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“Encurralados” ou “acossa-
dos” é assim que as auto-
ridades lhes chamam. Mas 
eles, os insurgentes, conti-

nuam a colocar em causa a narra-

tiva vitoriosa das Forças de De-

fesa e Segurança (FDS) no teatro 

operacional norte. Em mais uma 

incursão de demonstração de for-

ça, atacaram a vila sede distrital 

de Macomia, o maior centro ur-

bano e comercial da zona central 

de Cabo Delgado.

Terão sido dois grupos de insur-

gentes que se juntaram e ataca-

ram a vila de Macomia, que se 

estende ao longo da Estrada Na-

cional Número 380, a principal 

via que liga a capital provincial de 

Cabo Delgado, Pemba, e o norte 

da província. 

Ao que o SAVANA apurou, um 

grupo teria partido das matas de 

Mucojo, um Posto Administrati-

vo de Macomia, situado a cerca de 

50 km a este da vila sede distrital. 

O outro teria partido de Mian-

galewa, uma localidade do Pos-

to Administrativo de Chitunda, 

distrito de Muidumbe, situada a 

cerca de 51 quilómetros da vila de 

Macomia. 

Depois de atravessar o rio Messa-

lo, que separa os distritos de Ma-

comia e Muidumbe (Miangalewa 

a norte e Litamanda a sul), este 

segundo grupo escalou, sucessiva-

mente, as aldeias de Litamanda e 

Chai. Chai localiza-se a 45 quiló-

metros da vila de Macomia.

De Chai a Litamanda são cerca 

de 3 quilómetros e, de Litamanda 

para Miangalwea, também 3.

Apesar dos discursos vitoriosos 

das FDS, os insurgentes, que ata-

caram a vila de Macomia por vol-

ta das 4 horas de quinta-feira, só 

saíram no sábado, três dias depois.

Fontes locais fazem notar que os 

insurgentes deixaram a vila de 

Macomia com o mesmo à vonta-

de com que saíram em Mocímboa 

da Praia e Quissanga, em Abril 

último.

“Saíram porque queriam sair, de-

pois de terem queimado lojas e 

tudo. Até têm tempo de conduzir 

carros e carregar comida”, conta 

uma das fontes, que não fala de 

qualquer contra-ofensiva de vulto 

por parte das FDS. “Se quiserem 

ficar um mês num distrito, po-

dem, porque eles saem sozinhos, 

sem intervenção da nossa tropa”, 

acrescenta.

Também continua por explicar 

como é que os insurgentes to-

maram a vila de Macomia, forte-

mente armada e até com unida-

des especiais, incluindo da Polícia 

da República de Moçambique 

(PRM), como a Unidade de In-

tervenção Rápida (UIR), uma 

força anti-motim. 

Ataques Cabo Delgado:

Uns “acossados” a passear a classe 
Por Armando Nhantumbo

Relatos no terreno indicam que os 

militares, ou pelo menos alguns, 

têm abandonado posições e se co-

locado em fuga ao se aperceberem 

da aproximação dos insurgentes, 

o que pode denotar fragilidades 

que beneficiam a insurgência. 

Críticos observam que, com mui-

tos militares-académicos, mas 

pouco conhecimento prático e do 

terreno, e outros mal preparados, 

dificilmente se consegue conter a 

insurgência em Cabo Delgado. 

É por isso que, em Abril, a popu-

lação do planalto Makonde deci-

diu entrar na frente de combate 

para travar a entrada dos insur-

gentes naquela zona simbólica 

nos pergaminhos da luta de liber-

tação nacional. 

Foram os antigos combatentes 

que emboscaram os insurgentes, 

resultando na morte de mais de 

30 deles, ao que, 24 horas depois, 

se vingaram, assassinando cerca 

de 70 populares em Xitaxi, uma 

aldeia baixa de Muidumbe, próxi-

mo da EN380. Aproximadamen-

te dois meses depois, ainda não é 

conhecido o relatório de inquérito 

anunciado pelas autoridades para 

averiguar as circunstâncias em 

que ocorreu o massacre de Xitaxi.

Se, no início, os insurgentes anda-

vam munidos, maioritariamente, 

de armas brancas, muitas vezes 

com apenas uma arma de fogo, 

hoje estão quase todos armados, 

apontando-se o arsenal das FDS 

como a principal fonte das armas 

que são capturadas pelos insur-

gentes ou abandonadas pelos mi-

litares que, na sua fuga, desfazem-

-se de qualquer artefacto militar e 

juntam-se à população civil para 

escaparem das rusgas dos atacan-

tes.

Há, inclusivamente, casos em 

que, depois de abastecimento de 

uma base militar, não tarda que 

os insurgentes protagonizem um 

ataque, apoderando-se do arma-

mento. 

Antes da “operação Macomia”, 

os insurgentes estiveram em 

Miangalewa, onde entraram na 

madrugada de quarta-feira, ma-

tando duas pessoas. Não houve 

confronto com a posição militar 

estacionada em Miangalewa.

Mas foi de Miangalewa que os 

insurgentes seguiram para Ma-

comia, atravessando o rio Mes-

salo. Mas não tiveram qualquer 

emboscada, até que chegaram e 

tomaram a vila sede.

“Mas como podem ficar 3 dias 

numa vila, quando se diz que está 

tudo controlado. Devem estar a 

enganar o presidente”, observa 

uma fonte que acompanha, aten-

tamente, a situação.

À chegada a Macomia, na quinta-

-feira, os insurgentes ter-se-ão se 

apoderado de viaturas na terminal 

rodoviária local. É com essas via-

turas, incluindo camionetas, que 

começaram a carregar produtos 

alimentares para as suas bases, o 

mesmo modus operandi em outros 

pontos como Muidumbe e Mo-

címboa, onde até distribuíram 

comida saqueada pela população 

local.

Depois do saque de produtos ali-

mentares, estes são transportados 

em viaturas até um determinado 

ponto, geralmente, onde termina 

o acesso de viaturas. Daí para as 

matas, os produtos são transpor-

tados pelos capturados, sobretu-

do, mulheres, até às bases locali-

zadas mata adentro. 

Até a tarde desta terça-feira, pelo 

menos 19 corpos haviam sido 

encontrados em Macomia, não 

estando claro se as vítimas foram 

atingidas pelos insurgentes ou 

pelas FDS. Na vila de Macomia, 

muitas pessoas continuam à busca 

pelos parentes, sem saber se mor-

tos ou raptados pelos insurgentes. 

Nos últimos tempos, os insurgen-

tes têm protagonizado raptos nas 

suas incursões, com destaque para 

menores, que se acredita para se-

rem radicalizadas, reforçando as-

sim o grupo para longo prazo.

Para além de mortes, na incursão 

de Macomia, os insurgentes dei-

xaram um rasto de destruições, 

desde instituições do Estado e 

privadas, como estabelecimentos 

comerciais. 

Os insurgentes vandalizaram, 

ainda, a subestação da Electrici-

dade de Moçambique, em Maco-

mia, deixando às escuras o centro 

e o norte de Cabo Delgado.

E os ataques não param  
Muitos observadores continuam 

a questionar o papel das empresas 

privadas de segurança, que eram 

vistas como a solução para os ata-

ques no norte de Cabo Delgado.

É que os ataques continuam nos 

distritos de Cabo Delgado, so-

bretudo nas aldeias e Postos Ad-

ministrativos, muitas vezes longe 

dos holofotes da imprensa. 

São os insurgentes a desafiarem 

a tese triunfalista dos dirigentes 

das FDS sobre a fragilização do 

grupo.

Em Dezembro de 2017, o co-

mandante-geral da PRM chegou 

a dar um célebre ultimato aos in-

surgentes, em Cabo Delgado. Na 

altura, Bernardino Rafael disse 

que os insurgentes tinham 7 dias 

para se entregarem à PRM, pe-

ríodo findo o qual seriam tratados 

como bandidos. 

Mas o ultimato de Bernardino 

Rafael virou-se contra ele mesmo. 

Para além de não se terem rendi-

do, os insurgentes intensificaram 

os ataques, desafiando o Estado 
e seus símbolos, com brutais ata-
ques, que também não poupavam 
as populações, feita escudo pelos 

insurgentes. 
No ano seguinte, foi o porta-voz 
do Comando-geral da PRM, que 
considerou que os insurgentes es-
tavam a protagonizar ataques de 
desespero porque, dizia Orlando 
Mudumane, estavam encurrala-
dos.
Nos últimos tempos, é o ministro 
do Interior que tem traçado um 
cenário calamitoso para os insur-
gentes. 
Numa conferência de impren-
sa norte-coreana, a 14 de Maio, 
Amade Miquidade disse que os 
“terroristas”, como são tratados 
na versão oficial, estavam “acos-
sados pelas acções vitoriosas das 
FDS”. 
Dias depois, Miquidade foi dizer, 
em plena sessão de perguntas, na 
Assembleia da República, que 
a segurança estava a regressar à 
normalidade em Cabo Delgado, 
graças ao trabalho que as FDS 
estão a desenvolver para acabar a 
insurgência que, desde Outubro 
de 2017, aterroriza a região norte 
daquela província. 
O ministro apresentou um qua-
dro em que os insurgentes esta-
vam em fuga porque “acossados” 
pelas FDS. Contudo, reconheceu 
na mesma ocasião que a situação 
em Cabo Delgado era complexa.
Nos últimos dias, foi o próprio 
comandante em chefe das FDS, 
Filipe Nyusi, e o ministro da De-
fesa, Jaime Neto, que também 
traçaram um cenário vitorioso 
das FDS, com relato de abate de 
dois dos líderes do grupo de in-
surgentes. 
Reporta-se o abate de 78 insur-
gentes, incluindo Ambasse e Fa-
ragi Nankarava, também conhe-
cido por Njorogue. Mais de 60 
são dados como feridos. A crítica 
questiona o porquê das autorida-
des não apresentarem os abatidos, 
quando, sistematicamente, são 
encontrados corpos de vítimas 
dos ataques, incluindo militares. 
A título ilustrativo, as FDS rei-
vindicam ter morto dois líderes 
dos insurgentes de nacionalidade 
tanzaniana, mas não foram apre-
sentadas evidências. Segundo o 
ministro da Defesa, Jaime Neto, 
Njorogue esteve envolvido nos 
primeiros ataques armados a 5 de 
Outubro de 2017, na Mocímboa 
da Praia.  
Em Macomia, Neto afirmou que 
as FDS apreenderam diversos 

materiais na posse dos insurgen-

tes, incluindo viaturas, motoci-

cletas e bicicletas roubados da 

população. Assinalou igualmente 

que depois da expulsão do gru-

po armado, as FDS continuam a 

procurar pelos insurgentes para 

identificar as suas bases.

Porém, com o ataque à vila de 

Macomia, mais uma vaga de des-

locados se somou a milhares que 

já tinham abandonado suas 

casas um pouco por todos os 

Para além de mortes, os insurgentes deixaram um rasto de destruição 
na vila de Macomia
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SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é 
uma organização não-lucrativa de desenvolvimento inter-
nacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma 
presença local, a longo prazo em 39 dos países mais pobres 
na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que ninguém 
deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma socie-
dade na qual todas as pessoas, independentemente de raça, 
classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desen-
volvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda 
das pessoas e oportunidades de emprego em sectores pro-
dutivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a 
serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene 
com objetivo ajudar a cumprir a nossa missão,

por Departamento Britânico para o Desenvolvimento Inter-
nacional (DFID), com cobertura nacional cujo objectivo é ca-
talisar o mercado de energia em Moçambique nas soluções 
de cozinha melhoradas, Sistemas solares domésticos e Ener-
gias verdes, fornecendo assim soluções de energia limpas e 
acessíveis para a população e empresas fora da rede, neste 
contexto,

Concurso nº06/OPSNV/2020
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES - AGENTES DE VERIFICAÇÃO 

INDEPENDENTE (IVA)

Anúncio
A SNV esta no processo de contratação de Agentes de Veri-

-

de venda submetida pelas empresas receptoras (Empresas 

de Desenvolvimento do Mercado do projecto BRILHO) Os 
dados colhidos pelo consultor serão analisados e reunidos 

deve informar ao BRILHO sobre o número de vendas e 

será uma das fontes principais de apoio para o BRILHO 
decidir sobre uma (parcial) concessão da reclamação e li-
berar a transferência em dinheiro de acordo.

de Referências através do email mzprocurement@snv.org 
, fazendo referência ao concurso em apresso, as propostas 
deverão ser entregues a partir da data da publicação deste 
anúncio, sendo que a data limite para a submissão das pro-
postas será o dia 11 de junho de 2020 até as 15h. Para mais 
informações sobre o projecto BRILHO, visite o site 
www.BrilhoMoz.com.

O 
Instituto de Estudos de 

Segurança-África (ISS) 

defendeu uma “acção rá-

pida” da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Aus-

tral (SADC) face aos ataques ar-

mados no Norte de Moçambique, 

alertando para o risco de a violên-

cia afectar outros pontos da região.

“A SADC não parece ter um pla-

no claro para proteger as popula-

ções. É preciso agir rapidamente 

para evitar mais instabilidade na 

região”, lê-se numa nota do Ins-

tituto de Estudos de Segurança 

- África (ISS, na sigla inglesa) di-

vulgada na sua página de Internet.

Em causa estão as incursões arma-

das de grupos classificados como 

uma ameaça terrorista em Cabo 

Delgado, no Norte de Moçambi-

que.

Para o ISS, a SADC tem a respon-

sabilidade de apoiar Moçambique, 

num momento em que os grupos 

armados parecem “mais encoraja-

dos” e tendo em conta que a União 

Africana não pode intervir antes 

do órgão sub-regional.

A SADC “não se pode dar ao 

luxo de ter o conflito se arrastan-

do. Quanto mais cedo responder 

com uma abordagem holística, 

alinhada com a sua própria estra-

tégia anti-terrorista e apoiada por 

vontade política, menor a probabi-

lidade de o terrorismo desestabili-

zar a região”, frisou a organização 

africana.

Em 19 de Maio, a ‘troika’ do órgão 

de Política, Defesa e Segurança da 

SADC esteve reunida em Harare, 

capital do Zimbabwe, e compro-

meteu-se a apoiar o Governo de 

Moçambique na luta contra os 

grupos armados em Cabo Delga-

do, sem, no entanto, avançar mais 

detalhes.

Para o ISS, o encontro foi uma 

oportunidade para que o órgão 

apresentasse um plano concreto, 

mostrando que “finalmente estava 

a prestar atenção a uma ameaça 

que se pode espalhar para outras 

regiões”.

“Não houve indicações claras, nem 

da declaração final nem dos pro-

nunciamentos dos participantes, 

sobre o que exactamente a SADC 

fará”, lamentou o instituto.

Cabo Delgado, província onde 

avança o maior investimento pri-

vado de África para exploração de 

gás natural, está sob ataque, desde 

Outubro de 2017, por insurgentes 

classificados desde o início do ano 

pelas autoridades moçambicanas e 

internacionais como uma ameaça 

terrorista.

Desde há um ano, o grupo ‘jiha-

dista’ Estado Islâmico passou a 

reivindicar algumas das incursões.

Em dois anos e meio de conflito, 

estima-se que já tenham mor-

rido, no mínimo, 600 pessoas e 

que cerca de 200 mil já tenham 

sido afectadas, sendo obrigadas a 

refugiar-se em lugares mais segu-

ros, perdendo casa, hortas e outros 

bens.

SADC deve agir com urgência - ISS
Cabo Delgado

distritos do norte de Cabo Delga-

do. Dezenas de deslocados, maio-

ritariamente, mulheres e crianças, 

continuam a chegar aos distritos e 

até províncias vizinhas.

Mais de 600 pessoas chegaram, 

nos últimos dias, ao Posto Admi-

nistrativo de Namialo, distrito de 

Meconta, na vizinha província de 

Nampula. Na vila de Metuge, há 

cerca de 40 quilómetros de Pem-

ba, onde estão montados 3 cen-

tros de acolhimento, estão mais 

de 12 mil deslocados.

Pelo meio, é o mafioso sindicato 

de transportadores que vai infla-

cionando os preços, ante o deses-

pero da população que procura 

se refugiar da guerra no norte da 

província. Por exemplo, o troco 

Macomia-Pemba, que antes cus-

tava 500 meticais, hoje é feito a 

750 meticais, mais 250.

Enquanto isso, a Ordem dos Ad-

vogados de Moçambique (OAM) 

manifesta preocupação pela falta 

de informação adequada, relati-

vamente ao que chama de aspec-

tos essenciais relacionados com 

os ataques, incluindo as cidades, 

vilas, vias e infraestruturas afec-

tadas, bem como o número de 

vítimas e prejuízos causados. 

Em conferência de imprensa, no 

âmbito da monitoria dos impac-

tos do estado de emergência nos 

direitos humanos, o bastonário da 

OAM, Duarte Casimiro, disse, 

esta quarta-feira, em Maputo, que 

esta situação dificulta a monitoria 

da situação dos direitos humanos 

naquelas áreas afectadas, deixan-

do os cidadãos cada mais vulne-

ráveis.

“Com efeito, a Ordem dos Advo-

gados exorta ao Governo a asse-

gurar a devida prestação de infor-

mação de forma clara e em tempo 

útil aos cidadãos, bem como a 

pronta correcção de informações 

falsas sobre a doença difundidas 

por pessoas mal-intencionadas, 

respeitando, obviamente, os limi-

tes do segredo de Estado e mili-

tar”, recomendou o bastonário.
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Motivado não só pela 
extensa análise de 
Fernando Lima 
sobre a “situação 

sombria em Cabo Delgado”, 

mas também após ter lido vários 

escritos de jornalistas, de co-

mentadores políticos e também 

alguns trabalhos de académicos 

nacionais e estrangeiros, ocorre-

-me elaborar as linhas abaixo 

como contribuição para o debate 

em curso.

Globalmente ressalta destas lei-

turas que o culpado da desgraça 

é o Governo do dia porque não 

resolve os problemas da popula-

ção, assim como são culpadas as 

Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) consideradas imprepa-

radas para fazer face às acções 

terroristas e deficientes na defesa 

dos cidadãos e seus bens.

Mais ainda é dado a entender 

que se trata de uma insurgência 

interna que nasce de uma revolta 

local de descontentes e se espa-

lha rapidamente devido à fra-

queza do Estado. Sendo insur-

gentes1 conclui-se que se trata de 

um problema interno. Uma nova 

guerra civil. Na prática concluem 

que se trata de um conflito inter-

no.

Na minha opinião, ainda que ad-

mita que existam sérias fragili-

dades nas instituições do Estado, 

a situação é bem mais complexa. 

Estou persuadido que estamos 

diante de uma operação de gran-

de envergadura cujo objectivo é 

bloquear os projectos de gás na-

tural de Cabo Delgado. Este é o 

cenário mais provável que temos 

que confrontar.

Tudo leva a crer que se trata de 

uma mega-operação concebida, 

dirigida e executada a partir do 

exterior para, no mínimo, retar-

dar os projectos de gás natural, 

porque eles são considerados 

uma séria ameaça comercial a gi-

gantescos interesses económicos 

de grandes empresas envolvidas 

em projectos idênticos na região 

e que disputam os mesmos mer-

cados.

A mega operação
A verificar-se o cenário mais 

provável, uma entidade central 

foi constituída à qual foram alo-

cados os meios humanos especia-

lizados, logísticos e financeiros 

necessários para montar a ope-

ração de desestabilização, usando 

serviços secretos, semelhantes ao 

que a CIA fez no Afeganistão.

Após estudo, a entidade terá 

chegado à conclusão que, para 

desestabilizar no território isla-

mizado de Cabo Delgado, era 

conveniente lá promover o fun-

damentalismo religioso, criar 

descontentes e recrutar membros 

para aderirem religiosa e politi-

camente à organização a criar. 

Mas para quê criar uma nova or-

ganização se já existe pelo menos 

uma, o Estado Islâmico2, que está 

disponível para pôr em prática o 

seu programa político-religioso, 

baseado na Sharia jihadista?  

Com a vantagem de eventuais e 

segundas intenções dos promo-

tores da mega-operação ficarem 

encobertas.

Assim, é incentivado o EI para 

iniciar operações em Cabo Del-

gado actuando de forma a dar 

a entender que se trata de uma 

revolta interna. Começar com 

destruição de bens da população 

e prática de terrorismo bárbaro 

usando catanas e outras armas 

brancas a progredir para o uso de 

armas de fogo, sugerindo que a 

totalidade das armas foram recu-

peradas a militares e polícias. O 

objectivo imediato seria proteger 

negócios ilícitos que realizam 

naquele território, a coberto de 

deixar a impressão que se trata 

de um conflito interno.

A Operação Estado 
Islâmico
Acredito que alguns membros 

influentes do EI, para além do 

objectivo político-religioso, pre-

tendem proteger também seus 

negócios mafiosos e ilegais e 

fazê-los prosperar em Moçam-

bique e na região, como já acon-

teceu noutros países em África 

e no Médio Oriente. Negócios 

ligados ao comércio de pedras 

preciosas, ouro, marfim, madei-

ra e em particular recepção e 

distribuição de drogas pesadas 

despachadas dos produtores do 

oriente, estão já identificados em 

estudos publicados.

Exemplo de algumas 
operações dos terroris-
tas fundamentalistas no 
Afeganistão
Quando em 1979 a URSS inva-

diu o Afeganistão para apoiar o 

governo de esquerda no poder, 

logo os EUA consideraram isso 

uma séria ameaça à segurança 

dos interesses nacionais america-

nos e ocidentais.

Para contra-atacar, a CIA (Ser-

viço Secreto americano) em 

coordenação com os Serviços 

Secretos de países da região, 

montaram uma mega-operação 

baseada no fundamentalismo 

islâmico e usando o terrorismo 

como a principal arma de luta 

contra os invasores soviéticos e 

seus aliados locais.

Colaborou activamente nesta 

operação da CIA o conhecido 

jihadista Osama bin Laden que, 

só à sua conta, mobilizou para a 

guerra mais de 100.000 volun-

tários defensores do radicalismo 

islâmico.

Os americanos e seus aliados 

fundamentalistas do momento 

acabaram vencendo a batalha do 

Afeganistão tendo os soviéticos 

regressado a casa.

Esta operação custou mais de 

10.000 milhões de USD.

World Trade Center em 
New York
Osama bin Laden criou a sua 

própria organização terrorista 

islâmica, a al-Qaeda, em Agos-

to de 1988 no Paquistão, ten-

do realizado vários atentados 

terroristas em vários países do 

mundo incluindo em África. O 

mais conhecido acto terrorista 

da al-Qaeda foi a destruição dos 

edifícios do World Trade Center 

em New York, em 11 de Setem-

bro de 2001, o conhecido 11/9, 

provocando centenas de mortes. 

O objectivo de bin Laden era 

“punir” os americanos agora con-

siderados “infiéis”, seus inimigos 

a abater absolutamente, porque 

neocolonizam e exploram as 

matérias-primas estratégicas dos 

países árabes (hidrocarbonetos).

O Estado Islâmico (EI)
O EI nasce no Iraque de um bra-

ço da al-Qaeda em 2003 e adop-

ta o fundamentalismo islâmico 

como seu programa político e 

religioso, visando conquistar ter-

ritórios e neles instalar a Lei da 

Sharia radical sob forma de um 

califado.

O EI está classificado como uma 

muito rica organização terro-

rista internacional. Chegou a 

administrar um território, entre 

o Iraque e a Síria, maior que a 

Inglaterra.

Para desalojar o EI daquele ter-

ritório, os EUA e seus aliados 

(Reino Unido, França, Austrália, 

Canadá, Alemanha, Holanda, 

Bahrein, Jordânia, Turquia, Qa-

tar e Emiratos Árabes Unidos) 

despenderam mais de 25.000 

milhões de USD. E não acaba-

ram com o EI que, refugiado nas 

montanhas do Iraque, continua a 

inquietar sob a forma de guerri-

lha.

