parceiros da Cooperação
Portuguesa, e em particular os PALOP e Timor Leste, no combate à
pandemia da Covid-19.

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na
SAVANA FM . Proporcionamos para si pacotes promocionais, contacte-nos através de:
84 1440048, 82 8944278 ou ainda através do
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz
SAVANA 100.2 FM

Savana 29-05-2020
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MultiChoice e Fundação One Africa Global
organizam Concerto COVID-19 Hope for Africa
t$PODFSUPCFOFmDFOUFTFSÈUSBOTNJUJEPOB%4UWF(0UWQBSBUPEBB«GSJDB
t 0 NFTNP DPOUBSÈ DPN BDUVBÎÜFT F BQBSJÎÜFT EPT QSJODJQBJT BSUJTUBT BGSJDBOPT F
personalidades a partir de suas casas
t'VOEPBOHBSJBEPQBSBBQPJPBPTQSPmTTJPOBJTEFTBÞEFEFUPEPPDPOUJOFOUF
27 de Maio de 2020: Como parte dos esforços no apoio à luta contra a pandemia
do COVID-19 em África, a MultiChoice estabeleceu uma parceria com a Fundação One Africa Global para uma transmissão a nível do continente, do Concerto
COVID-19 Hope for Africa no Domingo, 31 de Maio a partir das 20:00 no canal
Africa Magic Family, disponível na posição 154 na DStv (pacotes Grande, Grande
Mais, Bue, Premium e Mega) e 2 na GOtv (pacotes Essencial, Plus e Max).
A Fundação One Africa Global, o braço de desenvolvimento da One Africa Global,
é uma organização não governamental sem ﬁns lucrativos que trabalha para o desenvolvimento social de pessoas vulneráveis e desfavorecidas. O Concerto faz parte
dos seus esforços para apoiar a erradicação do coronavírus que actualmente assola a
África e o resto do mundo.
O especial televisivo de 3 horas contará com actuações dos melhores artistas musicais africanos, incluindo moçambicanos, nomeadamente Lizha James e Abuchamo
Munhoto, bem como com a presença de ícones da comunicação social e outras personalidades de destaque no continente. O elenco de estrelas inclui: Betty G, CIC,
Cobhams Asuquo, Eddie Jay, Jahprazah, Jeﬀ Maximum, Kyee Benda, Osas Ighodaro, Princesa Jnap Sessay, Praiz e Waje, os quais transmitirão mensagens de boa
vontade de esperança e encorajamento a todos os Africanos, a partir do conforto e
segurança das suas casas.
Sobre a parceria, o Director Geral da MultiChoice Moçambique, Agnelo Laice
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disse: “Como maior contador de histórias de África, estamos empenhados em retribuir às comunidades onde operamos. Somos apaixonados pelo desenvolvimento do
continente africano, pois continuamos a usar o poder do entretenimento para dar
esperança, enriquecer vidas e aproximar as pessoas, particularmente nestes tempos
tão difíceis”. É por isso que estamos em parceria com a Fundação One Africa Global
para transmitir o Concerto COVID-19 Hope for Africa em mais de 49 países da
África Sub-Sahariana”.
O fundo angariado no concerto será dedicado a garantir a segurança e o bem-estar
dos proﬁssionais de saúde de todo o continente que estão na linha da frente na luta
contra o vírus. Estes fundos serão utilizados como intervenções especiais para equipamentos médicos acessíveis e funcionais, estações de testes do COVID e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para minimizar a exposição ao vírus.
O Diretor Executivo da Fundação One Africa Global, Paul Okoye, disse: “à medida
que o mundo se une para combater esta pandemia, a África precisa de desempenhar
o seu papel. Estamos bem até agora, mas deﬁnitivamente podemos fazer mais juntos”. Por isso, o Concerto Beneﬁcente Virtual no “COVID-19 Hope for Africa” da
Fundação One Africa Global foi organizado para tocar profundamente os nossos
corações e emprestar uma mão ao continente que tanto tem dado ao mundo. Você
e eu e o resto de África só podemos contribuir com diligência e esperança. Somos mais fortes juntos e se, como indivíduos, não desempenharmos o nosso papel,
o achatamento da curva não produzirá resultados. Nós da Fundação One Africa
Global estamos unidos com todos os cidadãos da nossa grande terra, para proteger,
preservar e fortalecer a África nesta crise”.
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