Fundamentalismo e Estado 
Islâmico em Moçambique
Pelos exemplos atrás se pode fa-

zer já uma ideia da capacidade e 

poder do Estado Islâmico que 

estamos a enfrentar em Cabo 

Delgado, onde apenas se vis-

lumbra a ponta do iceberg, pelo 

que tudo leva a crer que não são 

insurgentes, nem é uma suble-

vação de descontentes locais. O 

conflito de que se fala é aparente. 

Foi criado por serviço secreto es-

pecializado. 

Na realidade, estamos diante 

duma mega-operação de deses-

tabilização de grande envergadu-

ra muito provavelmente dirigida 

por uma competente e poderosa 

central, situada algures no exte-

rior do país.

Conclusão
Face a esta mega-operação de 

desestabilização específica, esta-

mos realmente impreparados.

Todos nós estamos imprepara-

dos: governo, defesa e segurança, 

comentadores políticos, acadé-

micos e jornalistas para reagir 

a esta agressão terrorista que se 

prevê seja de grande amplitude.

É este fundamentalismo religio-

so conduzido pelo Estado Islâ-

mico que temos que combater. 

Todos: políticos sem distinção de 

partidos, sociedade civil, governo 

e forças de defesa e segurança, 

académicos e jornalistas, sem es-

quecer todas as religiões e igrejas 

locais.

Na defesa do interesse nacional 

do Estado e dos moçambicanos, 

é fundamental conseguir maior 

eficácia dos governos locais na 

solução dos problemas das po-

pulações, reforçar, reestruturar e 

equipar os ramos de combate es-

pecializado das Forças de Defesa 

e Segurança. De momento pare-

ce inevitável um apoio externo 

pontual. Garantir a protecção 

eficaz do projecto do gás natural 

de Cabo Delgado é uma priori-

dade de interesse nacional por-

que base essencial para o rápido 

desenvolvimento económico e 

social do povo moçambicano.

Encoraja-me verificar que a rees-

truturação político-militar do 

governo e FDS já está em movi-

mento, havendo sinais claros de 

sucesso.

*General na reserva

A situação em Cabo Delgado

O cenário mais provável
Por Jacinto Veloso*

1. O novo dicionário compacto da 

língua portuguesa de António de 

Morais Silva diz que “insurgente” 

é aquele que se revolta, se subleva 

e cita como famosos “insurgentes” 

os Anglo-Americanos que no Sec. 

XVIII se revoltaram contra a In-

glaterra para que a América fosse 

independente.

2. Estado islâmico ou Daesh em lín-

gua árabe, é uma organização ter-

rorista islâmica formada em Junho 

de 2014 no Iraque que tem por 

objectivo político libertar território 

para aí implementar um Califado 

e a Lei da Sharia na versão radical 

do Islamismo jihadista.

Ataques visam bloquear projectos de gás natural em Cabo Delgado, segundo Jacinto Veloso
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Quando nas derradeiras pa-
lavras perante o tribunal, 
a maioria dos réus pediram 
“perdão à família Mata-

vele” pelo assassinato do activista, 

o professor Ricardo, que facilitou a 

viatura para a consumação do crime, 

virou as suas desculpas para a família 

do seu chefe, o autarca de Chibuto, 

Henriques Machava, o dono de facto 

do Mark X.

Os sete réus vão ouvir as sentenças a 

18 de Junho, depois de duas semanas 

em tribunal em Xai-Xai, a cidade 

onde foi assassinado, nas vésperas das 

eleições gerais de 2019, o activista 

Anastácio Matavele. O Ministério 

Público (MP) pediu penas pesadas 

para os réus, mas afastou o envol-

vimento do Estado no crime, tese 

frontalmente contrariada pela assis-

tência jurídica da família Matavele. O 

Ministério Público defendeu que os 

réus agiram por conta própria e que 

o crime visava o roubo porque, como 

afirmou um dos acusados, tratava-se 

“de um kota com muito dinheiro”.

Por seu turno, Elísio de Sousa, o ad-

vogado dos polícias confessos e seus 

comandantes directos, muito mode-

rado na sessão de alegações finais, pe-

diu ponderação à juíza Ana Liquidão, 

defendendo que aos réus deveria ser 

concedida liberdade provisória no es-

paço que mediará a leitura da senten-

ça e o despacho de recurso. As penas 

de prisão maior correspondentes ao 

crime de homicídio qualificado são 
objecto de recurso obrigatório.
De Sousa, concordou com a tese do 
MP de que os crimes não foram co-
metidos em nome do Estado, porque 
“o Estado não comete crimes”. Argu-
mentou que “o Estado nazi não era 
um Estado criminoso, o regime nazi 
é que era criminoso”. Também defen-
deu o ponto de vista que o crime “era 
uma tentativa de roubo” e que Aga-
pito era quem deveria estar ali sen-
tado” (no banco dos réus). Agapito 
Matavele era o chefe do “esquadrão 
da morte” e encontra-se foragido, 
tendo sido constituído um processo 
autónomo. 
Sobre Mapulasse e Silica (autores 
confessos do crime), disse “que não 
são meninos bonitos”, concluindo 
que “estavam num lugar errado, por 
motivos errados”. Apesar de “serem 
as alegações mais curtas na minha 
carreira”, Elísio ainda teve tempo 
para negar a existência de “esqua-
drões da morte” e do “G-40”.

Bem mais agitado que De Sousa es-

teve Noé Vasco Sitoe, o advogado de 

defesa do professor Ricardo Manga-

nhe que disse, para quem o quis ouvir,  

que não existe nenhuma prova do en-

volvimento do seu constituinte, mas 

que o julgamento serviu para “ali-

mentar jornais” e “denegrir a imagem 

de Henriques Machava” (o edil de 

Chibuto). “Onde está o partido (Fre-

limo), onde está o Estado? perguntou 

para depois atacar os advogados de 

assistência à família Matavele  porque 

“quem paga são as ONG”. Sitoe dis-

se que o professor Ricardo é acusado 

“apenas porque desligou o telefone” 

após o assassinato. Cabisbaixo, o seu 

cliente apresentou “desculpas à famí-

lia Machava porque hoje em todo o 

lado se fala da família Machava”.

Menete contundente
Contrariando a tese do Ministério 

Público, o advogado da família Ma-

tavele, Flávio Menete defendeu que o 

“esquadrão da morte” que assassinou 

activista estava numa missão ao servi-

ço do Estado moçambicano, exigindo 

que este pague uma indemnização de 

35 milhões de meticais à família, por 

perdas e danos.

Flávio Menete disse que, à excepção 

do réu Mapulasse, não foi instaurado 

procedimento disciplinar contra os 

réus, que estes continuaram a receber 

salários e até alteraram as suas remu-

nerações por força de promoções ha-

vidas enquanto estavam em detenção, 

que não há dias de missão na polícia 

para afastar o argumento de que o 

crime foi cometido no dia da cidade 

do Xai-Xai, que as armas usadas não 

foram furtadas mas sim registadas no 

levantamento e na devolução, que não 

foram remetidas ao SERNIC (polí-

cia de investigação criminal) como 

procedimento pós crime, que os réus 

estão a ser defendidos pelo advoga-

do pago pela corporação policial. O 

advogado foi ao detalhe das viaturas 

(Mahindra e Ford Ranger) postas à 

disposição pela polícia para Elísio de 

Sousa e a sua assistente, que entrou 

muda e saiu calada do julgamento

Menete lembrou que o operacional 

Mapulasse, após o crime, e quando 

procurou refúgio na casa da “pri-

ma Esperança”, “queria regressar ao 

quartel, queria receber cuidados de 

saúde no quartel”, rematando, “ao 

quartel regressam depois de cumprir 

missão”.

Em conclusão, o advogado da família 

Matavele disse que “o Estado deve 

assumir que cometeu erros de palma-

tória” pedindo “uma pena exemplar 

para os réus” e que deve ser “arbitrada 

a indemnização requerida nos autos”. 

“Se isto não acontecer (a condena-

ção do Estado), não só estaremos a 

incentivar que situações se repitam, 

como também a transmitir a ideia de 

que isto é admissível”. 

Sobre a actuação do Ministério Pú-

blico, Menete disse haver interesses 

contrapostos na acção cível, pelo que 

o Estado, de acordo com o Estatuto 

dos Magistrados do Ministério Pú-

blico, deveria ter solicitado à Ordem 

dos Advogados (OAM) a nomeação 

de um advogado para representar o 

Estado naquela acção.

O Ministério Público (MP) acusou 

os réus de Homicídio Qualificado e 

Associação para delinquir e ainda de 

Falsificação de assinaturas por servi-

dor público no exercício das suas fun-

ções (apenas Rungo e Muchanga), 

considerando haver “suficiente prova 

indiciária’ e que se estava perante uma 

situação de “crime organizado”.

O procurador Luis Vianheque, des-

crevendo a execução do crime, disse 

que o “esquadrão” actuou como um 

grupo de (caçadores) “furtivos” por-

que “os réus estavam à caça do Sr. 

Matavele como se de um rinoceronte 

se tratasse”. A província de Gaza, na 

zona de Massingir, é onde o flage-

lo da caça furtiva se faz sentir com 

maior incidência, havendo provas de 

envolvimento policial nesta activida-

de transfronteiriça.

Sobre o envolvimento do Estado, o 

MP considera que o crime não foi 

cometido em missão de serviço por-

que os réus não estavam a trabalhar, 

pois estavam em situação de dispen-

sa desde 19 de Setembro, quem os 

dispensou não tinha autoridade para 

o fazer, os réus reuniam-se fora do 

horário de trabalho e fora das ins-

talações da corporação, os polícias 

não utilizam armas fora das horas 

de serviço, os réus estavam à civil, 

dia 7 era um feriado municipal, logo 

a responsabilidade cabe aos réus e a 

responsabilidade de indemnizar cabe 

também aos réus. “Seria um contras-

senso o Estado mandar tirar a vida a 

um cidadão pois tem o dever de os 

proteger”, argumentou Vianheque.

Réus em discurso contraditório
No final da sessão foi dada a palavra 

aos réus. Mapulasse começou por di-

zer “me arrependo tanto” para depois 

“pedir perdão à família Matavele”. 

Silica, o operacional do volante, diz 

que “carrega duas cargas, a da família 

Matavele e a da família Silica” sen-

tindo que “fui usado”. Tudelo achou 

“normal a devolução da arma” e que 

“aprendi muito” no processo. Afonso 

Macuácua, que chorou durante a ses-

são, insistiu que “não tenho nada a ver 

com o assunto”. Rungo pediu ponde-

ração “dos erros que possa ter come-

tido” enquanto Muchanga declarou 

que “desde a morte do Matavele que 

a minha cabeça não está bem”.

Julgamento dos assassinos de Anastácio Matavele

“As minhas desculpas à família Machava”

O 
que poderia ter sido o julga-
mento exemplar dos “esqua-
drões da morte” em Moçam-
bique não foi, porque todos 

os agentes processuais, no fim do dia, 
acabaram por contribuir para que tal 
não acontecesse.

Antes do julgamento, o tribunal deu 
uma ajuda, não processando os con-
teúdos das chamadas de voz e os sms 
trocados entre os réus e outros elemen-
tos potencialmente ligados ao crime. 
Parte das evidências mais contunden-
tes do julgamento de Jean Boustani em 
Brooklyn, Nova Iorque, foram as men-
sagens de telemóvel e os e-mails tro-
cados entre o funcionário da Privinvest 
e os seus vários cúmplices, incluindo 
o próprio presidente Armando Gue-
buza, uma investigação feita pelo FBI. 
Eventualmente, o Ministério Público 
(MP) conhece o conteúdo dos 21 sms 
trocados entre Tudelo Guirrugo (co-
mandante do GOE) e o chefe de pe-
lotão assassino Agapito Matavele após 
a operação contra Anastácio Matavele. 
Mas o público ficou sem o saber.
Também não foram esgotados todos os 
meios processuais para colocar o edil 
de Chibuto, Henriques Machava, no 
banco dos réus porque foi despronun-
ciado à última hora sem que o MP in-
terpusesse recurso. Machava, de facto, é 
o proprietário da viatura utilizada pelo 
“esquadrão da morte”. 
Nas investigações que precederam o 
julgamento, aventa-se a possibilidade 
de a mesma viatura ter sido utilizada 
na consumação de outros crimes no 
perímetro entre Xai-Xai e Chibuto. 

Apesar de processualmente possível, é 
surpreendente a alteração dos depoi-
mentos dos réus na fase de investiga-
ção e no próprio julgamento, sugerindo 
uma operação montada com ligação à 
hierarquia policial em Maputo e a es-
trutura que tutela a instituição.
A tentativa de fazer passar um assas-
sinato político por um assalto à mão 
armada foi orquestrada pessimamente 
e nem os que estavam predispostos a 
acreditar na tese mostraram o mínimo 
de convicção. Não menos patética a de-
claração dos três proprietários de viatu-
ras danificadas pelos polícias em fuga. 
Apesar das ameaças de linchamento e 
de a notícia ter incendiado o Xai-Xai, 
os três homens, declararam ao tribunal 
que não sabiam quem estava dentro da 
viatura. 
Apesar da qualidade do advogado de 
defesa dos quatro polícias detidos ter 
sido levantada pelo advogado Flávio 
Menete, processualmente, deveria ter 
ficado mais claro e evidente se Elísio de 
Sousa tem ou não os seus honorários 
pagos pela polícia. Questão relevante, 
uma vez que foi argumentado que os 
polícias cometeram o crime, não estan-
do ao serviço da corporação.  
Para que conste arrolo algumas das 
perguntas que ficaram por fazer no jul-
gamento:
-Já ouviram falar de “esquadrões da 
morte” em Moçambique?
-Em que províncias actuaram antes de 
serem destacados para a Província de 
Gaza?
-Já ouviram falar dos nomes de Gilles 
Cistac, José Jaime Macuane e Ericino 
Salema?

-Algum dos vossos comandantes al-
guma vez mencionou esses nomes em 
conversas formais ou informais?
-Tiveram conhecimento de uma entre-
vista de um policial aos jornais SAVA-
NA e @Verdade sobre as actividades 
dos “esquadrões da morte” ?
-Como é o nome e a patente do co-
mandante provincial da PRM em 
Gaza? 
-Conhecem os nomes das pessoas que 
forneceram as senhas de gasolina para 
serem utilizadas na viatura Mark X?
-Conhecem as pessoas que forneceram 
as camisetes do partido Frelimo aos 
polícias que assassinaram Anastácio 
Matavele?
-É normal e não viola nenhum regu-
lamento elementos da corporação uti-
lizarem indumentária com símbolos 
partidários?
Especificamente ao declarante Henri-
ques Machava:
-É normal que na véspera do dia da 
cidade de Chibuto (8 de Outubro) es-
tivesse na cidade de Maputo e não na 
sua autarquia? 
-Disse que viu o seu colaborador Ri-
cardo Manganhe nos eventos do dia 
da cidade mas este declarou que esteve 
ocupado nesse dia com outros afazeres.
-Não ouviu qualquer comentário so-
bre o facto de viatura sua propriedade 
ter sido utilizada num rapto simulado 
ocorrido na província antes do assassi-
nato?
-Estes rumores não o levaram a acaute-
lar o preenchimento do documento de 
compra e venda e o seguro da viatura?
-A viatura tinha manifesto referente ao 
ano de 2019? 

FL  

Edson Silica (patrulhei-

ro), Euclídio Mapulas-
se (patrulheiro), Tudelo 
Guirrugo (comandante 

da companhia do GOE): Homi-

cídio qualificado, como autores 

materiais na forma consumada em 

concurso real com o crime de As-

sociação para delinquir.

Afonso Macuácua (comandante 

da sub-unidade da UIR): Homi-

cídio Qualificado, autor moral na 

forma consumada em concurso 

real com o crime de Associação 

para delinquir.

Justino Muchanga (chefe do arse-

nal da UIR): Homicídio Qualifi-

cado na qualidade de encobridor  

em concurso real com o crime de 

falsificação praticada por servidor 

público no exercício das suas fun-

ções na qualidade de autor mate-

rial.

Januário Rungo (Chefe do Es-

tado-Maior da sub-unidade da 

UIR): Homicídio Qualificado na 

qualidade de encobridor e crime 

de falsificação praticada por servi-

dor público no exercício das suas 

funções na qualidade de cúmplice.

Ricardo Manganhe (usuário da 

viatura do edil do Chibuto utili-

zada no crime): Homicídio Qua-

lificado na qualidade de cúmplice 

e crime de Associação para delin-

quir na qualidade de autor mate-

rial.

Pesam sobre os sete réus as 
seguintes acusações

E as perguntas que não houve

Ricardo Manganhe
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Definitivamente, Gustavo 
Mavie, um dos mais sinis-
tros agentes do G40, um 
grupo de vassalos espe-

cializado a destilar veneno contra 
a oposição e todos aqueles que não 
alinham com a narrativa gover-
namental, já está de pedra e cal na 
Comissão Central de Ética Pública 
(CCEP).

O processo de eleição esteve envolto 

em críticas de toda a oposição parla-

mentar. Apenas deputados da ban-

cada parlamentar da Frelimo viram 

em Mavie alguém altamente probo. 

Nem a certidão do acórdão do Tri-

bunal Administrativo (TA), solici-

tada pela Comissão dos Assuntos 

Constitucionais, Direitos Huma-

nos e de Legalidade (CACDHL), 

demoveu a bancada do partido no 

poder.  

A Assembleia  da República (AR) 

aprovou, esta segunda-feira, em defi-

nitivo, a resolução que elegeu os três 

membros propostos pelas bancadas 

parlamentares da Frelimo e Renamo 

para integrarem a Comissão Central 

de Ética Publica. 

Trata-se de Páscoa Buque e Gusta-

vo Mavie, indicados pela bancada da 

Frelimo, e Leovegildo Buanacasso, 

proposto pela Renamo. 

Por questões regimentais, dado o 

reduzido número de deputados (6), 

o Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM) não elege ne-

nhum membro para aquele órgão. 

O debate sobre a eleição daquelas 

figuras foi interrompido, a pedido 

do chefe da bancada parlamentar da 

Frelimo, Sérgio Pantie, no passado 

dia 22 de Maio, depois de a bancada 

da Renamo ter contestado estrondo-

samente a figura de Mavie. 

O móbil da contestação tinha que 

ver com as transgressões de proce-

dimentos administrativos cometi-

dos por Mavie, enquanto director 

da Agência de Informação de Mo-

çambique (AIM), bem como as suas 

opiniões para com os partidos da 

oposição, para os quais destila ódio. 

Venâncio Mondlane, deputado da 

Renamo, que deu voz ao assunto, 

evocou o acórdão nr. 47/2012 – 3ª 

do TA, que condenou o ex-director 

da AIM ao pagamento de uma mul-

ta de 200 mil meticais por violar 

procedimentos administrativos. 

Para certificar a veracidade das 

questões arroladas, a Comissão dos 

Assuntos Constitucionais, Direitos 

Humanos e de Legalidade da AR 

solicitou ao TA o acórdão da senten-

ça condenatória de Mavie, de modo 

a “clarificar e aferir a sua idoneida-

de”, tal como recomendou a oposi-

ção. 

O acórdão, que foi bastante escla-

recedor em relação à idoneidade e 

comportamento do mais fervoroso 

membro do infame G40, elencou 

todas as irregularidades que come-

teu juntamente com a sua equipa de 

gestão. Constrangedor é que, apesar 

de esclarecedor que foi o documen-

to do TA, a bancada parlamentar da 

Frelimo não se importou em manter 

a figura de Mavie naquele posto em 

que se exige probidade. 

Mas, mais constrangedor ainda, foi 

o volte-face da oposição, que, depois 

de ter travado uma batalha no deba-

te inicial, para impedir a eleição de 

Mavie,  na retoma do assunto, optou 

por viabilizar a sua votação. 

A sessão desta segunda-feira come-

çou com a apreciação do relatório 

da comissão de petição e queixas, 

mas que ao meio abriu espaço para 

a retoma do processo de eleição dos 

membros para CCEP. 

Hossanas
Introduzido o assunto pela presi-

dente da Assembleia da República 

e tendo em conta que as bancadas 

da oposição já haviam esgotado o 

seu tempo de debate nos termos re-

gimentais, foi concedida a palavra à 

Frelimo. 

Damião José, um frelimista cinzento 

e antigo porta-voz do partido, tratou 

de tecer “hossanas” à figura de Gus-

tavo Mavie, que o descreveu como 

de elevada idoneidade, integridade e 

com ficha limpa, tendo em conta o 

seu registo criminal. 

A presidente da AR, Esperança 

Bias, submeteu o projecto de reso-

lução à eleição na generalidade e na 

especialidade, que foi aprovado sem 

nenhuma margem de contestação. 

A este grupo eleito pelo parlamento 

deverão juntar-se mais seis indivi-

dualidades das quais três indicadas 

pelo governo e as restantes pelos 

conselhos superiores das magistra-

turas.  

A Comissão Central de Ética Pú-

blica tem dentre varias atribuições 

fiscalizar, avaliar e estabelecer regras 

para prevenir a ocorrência de even-

tuais casos que configurem conflito 

de interesses na administração pú-

blica.

  

Em defesa de sua honra, Gustavo 

Mavie disse que a eleição revela que 

prevaleceu a verdade de que é in-

questionável a sua integridade. 

Referiu que este era o começo da 

vinda da verdade em torno da sua 

pessoa. 

“O TA não me condenou, apenas le-

vanta questões de procedimentos de 

processos”, negou uma vez mais. 

 O caso de Gustavo Mavie colo-

ca em cheque o velho problema de 

celeridade processual no TA que, 

passados oito anos do acórdão sobre 

este caso, ainda não julgou o respec-

tivo recurso. 

Mas isso não impedia a Frelimo de 

indicar outra figura, tendo em con-

ta que o acórdão daquele órgão têm 

efeitos suspensivos.  

A maioria é que vence
Num discurso visando limpar a 

imagem do seu partido, que ficou 

chamuscada no fim, o porta-voz da 

Renamo, Arnaldo Chalaua disse que 

a eleição de Gustavo Mavie mostrou 

que não há valorização das minorias, 

alegando que elas (minorias) não es-

tão para fazer balanço, mas sim para 

influenciar positivamente para que 

os instrumentos internos sejam via-

bilizados numa razoabilidade dentro 

de um conjunto de critérios demo-

cráticos. 

Referiu que teria sido importante 

que a Frelimo tivesse reconhecido 

que foi em contra-mão com a sua es-

colha tendo em conta que os crimes 

de corrupção, violação das regras 

administrativas foram confirmadas 

pelo TA.

“Foi difícil a Renamo usar outra al-

ternativa, esgotámos   nosso debate 

e deixamos claro e de forma inequí-

voca que a culpa no cartório do caso 

Mavie está com a Frelimo”, disse, 

justificando deste modo a não con-

testação durante a votação.  

Acrescentou que o seu partido está 

numa situação de peso no sentido de 

que a maioria é que vence, mas diz 

ter ficado satisfeito pois foi esmiu-

çado tudo aquilo que é a pessoa de 

Mavie.

Escutem o clamar da 
sociedade 
O porta-voz da bancada do Movi-

mento Democrático de Moçambi-

que (MDM), Fernando Bismarque, 

apelou para as bancadas que têm 

prerrogativas de indicar individua-

lidades para serem eleitas que pro-

curem escutar o clamor da sociedade 

no processo de escrutínio. 

Disse respeitar as escolhas dos par-

tidos e daqui para frente espera que 

as mesmas honrem a confiança dada 

pela AR.

Sem honra... 

Gustavo Mavie, o homem da discórdia
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1. Introdução
A província de Cabo Delgado, que alberga uma das maiores re-

servas de gás natural do mundo2, é, desde Outubro de 2017, palco 

de ataques armados por insurgentes, situação recentemente classi-

ficados pelo Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) 

como “agressão externa perpetrada por terroristas do Estado Islâ-

mico3“. 

Ao longo de dois anos e meio, os ataques têm crescido em fre-

quência e dimensão, causando mais de 1100 mortes4, mais de 200 

mil deslocados5 e a destruição de diversas infra-estruturas públicas 

e privadas. 

A província perdeu nos primeiros dois anos do conflito cerca de 2 

biliões de meticais em receitas fiscais6 (cerca de 27.6% da receita 

total da província neste período). Ao mesmo tempo, viram-se os 

recursos destinados aos sectores sociais a diminuir, enquanto os 

recursos para as áreas de Defesa Militar aumentaram em cerca de 

451% a nível nacional. 

Aliados à actual conjuntura nacional e internacional, os ataques 

armados em Cabo Delgado representam ameaça à efectivação e ou 

ao encarecimento dos investimentos de extracção e produção de 

Gás Natural Liquefeito (LNG) em Cabo Delgado e colocam em 

risco a arrecadação das receitas previstas pelo Estado.

Com o alastramento dos ataques e com o Governo a concentrar 

esforços no combate aos insurgentes, surge entre os residentes da 

província a percepção de que a província não tem merecido inves-

timentos em infraestruturas públicas de desenvolvimento econó-

mico e social (estradas, pontes, hospitais e escolas).

A natureza do conflito de Cabo Delgado é comum em países ricos 

em recursos naturais e particularmente exportadores de recursos 

petrolíferos (incluindo gás), tal como é o contexto de Moçambi-

que, caracterizado por instituições fracas, elevados níveis de desi-

gualdades sociais e de pobreza7. São exemplos de países que so-

frem situações similares, os da região da Bacia do Lago Chade 

(Chade e Nigéria, dentre outros), que são vítimas da insurgência 

do Boko Haram8.  

A prevalência desta situação coloca a província sob risco da “ar-

madilha do conflito”, fenómeno que ocorre pelo facto de as po-

pulações locais verem frustradas as suas elevadas expectativas de 

melhoria de condições de vida, a curto prazo, como resultado dos 

investimentos de grande envergadura que se prevê que ocorram na 

província. Desta situação resulta um descontentamento generali-

zado que, conjugado às precárias condições de vida, a população 

torna-se alvo fácil a recrutar pelo grupo dos insurgentes sob pro-

messas de rendimento ou remuneração9.  

Assim, com o conflito em andamento, inicia um círculo vicioso em 

que a população local contribui para o agravamento do conflito 

devido a pobreza e com isso atrasam o crescimento económico e o 

desenvolvimento aumentando, por sua vez, a probabilidade de um 

novo conflito. 

As acções do Governo não têm sido eficazes para garantir a segu-

rança da população e os seus bens e o acesso aos serviços básicos. 

Por outro lado, a província regista mais da metade de casos con-

firmados da Covid-19 em Moçambique10 e, segundo a população 

local, há falhas na comunicação por parte do Governo e as comu-

nidades continuam a não observar as medidas de prevenção contra 

esta doença, particularmente nos distritos afectados pelos ataques. 

Combinados estes factores cimentam a percepção por parte da po-

pulação local de abandono pelo Governo. 

Impacto dos ataques armados nas receitas fiscais: Cabo Delgado perdeu 
cerca de 2 biliões de meticais entre 2018 e 2019

 - Província sob risco de “Armadilha do Conflito”
Autora: Leila Constantino1

A recente criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do 

Norte (ADIN)11  é vista como resposta a esta percepção e espera-se 

que estimule o desenvolvimento inclusivo de Cabo Delgado e das 

outras províncias do norte do país, consubstanciando-se na melhoria 

das condições de vida e do bem-estar das populações locais, a curto 

e médio prazo.

Este artigo centra-se na análise do impacto socioeconómico dos ata-

ques armados na província de Cabo Delgado, e, para além da presen-

te introdução, aborda as implicações fiscais do conflito, apresentan-

do-se o impacto do conflito na receita, despesa e efeitos nos sectores 

da educação e da saúde. Aborda o risco de Cabo Delgado sofrer a 

armadilha do conflito e apresenta conclusões e recomendações.

Em termos de metodologia para a elaboração do artigo recorreu-se à 

pesquisa documental: consulta e análise de documentos orçamentais 

e estatísticos, publicações de jornais e consulta de estudos realizados 

que versam sobre o tema. Por outro lado, recorreu-se a entrevistas 

com residentes na província de Cabo Delgado, especificamente nos 

distritos de Palma e Mocimboa da Praia, que são o epicentro dos 

ataques armados.

2. Implicações Fiscais do Conflito

2.1 Receita 
O conflito armado em Cabo Delgado está a prejudicar as finan-

ças públicas locais e do país em geral, contribuindo para uma bai-

xa arrecadação fiscal. Os sectores produtivos que contribuem para 

a arrecadação de receitas e para o crescimento da economia local 

encontram-se paralisados ou funcionando muito abaixo do seu nor-

mal (nas zonas afectadas, particularmente).São exemplos o sector da 

agricultura, das pescas, do turismo e o comércio em geral.  

Os ataques geram insegurança e instabilidade no seio dos investido-

res, dos potenciais investidores e dos demais agentes económicos na 

região, o que constitui um factor significativo de risco para o ambien-

te de negócios na província e no país. E, por levar ao encerramento de 

estabelecimentos comerciais ou a redução da dinâmica da actividade 

económica, devido a situação de instabilidade, resulta numa relativa 

redução da contribuição fiscal naquele ponto do país. 

Os ataques dificultam a condução normal dos negócios, criam inter-

rupção das rotas comerciais normais, propiciam a redução do inves-

timento, da produção e da produtividade nos principais sectores da 

economia local. Ademais, nos distritos alvos de ataques, regista-se 

encerramento de estabelecimentos comerciais, por pilhagem e falta 

de produtos, o que propiciou o aumento dos preços de mercadorias 

– tendência que não é captada pelo índice de preço ao consumidor12 

de âmbito nacional.

Gráfico 1. Tendência da arrecadação fiscal na província de Cabo Delgado

Fontes: CGE 2015-2018, e REO 2019.
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Particularmente, de 2018 a 2019, a realização da despesa de inves-

timento interno no sector da educação em Cabo Delgado reduziu 

em cerca de 52.4%, de 33,1 milhões em 2018 para 15,8 milhões em 

2019 e, no sector da saúde nesta província, registou-se uma redução 

da realização do investimento interno em cerca de 51.2%, de 26,7 

milhões em 2018 para cerca de 13 milhões em 2019.

Em contrapartida, a realização da despesa de investimento interno 

para a defesa militar nacional teve um crescimento exorbitante de 

2018 para 2019, de cerca de 451%, ao passar de cerca de 678,8 mi-

lhões meticais em 2018 para 3,7 biliões de meticais em 2019.

Entretanto, num contexto em que os gastos para a defesa militar 

têm sido crescentes, residentes de Cabo Delgado descrevem o ce-

nário desta província como precário, devido à falta de investimen-

tos públicos nos sectores sociais, por parte do Governo.

Em 2019, o Governo comprometeu-se a dar seguimento à reabi-

litação das diversas infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e 

Keneth, facto que foi confirmado no ano corrente pelo plano dos 

primeiros 100 dias de governação. Contudo, com o agravamento 

dos ataques pelos insurgentes e a conjuntura actual, é provável que 

nada de relevo tenha sido feito. 

Na maior parte dos casos, as organizações de ajuda humanitária 

é que têm realizado actividades de reconstrução e reabilitação 

de unidades sanitárias em Cabo Delgado. A título de exemplo, a 

percepção dos residentes do distrito de Palma é de que este dis-

trito não tem visto a “mão” do Governo nas obras públicas desde 

2015. Segundo relatam, este distrito foi beneficiado apenas pelas 

obras de construção de uma escola, sistemas de abastecimento de 

água e de saneamento, centro de saúde e electrificação levadas a 

cabo pela Anadarko em 2019, no âmbito da construção da vila 

de reassentamento para as famílias que se encontravam na área 

de construção da fábrica de liquefação de gás natural da Área 1.

Qualitativamente, de uma forma geral, os ataques armados pelos 

insurgentes em Cabo Delgado têm deixado um rastro de des-

truição naquele ponto do país. Várias infra-estruturas públicas e 

privadas foram destruídas desde o início dos ataques.  

Um olhar ao sector da saúde nesta província mostra que as es-

cassas unidades sanitárias existentes e ainda em funcionamento 

na província exibem diversas dificuldades, especialmente ligadas 

à insuficiência e falta de medicamentos13 e serviços de cuidados 

intensivos. 

Segundo residentes, nesta província, há falta de técnicos de saúde 

e os serviços de saúde nas unidades sanitárias locais estão ainda 

mais precários, sendo que maior parte destes serviços está a ser 

provisionada pelas organizações internacionais de ajuda humani-

tária, como sejam os Médicos Sem Fronteiras, nos locais aonde 

estes conseguem aceder.

Entre os deslocados, fazem parte também os funcionários públi-

cos. Quissanga e Meluco são distritos que actualmente se ressen-

tem da falta de técnicos da saúde e de outros agentes e serviços 

públicos, facto incompatível com os dados dos documentos orça-

mentais14 que apontam para um taxa de realização das despesas 

de funcionamento de mais de 99% nos últimos dois anos uma vez 

que nestes distritos está tudo paralisado. 

Neste contexto de conflito, a Covid-19 revela-se ser mais um 

grande desafio ao sector da saúde nesta província. Esta situação 

combinada com a falta de serviços de saúde básicos, medicamen-

tos e técnicos de saúde, criada pelos ataques, pode propiciar um 

alastramento exponencial de casos infectados na província.

No sector de educação, escolas activas antes da suspensão das 

aulas devido a Covid-19 funcionavam com deficiências. Segun-

do entrevistas colhidas no terreno, cerca de 50% das escolas da 

província não dispõem de livros escolares nem de carteiras. Esta 

deficiente distribuição do material escolar pode ser atribuída, não 

só à queda da ponte sobre o rio Montepuez, mas particularmente 

aos ataques armados na província visto que dificultam o acesso às 

demais escolas existentes nos distritos desta província. 

Neste sector, a realização das despesas de funcionamento entre 

2018 e 2019 situou-se em média em 99.9%. Não obstante, os 

professores das escolas daquela região do país notificam cortes 

nos seus salários e falta de pagamento de horas extras, adicional-

mente, certa fracção de professores e auxiliares contratados nos 

finais de 2019 afirmam não ter recebido as suas remunerações de 

cerca de 6 meses, até ao mês de Abril do ano corrente.

O fraco investimento por parte do Governo Central nos sectores 

sociais e produtivos da província abre espaço para que se conso-

lide a percepção de que o único interesse deste, como também 

das elites políticas, são os imensos recursos naturais da província. 

Isto reforça o argumento apresentado de que as condições sócio-

-económicas da província, caracterizadas por elevados níveis de 

pobreza, aliada a uma percepção cada vez maior de que o Gover-

no ao nível Central não se preocupa em responder as expectativas 

das populações, pode estimular grupos da população a juntarem-

-se à insurgência.

Portanto é necessário que, aliado ao esforço financeiro militar, 

sejam introduzidas políticas públicas que preconizem um forte 

Dados da CGE mostram que a arrecadação fiscal nesta província foi 

abaixo da prevista nos anos de 2018 e 2019, como se pode observar 

no Gráfico 1. A previsão de arrecadação fiscal para 2018 foi de cerca 

de 4,13 biliões de meticais, tendo-se efectivado somente 3,75 biliões 

de meticais e ainda, de uma meta de 5,1 biliões em 2019, apenas se 

arrecadou 3.5 biliões de meticais. 

Pode-se ainda observar pelo Gráfico 1, que a diferença entre a recei-

ta cobrada e da receita prevista de 2015 e 2016 é superior à diferença 

registada em 2017, que marca o início do declínio da arrecadação 

fiscal em relação à meta em Cabo Delgado.

Portanto, pode-se constatar que a ocorrência dos ataques armados 

pelos insurgentes contribuiu em grande medida para que Cabo Del-

gado registasse uma perda em receitas de pelo menos 2 biliões de 

meticais de 2018 a 2019 (cerca de 27.6% da receita total da provín-

cia neste período). 

2.2 Despesa 
Os ataques não só têm contribuído para a redução da arrecadação 

fiscal na província, como também têm levado ao aumento da despe-

sa, especificamente militar. Estes factores contribuem para o aumen-

to do défice orçamental e consequente aumento da dívida pública. 

Outro problema deste aumento das despesas militares é o redirec-

cionamento dos recursos que são mais que imperiosos para os sec-

tores sociais, fomentando ainda mais as implicações nefastas destes 

conflitos.

Relativamente aos gastos com investimento público nesta província, 

como se pode observar no Gráfico 2, abaixo, entre 2017 e 2019 a 

realização da despesa de investimento interno (na educação e saúde) 

em Cabo Delgado foi quase insignificante em relação à realização da 

despesa de investimento da defesa militar nacional. 

Fonte: CGE 2017 - 2018 e REO 2019

Gráfico 2. Tendência da Despesa de Investimento Interno na Educação e Saúde Provin-

cial VS Defesa Militar Nacional
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investimento nos sectores sociais e produtivos da província de modo 

a reduzir os focos de pobreza e desigualdade social na província.  

3. Cabo Delgado e o risco de “Armadilha do conflito”

A “armadilha do conflito”15, conceptualmente, refere-se ao círculo 

vicioso entre conflitos e desempenho económico, em que os conflitos 

atrasam o crescimento económico e o desenvolvimento, aumentan-

do, por sua vez, a probabilidade da ocorrência de mais conflitos. 

Com a situação descrita que se vive na província, nota-se que Cabo 

Delgado pode estar sob risco de “armadilha do conflito”. Com a che-

gada dos mega-projectos a esta província, a população local alimen-

tou um elevado nível de expectativas relativamente à possibilidade 

de melhoria das condições de vida e, não se sentindo beneficiárias 

destes projectos, verifica-se insatisfação que, conjugada às precárias 

condições de vida, torna-os alvos fáceis de recrutar pelos insurgentes, 

principalmente os jovens. Com o conflito, aumenta a pobreza através 

da destruição e consequente atraso no desenvolvimento e, com a po-

breza a população é mais propensa a aderir ao conflito.

A população, ao aderir aos grupos armados, deixa de contribuir para 

o desenvolvimento local e contribui para a destruição prolongando o 

círculo vicioso pobreza-conflito.

       

4. Notas conclusivas e Recomendações
Os ataques armados em Cabo Delgado estão a contribuir negativa-

mente para a colecta de receitas fiscais pelo  Estado. Nos primeiros 

dois anos do conflito, a província de Cabo Delgado perdeu cerca de 

2 biliões de meticais em receitas fiscais. Por outro lado, os ataques 

contribuem para o direccionamento de recursos que seriam cruciais 

para os sectores sociais, para gastos com a defesa militar. 

As condições de pobreza e a falta de oportunidades de geração de 

renda em que vive a grande maioria da população da província (cer-

ca de 60%) são factores que contribuem para o alastramentos dos 

ataques na província, devido à relativa facilidade de recrutamento 

da população local - sobretudo jovens - para a aderir à insurgência. 

Por sua vez, o prolongamento e alastramento do conflito levam a 

perpetuação da pobreza e subdesenvolvimento na província, com o 

risco da província viver a “armadilha do conflito”, um círculo vicioso 

em que a pobreza aliada às expectativas frustradas de melhorias de 

condições de vida gera conflito e por sua vez o conflito perpetua a 

pobreza, que alimenta o conflito. 

Os ataques estão a ameaçar, encarecer e retrair investimentos na pro-

víncia, incluindo investimentos no sector extractivo, o que pode pôr 

em risco as receitas do Estado provenientes da exploração e da pro-

dução do Gás Natural Liquefeito (LNG) na bacia do Ruvuma.  

Os ataques têm aumentado em frequência e intensidade, gerando 

na população local o sentimento de que o Governo pouco faz para a 

segurança e bem-estar da população local.

Diante desta situação o CIP recomenda:

-

cazes para evitar os conflitos e uma das formas cruciais, especi-

ficamente, é a promoção de um crescimento e desenvolvimento 

económico inclusivo e da coesão social16. A Agência de Desenvol-

vimento Integrado do Norte (ADIN) deve criar incentivos para a 

melhoria do ambiente de negócios na província, por forma a atrair 

mais investimentos e catapultar os já existentes, abrindo possibi-

lidade para a geração de mais emprego e geração de renda para a 

população local. Adicionalmente, abre-se a possibilidade de alar-

gamento da base tributária e aumento da arrecadação fiscal.

-

mento da produtividade e da competitividade agrícola e pesquei-

ra, que são as actividade básicas de subsistência das populações 

desta província. E, ainda, o fomento e a monitoria de programas 

de apoio ao rendimento e de segurança social, para as populações 

mais vulneráveis (sob responsabilidade do Instituto Nacional de 

Accão Social).

(INEFP) em coordenação com a ADIN, deve criar programas 

de formação e assistência à procura e enquadramento ao  empre-

go, particularmente para os jovens;

recursos alocados à província, de modo que estes sejam efectiva-

mente aplicados ao investimento público;

-

tégias e esforços eficazes para garantir a segurança e a limitação 

das mortes e perdas do capital físico Uma das formas pode ser 

aumentando o efectivo das forças de defesa e segurança nos di-

ferentes distritos da província;

-

vincial para encaminhar as populações afectadas e deslocadas a 

zonas seguras, garantindo protecção social, de modo a evitar que 

sejam potenciais alvos para alimentar o ciclo do conflito;

nacional, com vista a ver esta situação colmatada. E ainda, a ne-

cessidade de intervenção da SADC para reunir esforços e de-

senhar estratégias para fazer face a estes ataques, sob o risco e a 

possibilidade deste conflito se alastrar a outros países da região;

1Em caso de dúvidas, sugestões e questões relacionadas a esta nota, contacte: 

leila.constantino@cipmoz.org 
2A província de Cabo Delegado possui reservas de gás natural estimadas em 170 

trilhões de pés cúbicos (TCF’s), segundo dados do Instituto Nacional de Petróleo, 

disponíveis aqui: http://www.inp.gov.mz/pt/Noticias/Celebrando-os-10-Anos-

-da-Descoberta-de-Gas-Natural-na-Bacia-do-Rovuma [acedido a 12 de maio de 

2020, às 0h30]
3Cfr. Comunicado de Imprensa do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, da-

tado de 23 de Abril de 2020
4Segundo a ACLED Data Project, até 25 de Abril de 2020, os ataques em Cabo 

Delgado haviam causado 1100 mortos, dos quais 700 são civis. Dados disponíveis 

em https://acleddata.com/2020/04/30/cdt-spotlight-escalation-in-mozambique/ 

[acedido a 12 de maio de 2020, às 0h33]
5Cabo Delgado: “Não há ataque calculado contra Missões Católicas”, disponível 

em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-n%C3%A3o-h%C3%A1-ataque-

-calculado-contra-miss%C3%B5es-cat%C3%B3licas/a-53502584 [consultado a 

20/05/2020 as 10h56]
6CGE 2018 e REO 2019
7UNU WIDER (2018) Simulating the effect on households real poverty
8FMI, (Abril 2019), Perspetivas económicas regionais. África Subsariana: Recupe-

ração num contexto de elevada incerteza. Disponível em: https://www.imf.org/~/

media/Files/Publications/REO/AFR/2019/April/Portuguese/sreo0419.ashx [con-

sultado a 05/05/2020 as 15h00]
9ALPS Resiliense (2019), A Survey of Communities at Risk of Violent Extremism in 
Tanzania and Mozambique
10Até 19 de Maio de 2010, cabo Delgado tinha 85 dos 145 casos confirmados de 

Covid-19, segundo a actualização do Instituto Nacional de Saúde 
11Governo de Moçambique cria Agencia de Desenvolvimento Integrado do Nor-

te, disponível em: https://macauhub.com.mo/pt/2020/03/16/pt-governo-de-mo-

cambique-cria-agencia-de-desenvolvimento-integrado-do-norte/, [consultado a 

15/05/2020 as 10h34]
12Os centros de recolha de preços para o cálculo do índice de preço ao consumidor 

em Moçambique são as cidades de Maputo, Beira e de Nampula
13Segundo o Governo, a falta de medicamentos nas unidades sanitárias é conse-

quência dos problemas de vias de acesso aos demais distritos da província.
14Conta Geral do Estado 2018 e Relatório de Execução Orçamental 2019.
15FMI, (Abril 2019), Perspetivas económicas regionais. África Subsariana: Re-

cuperação num contexto de elevada incerteza. Disponível em: https://www.imf.

org/~/media/Files/Publications/REO/AFR/2019/April/Portuguese/sreo0419.ashx 

[consultado a 05/05/2020 as 17h00]
16A literatura documenta que o desenvolvimento económico, a ausência de inclu-

sividade económica, política e social, uma maior intensidade de recursos e uma 

fraca capacidade do Estado são impulsionadores importantes dos conflitos (Blatt-

man e Miguel 2010; Nações Unidas e Banco Mundial 2018)
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A 
zona sul do país está a ser 
afectada pela escassez de 
cimento, desde finais de 
Março, situação que está a 

agitar o mercado, provocando uma 

onda de especulação de preços. 

Os revendedores do produto falam 

de dias difíceis, devido à queda do 

volume de negócio e manutenção 

do pagamento de salários aos tra-

balhadores. 

A Cimentos de Moçambique 

(CM), a maior companhia do ramo 

no país, promete normalizar o 

abastecimento do mercado dentro 

de uma semana. 

Realizar obras que necessitem de 

cimento de construção na zona 

sul do país ficou mais caro. Desde 

finais de Março, o preço de venda 

daquele produto imprescindível nas 

obras registou um agravamento de 

390 meticais para 420 meticais nos 

revendedores oficias e de 410 meti-

cais para 450 meticais ou ainda 470 

meticais noutros revendedores. 

Há uma semana que Carlos Man-

guana procura cimento nacional 

nos principais revendedores, para 

dar continuidade à sua obra e como 

resposta recebia: “volta amanhã e/

ou depois de amanhã”. O deses-

pero ia tomando conta dele, mas 

a esperança de adquirir cimento a 

um preço razoável fazia com que 

regressasse nos dias recomendados. 

Esta quarta-feira, teve, finalmente, 

o desejado cimento, mas, contra-

riamente aos 100 sacos que queria 

comprar, obteve apenas 70 sacos a 

410 meticais, cada, contra os ante-

riores 390 meticais, nas ferragens 

Somofer. 

Manguana diz que a escassez de ci-

mento está a desgastar muita gente 

que todos dias têm de acordar cedo 

e cumprir bichas nas ferragens, 

para fugir dos preços mais exorbi-

tantes dos vendedores informais. 

A resposta que tem recebido quan-

do questiona as causas da crise são 

as medidas restritivas no âmbito 

da Covid-19 e o “lockdown” de-

cretado na vizinha África do Sul, 

que impede a entrada de cimento 

estrangeiro, para colmatar o défice 

existente no mercado. 

No mesmo problema estava Fer-

nando Zimba, que teve de formar 

uma fila com um amigo de modo 

a garantir a compra de 20 sacos 

No sul do país

Falta de cimento agita mercado
Por Argunaldo Nhampossa

que queria na construa. A ferragem 

vende apenas 10 sacos para cada 

cliente. Lamentou a crise e disse 

não perceber como é que possível, 

tendo em conta que a capital do 

país tem fábricas de cimento. 

Apelou às entidades do sector para 

um trabalho no sentido de evitarem 

este tipo de situações que prejudi-

cam o bolso do cidadão, pois toda a 

gente vai apinhar-se nos principais 

revendedores como forma de fugir 

da especulação no mercado infor-

mal. 

Naftal Massango procura pelo ci-

mento para abastecer o estaleiro de 

produção de blocos onde trabalha 

no bairro Kongolote. Disse que 

está a ser difícil encontrar o produ-

to no mercado formal, mas diz que 

o sector informal não é solução, 

porque os preços são penalizadores, 

por rondarem entre 450 a 470 me-

ticais, o que não traz benefícios ao 

negócio do seu patrão. 

Segundo Massango, a opção pelos 

revendedores oficiais visa acima de 

tudo evitar o agravamento do preço 

dos blocos de construção, numa al-

tura em que o país vive um período  

de restrições devido à covid-19 e o 

poder de compra reduziu.

Dias difíceis 
Leonardo Macuvel é proprietário 

de um estaleiro de venda de maté-

rias de construção, dentre os quais 

cimento e blocos, há anos, na ave-

nida Julius Nyerere, um pouco de-

pois da lixeira de Hulene. 

Fala de dias difíceis desde finais de 

Março e princípios de Abril, pe-

ríodo que coincide com o anúncio 

oficial do primeiro caso positivo da 

Covid-19 no país. 

Segundo Macuvel, o negócio não 

está a correr como antes, quando 

não se deparava com restrições no 

fornecimento de cimento e sempre 

que necessário davam entrada vá-

rios camiões cavalo com toneladas 

de cimento para venda no seu es-

taleiro. 

Explicou que hoje o cenário é com-

pletamente inverso. Nas primeiras 

semanas da escassez do produto, 

era possível receber três camiões, 

mas, nos últimos dias, tem sido 

bastante difícil obter essas quanti-

dades e chega a levar uma semana 

para conseguir apenas um camião. 

 Devido a este cenário, diz sentir-

-se obrigado a restringir as vendas 

de modo a satisfazer a sua clientela. 

Ou seja, se no passado era possível 

vender 100 sacos a uma só pessoa, 

agora tem que vender até um má-

ximo de 10 sacos por pessoa. Re-

correndo às leis da procura e oferta 

disse que diante destes casos é ine-

vitável que não haja agravamento 

de preços de modo a aliviar a pres-

são de tamanha procura e compen-

sar o desgaste e o “lobby” da aquisi-

ção na empresa produtora. 

Um saco de 50 kg de cimentos, que 

antes custava 410 meticais agora 

custa no seu estaleiro 450 meticais. 

Macuvel manifestou preocupação 

com a incerteza do mercado, pois 

tem trabalhadores por pagar salá-

rios num  quadro em que não está 

a vender como no passado devido 

ao défice de fornecimento e não das 
compras.  
Apesar dos preços praticados, 
avançou, as pessoas não deixam de 
adquirir o cimento.  
Quanto às causas da crise, disse que 
foi informado que se devia a avaria 
de uma peça nas máquinas da Ci-
mentos de Moçambique, a maior a 
operar a sul de Moçambique, que 
celebrou, ano passado, 95 anos. Em 
Maputo funciona também a CIF-
Moz e a Limak Cimentos.
Contrariamente ao preço do ci-
mento que registou um agravamen-
to, Macuvel disse não ter mexido 
no preço dos blocos de construção 
que variam de 20 a 27 meticais um 
bloco de 10, 15 e 20 centímetros, 
respectivamente.
Faustino Langa também é pro-
prietário de uma das mais antigas 
ferragens de venda de materiais de 
construção na avenida de Angola, 
junto ao mercado Adelina. 
Fala de um impacto negativo da 
escassez do cimento para o seu ne-
gócio, sublinhando que o seu caixa 
não está a registar os mesmos níveis 
de encaixe financeiro. 
Tal como Macuvel, Langa também 
apostou na restrição das quantida-
des que vinha disponibilizando à 
sua clientela como solução tempo-
rária para garantir o funcionamen-
to diário da ferragem sob pena de 
perder o seu espaço no mercado. 
Com esta situação, diz que actual-
mente só consegue um a dois ca-
miões por semana, sendo que há 

outras semanas que não consegue 

nada facto que contribui para a su-

bida do preço dos anteriores 410 a 

450 ou ainda 470 dependendo da 

disponibilidade. 

Máquinas estão a ganhar 
rodagem   
O director-geral da CM, Edney 

Vieira, apontou dois factores que 

propiciaram a crise de cimento na 

região a sul do Save. 

Primeiro, apontou as medidas res-

tritivas da força de trabalho em 

virtude da decretação do estado de 

emergência no país como medida 

de prevenção e mitigação da Co-

vid-19. 

Sem fazer menção aos números, 

Vieira disse que boa parcela dos 

trabalhadores teve que ser manda-

da para casa por estar no grupo de 

risco, com o agravante deste ser um 

trabalho que não pode ser desen-

volvido a partir de casa. 

A somar-se à redução do número 

de trabalhadores, avariou o moinho 

de cimento, uma peça-chave na 

maquinaria de produção que gerou 

quebras na produção na ordem de 

25%.

 A peça foi enviada à vizinha África 

do Sul numa altura em que aquele 

mês havia decretado medidas de 

restrições de nível 4, o chamado 

lockdown.
Porém, a peça chegou ao país no 

último final de semana e já foi 

montada, sendo que agora “estamos 

na fase de testes”. 

Neste momento, de acordo com 

Viera, as máquinas estão a ganhar 
rodagem de modo a que voltem ao 
seu normal funcionamento, “por-
que não podem partir de imediato 
para a alta velocidade”. 
Estabeleceu o prazo de uma sema-
na para a produção regressar à nor-
malidade, o que vai contribuir para 
a redução da escassez de cimento. 
Referiu que a empresa não fez ne-
nhum reajuste de preço, fazendo 
notar que o mercado é que tomou 
essa iniciativa. Sublinhou que não 
cabe a CM fazer a fiscalização do 
mercado.
Negou que haja défice no acesso à 
matéria-prima, o calcário, e asse-
gurou que a crise de cimento está 
apenas a verificar-se na zona sul do 
país e que na zona centro e norte as 
empresas funcionam normalmente. 
Mas no mercado a realidade con-
traria este discurso. Na cidade da 
Beira, há também uma pressão na 
disponibilização do cimento. Ago-
ra custa 450 meticais contra 390 ou 
410 meticais em Março.  
A situação é altamente criticada 
tendo em conta que a província de 
Sofala dispõe de três fábricas.   
Moçambique dispõe actualmente 
de 11 fábricas de cimento, sendo 
a mais importante a Cimentos de 
Moçambique com unidades de 

produção nas províncias de Mapu-

to, Sofala e Nampula.  

Cimentos de Moçambique promete resolver o problema da escassez em uma semana

Carlos Manguana Naftal Massango Faustino Langa Edney Pierre
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Morreu no dia 21 de 

Maio, na nortenha al-

deia de Matambalale, 

Muidumbe, Simon 

Nshusha, o último sobrevivente 

entre os protagonistas do evento a 

que se tem chamado o Massacre 

de Mueda. Nshusha fazia parte 

do grupo de sete pessoas que no 

dia 27 de Abril de 1960 foi bater 

à porta da Administração colonial 

de Mueda – e para pedir exacta-

mente o quê? 

Segundo o próprio testemunho de 

Simon, que foi entrevistado por 

vários pesquisadores, incluindo o 

autor destas linhas, o objectivo da 

visita teria sido o de “exigir o país”, 

kudai Shilambo (em Shimakonde, 

nas suas palavras). O grupo de sete 

teria sido enviado por Faustino Va-

nomba para testar o terreno com o 

Administrador e vender cartões da 

Associação dirigida pelo próprio 

Vanomba – não a MANU, como 

se conta em muitos livros, mas 

sim a Sociedade dos Africanos de 

Moçambique (SAM). O Nshusha 

teria pedido ao administrador a 

independência de Moçambique, o 

que levou à prisão do grupo. Em-

bora o testemunho do Nshusha 

reflicta a percepção individual dos 

objectivos recônditos da SAM, a 

verdade histórica é mais complexa 

e interessante. 

A história dos eventos que levaram 

ao massacre de Mueda começa em 

Março de 1959, com uma carta 

escrita pelo próprio Faustino Va-

nomba ao Cônsul de Portugal em 

Dar Es Salaam, Caetano Martins. 

Nesta carta, Vanomba suplicava ao 

Governo Português que facilite o 

retorno dos emigrantes Makonde 

no Tanganyika para a então Cir-

cunscrição dos Macondes. A jus-

tificação do pedido era que a vida 

em Tanganyika era cara e dura e 

que os migrantes queriam regres-

sar às suas terras, fundar uma as-

sociação para cuidar dos seus inte-

resses e estabelecer uma hostelaria 

para acolher os retornados. “Este é 

o contra-veneno que precisamos,” 

escreveu o Vanomba. A carta foi 

encaminhada para as autoridades 

competentes e lida com suspeita, 

como um documento influenciado 

pelas ideias do nacionalismo Afri-

cano.

Quase um ano mais tarde, a 6 

de Fevereiro de 1960, o Faustino 

Vanomba atravessou a fronteira 

entre Tanganyika e Moçambique 

com uma guia de marcha forne-

cida pelo cônsul Martins, rumo a 

Mueda, para apresentar os objecti-

vos da sua associação ao Adminis-

trador dos Macondes, Garcia Soa-

res. Segundo a rica documentação 

colonial, nunca o Vanomba falou 

de independência no encontro que 

teve com a Administração no dia 

9 de Fevereiro. Ele apenas expli-

cou os objectivos da associação por 

ele dirigida, estabelecida em Dar 

Es Salaam e Tanga, e procurou ter 

uma resposta acerca da questão 

do retorno. Ele também explicou 

que uma outra associação existia 

em Dar Es Salaam, chamada Tan-

ganyika Mozambique Makonde 

Union (TMMU). Entretanto, 

estabeleceu contactos com conhe-

cidos da Missão de Nangololo e 

organizou uma reunião nocturna 

na aldeia do seu njomba (o tio ma-

terno) na povoação de Nandang’a, 

perto de Matambalale. Nesta reu-

nião ele expos queixas contra o go-

verno colonial; expressou o medo 

que os Makonde de Tanganyika 

pudessem vir a ser escravizados 

pelos Swahili uma vez que estes 

tomassem o poder; e afirmou que 

mesmo quando ele fosse preso, 

outros viriam para continuar o seu 

trabalho. O governo infiltrou es-

piões e chamou Vanomba para que 

ele desse conta das suas palavras; o 

próprio desculpou-se dizendo que 

as suas intenções nunca teriam 

sido de crítica. A sua passagem de 

volta ao Tanganyika foi paga pela 

própria administração. 

Em Dar es Salaam, as novas da 

visita de Vanomba causaram cons-

ternação na TMMU, associação 

da qual o Vanomba tinha sido 

expulso por se ter apropriado de 

fundos. O que é que Vanomba ti-

nha ido fazer aos Makonde ? Para 

responder à iniciativa da SAM, a 

TMMU procurou mudar o seu 

nome para MANU, Mozambique 

African National Union. A tenta-

tiva foi escangalhada pelo Cônsul, 

que infiltrou um grupo de Makon-

de fieis na reunião em que se ia de-

cidir sobre a mudança, para votar 

contra. Na reunião, os oradores fa-

voráveis à mudança falaram aber-

tamente de independência, com 

referencia a Patrice Lumumba, o 

que demonstra que a TMMU ti-

nha consciência nacionalista antes 

da criação da MANU. 

Em seguida, a TMMU enviou o 

seu chefe a Mueda para procurar 

saber o que o Faustino Vanomba 

tinha falado com o governo. Tia-

go Mulla bateu à porta da Admi-

nistração a 17 de Março de 1960. 

Tiago era carpinteiro e catequista 

da Missão de Imbuo, homem forte 

e com bigodes e penteado que re-

cordava aos funcionários coloniais 

“o tipo de agitador negro” publici-

tado na imprensa. Contrariamente 

ao Vanomba, o Tiago falou de for-

ma aberta e direita. Ele disse que 

vinha tratar de múltiplas queixas 

contra o governo colonial; que os 

membros da TMMU eram todos 

filiados na TANU de Julius Nye-

rere, e que esperavam que uma vez 

que este subisse o poder, “tomasse 

conta” da Província de Cabo Del-

gado até o rio Lúrio, anexando-a 

ao Tanganyika. Os membros da 

TMMU queriam então regressar 

à Mueda para depois ficar a gover-

nar a Província sob as ordens do 

Nyerere. O Administrador deixou 

Tiago livre de passear para estu-

dar o seu comportamento. Tiago 

falou com atitude de grande chefe 

com enfermeiros e trabalhadores, 

dando ordens e tomando notas. 

O povo, que lhe chamava Nungu 
wambili, o Pequeno Deus, dizia 

que ele ia acabar com punições 

corporais e o trabalho forçado, e 

que os brancos iam cultivar a terra 

para os negros. Depois de alguns 

dias, o Administrador mandou-

-o prender e enviou-o para Porto 

Amélia para ser interrogado. Tia-

go aceitou o seu destino com fir-

meza e resignação.

Nas primeiras fases das inicia-

tivas das duas associações rivais 

que pretendiam se estabelecer em 

Mueda e patrocinar o retorno dos 

Makonde, o Governo colonial ti-

nha dúvidas sobre as suas inten-

ções. O projecto de anexação de 

Cabo Delgado a Tanganyika, que 

teria sido discutido em 1958 na 

All African People Conference em 

Accrá, era de conhecimento das 

autoridades. A TMMU era con-

siderada uma organização aber-

tamente nacionalista. Mas o que 

se deveria pensar da SAM? O 

Cônsul de Portugal considerava 

o Vanomba e o seu colega Kibiriti 

como sujeitos fieis por lhe forne-

cerem informações sobre os rivais 

da TMMU. Depois da visita do 

Tiago, contudo, as dúvidas au-

mentaram; a situação precipitou-

-se com a vinda do grupo dos sete 

chefiado pelo Nshusha. 

Simon Nshusha nasceu e cresceu 

numa povoação perto da aldeia de 

Matambalale e estudou na Missão 

de Nangololo, onde aprendeu a ler 

e escrever. Ele ficou cedo conhe-

cido pela sua personalidade irascí-

vel. Em 1959 embrulhou-se com 

cipaios por ter ido libertar alguns 

dos seus irmãos que haviam sido 

batidos com palmatória. Para evi-

tar o trabalho forçado, Nshusha 

fugiu para Tanganyika onde en-

controu o Faustino Vanomba, logo 

integrando a sua associação em 

que desempenhava a função de es-

crivão. Segundo o seu testemunho, 

Nshusha influenciou o Vanomba 

a mudar o nome da associação 

de “Partido dos Makonde” para 

“Sociedade dos Africanos de Mo-

çambique”. O objectivo deveria 

ser a independência do país, não 

apenas dos Makonde. O Vanom-

ba escolheu o Simon para liderar 

o grupo dos sete por causa do seu 

temperamento irascível, pois, sob 

cobertura das suas declarações 

mansas, ele desejava chegar a uma 

confrontação com o governo colo-

nial. Um familiar tinha-lhe dito: 

“Aqui em Moçambique somos 

prisioneiros, como fechados num 

barril. É preciso alguém vir de 

fora e tirar a tampa. Sozinhos não 

vamos conseguir.” O Vanomba 

pensou na associação e no pedido 

do retorno como um estratagema 

para chegar a um choque que ia 

abrir o barril.

O grupo de sete, composto por 

Simon Nshusha, Modesta Neva, 

Lazima Dalama, Simon Sham-

bumba, Mariano Tumyanetu, 

Cosme Paulo e Titico Fundi 

apresentou-se na Administração 

de Mueda logo na sua chegada. O 

Nshusha trazia consigo cartões da 

SAM destinados à venda. Estes 

eram os objectivos da SAM, assim 

como vinham escritos nos cartões: 

A sociedade [sic] dos Africanos 

de Moçambique

Auxiliar todos os pobres que resi-

dem em todo o país de Moçam-

bique. Cegos, Surdos, Mudos, 

paralíticos, os leprosos, etc. Dan-

do-lhes esmola. 

Os leprosos ficarão ausentes das 

outras pessoas.

A Sociedade preocupar-se-á dan-

do a todos os pobrezitos de comer, 

beber e a esmola de alguns centa-

vos e todos ficarão satisfeitos pelas 

boas de misericórdia que por elas 

fará. 

O dinheiro da Sociedade será 

economizado pelos Ministros da 

sociedade. 

Para se inscrever na sociedade 

cada um deve dar cinco escudos e 

o pagamento mensal de cada um 

destes será também cinco escudos.

Esta sociedade alargar-se-á em 

todo o país de Moçambique e o 

centro principal será na Adminis-

tração de Mueda. 

Tanto como Vanomba, Simon e 

o seu grupo apresentaram-se ao 

Administrador de forma humil-

de e respeitosa; mas o governo 

colonial já tinha sido alertado da 

ousadia do Tiago. Na noite do 27, 

o Simon e a Modesta protagoni-

zaram uma reunião nocturna na 

povoação de Muanga, em que dis-

seram que a terra era deles e que 

os Portugueses deveriam ir embo-

ra logo. Eles sabiam que o Tiago 

tinha sido preso, e que eles seriam 

presos também; mas não tinham 

medo, porque outros viriam tomar 

o seu lugar. No dia seguinte, o pro-

prietário da loja Casa China em 

Mueda, Sulemane Juma, reportou 

à Administração que o povo mur-

murava que os sete tinham vindo 

exigir a Independência e que o 

Administrador iria fugir rumo a 

Mocímboa. 

Nos dias seguintes, os sete foram 

chamados mais uma vez para a 

Administração para dar conta 

das palavras pronunciadas na reu-

nião nocturna. Aqui os relatos do 

Nshusha e a documentação colo-

nial diferem marcadamente. Se-

gundo o Nshusha, este deixou-se 

tomar pela raiva e pediu a Inde-

pendência de forma aberta. Na do-

cumentação colonial, os sete nega-

ram o que tinham dito na reunião 

nocturna, mantendo “declarações 

bem estudadas”. Seja como for, o 

Administrador mandou prendê-

-los; aos seis homens foram dadas 

25 palmatórias, a Modesta, 15. 

Daí foram enviados para Porto 

Amélia, interrogados, e transfe-

ridos para o Ibo e depois para a 

prisão da Machava. A captura do 

grupo do sete teve grande pu-

blicidade nos jornais da TANU 

Simon Nshusha: Morte de um herói complexo
Por Paolo Israel*
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As reviravoltas que o mun-

do dá! Quem diria que 

em pleno século do pós-

-história, pós-política, 

pós-humano, o mundo viveria em 

tempos africanos?

O conceito de tempo é um dos 

mais complexos a filosofar, não só 

para os defuntos tratados de cos-

mologia, da cosmo-génese de um 

Teilhard de Chardin, do intuicio-

nismo de Bergson, do ser e tem-

po de Heidegger, dos rizomas de 

Deleuze mas até para a moderna 

Filosofia Carnapiana – ou vie-

nense - da ciência, que encontram 

no avanço dos estudos da Física 

contemporânea e dum tratamento 

mais empírico e técnico da ob-

servação do cosmos, no estilo de 

Stephen Hawking, uma ulterior 

dificuldade.

Porém algumas categorias históri-

cas de pensamento nos permitem 

aferir que as comunidades humanas 

não se encontram só espacialmente 

separadas, no espaço cosmológico, 

mas vivem também temporali-

dades diferentes. É neste senti-

do, que falamos de pré-moderno, 

moderno (Sartre) e pós-moderno 

( Jean François Lyotard), de tem-

pos ou sociedades pré-históricas, 

pós-históricas e, ultimamente, de 

humano e do pós-humano, ao que 

se podia facilmente acrescentar o 

pré-humano.

Mudimbe consagrou grandes es-

forços a trabalhar no que se chama 

biblioteca colonial, para desven-

dar e extrair os pressupostos teó-

ricos, que nortearam aquilo a que 

ele chamou a invenção de África 

(The Invention of Africa), conluio 

ideológico e pseudo-científico, em 

que participaram a Teologia, com 

invenção do vermelho e do negro 

como homens sem alma ou o po-

ligenismo, a Filosofia com o Bom 

Selvagem, a Antropologia com o 

Pré-Logismo, o direito com o Có-

digo de Luís XIV e a Ius ad Bellum, 
para não falar da etnologia cultu-

ral do século XIX, com a invenção 

Levistraussiana de sociedades es-

tagnadas.

Todo este esforço racialista (que 

vai do Sec. XV ao XXI) tendia, de-

sesperadamente, a justificar e fazer 

coabitar os valores do cristianismo, 

do Humanismo, do Iluminismo, 

das Revoluções Liberais (holan-

Os Tempos Africanos do Mundo
Por Severino Ngoenha, Eva Trindade, Geverage Amaral e Alcido Nhumaio

desa, francesa, americana e ingle-

sa), com a escravatura, a opressão 

e a dominação que se impôs como 

regra do modo de relação do Oci-

dente com os outros.

No Séc. XIX, serviu para justificar 

o filantropismo pro-colonialista e, 

na segunda metade do Séc. XX, 

marcado pelo processo das inde-

pendências africanas,  novas ca-

tegorias que continuaram a rein-

ventar a África, como os binómios 

‘desenvolvimento-subdesenvolvi-

mento’, ‘primeiro mundo-terceiro 

mundo’, que subentendiam ajuda, 

tutela, e ingerência naquilo que 

Sabeli e Suzana Jorge chamaram o 

subdesenvolvimento programado, 

e levou pensadores lúcidos como 

Samir Amir a ver no antípode da 

globalização, isto é, na desconexão, a 

única saída para o continente afri-

cano.

Neste processo contínuo de criação 

e invenção da África, os conceitos 

que hoje melhor definem a vida e 

a existência africanas, coincidem, 

paradoxalmente, com as conse-

quências provocadas, nos tempos 

do mundo, pelo Coronavírus: con-

finamento, distanciamento social, 

hospitais inospitaleiros - sem mé-

dicos, nem máquinas, nem medica-

mentos suficientes -, desemprego 

galopante, crise económica, misé-

ria, incerteza, morte.

A escravatura, génese do processo 

global, parecia ser um movimento 

de aproximação, com seus navios 

negreiros a transportar, ‘gratuita-

mente’, negros dos confins de Áfri-

ca para o centro do mundo: Europa 

e Américas. Mas estes, na verdade, 

nunca atravessaram os confins da 

Casa Grande nem chegaram aos 

da casa do Uncle Tom ( Josiah Hen-

son), ficaram sempre confinados na 

senzala de Gilberto Freyre. Vol-

vidos cinco séculos da sua viagem 

gratuita, eles continuam a construir 

e limpar grandes cidades que não 

habitam (São Paulo, Detroit, Nova 

Iorque) e (sobre)vivem confinados 

nos dormitórios da ‘Jamaica´ em 

Lisboa, de S. Denis em Paris, nas 

Favelas do Brasil, em Harlem ou 

no Bronx nos EUA.

As visitas ao Museu da Mafalala, o 

Director Ivan Laranjeira fá-las co-

meçar na Avenida Marien Ngoua-

bi, qual fronteira entre dois mun-

dos: de um lado a livre circulação 

do Lourenço Marques e do outro, 

o confinamento da Mafalala, que 

se prolonga pelos bairros indíge-

nas, os nossos Sowetos e as nossas 

townships, -Chamanculo, bairro 

Indígena, Xipamanine...

O distanciamento social está pre-

sente até na arquitetura das casas 

coloniais e pós coloniais, com o 

quarto e a casa de banho do mo-

leque suficientemente perto para 

estar “à mão” para servir, mas longe 

o suficiente para não contaminar, 

com o vírus da sua negritude, o 

bem-estar dos senhores. Como o 

pianista negro de Langston Hugues 
ou do filme Green Book, separado 

por uma cortina para que a sua 

música pudesse deliciar e propiciar 

os passos de dança sem que a sua 

cara negra perturbasse o ambiente 

da festa.

Hoje, nós, novos brancos, mes-

mo com a cor negra, amarela ou 

encarnada, quando sentamos nos 

restaurantes da Julius Nyerere, 

temos a protecção dos guardas e 

até da polícia, para garantirmos a 

distância social para com os novos 

pretos, - meninos da rua, pedintes 

ou vendedores ambulantes.

Os nossos hospitais (se podemos 

chamá-los de hospitais) lembram-

-nos que se tivéssemos que nascer 

em maternidades, mais de 90% dos 

moçambicanos estaria ainda no 

ventre, seríamos um país de mu-

lheres de ventres inchados, à espera 

da parteira ou de  fístulas obsté-

tricas. Se tivéssemos que esperar a 

homologação da OMS para tomar 

os nossos chambalacatis, cacanas 

ou os remédios da panelinha de 

barro, morreríamos sem ter o nulla 
osta das indústrias farmacêuticas.

Os pobres coitados da Europa, que 

só têm um hospital em cada quar-

teirão, um Médico por 200 Habi-

tantes e aspirinas, medicamentos 

de marca e genéricos reembolsados 

pelas caixas de segurança social, 

estão desesperadamente negros e 

africanos de sofrimento...

Desemprego galopante? Pobreza? 

Miséria?:  nós moçambicanos fize-

mos disso o nosso modus vivendi, a 

nossa especialidade, até com eufe-

mismo chamamos aos mais de 90%  

de moçambicanos desesperados 

- que correm as ruas para encon-

trar um pedaço de pão (expostos 

ao dilema existencial ‘ou morte por 

corona vírus ou morte de fome’) - 

de trabalhadores informais. 

A nossa única certeza é a incerteza. 

O que existe de mais incerto, que 

depender da chuva e da seca, das 

cheias, do Idai, do Kenneth, das 

calamidades, do resto dos peixes 

das traineiras dos chineses,  dos 

frangos envenenados da Polónia?

Era deveras curioso ver as pessoas 

que em São Paulo, Londres, Paris, 

Barcelona, Roma, se sentiam hu-

milhadas porque tinham que ficar 

na bicha para receber a esmola 

(óbolo).

E nós, países transformados em 

mão estendida, com governantes 

transformados em especialistas da 

esmola, usando um vocabulário, 

politicamente correcto, mas que 

esconde mal o seu significado: 

parceiros de cooperação, doadores,  

que na verdade são os senhores que 

determinam as nossas vidas. Fica-

mos quase com mais esperança de 

salvação  quando chega a troika ou 

a missão da FMI do que durante 

a Páscoa.

Mas como somos resilientes, até 

aprendemos a viver com a morte: 

aos sábados e aos domingos os ce-

mitérios são o principal ponto de 

encontro; até as cerimónias nas 

famílias, por ocasião de morte, 

tornaram-se ágapes, com cerveja, 

vinho, tontonto. É que a morte 

tornou-se tão familiar, tão próxima, 

tão presente que como o pequeno 

Príncipe, tivemos que a abastecer, 

acarinhar, refrear,  torná-la amiga. 

Ela pode vir no nosso maior vírus, 

a fome, na malária, no SIDA, nos 

produtos, comprados nos super-

mercados, fora do prazo, na falta 

de medicamentos, ou em medica-

mentos fora de validade, em balas 

ideológicas, religiosas, ou no petró-

leo; mas ela, a morte, está sempre 

à espreita, é mais companheira da 

viagem que a vida.

Um Professor de Harvard e peri-

to da OMC, perguntava-se como 

chamar este período do Coronaví-

rus, uma vez que os ‘pós’ definem 

uma época em função do que ela 

já não é.  Na verdade, não é pre-

ciso procurar longe, tocamos glo-

balmente com os dedos o que são 

“Os Tempos Africanos”, que não 

se adequam nem com as categorias 

do Pré Moderno, do Moderno ou 

do Pós Moderno.

Bem-vindo mundo global, aos 

tempos africanos. Bem vindos ao 

confinamento, à distância social, a 

hospitais inospitaleiros, ao desem-

prego, à miséria, à fome, à incer-

teza e à morte sempre à espreita; 

bem’vindos ao mundo que vocês  

criaram para nós. 

A experiência, dantiana, do inferno 

dos tempos africanos, produzirá 

mudanças existênciais ou prevale-

cerá a razão cínica e a necropolítica 

denunciados por Peter Sloterdijk e 

por Anchile Mbembe?

Oxalá que esta experiência doloro-

sa, da africanização do mundo, da 

vossa africanização, de se sentirem 

pretos, cafres, negros, blacks, vos 

leve a uma reflexão, e que esta seja 

pós globalização neoliberal. 

Enfim, o problema é nosso, conti-

nuaremos a pensar e acreditar que 

estes gajos têm alguma coisa de 

humano, que as nossas dores e lá-

grimas podem ainda suscitar com-

paixão e sentimentos humanos. 

Diógenes e Nietzsche continuam 

nos mercados –hoje financeiros-  

em vão à procura do homem. Mas 

como podem, caro Nietzsche, su-

per homens e com impulsos de 

vontade potência ter sentimentos 

humanos?

O juramento pós Covid-19 será 

como o que foi depois da segunda 

guerra mundial: «nunca mais isso». 

mas só na Europa e entre nós. O 

‘corona vírus’ das guerras da Argé-

lia, do Vietnam, dos massacres de 

Madagáscar e de Cabo Delgado 

hoje, não farão parte do compro-

misso pós corona. Continuare-

mos a construir estátuas para De 

Gaulles mesmo se deixou os com-

panheiros africanos na glória da 

libertação e a hossanar Churchills 

não obstante o milhão de mortos 

estratégicos da separação da Índia 

e do Paquistão.

Temos que nos preparar para tran-

sitar dos aplausos aos negros médi-

cos cubanos, em vivas a Le Pen, a 

Bolsanaro, a Trump e a Salvini. 

A polícia de Mineápolis já deu o 

tom, asfixiando o negro e a negra-

lha, o vírus  que impede a felicida-

de do mundo.

Os juros das dívidas e das guerras  

continuarão a asfixiar as economias 

e as vidas domadas (danadas), no 

chão, sem respirar; para a ‘salvação’ 

da humanidade.

em Tanganyika, que reportaram 

que eles tinham sido presos por 

pedirem a Independência do seu 

país, e deploraram a brutalidade e 

o atraso dos Portugueses. 

A visita do grupo dos sete final-

mente alertou o governo colonial 

sobre as verdadeiras intenções da 

SAM. A 14 de Maio, o Governa-

dor emitiu uma ordem de captura 

para o Vanomba, a ser executada 

logo que este entrasse no territó-

rio. Esta ordem não foi cumprida 

pelo Administrador Garcia Soares 

quando o Vanomba e o Kibiriti se 

apresentaram em Mueda no dia 

13 de Junho de 1960: por cobar-

dia, pois eles vinham acompanha-

dos por uma multidão de jovens 

Makonde belicosos. Mas esta é 

outra história, para se contar outro 

dia. 

Pois este é o dia para chorar o 

Simon Nshusha. Mesmo quando 

é contada de forma mais compli-

cada (e baseada no cruzamento 

entre fontes orais e documentos 

coloniais), a história deste homem 

permanece admirável. Ele fez par-

te de um grupo de migrantes vi-

sionários que, influenciados pelas 

figuras do Nyerere e do Lumumba, 

conceberam o sonho da Indepen-

dência e confrontaram o governo 

colonial com um estratagema: o 

pedido do retorno dos Makonde 

baseados em Tanganyika para as 

suas terras. Sem este esquema, a 

manifestação que levou ao mas-

sacre de Mueda de 16 de Junho 

1960 nunca teria tido lugar, pois 

nunca o Administrador poderia 

entreter “indígenas” que pedissem 

abertamente a Independência. 

A criação da humilde Sociedade 

dos Africanos de Moçambique e 

o pedido do retorno conseguiram 

destampar o barril. Esta é  uma 

história menos bombástica do que 

aquela que vem nos livros oficiais, 

mas não menos heroica.

Na última entrevista que eu tive 

com o Simon Nshusha, em De-

zembro de 2017, eu mostrei-lhe a 

documentação colonial que conta-

va o evento mais marcante da sua 

própria vida. Ele reconheceu os 

códigos secretos na altura usados 

para comunicar, e os nomes dos 

informadores do governo colonial: 

“Os conhecíamos!” Quando ouviu 

o relatório das reuniões noctur-

nas dirigidas pelo Vanomba e ele 

próprio, exclamou: “Estas mesmas 

eram as nossas palavras de ordem!” 

Depois acrescentou, quase para se 

corrigir: “Mas nós queríamos a In-

dependência.” As duas afirmações 

não são contraditórias: uma repre-

senta a verdade literal e a outra a 

verdade metafórica, do pedido que 

o Simon Nshusha, chefe do grupo 

de sete, colocou ao Administrador 

de Mueda no longínquo Abril de 

1960. 

*Professor associado e director do 
Departamento de História na 

Universidade do Cabo Ocidental, 
Africa do Sul.
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Moçambique,  
a tua Africanicidade  
inspira-nos.

#AdoramosAfricanicidade
#FiqueSeguro

absa.co.mz

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

O espírito da Africanicidade permanece vivo em Moçambique  
e em todo o continente. Está na dedicação dos profissionais  
de saúde em manterem-nos saudáveis. Está na criatividade 
usada para encontrar novas formas de trabalhar, ensinar  
e fazer muito mais. E está na habilidade de todos os que  
estão a fazer a diferença. Obrigado a todos os que 
continuam a fazer as coisas acontecerem.
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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.    

Propósito
O propósito do cargo é prestar apoio técnico à Representação 

rio da Saúde a nível central e provincial em matéria de capaci

ou internacional.
 
Objectivo 

saúde pública em situações de emergência e surtos.

Descrição de funções

Sob a supervisão do Representante da OMS (WR) e a supervi

Este elemento irá:

posta integrada a doenças nas províncias e nos serviços 

sionais de saúde em termos de cuidados de qualidade aos 
doentes e de práticas relevantes de prevenção e controlo 

nicas sobre a gestão de casos em contextos de surto e nos 

sanitárias. Fornecer recomendações técnicas para a obten
ção de acções de melhoria e monitorizar a implementa

ANÚNCIO DE VAGA

e controlo de doenças estabelecidos a nível provincial e 

e de actualização das competências dos cidadãos nacio

Competências (Genéricas)

Competências (Funcionais)

Essencial:

Desejável: 

Experiência
Essencial: 2 anos de experiência relevante em epidemiologia 

saúde pública ou área semelhante.  A experiência de traba

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:
excelente

Outras Competências (por exemplo, TI): competências exce

Local de Trabalho:
Número de Vagas: Múltiplas
Nível:
Duração:

Candidaturas: 

lheres.
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Cartoon
EDITORIAL

Eis entornada a paz nos EUA, 

por conta dos protestos que se 

têm sucedido ao assassinato de 

George Floyd e da resposta do 

lazarento Trump, que só sabe acicatar e 

dividir. A prova, caso não fosse há muito 

perceptível, de que Trump não é a solu-

ção mas parte do problema.  Os EUA 

são hoje um país de 328 milhões de ha-

bitantes em insónia permanente.

Com insónias também eu ando e decidi 

aproveitá-las para fazer um ciclo de tra-

duções de poetas universais. 

Ao ler o “Peregrino em Paris”, de Italo 

Calvino, que compila as cartas onde 

o autor italiano relatou a sua viagem 

de seis meses pelos States, em 1959, 

noto que só em S. Francisco o escri-

tor italiano teve um encontro que lhe 

provocou o entusiasmo. Foi com o 

poeta Kenneth Rexroth (1905-1982): 

«Decerto é a pessoa mais notável que en-
contrei na América; não o conheço como 
poeta (escreveu uns vinte livros de poe-
sia e diversos livros de crítica, além de 
muitas traduções de clássicos japoneses e 
poetas) mas como homem impressionou-
-me muito.»
De facto, não há modo de descrever 

sucintamente Rexroth, alguém que 

foi anglicano e católico, comunis-

ta, anarquista, pacifista (objector de 

consciência na II Guerra Mundial, 

ajudou muitos japoneses confinados) 

e budista; pintor, ensaísta, colunista, 

professor, dramaturgo; casamenteiro 

e mulherengo; conhecedor profundo 

de jazz e de literatura clássica grega, 

chinesa e japonesa; tradutor, agita-

dor cultural e, finalmente, padrinho 

generoso de novos poetas. Foi ele o 

anfitrião na emblemática noite de 

7 de Outubro de 1955, tida como a 

do nascimento oficial do Movimento 

Beat, na qual Allen Ginsberg recitou 

o poema Howl. 
E dele escreveria o nobel Czesław 

Milosz: «ele gabava-se, mentia, trapa-
ceava, rezava, praticava a poligamia, 
traía as suas quatro esposas, embora 

acreditasse na sacralidade do casamento; 
era paranóico com seus amigos. No en-
tanto, para mim ele era, acima de tudo, 
um esplêndido poeta e um tradutor ma-
ravilhoso de poesia chinesa e japonesa». 

E foi, à altura de William Carlos 

Williams ou W. H. Auden. Divulgo 

as versões de quatro poemas seus com 

que desanuviei a insónia. 

Um límpido poema existencial: AS 

VANTAGENS DE APRENDER  

Foi tudo para o ralo, as ambições,/ A 
maior parte dos amigos; tão inapto/ 

Para ganhar a vida como para não dei-
xar que aconteça/ Esta decadência galo-
pante, este ar abandalhado,/ De quem 
sempre preferiu fugir a lutar/ Contra a 
maldição – que importa?/ É meia-noite, 
sirvo-me de uma taça de vinho branco/ 

quente e de sementes de cardamomo./ 
Depois, num esfiapado robe cinzento e/ 
Com a minha puída boina, sento-me ao 
frio a escrever/ Poemas, a desenhar nus 
nas margens enrugadas/ E a copular com 
imaginárias garotas/ Ninfomaníacas de 
dezasseis anos.
Dois poemas de amor: SOMENTE 

ALGUNS ANOS Volto ao chalé no/ 
Canyon de Santa Mónica onde/ An-
drée e eu éramos pobres e/ Felizes. Às 
vezes chegava-nos A fome e rapináva-
mos verduras/ Nos quintais vizinhos, 
doutras vezes/ Varríamos o escuro com 
a lanterna/ No rasto das beatas./ Mas 
nadávamos todos os dias,/ O ano inteiro. 
E tínhamos um cão,/ Um rafeiro gran-
de e/ amarelo chamado Proclus,/ E um 
gato branco, o Cyprian. / Fizemos então 
a nossa primeira / Mostra de arte jun-
tos, e começavam / A sair os meus poe-
mas em Paris./ Trabalhávamos sob as 
baixas ramagens/ Da acácia, no jardim 
da frente./ Agora, saio do carro/ E paro 
defronte da casa ao lusco-fusco./ A flori-
da acácia polvilha o caminho/ Com pe-
quenas pílulas de lã dourada./O aroma 
é denso e pesado/ Neste início da noite. 
Espantoso,/A árvore galgou duas vezes 
a altura/ Do telhado. Dentro, um velho/ 

E uma mulher sentam-se à luz do lam-

pião./ Torno ao carro e enfio-me estrada 
fora rumo/ À praia de Malibu, onde me 
espera / Um amigo de infância de cabelos 
já grisalhos./ Contemplamos a lua cheia 
que desponta sobre/ As longas e enruga-
das ondas da baía escura.
O TEU ANIVERSÁRIO NAS 
MONTANHAS DA CALIFÓR-
NIA A lua tremula nos requebros da 
água fria/ E gansos selvagens gritam no 
céu./ A fumaça dos acampamentos eleva-
-se/ E divaga na geometria do firma-
mento/— Pontos de luz num negrume 
infinito./ Eu observo por entre a nesga 
das árvores/
O vai e vem da tua penumbra ao re-
dor do fogo./ Um marreco grasna alto 
no lago e amarra-se à noite./ E então o 
mundo estaca, silente, nesse/ Gotejar do 
outono que aguarda/ A chegada do in-
verno. Junto-me/ Ao halo de luz da fo-
gueira, levo-te/ O espeto com trutas para 
o nosso jantar./ Enquanto comemos, na 
borda sussurrante do lago,/ Digo-te, 
“daqui a muitos anos lembrar-nos-emos/ 
Desta noite e conversaremos sobre ela.” 
Muita água/ Passou entretanto debaixo 
das pontes,/ Muitos lustros se passaram. 
Lembro-me/ Daquela noite como se fos-
se ontem,/ Embora tu estejas morta vai 
para trinta anos.
Um triste retrato de geração: EN-
TRE DUAS GUERRAS Lembras-te 
certamente daquele pequeno-almoço:/ 
Das uvas pretas e frescas que cheiravam 
vagamente/ À cortiça da embalagem, os 
pãezinhos quentes/ E muito brancos, o 
chocolate espesso/ Com sabor a mel?/ E 
as festas noturnas; o gin e os tangos?/
As fitas de cabelo desfeitas, os botões/ De 
punho desirmanados?/ Em que se tor-
naram essas esplêndidas/ Raparigas, as 
horas sem rumo?/ Diziam-nos perdidos, 
inconscientes, imorais,/ Que nós atrapa-
lhávamos os planos do Poder.
E eis-nos hoje, milhões de emparedados 
vivos/ Que tamborilam nas lajes de seus 
túmulos/ E se escondem nas arruinadas 
catacumbas, brigando/ Pela sua própria 
carne mutilada.
Na net encontram-se muitos poemas 

de Rexroth.

As vantagens de aprender 

Quando em Março passado o Presidente Filipe Nyusi de-

clarou, pela primeira vez, o estado de emergência em Mo-

çambique, o entendimento subjacente a essa decisão era 

que para salvar vidas, era necessário institucionalizar me-

didas de isolamento, e a partir daí quebrar a cadeia de transmissão 

da pandemia da Covid-19.

Quebrando a cadeia significaria que mesmo na presença do vírus 

entre nós, a sua propagação seria mais lenta, o que contribuiria 

para evitar sobrecarregar o sistema nacional de saúde, que de outro 

modo não teria capacidade para enfrentar uma maior demanda.

Tendo o estado de emergência sido renovado duas vezes para com-

pletar um total de noventa dias, a questão que se coloca é se todo 

esse esforço, feito ao custo do funcionamento normal da sociedade 

e do interesse da economia, terá contribuído para alcançar os ob-

jectivos traçados. Ou melhor ainda, se os resultados justificaram o 

sacrifício.

A resposta é que sim, até certo ponto os resultados são satisfatórios, 

mas que certamente havia espaço para melhor. E não será apenas 

pelo facto do número das infecções estarem ainda a aumentar e de 

forma significativa, que se vai considerar os resultados como menos 

encorajadores. O que resta sempre é saber se haveria algo mais que 

não tenha sido feito. 

Uma das maiores fragilidades das medidas que foram anunciadas 

pelo governo ao longo deste período é que elas não foram acom-

panhadas por outros mecanismos que garantissem a sua estrita ob-

servância e eficácia. Respeitar ou não as medidas tornou-se uma 

opção de cada um. 

O cumprimento das medidas inseridas no estado de emergência 

tornou-se, em grande medida, um acto facultativo, com a excepção, 

provavelmente, do que se refere ao encerramento dos estabeleci-

mentos de ensino, dos locais de diversão e de consumo de bebidas 

alcoólicas.

No caso destes últimos, a observância foi selectiva, pois alguns esta-

belecimentos bem conhecidos continuaram sempre abertos, ainda 

que com restrições de horário. O uso da máscara, bastante reco-

mendado para locais de grandes aglomerados, nem sempre chegou 

a ser observado por todos, e nunca houve consequências para quem 

a não quisesse usar. 

Os vários episódios, transmitidos pela comunicação social, de luga-

res de consumo de bebidas alcoólicas encontrados a violar as medi-

das do estado de emergência servem simplesmente de um pequeno 

exemplo para atestar a falta de eficácia do estado de emergência.

Em outras ocasiões, agentes da polícia sem escrúpulos aproveita-

ram-se da oportunidade para extorquir dinheiro a suspeitos pre-

varicadores, particularmente ao nível dos mercados e outros locais 

frequentados por gente menos influente.

De facto, que a Covid-19 não tenha ainda atingido contornos mais 

severos em Moçambique deve-se menos às restrições impostas pelo 

governo do que outros factores que aos especialistas cabe explicar.

Pode se compreender a atitude do governo de optar por medidas 

extremas para não se dar ao luxo de ser colhido de surpresa e sem 

uma adequada capacidade de resposta face a uma doença que é 

nova e cujo comportamento é uma incógnita. Mas perante uma tal 

iminente calamidade, é preciso questionar a racionalidade de per-

mitir que a aplicação das medidas de prevenção fosse uma questão 

de opção individual.

Será que medidas mais duras obrigariam as pessoas a respeitar as 

regras? Provavelmente não. Não é preciso recorrer ao fascismo para 

obrigar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer para a sua 

própria sobrevivência, mas uma melhor fiscalização seria um passo 

na direcção certa.

Em 90 dias do estado 
de emergência: será 
que valeu a pena?
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Organicamente Por: Fredson Guilengue

Ainda no contexto da en-

trevista publicada por este 

jornal, no dia 8 de Maio de 

2020, o Padre Couto ana-

lisou, igualmente, outros aspectos 

importantes da sociedade moçambi-

cana. Entre eles, Couto defendeu que 

a popularidade de Afonso Dhlaka-

ma foi produto da Frelimo; e que 

“a morte de Dhlakama criou várias 

Renamos”. Couto diz ainda que, com 

a geração actual, não se pode aspirar 

um Moçambique diferente do actual, 

pelo carácter viciado e de “ambições 

desmedidas” desta mesma geração. 

Por conseguinte, avança Couto, o país 

precisa de uma mudança geracional, 

que deverá se efectivar em 40 anos e 

não de uma mudança de partido no 

poder. Isto é, subentende-se do seu 

pensamento, que não importa quem 

esteja no poder em Moçambique, 

pois as transformações reais apenas 

são forjadas pelas gerações e não por 

líderes ou governantes de determina-

das forças políticas no poder ou aspi-

rantes ao poder.   

Aqui, vê-se, facilmente, que o Padre 

Couto comete vários pecados de uma 

só vez. Primeiro, ao reduzir a popula-

ridade de Dhlakama (e de qualquer 

outro líder de oposição política em 

Moçambique) apenas aos erros da 

Frelimo, Couto ergue-se do dualis-

mo, mas vai cair, imediatamente, no 

reducionismo. Segundo, e por con-

sequência do primeiro, ao recusar a 

capacidade do falecido líder da Re-

namo e do seu partido, no geral, de 

se constituírem em projectos políti-

cos (viáveis ou não, aos seus olhos), 

Couto recusa qualquer tipo de agên-

cia política à Dhlakama, Renamo e 

aos seus simpatizantes. Mais ainda, 

Couto nega à uma grande parte do 

povo moçambicano a capacidade de 

apreciar e de apostar no projecto que 

a Renamo e Dhlakama representam. 

Por exemplo, o projecto de “governar 
onde eu ganhei”. E, por consequência, 

nessa linha de Couto, a popularida-

de de qualquer líder da oposição em 

Moçambique, incluindo Simango e 

do já falecido Amurane, seria tam-

bém resultante apenas de falhas da 

Frelimo. Ou seja, pode-se assim ex-

trair do pensamento de Couto, a ideia 

de que é possível a existência de uma 

Frelimo sem falhas (logicamente im-

possível) com a qual não haveria líde-

res populares em Moçambique fora 

da sua esfera. Assim, o argumento 

de Couto revela-se totalmente dis-

sociado da história recente do nosso 

país, pois os factos demonstram, cla-

ramente, sempre ter existido oposição 

à Frelimo e ao seu projecto em Mo-

çambique, quer expressa por via das 

armas ou não.   

Entretanto, ao defender que a morte 

de Dhlakama teve como resultado o 

surgimento de várias Renamos, Cou-

to e eu alinhamo-nos, num aspecto, 

mas, não na generalidade. É, de facto, 

verdade que apenas depois da morte 

de Dhlakama pode-se falar na exis-

tência de várias Renamos. Até ao mo-

mento, são visíveis pelo menos duas 

Renamos. É a primeira vez, em que 

há uma Renamo nas matas e outra 

nas cidades, usando de meios dife-

rentes, para tentar alcançar objectivos 

totalmente contraditórios. Isto é, por 

via do diálogo político, a Renamo-
-Ossufo (RO), luta nas cidades pela 

implementação do DDR, no espírito 

do acordo firmado com o Governo da 

Frelimo. E, a Renamo-Nhongo (RN), 

com recurso à força das armas, rejeita 

e combate, nas matas, precisamente 

este mesmo projecto. Em comum, 

está apenas o facto de as duas partes 

recusarem, mutuamente, as suas legi-

timidades.    

No entanto, o meu desalinhamen-

to com o argumento de Couto está 

no facto de o mesmo, novamente, 

não conseguir identificar a presença 

da Frelimo neste xadrez. Couto não 

consegue perceber a relação entre 

os bloqueios impostos pela Frelimo 

à necessária metamorfose (interna) 

da Renamo com a sua desintegração 

actual. Isto é, se a Frelimo permitisse 

a Renamo completar, normal e atem-

padamente, o seu processo de transi-

ção de um movimento guerrilheiro 

para um partido político (apenas), 

como se sucedeu com a própria Freli-

mo terminada a guerra de libertação, 

certamente que não estaríamos hoje 

a falar de crises de natureza militar, 

nem de dentro, nem causadas por 

uma tal Renamo armada, pois, esta 

não existiria. O mais recente exemplo 

deste bloqueio são os resultados das 

últimas eleições, que recusaram gran-

de parte do espaço político (e econó-

mico) formal à uma grande parte dos 

quadros da Renamo, a todos os níveis, 

fazendo assim, com que muitos per-

maneçam nas matas. Nesta lógica, o 

mais grave ainda, Couto não parece 

perceber que ao expulsar ou impedir 

a Renamo de entrar democratica-

mente nos espaços políticos formais, 

a Frelimo devolve-a às matas, e vol-

ta, redundantemente, a exigir que a 

Renamo faça uso de espaços que a 

mesma Frelimo impede que por ela 

sejam usados para o exercício da sua 

actividade política.

Por último, está a ideia de Couto, se-

gundo a qual, apenas com uma transi-

ção geracional, de dentro de quarenta 

anos, é que se poderá processar mu-

danças em Moçambique, pela vicia-

ção da geração actual. Seria bom se o 

académico tivesse mencionado essas 

tais viciações. Mas, mesmo sem com-

preender de que tipo de viciação, de 

facto, o académico se refere, com este 

argumento, parece que Couto volta 

a cair, novamente, no reducionismo. 

Couto recusa o carácter heterogénico 

à sociedade moçambicana ao reduzir 

todos nós (cerca de 29 milhões de 

pessoas) à uma meia-dúzia de indiví-

duos viciados e corrompidos. Assim, 

Couto marginaliza a existência e os 

esforços de indivíduos e grupos, em 

combate, actual e permanente, contra 
todas as formas de viciação na so-
ciedade moçambicana. Por exemplo, 
Couto não assistiu as manifestações 
de repúdio, por parte de algumas or-
ganizações da sociedade civil contra 
o famoso caso das dívidas ocultas, 
contra a onda de raptos, manifesta-
ções contra a guerra no país, marchas 
contra a violência doméstica, etc., que 
quase constantemente são recebidas 
com enorme desgosto por parte do 
Estado. Mais recentemente ainda, 
Couto não assistiu as reacções vindas 
desta mesma “geração viciada” contra 
a proposta da Frelimo de eleição de 
Gustavo Mavie para membro da Co-
missão Central de Ética Pública.  Isso 
tudo, e muito mais, passam completa-
mente despercebidos ao olhar “atento” 
do académico. O mais grave ainda, ao 
atribuir o intervalo de quarenta anos, 
para se operar mudanças significati-
vas no país, Couto recusa-se a aceitar 
esses fortes sinais de pressão para a 
mudança, que mesmo diante de todo 
o tipo de resistência (chamo atenção 
mais uma vez a constante), sempre 
tiveram lugar em Moçambique, de 
tal forma que, o país de hoje não é o 
mesmo de há uns três, quatro, cinto, 

vinte ou quarenta anos atrás. Por isso, 

e muito mais, não pode ser verdade 

que as mudanças fundamentais na 

nossa sociedade devam corresponder 

às mudanças geracionais de cada qua-

renta anos. 

A marginalização da constante “f” no 
pensamento político do Padre Filipe Couto

Apesar de parecer que todos 

adultos estão expostos a um 

risco semelhante de infec-

ção pelo novo coronavírus, 

sabe-se que os idosos sofrem um risco 

maior de desenvolver sintomatologia 

grave e apresentam, por isso, maior 

probabilidade de morrer por conta da 

Covid-19. Supõe-se que isso ocorra 

porque os idosos dispõem de sistemas 

imunológicos mais fracos e um maior 

número de comorbidades do que a 

população mais jovem. Até agora, 

nenhum idoso morreu de Covid-19 

em Moçambique, mas é certo que o 

padrão de risco para a população na 

terceira idade é o mesmo cá que nos 

outros países. Se observarmos o curso 

da pandemia e as taxas de mortalida-

de em alguns desses países, teremos a 

oportunidade de aprender e evitar er-

ros que foram cometidos nesses locais. 

Dados recentes do Brasil, do México 

e da Índia mostram que as pessoas 

que morrem da Covid-19 nesses paí-

ses são mais jovens, em média, do que 

na Europa e América do Norte. No 

Brasil, cerca de 15% das mortes são de 

pacientes com menos de 50 anos. No 

México, este número é de 25%. Seria 

natural concluir que o padrão de ris-

co por idade difere em todo o mundo, 

mas existem outras explicações. Quan-

do olhamos para a idade biológica, 

em oposição à idade cronológica, por 

exemplo, verifica-se que pessoas em 

ambientes pobres parecem mais velhas 

do que pessoas em ambientes ricos. A 

idade biológica refere-se à nossa idade 

fisiológica. Ou seja, quantos anos nos-

sas células têm, enquanto que a idade 

cronológica se refere ao número de 

anos que vivemos. A idade biológica 

duma pessoa é afectada pelo trabalho 

duro, estresse, incerteza, falta de sono, 

pobreza e acesso a serviços de saúde. 

Portanto, não é de causar surpresa que 

as pessoas nos países pobres sejam bio-

logicamente mais velhas que as dos 

países ricos. Mesmo para as pessoas 

que vivem na mesma cidade, as suas 

respectivas expectativas de vida depen-

derão do lugar de residência, se vivem 

num bairro precário ou se residem 

num bairro com melhores condições. 

Além dos seus desafios sociais e eco-

nómicos, os países em desenvolvimen-

to também tendem a ter uma estrutura 

populacional mais jovem; portanto, se 

houver muito mais jovens num país em 

relação aos idosos, é lógico que have-

rá uma maior percentagem de jovens 

infectados e morrendo por causa da 

Covid-19. No entanto, isso não deve 

distrair-nos de reconhecer que os ido-

sos são um grupo de alto risco, tanto 

nos países ricos como nas nações mais 

pobres.

Os países ricos têm os seus próprios 

desafios, pois se sabe que uma alta 

percentagem de mortes por Covid-19 

ocorreu em casas de repouso, institui-

ções para idosos que não conseguem 

mais viver por conta própria. Em 

média, cerca de 30 a 40% das mortes 

por Covid-19 nos países ricos ocorre-

ram em casas de repouso. No Canada, 

acredita-se que essa percentagem seja 

tão alta quanto 62%, enquanto que 

Bélgica, Suécia e mais de 14 estados 

nos EUA estimam que mais de 50% 

de suas mortes por Covid-19 ocorre-

ram em casas de repouso. Na cidade de 

Nova York, as autoridades chegaram 

a decidir enviar pacientes que haviam 

testado positivo para coronavírus, mas 

que eram assintomáticos, para casas 

de repouso, para que pudessem liberar 

espaço nos hospitais, mas isso acabou 

revelando-se um erro catastrófico, pois 

milhares de residentes e trabalhadores 

dos repousos foram infectados e mor-

reram. Esses números reflectem uma 

falha muito mais ampla na protecção 

dos idosos.

Em Moçambique, gerenciar casas de 

repouso não é o maior desafio, pois 

existem relativamente poucas casas 

desse tipo para idosos, que tendem a 

viver sozinhos ou com suas famílias. 

Quem mora num ambiente não ur-

bano tem a vantagem de dispor de ar 

fresco, do sol e, muitas vezes, do acesso 

à comida a partir de sua própria ma-

chamba. Os principais desafios são ga-

rantir que os idosos tenham informa-

ções sobre o coronavírus, os sintomas 

e como se podem proteger. Muitos 

idosos do meio rural não falam por-

tuguês e recebem pouca informação 

em geral. Os sintomas da Covid-19, 

mesmo quando os conhecemos, estão 

muito próximos dos de outras doenças 

e, às vezes, as medidas de prevenção 

não são conhecidas ou acabam sendo 

difíceis de implementar, por exemplo, 

devido à falta de acesso à água e sabão.

Os membros da família podem ajudar 

os cidadãos mais velhos de maneiras 

diferentes. O primeiro é garantir que 

eles tenham acesso a informações so-

bre o coronavírus, para que eles conhe-

çam e entendam o risco e como podem 

reduzi-lo. Isso pode ser tão simples 

quanto um membro da família falando 

sobre o coronavírus para os seus paren-

tes mais velhos no seu próprio idioma. 

Uma pessoa idosa pode facilmente 

responder dizendo: “como eu sobrevivi 

a tudo o resto, também sobreviverei a 

esse vírus” e, nesse caso, o membro da 

família deve explicar que o coronaví-

rus é mais perigoso para os idosos, que 

afecta as pessoas de tal forma que não 

podemos prever e que não há nada de 

heroico em desafiar o destino, assu-

mindo riscos desnecessários.

Os médicos agora sabem que os sin-

tomas da Covid-19 em idosos diferem 

dos sintomas em jovens, e esse conhe-

cimento pode ser útil, mas também 

transporta em si um potencial de gerar 

confusão. Por exemplo, como a Co-

vid-19 leva a níveis mais baixos de oxi-

gênio no sangue, os idosos respondem 

dormindo mais, comendo menos ou fi-

cando mais desorientados mentalmen-

te, sintomas que não são exclusivos da 

Covid-19. Um familiar comum nunca 

substitui um profissional de saúde, mas 

conhecer esses sintomas ajudar-nos-

-á a estar mais alertas às mudanças na 

saúde e no comportamento cotidiano 

dos nossos parentes idosos.

As medidas preventivas devem, é claro, 

ser implementadas o máximo possível: 

lavar as mãos, usar máscaras e manter 

distância. Os membros da família po-

dem ajudar trazendo água e sabão para 

os idosos, realizar as tarefas no lugar 

deles e entregar os seus recados, para 

que eles não precisem sair de casa mais 

do que o necessário. Pode-se dizer às 

crianças para não se aproximarem dos 

avós. Em famílias numerosas, também 

é uma medida simples, mas prática, 

que apenas um ou dois membros da 

família interajam estreitamente com 

os idosos, enquanto todos os demais 

podem manter uma distância respei-

tosa enquanto o coronavírus for uma 

ameaça.

 *Assessor técnico sénior da H2N. 
Mestrado em Saúde Pública. Título da 

responsabilidade do Jornal

Covid-19: Moçambique tem oportunidade de aprender dos outros
Por Arild Drivdal**
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
Covid-19 poderá obrigar ao 

rompimento do modelo pe-

dagógico baseado inteira-

mente na sala de aulas, um 

verdadeiro ringue presencial professor-

-aluno, arbitrado pelo professor, onde o 

espaço de problematização é substituído 

pelo quase obrigatório cumprimento 

de percentagens que escravizam e se-

cundarizam a criatividade do docente 

(quando a mesma existe). Poderá acele-

rar o rompimento dos tradicionalismos 

de um ensino formal incapaz de lidar 

com a massificação de uma simples má-

quina de calcular. Uma calculadora que 

hoje pode ser encontrada em qualquer 

tipo de telemóvel e que no início teve a 

compreensível barreira de resistência à 

mudança, fundamentada na rigidez do 

conceito “cálculo mental”. O telemóvel, 

ontem diabolizado e hoje idolatrado, 

não escapou a essa investida da adapta-

bilidade adormecedora. Por maioria de 

força e razão, o telemóvel é hoje o gran-

de vencedor coroado pelo Coronavírus. 

Covid-19 e mudanças na educação: uma oportunidade
Não é por acaso que a Sociedade olha para 

a educação como factor primordial de mu-

dança. São conhecidas e recorrentes ex-

pressões como “meu filho, estude para não 

carregar sacos na estiva”. Mas o estivador, 

a partir um simples telemóvel, aprende a 

sobreviver, a lidar com o Mundo, a encur-

tar processos. Tem em suas mãos a educa-

ção e instrução que não recebeu. O ensino 

presencial pode ser importante por encurtar 

processos. Formatou um modelo de Socie-

dade e de educação baseado na “autorização” 

formalizada pelo certificado, pelo diploma. 

Em contrapartida, por força da Covid-19, 

novas janelas concorrenciais são oferecidas 

aos especialistas em educação, cabendo aos 

políticos energizar os processos de adapta-

ção e mudança. Não colocamos de parte, a 

existência de políticos estivadores, aqueles 

que atrasam processos progressistas, pro-

cessos percebidos como lógicos, em defesa 

dos seus interesses. A esses políticos exige-se 

que corram para que estejam a par dos pro-

cessos de adaptação e mudança. Quando a 

sua influência é tida como dominante, nada 

acontece ao ritmo desejado. Ninguém corre, 

incluindo os rotulados “factor de mudança”, 

“iluminados”, “responsáveis”. Encalham o 

cálculo mental mesmo tendo em mão um 

telemóvel disponível (carga a 95%).

É uma oportunidade para se repensar na 

pobreza do País, na existência de uma clas-

se média sustentável em sua ascensão, nos 

avanços sociais armadilhados pela corrup-

ção, nos impactos de governos com uma 

grade discursiva mais dada aos formalismos 

e menos dada a realizações. É uma oportu-

nidade imperdível para os “hierarquizado-

res” do sistema e valorizadores da submissão. 

O “sistema” conhece-se a si próprio. Conhe-

ce os seus pontos fortes e suas fraquezas. 

Conhece os seus políticos estivadores. Sabe 

quando confundir a máquina com o maqui-

nista. Conhece o inimigo do seu próprio de-

senvolvimento, dentro de si. Teme, por isso, 

novos paradigmas que substituam a sub-

missão pelo necessário respeito. A educação 

virada para a submissão é um resquício do 

passado colonial que continua a ser trans-

portado para o presente. 

Há necessidade de se olhar para a Co-

vid-19 como oportunidade de mudança. 

Os ajustamentos que podem ser feitos 

ao sector da educação exigem alguma 

compatibilidade com o nosso estágio 

de desenvolvimento. Ainda assim, a 

máquina de calcular, o telemóvel, os 

computadores, entre outros, não podem 

continuar a ser diabolizados ou, sim-

plesmente, preteridos, em nome de uma 

interpretação politizada sobre o sentido 

de qualidade de ensino. Nenhum des-

ses instrumentos “mata”, por exemplo, 

o cálculo mental. Aliás, flexibilizam-no. 

A discussão sobre a qualidade de edu-

cação passa pela elevação da qualidade 

de debate, na presença de políticos, mas 

seguros da separação entre a submissão 

e o respeito. O “técnico” pode conversar 

com o “político”, longe das linhas ver-

melhas impostas socialmente. É possí-

vel, é urgente embarcar nas oportuni-

dades de mudança proporcionadas pela 

Covid-19.

Quando em princípios de 1994 a re-

dacção do meu jornal se transferiu da 

esquina da Salvador Allende e da Ah-

med Sekou Touré, no bairro da Polana, 

para à da Agostinho Neto e Amílcar Cabral, no 

bairro Central, o eixo gravitacional da minha 

rotina também sofreu um abalo e um desloca-

mento geral. 

Amante de tascas, como sou, desde que me co-

nheço como homem, uma das minhas primeiras 

preocupações no bairro novo foi de descobrir 

uma que se adequasse ao meu estado, ao meu ser 

e a minha vontade de estar no mundo. 

Bati a zona e sem ter que perder muito tempo 

descobri lá para os fundos da avenida Mao Tsé-

-Tung uma tasca que vinha mesmo a calhar. Ti-

nha três torneiras: duas de cerveja clara, uma de 

preta e um cardápio de petiscos que estava mes-

mo a calhar como se fosse uma luva encaixada 

na minha mão esquerda. 

Para além disso, dava-me o prazer de, como eu 

estava num bairro novo, estar sozinho. Eu sou 

misógino, adoro a minha solidão. 

Passei muitas manhãs ali, sozinho, entre um 

chouriço assado, uma tigela de dobrada, uma 

cabeça de vaca e uma caneca de cerveja preta de 

espuma por cima até aos meus bigodes. 

Julguei estar sozinho até que, na segunda sema-

na, a pessoa que me atendeu olhou para mim 

sorridente e disse: Menino Carlitos, você por 

aqui?

Era alto e era evidente que era empregado de 

mesa daquele espaço. Porque estava escrito na 

sua camiseta e no seu boné. 

Entre descoroçoado e mal disposto olhei para 

ele sem perceber. 

Carlitos sim, porque eu chamo-me Carlos Pe-

dro. Agora, menino nunca ninguém me tinha 

tratado assim durante toda a minha vida. 

Mas ele tratando-se do facto de a tasca estar va-

zia, sentou-se ao meu lado, depois de me pedir 

licença e disse: eu chamo-me Obadias. Eu co-

Obadias Bila, o garçon 
nheci o menino quando frequentava as aulas do 

Doutor Adalberto. 

Eu olhei para ele e lembrei-me logo. Porque em 

1970 eu fiz parte da turma de sete ou nove alu-

nos do Doutor Adalberto Azevedo, na avenida 

Augusto de Castilho, para receber explicações 

sobre o latim que era uma língua que me mal-

tratava muito o cérebro.  Eu era estudante do 

Liceu Salazar no último ano. 

Para além de ser o único preto dos explicandos 

do Doutor Adalberto Azevedo, estava numa 

turma em que todos eram quase meninas e todas 

eram descendentes de famílias nobres da cidade 

de Lourenço Marques. 

O Obadias explicou-me que, para além de ficar 

espantado por ele ser o único pretinho na turma, 

espantava-lhe o facto de eu estar a pagar aquela 

propina que era tremendamente cara. 

O Doutor Adalberto Azevedo, não ia por me-

nos, era bom: Português, Latim mas, também, 

cobrava caro. Eram quinhentos escudos por mês. 

Acontece que, embora ele não soubesse, na altu-

ra, eu tinha acabado de arranjar o meu primeiro 

emprego como  monitor de educação física e re-

cebia dois mil, ou seja, quinhentos escudos para 

mim era um quarto do meu salário, então, como 

não tinha responsabilidades sociais de pagar a 

casa, água e energia eu podia dar-me ao luxo de 

tirar quinhentos escudos para pagar as explica-

ções de latim. Na altura, não entendeu. 

Tanto assim que não entendeu que num dia 

qualquer, disse-me ele: acompanhou-me até a 

casa sem me aperceber. Mas ele viu que depois 

de sair da avenida Augusto Castilho eu atraves-

sei o bairro da Malhangalene a pé com minha 

sacola as costas, atravessei as lagoas, atravessei a 

Mafalala toda até o limiar da mesquita onde eu 

vivia. 

E ele apercebeu-se que, afinal, eu vivia numa 

casa pequena de madeira e zinco, mas muito pe-

quena mesmo. 

Com duas goiabeiras, uma seringueira e um 

tambor grande onde depositávamos a água. 

Chegou a conclusão de que, afinal, eu vivia, qua-

se, nas mesmas condições em que ele vivia. 

Machangana vindo de Guijá, empregado mai-

nato ficou admirar-me pelo facto de eu enfren-

tar aquele espaço.

E, então, ele, interiormente, começou-me a tra-

tar por menino e mais do que isso, disse a todos 

os mabandidos da Mafalala, de Minkadjuíne, 

das Lagoas, do Chamanculo, do Xipamanine: 

eu Obadias vosso chefe digo que ninguém pode 

mexer neste menino sem minha autorização. 

Quem quiser bater o menino Carlitos, terá que 

me bater a mim primeiro.

Compreendi, então, porque é que  afinal durante 

aqueles anos todos na Mafalala eu nunca levei 

porrada. Pensei que fosse um sortilégio, um be-

neficio ou uma bênção de Deus. 

Ele explicou-me isso naquele dia em que nos 

reencontramos naquela tascazinha onde ele tra-

balhava como garçon. 

Menino Carlitos, você por aqui! 

Eu disse: sim. Quem é você?

Ele disse: Eu sou Obadias Bila. Em que te posso 

ser útil? 

Estive quase a dizer a ele: eu não sou menino. 

Mas olhei para cara dele e vi que ele estava  a 

fazer um sorriso. 

Foi um dos sorrisos mais francos que vi nos úl-

timos 50 anos. 

Ele disse: Gosto muito de ti. Sinto muito or-

gulho de ti porque você estudou, enfrentou a 

escola e eu sei que quando você entrou na tropa 

portuguesa, você tinha divisas de furriel. 

Todos na Mafalala tínhamos muito orgulho de 

ti. 

Quero te convidar pra vir almoçar na minha 

casa. Eu moro no bairro Ferroviário e nós te-

mos, nós os machanganas de Guijá, um sentido 

de hospitalidade muito especial.

Quando alguém nos visita, nós oferecemos tudo 

o que temos. 

Eu crio patos, tenho mulher e tenho filhas. 

Se tu vieres sozinho, se tu te embebedares depois 

de comer um pato hás de dormir com uma das 

minhas filhas mais velhas. 

Olhei para ele e sorri. Mas não sorri para ele 

com desdém porque esse hábito de oferecer mu-

lher ou filha é vulgar entre a cultura dos makon-

des, entre os macuas, entre os kotis e entre os 

machanganas. 

Aceitei o convite e na sexta-feira em que ele me 

convidou fui à casa dele. Comi pato assado, pato 

guisado, embebedei-me de tal forma que depois 

fui de gatas para o quarto que me tinham indi-

cado para dormir. 

No dia seguinte, quando abri os olhos, vi que o 

sol já se havia levantado há muito tempo. Ouvi 

vozes no quintal, eram as vozes do Obadias Bila 

e a sua esposa, muito alegres. 

Estendi a mão esquerda para o lado e toquei 

num corpo quente, o corpo respondeu-me: Olá! 

Já acordaste? Era a filha mais velha do Obadias. 

Eu disse: Fazendo o quê aqui? 

Ela disse: Fazendo companhia. 

Eu disse: Porquê assim? Estou a ouvir vozes lá 

fora. Como é que eu saio daqui?

Ela disse: Sai da mesma forma como entraste. E, 

por favor, não me envergonhe. 

Se eu não tiver feito o que devia fazer contigo, 

peça, podemos começar tudo de novo. 

Na segunda-feira, na reunião de planificação 

do jornal, quando me perguntaram qual era a 

minha proposta de reportagem para a semana 

seguinte eu disse: Quero ir ao distrito de Guijá 

para fazer um trabalho sobre os hábitos antro-

possociológicos daqueles machanganas, que é 

uma coisa que eu não quero e nem acredito que 

possa acontecer. 

O chefe da Redacção disse: Força. Vai. Peça o 

dinheiro na administração e vá a correr. Preci-

samos de uma reportagem como esta. Adoro a 

autenticidade. 
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A crise provocada pela pandemia do coronavírus tem e 
terá efeitos de grande amplitude e ainda imprevisíveis. 
O contexto internacional é de recessão económica, redu-

capitais, do comércio internacional e de movimento de 
pessoas. As economias como Moçambique, porque muito 
abertas ao exterior e dependentes, sofrem as crises inter-
nacionais com maiores impactos negativos sobre as so-
ciedades e economias. A recuperação económica é mais 
lenta e tardia que nos países desenvolvidos.

No contexto Moçambique, a crise da pandemia provoca-
da pelo coronavírus aconteceu num momento em que a 
economia atravessava uma crise profunda provocada por 
vários factores, conhecida como a crise das dívidas ocul-
tas/ilegais. Caracterizada pela desaceleração económica, 
tecido económico fragilizado, crescimento do desempre-
go líquido, queda do investimento externo e interno, dí-

da balança de pagamento acentuados e crescentes. Num 
contexto de crise com estas características, profundidade 
e duração (desde 2017), a economia e o Estado não pos-

-
cionados com o encerramento de actividades económicas 
e sociais, com o desemprego acelerado e o aumento dos 

-

Existe, então, o dilema, por um lado, as limitações de acti-
vidades produtivas e de circulação de bens, de serviços e 
de pessoas, com elevados custos económicos, e, por outro 

-
mento de empresas e desemprego) para suportar os cus-
tos económicos e sociais. Dependendo da profundidade 
e duração da pandemia, assim serão os custos relaciona-

contexto actual, já se constatou as limitadas, pontuais e 

debilidades estão associadas à debilidade da economia e 
do Estado e sugerem políticas/medidas de “medo” (as-

de crédito em contexto de risco, injecção de dinheiro, etc.) 
das instituições governamentais (sobretudo do MEF) e 
do Banco de Moçambique.
É neste contexto que o OMR propõe a constituição de um 
Fundo de Solidariedade Nacional, na procura de mobili-

Flash 3, COVID-19 

Resumo da Proposta de um

FUNDO DE SOLIDARIEDADE NACIONAL 

João Mosca

Para uma leitura do texto veja em: 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/proposta-de-um-fundo-nacional-de-solidariedade/

O texto foi entregue nos primeiros dias de Abril na mais alta instância do Estado

zar recursos internos e externos para reforço da capacidade 

da pandemia em assuntos prioritários (reforço da capacida-

custos directamente relacionados com os efeitos do CO-
VID-19, para os trabalhadores desempregados nesta fase e, 
eventualmente entrega de dinheiro a famílias em situação 

Esta proposta pressupõe o lançamento de um amplo movi-
mento social, assente na solidariedade dos sectores que po-
dem contribuir voluntariamente, em dinheiro e em espécie, 
para a prestação de serviços, e numa repartição dos custos 
entre o Estado, os empregadores, os trabalhadores e os cida-
dãos.

Sugere-se que os recursos de solidariedade sejam geridos 
através da abertura de uma conta num banco que volunta-
riamente e sem encargos se responsabilize pelo Fundo. O 
Fundo terá uma Comissão de Gestão constituída por per-
sonalidades do governo, das empresas e da sociedade civil. 

-
dos os seus movimentos e documentação será colocada no 
site do banco alojador do Fundo. A conta será auditada se-
mestralmente por uma empresa independente e os resulta-

nos sites do Governo e de todas as organizações contribuin-
tes para o Fundo.

Sugere-se que o mais alto signatário do país se dirija à Nação, 
lançando uma forte exortação ao patriotismo, unidade e so-
lidariedade nacional. Propõe-se ainda que a campanha seja 
alimentada por reuniões populares orientadas por deputa-
dos, individualidades em altos cargos do Estado, dirigentes 
de todos os partidos políticos, sociedade civil e empresários 
a nível nacional, provincial e distrital.

O movimento de solidariedade nacional pode revelar que, 
muitas vezes, existem soluções internas, não sendo funda-
mentalmente necessário o socorro de organizações inter-
nacionais e/ou da cooperação internacional. Aliás, a coo-
peração apenas contribuirá em espécie e não com reforço 

cinzentas, os menos jovens recordam-se do Banco de Solida-
riedade? Recuperemos o velho slogan, contar com as pró-
prias forças!
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

DESPORTO

Definição de massagem:  

Compressão do corpo ou partes do corpo, feita com as mãos (e/ou pés, braços, 

joelhos) ou instrumentos adequados para cumprir finalidades terapêuticas, es-

téticas ou relaxamento.

Definição de Holístico

O estado holístico é aquele em que um indivíduo esta integrado em todos os níveis 

do Ser, do Corpo, da Mente e do Espírito. Neste estado, fica-se com uma sensação de 

alegria, admiração e o amor a si próprio e pelo mundo. Inclui TERAPIA QUE ATIN-

GE ALGUNS EFEITOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, MENTAIS E UM CERTO 

NÍVEL ESPIRITUAL, NO ORGANISMO.

A tensão emocional, mental e física é armazenada no tecido muscular e a massagem que 

é aplicada ao tecido superficial estimula o sistema muscular e nervoso, e proporciona um 

relaxamento, ajudando na libertação do stress e da tensão. Toxinas capturadas no tecido 

muscular são eliminadas de forma muito rápida. Os movimentos rítmicos e relaxantes, 

estimulam a liberação de endorfinas, que tem benefícios psicológicos. 

A massagem terapêutica é segura e eficaz quando realizada por uma pessoa treinada e 

profissional que, com a cooperação do cliente, ajuda a criar um equilíbrio e uma har-

monia interior.

Indicações para massagem:

Condições, postura e biomecânicas

Uma má postura física é geralmente conhecida como umas das principais causas da dor 

nas costas/na coluna. Curvar, levantar ou sentar de forma incorrecta, uso excessivo ou 

mau dos músculos causado por excessivos exercícios físicos, pode também causar uma 

tensão nas suas costas. Qualquer condição biomecânica, como pés chatos, arcos altos nos 

pés, pode causador nos joelhos, quadris ou nas costas. A dor resultante de alguma destas 

condições pode, certamente, ser aliviada através de uma massagem.

Stress e sintomas de tensão 

A tensão muscular é às vezes a forma física do stress emocional, ansiedade e depressão. 

O mais comum é a Tensão Triangular, a partir da base do crânio e passa para a parte de 

baixo do pescoço entre as omoplatas. O desconforto, a dor e a rigidez no músculo, indica 

a necessidade de um relaxamento muscular.

Prática de desporto e relaxamento

A massagem pode complementar e reforçar um programa de exercícios. Uma pequena 

massagem depois de fazer qualquer exercício físico, ajudará muito, para que os seus mús-

culos não fiquem rígidos e tensos. Alivia cólicas e acelera a recuperação das articulações 

que eventualmente teriam tido uma pequena lesão, por exemplo depois de uma corrida.

Relaxamento:

A massagem é uma das maneiras mais fáceis e eficazes de reduzir o stress, quer físico 

assim como emocional. O relaxamento dos músculos tensos, fará com que todo o corpo, 

inclusive a mente, possam relaxar.

Necessidade psicológica e emocional de toque e conforto:

A massagem é uma forma directa e poderosa de comunicação, que pode proporcionar 

um certo conforto nos momentos em que as palavras são inadequadas. Muitas vezes 

pode não precisar de uma massagem completa (em todo o corpo), simplesmente uma 

massagem nos ombros e o pescoço que também criam uma sensação muito relaxante.

Promoção e manutenção da saúde: 

A massagem melhora a circulação, relaxa os músculos, ajuda na digestão e acelera a 

alimentação de resíduos. Estes benefícios directos, juntamente com os benefícios psico-

lógicos, produzem uma sensação maravilhosa de bem-estar que não pode ser criada com 

o uso de medicamentos.

Contra-indicações   
a) Em áreas de feridas (por causa do perigo de alastramento da infecção);

b) Em condições de pele contaminada;

c) Sobre o abdómen durante a gravidez;

d) Sobre o abdómem durante os primeiros 2 ou 3 dias do período menstrual;

e) Em condições cardiovasculares por exemplo, trombose, angina do peito, hipertensão 

excepto com o aconselhamento médico.

f ) Sobre uma cicatriz recente;

g) Sobre zonas em que ocorrem dores e inflamações;

h) Qualquer condição a ser tratada por uma pessoa com qualificação médica, a menos 

que eles concordem;

A estimada leitora ou leitor, se quiser usufruir deste serviço de massagem, poderá ir ao 

estabelecimento Longo Alcance “Beleza’’ Na Av. Ahmed Sekou Touré n.1405 Rés do 

Chão/Esquerdo. Caso leve o jornal SAVANA com esta coluna, terá 50% de desconto!

 Leia S.F.Favor: Com a permissão do Presidente da Federação Moçambicana de Fu-

tebol, Senhor Feizal Sidat, gostaria de informar que todas e todos moçambicanos, por 

direito próprio, poderão enviar uma mensagem para o número 90320; se concordarem 

com o nome de Mambas, deverão escrever Mambas A, se não concordarem com esse 

nome para a nossa Seleção Nacional de Futebol, basta que escrevam Mambas B! Vamos 

lá ver, se será desta que deixamos de ser: Repelentes, nojentos e rastejantes !...
 Já agora a propósito, gostaria de fazer uma pergunta. A República de Moçambique foi 

dos últimos países a dar um cognome à sua selecção e escolheu-se o nome de uma cobra. 

A pergunta que me apetece fazer será: Porque é que antes de nós, nenhum outro país, 

escolheu o nome de uma cobra ou especificamente de uma mamba? Será que não se 

percebe, que nenhum quis!!!?

Diz-se  sobre este tema , que o Senhor Secretário do Estado, Gilberto Mendes, deveria 

ter outras prioridades. Desculpem-me, mas acho que denota alguma falta de patriotis-

mo.

Isto, porque somos mais ou menos 28 milhões de moçambicanos. Basta este número, 

para se perceber, que é prioritário a criação de um nome que adjective e represente 

condignamente esta enorme população  de moçambicanas e moçambicanos de Mo-

çambique!

Teoria da Massagem
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O 
Presidente do partido 
Nova Democracia (ND), 
Salomão Muchanga, dis-
se que a Covid-19 está a 

colocar a descoberto as desigual-

dades, injustiças e a miséria dos 

moçambicanos diante de um mo-

nopólio exuberante de burguesia 

do Estado. Muchanga diz ainda 

que Moçambique virou um cemi-

tério dos sonhos com uma classe 

política insensível ao sofrimento 

das camadas vulneráveis. Nas li-

nhas abaixo segue a entrevista. 

Como é que a Nova Democracia 
olha para o momento difícil que 
estamos a viver, tendo em conta a 
realidade do país?
Moçambique caracteriza-se por 

uma crise de quase tudo e a co-

vid-19 colocou a descoberto as de-

sigualdades sociais, as injustiças e a 

miséria de um povo arrastado em 

negreiros de quatro rodas, os “My 

loves”, diante de um monopólio 

exuberante da burguesia do Estado. 

Estamos perante um povo hospe-

dado no seu próprio país, diante de 

um Estado que funciona como ins-

trumento de exclusão económica, 

um país que se parece um cemitério 

de sonhos. Se antes da Covid-19 

os moçambicanos já eram pobres, 

agora as famílias moçambicanas 

estão atiradas ao fundo do poço. É 

impossível pensar que o Governo 

alimentará as pessoas se nem sequer 

consegue fechá-las a boca por uma 

máscara de 15 meticais.

O Presidente da República pror-
rogou por mais 30 dias o período 
de estado de emergência. Contu-
do, mesmo com as limitações, o 
número de infectados está a cres-
cer e há cada vez menos pessoas a 
ficar em casa. O que está a falhar?       
É difícil dizer o que está a falhar 

num sistema falhado. É como per-

guntar o que está vivo numa pessoa 

morta. O que restou numa coisa 

acabada. Resumindo, diria que não 

estamos surpresos. Este governo é 

uma falha e é isto, ou pior, que dele 

podemos esperar, infelizmente. Não 

são só as medidas que definem a 

boa gestão da pandemia, mas tam-

bém os processos de garantia de 

vida social. 

As medidas do Governo nunca 

devem ser tomadas simplesmente 

porque o governo se vê na obriga-

ção de se pronunciar, mas porque 

realmente vão ao encontro das ne-

cessidades do povo. Primeiro por-

que estamos a assistir a uma série 

de discursos cujas implicações não 

se mostram socialmente relevantes, 

porque o Governo não tem capaci-

dade e nem interesse de investir na 

manutenção e funcionamento das 

instituições de base como educação, 

emprego, transporte, agricultura e 

saúde, sem as quais o vírus da Co-

vid-19 é menos pior que o vírus do 

cativeiro social causado pela euta-

násia propositadamente fabricada 

para fins políticos. 

Não é novidade para ninguém que 

mesmo com o alastramento des-

ta pandemia, as pessoas estejam a 

viver como viviam bem pouco an-

tes de iniciar este caos. O governo 

prorroga o estado de emergência só 

para não ser condenado pelas fata-

lidades que, por conta da sua irres-

ponsabilidade, venham a acontecer. 

O governo decidiu recorrer aos 
fundos do INSS para acudir as 
pequenas e médias empresas que 
estavam à beira de falência devido 
a pandemia. A ND acha essa me-
dida justa?
Pode me dizer quais são essas em-

presas e o que receberam? A medi-

da é correcta, cobre teoricamente 

parte desta assolação económica 

na perspectiva de que visa garantir 

a assistência ao trabalhador. Temos 

o real porque da mangueira não se 

pode colher laranjas. Isto parece 

mais um versículo político. Aqui a 

reserva está nos critérios de acesso e 

no uso da banca comercial que regra 

geral é proibitiva para maioria das 

pequenas e médias empresas. Não 

clarificam a taxa de juros que deve-

ria estar abaixo dos 10%, tratando-

-se da contribuição das empresas e 

seus trabalhadores, é preciso criar 

facilidades de acesso, de contrário, 

é melhorar deixar os bancos com a 

linha de crédito já anunciadas pelo 

Banco de Moçambique, ainda que 

também não esteja acessível para 

maioria. Estes tempos exigem me-

didas flexíveis e facilidades tangí-

veis e não este entretenimento das 

terças-feiras. 

Clímax da insensibilidade 
política 
Devido a pandemia da Covid-19 o 
Governo cancelou as negociações 
para actualização do salário mí-
nimo da classe trabalhadora. Em 
contrapartida, ampliou o leque 
de mordomias, aprovou chorudos 
subsídios para a reintegração dos 
deputados, ministros e outros al-

tos funcionários do Estado. Como 
é que olha para esta insensibilida-
de de quem jurou servir o povo?         
É o clímax da insensibilidade polí-

tica, reintegração significa aceitação 

na sociedade de um indivíduo que, 

devido a sua condição prejudicial, 

isso associa-se a sua recuperação 

num contexto de respeito pelos di-

reitos fundamentais ora suspensos, 

ora isso não se aplica em nada a 

ministros e deputados que volun-

tariamente aceitaram aos cargos ou 

candidataram-se aos lugares que 

ocupam no uso da sua liberdade de 

escolha. A não ser que os membros 

do Governo e os deputados tenham 

um entendimento de que o seu tra-

balho equivale a uma injustiça na 

esteira de auto-exclusão, cá por nós, 

quem precisa de uma reintegração 

social e urgente é o povo moçambi-

cano, por todos os anos a que con-

tinua sujeito a má governação, a má 

legislação, a violação dos seus direi-

tos e ao saque do seu erário público. 

Reintegração no caso vertente, seria 

despir-se das benesses do Estado e 

voltar as suas actividades normais 

como todos cidadãos. Os traba-

lhadores são apenas um tapete por 

onde os ministros e deputados pi-

sam e torturam. Os ministros e de-

putados já têm salários estrondosos, 

mas o Governo ainda tira o dízimo 

das vacas magras para engordar o 

banquete e acomodar as mordomias 

das vacas gordas. O Governo é in-

sensível à miséria e sofrimento da 

classe trabalhadora. 

Como é que analisa o papel da 
oposição representada no parla-
mento mediante essas benesses 
em plena estiagem?
Oposição? O que essa palavra sig-

nifica? Quando o Regime devasta 

sozinho a natureza explorando a 

bruto os jazigos de gás, a oposição 

é mesmo oposição. Mas quando a 

oposição recebe uma partícula das 

mordomias, os mesmos deixam de 

ser os mesmos, reclamando por al-

guma sentada nas cadeiras da mesa 

da fartura. 

O parlamento em si é um anexo do 

Governo, um cartório que carimba 

as decisões conduzidas pelo Gover-

no. Os deputados são o elo fraco 

da grande teia de corrupção, isto é 

a institucionalização do roubo ao 

povo. 

No dia 18 de Junho teremos a sen-
tença do caso Matavele. Acredita 
que será desta que será feita a jus-
tiça contra os opressores do pen-
samento autónomo?   
Veja. A viatura que foi usada para 

matar Anastácio Matavele está re-

gistada em nome do edil de Chi-

buto, membro do partido no poder. 

Isto acontece em Gaza, onde a 

CNE teve 300 mil eleitores a mais, 

contra os dados do INE, facto ao 

qual Matavele se opôs frontalmen-

te. Por isso, à tua pergunta respondo 

com um sonoro lutemos pela justi-

ça. 

Primeiro, porque o activista social 

Matavele foi morto por sua com-

petência como observador eleitoral. 

Sabemos que estamos em Moçam-

bique. Aqui matam activistas, aca-

démicos, políticos e jornalistas.

Esse julgamento dos esquadrões 

de morte é aparentemente bom, eu 

disse, aparentemente. Os órgãos da 

justiça são máquinas políticas a ser-

viço de uma holding político-bur-

guesa que abate as vozes críticas 

do regime. Temos de ter coragem 

de dizer que é o Estado a ser jul-

gado. Entre quem manda assassinar 

e aquele que assassina quem não é 

criminoso?

Desde 2017 que a província de 
Cabo Delgado está sob fogo cru-
zado. Contudo, nos últimos dias, 
apesar das Forças de Defesa e Se-
gurança reivindicarem vitórias, é 
notável o avanço dos insurgentes 
com a ocupação  das sedes do dis-
trito. Como é que olha para situa-
ção de Cabo Delgado?       
O povo que nasce num paraíso, mas 

é obrigado pela ausência do Estado 

a ter uma vida infernal. O cidadão 

de Cabo Delgado tem a sorte de vi-

ver rodeado de riqueza, desde o gás, 

petróleo e pedras preciosas, mas a 

exclusão do Estado faz dele o pior 

pobre discriminado na sua própria 

terra. Crescem as taxas de emprego 

pela emergência de novas indústrias 

e empresas, mas o povo continua 

desempregado, quando se vive um 

espólio de recursos naturais, que 

poderiam transformar Cabo Del-

gado numa referência do desenvol-

vimento inclusivo. Enriquecem-se 

os governantes e nações estran-

geiras, mas a pobreza insuportável 

sucumbe aos nativos.  Ao falar dos 

insurgentes sem dizer contra quem 

se insurgem emerge um paradigma 

por desconstruir. Há razões remo-

tas e imediatas. Remotas, olhando 

para as condições sub-humanas em 

que povo local vive, a precarização 

das suas vidas. As imediatas, em 

que Cabo-Delgado é celeiro dos 

interesses económicos que atrai os 

inimigos do povo, inclusive aos ca-

muflados patriotas. 

Desde a independência nacional, 
Moçambique nunca teve uma 
verdadeira paz. O que estará por 
detrás dos constantes e sucessivos 
conflitos armados?   
O ciclo vicioso da violência em 
Moçambique é resultado da men-
talidade de guerra, o que faz com 
que os pugilistas bélicos pensem 
com armas e disparem com o cére-
bro. A expressão o calar das armas, 
é uma clara ilustração de que as ar-
mas é que falam. A guerra dos 16 
anos não terminou porque os dois 
beligerantes já não queriam lutar, a 
guerra terminou porque já não ha-
via condições e recursos para con-
tinuar. A guerra não terminou, ela 
foi abrandada. Essa é a razão das 
mentalidades de guerra. 
Contra todos protestos, o Parla-
mento ratificou, esta segunda-fei-
ra, a figura de Gustavo Mavie para 
a Comissão de Ética. O que signi-
fica para o país a indicação de uma 
figura como Mavie para o cargo 
daquele nível?       
A partir do momento em que a 
indicação foi contestada no meio 
popular, Nyusi devia ter recolhido 
a proposta. Mas como a ética não 
funciona num regime sem prin-
cípios do bem, a patologia moral 
reside no sistema, que escandalo-
samente ignora a vontade do povo, 
em prol das ordens hierárquicas. 
As nomeações em Moçambique 
obedecem a uma certa avenida, e 
não devemos estar surpreendidos. 
A questão não é Gustavo Mavie; é 
o sistema como um todo. Essa é a 
questão. São figuras como Rosário 
Fernandes que deviam ir para es-
ses lugares. Estamos num país em 
que o regime tem a sua ética e a sua 
bancada no Parlamento aprova o 
que o povo reprova. 
Pode-nos falar um pouco da Nova 
Democracia?
 A Nova Democracia está presente 
na vida do país. Tivemos que es-
colher entre estar na minoria dos 
privilegiados ou na maioria dos ex-
cluídos, diante de tanta miséria co-
lectiva escolhemos a via mais difícil, 
não podíamos continuar neutros, 
recusamos a falência da nação e fa-
zemos a política da esperança para 
construirmos um país de justiça 
social, de inclusão e solidariedade. 
Um país não pode fazer prosperar 
a inclusão dos cheios de tudo e a 
exclusão da maioria cheia de nada. 
Um país onde haja algo para todos 
e não tudo para alguns. 
Estamos a nos estruturar a nível de 
todo país através de representações 
provinciais e distritais, estabelecen-
do mecanismos eficazes de coor-
denação e comunicação. Estamos 
a ampliar a frente diplomática, eu 
próprio já estou me reunindo com 

embaixadores aqui em Maputo 

para dar a conhecer e partilhar os 

desafios do Movimento a médio e 

longo prazos. Estamos a desenvol-

ver a teoria da mudança política em 

Moçambique.

Salomão Muchanga e o estado da nação 

Moçambique virou um cemitério dos sonhos  
Por Raul Senda

“É impossível pensar que o Governo alimentará as pessoas se nem sequer 
consegue fechá-las a boca por uma máscara de 15 meticais”, Salomão Muchanga



24 Savana 05-06-2020PUBLICIDADE

Senhora Presidente da Assem-
bleia da República,
Senhores Titulares dos Órgãos de 
Soberania,
Senhor Primeiro – Minis-
tro, 
Senhores Ministros e Vice-Mi-
nistros,
Distintas Autoridades Civis, Mi-
litares, Partidárias e Religiosas,
Senhores Membros do Corpo Di-
plomático,
Senhores Chefes das Bancadas 
das Renamo e MDM,
Respeitados Pares,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

BANCADA PARLAMENTAR

Intervenção de Sua Excelência
Sérgio Pantie  

Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 
Membro da Comissão Permanente 

da Assembleia da República
 

Proferida por Ocasião da 
Sessão Solene de Encerramento da 

I Sessão Ordinária da Assembleia da 
República - IX Legislatura

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Contigo que dá Certo. 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 

-

-
-
-
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-

-
-

-
-

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

-

“A Paz efectiva e duradoura é uma construção que exige muito esforço e empenho 
-

exercício que envolve a participação de todos. A construção da Paz duradoura requer respeito 

de opiniões sobre determinados assuntos” Fim de citação

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Bem-haja, nossas Forças de Defesa e Segurança.  

Moçambicanas e moçambicanos, 

-
-

-
-

-

-

-

-

-

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro Ministro,
Respeitados colegas,
Excelências,

-

-
-
-

-
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Senhora Presidente da As-
sembleia da República,
Senhor Primeiro Ministro,
Excelências, 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Excelências,

-

-

-

-

Excelências, 
-

-

-

-

-

-

-
-

Compatriotas, 

-

-

Fiquemos em Casa!

-

-

-

-

-

-

-

--

-
-

--

-
--

-

-

-

-

-

-
--

-

Excelências,

---

---

---

---

Excelêlêncncncncciiiaiiaaasss, 
---

---

---

---

----

---

---
----

Compppaaatriotaass,, 

---

----
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Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculos (Fotos)

Quando o Manuel terminou de explicar à Tucha o TPC da telescola abriu a 

pasta e de lá tirou o jornal SAVANA. A Tucha que estava sentada ao lado 

do Manuel foi percorrendo, com olhos curiosos, página a página folheada 

pelo filha da tia Teresa. Os dois leram a crónica mais recente da coluna 

PEGADAS DA AREIA de Fernando Manuel antes de se deterem demoradamente 

NO INFORMAL.

«Era uma vez um dia nasceu para não ter fim. Isto aconteceu há muitos anos quando o nos-
so povo vivia cercado de um inimigo invisível. Mas tudo mudou quando dois garotos deci-
diram alterar a ordem apoiados pelo tio que tinha a fama de maior bailarino da história.  A 
dupla saiu do bairro do aeroporto decidida a dar um grande show no bairro Chamanculo.
- Mano, ouviste o assobio? – perguntou o Antoninho ao Fabião, que também vendia 
amendoim na rua.
Foi assim que grão a grão a rapaziada despertou para o campo onde Lurdes Mutola «nas-
ceu» para estrela mundial de atletismo.
- Sim, mas quem será? – 
- Estou a ouvir bem agora. Hei, azgo irmos ver. É na zona do Cape Cape!
- Azgo!
O assobio era desconhecido pelos ouvidos da rapaziada do Chamanculo.»
Mesmo a ler , Manuel e Tucha foram também atraídos pelo assobio. Nunca tinham 

ouvido nem lido uma história similar e, como se fossem mosquitos eléctricos voaram 

na imaginação para aquele descampado.

 «O dia era também uma criança, igual a muitos que faziam a roda, quando a voz de uma 
rapariga pendurada na mangueira fez o anúncio solene:
-  Meninos e meninas, hoje vão conhecer o maior bailarino da história do carnaval de 
Quelimane e seus acompanhantes!
A excitação foi geral. Um hino ruidoso soou. A gritaria, os assobios, os meninos, uns por 
cima dos ombros dos mais altos precipitavam os olhares curiosíssimos para a arena impro-
visada.
Alguns meninos que vendiam bolinhos de sura foram atraídos pela curiosidade, até o Ze-
zinho teve de contornar viatura no trânsito da avenida para chegar ao local. A menina 
Raquel não ficou indiferente. O Paulo parecia dorminhoco levantou-se ao som do tambor 
e meteu-se pelos becos para sintonizar o coração com a festa. A Raquel não se esqueceu da 
máscara que a avó Júlia comprou na véspera na banca da Dona Felismina.»
Enquanto liam, a Tucha quase gritava, apontando para as fotografias quando des-

cobriu que o bailarino que se contorcia ladeado de três raparigas e dois rapazes  era 

alguém conhecido.

- É o senhor Solteiro, mano Manuel!

- Qual deles? Quem Tucha? – entre ruídos e excitação perguntava o Manuel que 

estava maravilhado com as imagens e a leitura.

- Aquele tio ali no meio.

- Aquele, o grande bailarino? Conheces donde?

- É amigo do mano Rui. 

- Aié?

- O nome dele é Prefiro Artur Solteiro. É guarda do prédio do serviço do mano Rui.

- O gajo dança maningue, John!

- Deve estar de folga ou pediu licença para brincar com os sobrinhos no 1 de Junho! 

– rematou a Tucha, antes da gargalhada geral.

Flores ao sol
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Foto: Ilec Vilanculos

Enquanto mais a sul é a grande confusão, lá onde deve sair 

o gás, os franceses, para não deixar dúvidas, trouxeram um 

homem da legião estrangeira para tomar conta da seguran-

ça. Frédéric Marbot já trabalhou antes em petróleo, nomea-

quarta capital de distrito ocupada e mais um número indis-

por causa dos descontos compulsivos, não seria altura de se 

lançar qualquer coisa parecida com banco de solidariedade? 

-

rola do Índico,  o estrangeiro tem todas as facilidades e o 

de 2 bis, foi entregue de bandeja a um grupo de libaneses 

-

não terem tido o passe, via cartão vermelho, para se torna-

planalto troca-lhes as voltas com a lei do conteúdo local…

Muito se falou da candidatura do Gugu à comissão de ética 

outra candidata, entre os quais a sua comparticipação na 

-

gridade?

Uma tragédia lá para as terras do Tio Sam está a receber 

muita atenção nos media cá na Pérola do Índico, incluindo 

aqueles que geralmente se mantêm mudos perante episó-

bolso.

-

Está em marcha uma vigorosa campanha para mudar o 

nome de guerra da selecção nacional de futebol. Mas não é 

de pessoas não altera absolutamente nada, se os sistemas se 

mantiverem de pedra e cal. E tudo deve começar lá de cima. 

Então, como é que se explica que um estádio com menos 

jogos internacionais? 

Em voz baixa

A 
Ordem dos Advogados 
de Moçambique (OAM) 
mostrou-se preocupada 
com excessos da polícia 

neste período da vigência de estado 

de emergência.

Maputo, que desde que foi decre-

tado o estado de emergência, devi-

agremiação tem constatado que nem 

sempre a intervenção das autorida-

des policiais tem respeitado os limi-

tes legalmente impostos para a sua 

ao excessivo uso da força, a actos de 

violência contra cidadãos indefesos, a 

-

-

porcional entre cidadãos encontrados 

nas quais as autoridades têm actuado 

de forma diferenciada em função do 

estatuto social das pessoas envolvidas.

-

vo da força pelas autoridades policiais 

contra cidadãos inofensivos e indefe-

-

ciarem todos actos que constituem 

atentado aos direitos humanos.

continuarem, o Estado poderá ser 

Na vigência do estado de emergência

OAM preocupada com 
excessos da Polícia
Por Raul Senda

praticados pelos seus agentes.

Falando no balanço da monitoria do 

impacto do estado de emergência nos 

direitos humanos, o bastonário da 

-

mento do Governo no fornecimento 

-

tabelecimentos de ensino privado, o 

-

tuais limita o direito à educação por 

não abranger a totalidade das crian-

ças e, para tal, recomenda ao Governo 

a adoptar mecanismos que permitam 

igualdade, segurança e qualidade para 

todos os cidadãos, estabelecendo-se o 

a necessidade de prestação do serviço 

a medida decretada de aplicação do 

regime de férias judiciais não tem 

sido aplicada de forma consistente e 

uniforme, pois alguns Tribunais têm 

de processos não urgentes, em viola-

ção da norma e outros têm respeitado 

a norma nos seus precisos termos, fo-

mentando uma situação de aleatorie-

Férias judiciais 

da justiça durante o estado de emer-
gência.
Sublinha que, tendo em conta a 
crónica morosidade processual que 

-

partes e, na jurisdição administrativa, 
os principais  intervenientes proces-
suais participam quando manifesta-
mente indispensável.

-
ramento de estabelecimentos comer-
ciais e a redução de actividades nas 
empresas, em virtude das medidas 
decretadas no estado de emergência, 
levou à deterioração do emprego e 

-
sequências para as empresas e para os 

-
dos alerta para a ocorrência de situa-

empregadores, que se aproveitam 
desta crise, para despedir ilicitamente 
trabalhadores, sem o cumprimento 
dos procedimentos e requisitos legal-
mente impostos e apela aos trabalha-
dores e aos sindicatos a denunciarem 
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Parecia que o “Ghorwane” 
estava conformado com 
a crise causada pela “Co-
vid-19”, quando de súbito, 

a banda quebrou o silêncio, em Ma-

puto, no último final de semana. A 

mensagem continua a mesma, a 

prevenção como principal método 

de combate à nova pandemia. Do 

palco ao mundo, o “Ghorwane” fez 

esquecer a quarentena.

Foi a primeira grande actuação dos 

“Ghorwane”, uma das mais me-

moráveis bandas de Moçambique, 

desde a declaração do estado de 

emergência, no país, ora prolonga-

do por mais um mês. E, para não 

andar em contramão com o decreto 

presidencial, a banda não fugiu à 

regra do momento. Os Ghorwane 

actuaram em directo, para todo o 

mundo, explorando a televisão e as 

redes sociais.

Foi um espectáculo diferente do 

que os próprios artistas estão ha-

bituados, afinal, estando eles no 

palco, não viam o público que nor-

malmente os persegue. Porém, não 

pode o agrupamente Ghorwane 

queixar-se de um provável abando-

no. 

Segundo dados disponibilizados 

pelos organizadores do espectáculo 

Ghorwane faz esquecer quarentena
em causa, o público alcançado pelos 

Ghorwane é ronda mais de 16 mil 

pessoas. 

Os Ghorwane actuaram durante 

um hora, onde, através do facebook 

do banco Standard Bank, foram 

acompanhados por mais de 5102

internautas. Tiveram perto de 1000 

interacções. “Foi uma maravilha. 

Acredito que o Ghorwane superou 

a expectativa de todos os que esti-

veram a acompanhar. Eles levaram 

a audiência para uma viagem ao 

longo do tempo, através do seu rico 

repertório”, disse Alfredo Mucave-

la, do Standard Bank.

Os números não deixam enganar. 

Apesar de ser um espectáculo a 

distância, foi uma apresentação que 

mexeu com, diga-se, a memória co-

lectiva dos moçambicanos. Duran-

te a sua actuação, o agrupamento 

Ghorwane encantou os amantes 

da música moçambicana, com 15 

temas, dos quais se destacam, den-

tre outros temas, “Massocha, Mus-

sacaze, Majurugenta, Mamba Ya 

Malepho”.

De acordo com Roberto Chitson-

dzo, líder da banda Ghorwane, a 

música é uma terapia essencial para 

o momento de crise que o mundo 

atravessa. “O importante é utilizar-

mos todos os meios para comuni-

carmos”, refere. 

Momentos depois de fazer os fãs 

esquecerem a quarentena, levando 

o palco para as suas casas, Roberto 

Chitsondzo, que diz não ter pareci-

do que o público os acompanhava à 

distância. “Apesar da ausência físi-

ca do público, sentimos o calor e a 

energia positiva que as pessoas que 

estiveram a assistir ao espectáculo 

transmitiram-nos a partir das suas 

casas”, considera o músico.

Refira-se que o grupo Ghorwa-

ne, com o melhor que sabe fazer, 

fez esquecer a Covid-19, numa 

iniciativa conjunta do Standard 

Bank, da Televisão de Moçambi-

que e da Universidade Eduardo 

Mondlane. “Visa, essencialmente, 

a propagação de mensagens sobre 

a prevenção do novo coronavírus e 

entreter os moçambicanos, levando 

o melhor da música para o público 

assistir em directo nas suas casas”, 

referem os os organizadores. 

(Lucas Muaga)

Após a entrega de quatro 
mil litros de líquido de-
sinfectante, a Cervejas de 
Moçambique (CDM) ofe-

receu esta semana 20 mil viseiras de 
protecção ao Ministério de Saúde 
(MISAU) que serão, posteriormen-
te, distribuídas aos profissionais de 
saúde nas unidades sanitárias criadas 
para fazer face à pandemia e aos hos-
pitais gerais e provinciais um pouco 
por todo país.
As viseiras de foram criadas a partir 
de grades de cerveja recicladas. 
 “Sentimos ser nossa obrigação de 
cidadania, tudo fazer para apoiar o 
Ministério da Saúde, os hospitais e 
os profissionais de saúde no combate 
a esta pandemia. Neste caso, utilizá-
mos um dos nossos maiores activos 
para doar um bem essencial à clas-
se médica, retribuindo tudo aquilo 
que esta nobre classe tem feito por 
nós, enquanto colectividade”, frisou 
Hugo Gomes, administrador das 
CDM.
Ainda no combate à pandemia, a 
CDM promoveu uma acção de sen-
sibilização junto dos seus colabora-
dores e parceiros, tendo estes doa-
do sangue ao Banco de Sangue do 
HCM. 

CDM  oferece 20 mil 
viseiras ao MISAU

O 
Governo aprovou, 
esta terça-feira,  no 
final de mais uma ses-
são do Conselho de 

Ministros, o Plano de Acção 

de Implementação da Política 

da Juventude (PAIPJ) para o 

presente ano.  Trata-se de um 

instrumento que vai operaciona-

lizar a estratégia de implemen-

tação da política da juventude 

(2014-2023), visando responder 

os principais desafios dos ado-

lescentes e jovens no país. 

Composto por 83 acções distri-

buídas por 10 pilares o PAIPJ 

incide em áreas que tendem a 

influenciar a melhoria da qua-

lidade de vida dos adolescentes 

e jovens através da promoção 

do acesso a educação, saúde, 

emprego, habitação, prevenção 

e combate as uniões forçadas e 

gravidezes precoces.   

Com as diversas acções a ser 

implementadas espera-se que 

até final do ano sejam melhora-

Governo aprova novo 
plano de acção da  
política da juventude

das as capacidades de gestão de 

movimentos associativos juvenis 

através de apoios multiformes a 

serem prestados. 

Na criação e promoção de ini-

ciativas de autoemprego a apos-

ta está virada para aquisição e 

alocação de kits de auto empre-

go nos sectores de agricultura, 

avicultura, pedreiro, corte e cos-

tura, serralharia, soldadura, frio 

e climatização.

Estes sectores, segundo o docu-

mento, podem ser visto como 

o foco do executivo de modo a 

gerar três milhões de postos de 

empregos prometidos para o 

presente quinquénio. Contudo, 

no domínio da habitação o pla-

no é menos ambicioso porque 

prevê a construção ou conclusão 

111 casas para jovens nas pro-

víncias de Nampula, Manica, 

Sofala, Inhambane e Mapu-

to provincial em parceria com 

Fundo de Fomento de Habita-

ção. 
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
(fornecimentos continuativos ao longo dum prazo de 2 anos) 

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique 
Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do 
projecto Moçambique LNG (‘‘O PROJECTO’’), um fabrico de 
gás natural liquefeito na península de Afungi, província de Cabo 
Delgado, com potencialidade para se tornar um líder global na 
indústria de GNL, convida as entidades interessadas a submeter 
à sua Manifestação de Interesse para fornecimentos 
continuativos ao longo dum prazo de 2 anos de Equipamento 
informático para O PROJECTO (lugar de entrega: Maputo 
cidade). 

A seguinte documentação deve ser incluída:  

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

Documentação técnica  

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

O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público “Fornecimento 
de Equipamento informático’’.  

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as entidades e 
empresas interessadas podem receber o Pacote de Qualificação. 

O objectivo das informações é identificar empresas com capacidade para um 
concurso para “Fornecimento de Equipamento informático’’. 

Este inquérito não deve ser considerado um convite para licitar e não representa 
ou constitui qualquer promessa, contracto, oferta, obrigação ou compromisso de 
qualquer espécie por parte da CCS JV ou Total para celebrar qualquer acordo 
com as entidades participantes neste inquérito. 

Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não devem ser 
considerados como um compromisso por parte da CCS JV ou da Total de 
celebrar qualquer acordo, nem darão ao interessado o direito de reivindicar 
qualquer indemnização. Os dados e informações claramente marcados como 
"confidenciais" fornecidos de acordo com esta consulta serão tratados como 
confidenciais pela CCS JV ou pela Total e não serão divulgados a pessoas ou 
empresas não autorizadas. Quaisquer custos incorridos pelas empresas 
interessadas na preparação da Manifestação de Interesse serão de inteira 
responsabilidade das empresas interessadas e serão suportados integralmente 
pelas mesmas empresas que não terão direito a qualquer reembolso pela CCS JV 
ou Total. 

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE SUPPLY OF IT 
EQUIPMENT(multiple supplies for a period of 2 years) 
 

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique 
Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of 
Mozambique LNG project (“THE PROJECT”), a natural gas 
liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado 
province, bound to become a future leader in the global LNG 
industry, invites interested entities, to submit an Expression of 
Interest for multiple supplies throughout a 2 years period of IT 
Equipment for THE PROJECT (place of delivery: city of 
Maputo). 

The following documentation should be included:  

The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed 
information about the capacity of the Company or Entity 
interested, including the following mandatory information and 
documentation: 

Technical documents 

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

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

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

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

 
Companies interested in this invitation may submit their 
Expression of Interest by sending all the requested 
documentation to the following e-mail address: 
cristiana.langa@ccsjv.com no later than 17:00 (UTC+2) of the 
12th of June 2020.  

The Email submission must refer to the Public Announcement object “Supply 
of IT Equipment” 

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, 
interested entities and companies may receive the Qualification Package. 

The purpose of the information and documents is to identify qualified companies 
that have the capacity to be considered for potential invitation to tender for 
“Supply of IT Equipment”. 

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent 
or constitute any promise, contract, offer, obligation or commitment of any kind 
on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with 
entities participating in this enquiry. 

All data and information provided within the application shall not be considered 
as a commitment on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or 
arrangement nor shall it entitle interested entities o claim any indemnity. Data 
and information clearly marked as “confidential” provided pursuant to this 
enquiry will be treated as confidential by CCS JV or Total and such companies 
shall have no recourse to disclose to non-authorized persons or companies. Any 
costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be solely the entire responsibility of the interested companies, shall 
be fully born by such companies and will not be entitled to any reimbursement 
by CCS JV or Total. 

Cerca de três milhões 
de subescritores da 
Moçambique Telecom 
(Tmcel) receberam, 

nesta segunda-feira, Dia Inter-
nacional da Criança, mensa-
gens de sensibilização pública 
em massa (bulk sms, em inglês) 
visando a promoção dos direitos 
dos petizes, no contexto da CO-
VID-19 que assola o mundo. A 

World Vision e TMCEL promovem 
sensibilização pública através de sms

acção, que resulta da parceria com 
a Organização Não-governamen-
tal Cristã, World Vision-Moçam-
bique, encere-se no âmbito das ce-
lebrações da Quinzena da Criança 
que vão até ao próximo dia 16 de 
Junho.
“Esta é uma demonstração clara 

de como é que o sector privado e 

organizações não-governamentais 

como a nossa se podem unir e agre-

gar valor aos esforços de pre-

venção e resposta à COVID-19 

liderados pelo Governo. Assim 

deve ser para que as nossas flores 

jamais murchem”, disse Eleuté-

rio Fenita, Director de Advoca-

cia e Justiça para a Criança na 

World Vision.   

As mensagens em causa serão 

disseminadas ao longo do pre-

sente mês de Junho.  

A 
Plataforma Educativa de 

Informação sobre a Saú-

de - PENSA *660# aca-

ba de registar um milhão 

de usuários e dez milhões de visua-

lizações. Lançada em Novembro 

de 2017, a PENSA foi criada pela 

Source Code (www.source.co.de) 

em parceria com o Ministério da 

Saúde (MISAU). Foi criada com 

vista a fornecer informações sobre 

a saúde a título gratuíto, para to-

dos aqueles que se encontram em 

PENSA atinge um milhão 
de usuários

Moçambique, com foco principal 

na população menos privilegiada, 

discando o número *660#, a partir 

de qualquer operadora móvel.

Em Janeiro de 2020, a média de 

visualizações/consultas diárias na 

PENSA era de cerca de 2.000, o 

que aumentou para 150.000 em 

Maio. “Atingimos agora o marco 

histórico de mais de um milhão de 

visitantes/usuários, com 10 milhões 

de visualizações”, anunciou a Plata-

forma em comunicado.

A 
BP África Austral nomeou, 
nesta segunda-feira, Taelo 
Mojapelo como sua nova 
Diretora Executiva. A nova 

directora juntou-se à BP África Aus-
tral em Abril desde ano como respon-
sável do Departamento de Optimiza-
ção Comercial e Fornecimentos. Tem 
uma vasta experiência comercial e 
operacional, juntando-se à BP vindo 
da Mondelez, onde ocupava o cargo 
de Diretora da Cadeia de Abasteci-
mento. Antes, Taelo Mojapelo ocu-
pou uma série de posições de lideran-
ça ligadas a cadeia de fornecimento 
em empresas como a South African  
Breweries, Kellogg’s e DHL.
“A BP África Austral fez grandes 

progressos na transformação do nosso 

negócio como líder nos mercados de 

combustíveis e conveniência, e esta-

mos confiantes que a forte liderança 

da Taelo e a experiência operacional 

comprovada em produtos de venda 

rápida nos ajudarão a continuar a cres-

cer”, disse a Presidente do Conselho 

de Administração da bp Africa Aus-

tral, Thandi Orleyn. 

“Continuamos a investir fortemen-

te na nossa oferta de combustíveis e 

lojas de conveniência, e a Taelo vai 

reforçar o nosso foco em sermos um 

negócio centrado no cliente, inovador 

e digitalmente orientado que atenda 

às necessidades cada vez maiores dos 

clientes.”

Taelo Mojapelo é licenciada em Ciên-

cias Químicas Tecnológicas pela Uni-

versidade de Natal, mestre em Enge-

nharia Ambiental pela Universidade 

de Cambridge e mestre em Gestão 

de Negócios pelo Gordon Institute of 

Business Science. Além disso, é uma 

profissional certificada sobre cadeia de 

abastecimento, Directora certificada 

pelo Instituto de Diretores 

da África do Sul (IoDSA) bem como 

docente da disciplina de cadeia de for-

necimento modular na Universidade 

de Witwatersrand. 

BP África Austral 

nomeia Taelo 

Mojapelo CEO

Taelo Mojapelo
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O 
Millennium bim pro-
duziu duas mil viseiras 
para a Direcção Nacio-
nal de Saúde Pública, 

uma iniciativa no âmbito do seu 
programa de Responsabilidade 
Social.

Esta actividade integra o projec-

to do Grupo João Ferreira dos 

Santos ( JFS), o qual inclui vo-

luntários internos e externos que 

estão a produzir, manualmente, 

milhares de unidades deste equi-

pamento de protecção hospitalar 

Colaboradores do bim 
produzem viseiras

no âmbito da Covid-19, para dis-

tribuição em todas as províncias 

do País. 

Segundo uma nota daquela ins-

tituição bancária, a montagem de 

viseiras por parte dos Colabora-

dores do Banco, através do Pro-

jecto “Millennium bim Solidá-

rio”, tem como objectivo oferecer 

o seu calor humano e contribuir 

para a protecção dos profissionais 

de saúde que trabalham ardua-

mente na primeira linha de com-

bate à Covid-19 em Moçambi-

que.

A 
Global Health ofere-

ceu, na semana finda, 

ao Ministério da Saú-

de (MISAU) mate-

rial de prevenção e combate ao 

COVID-19.  Trata-se de uma 

doação composta por 10 mil 

máscaras, 2.500 litros de lixívia 

concentrada e 1.000 viseiras está 

avaliada em 2 milhões de me-

ticais foi entregue ao Ministro 

da Saúde – Armindo Tiago – e 

será, posteriormente, alocada aos 

hospitais gerais e provinciais de 

todo o país, dotando-os de bens 

essenciais na luta contra esta 

pandemia.

“Sabemos o quão desafiante este 

momento é para todos nós, em 

especial para os profissionais de 

saúde que, lutam, diariamente 

pela saúde dos seus pacientes. 

Desta forma, apoiar o MISAU e 

o Governo de Moçambique nes-

ta luta, deixa-nos muito felizes e 

com o sentimento de papel cum-

prido”, referiu Humberto Costa, 

gerente da Global Health Mo-

çambique.

Global Health 
oferece material 
para combate 
à COVID-19

Está patente na Agência 
Premier do Absa Bank 
Moçambique, em Mapu-
to, a exposição “Mulher 

– O amor de Vuyazi” , desde o 
passado dia 02 de Abril.  Trata-
-se de uma iniciativa inédita, em 
que o Absa Bank Moçambique 
criou um espaço, na sua agência 
Premier, no qual a arte é exposta 
a um público vasto, desde clientes 
a meros curiosos, de forma com-
pletamente democratizada.

“Mulher – O amor de Vuyazi” é 

uma homenagem à Mulher Mo-

çambicana, emancipada, inspirada 

numa personagem da obra Nike-

tche, da escritora moçambicana 

Paulina Chiziane (2004).

Para Mudungaze, que se conside-

ra artista emergente e autodidata, 

a parceria com o Absa Moçambi-

que representa um momento mar-

cante para a sua carreira e para a 

sua vida. 

“Digo isso porque trabalhei muito 

tempo como produtor cultural e 

sei o impacto social que um artista 

tem, e responsabilidade, quando 

tem apoio directo de grandes em-

presas. Trabalhar com um Banco, 

em qualquer direção directa sem 

Mudungaze expõe 
“Mulher - O amor de Vuyazi” 

falsa modéstia, é estar lado a lado 

com Clientes com um poder de 

compra que todo Artista almeja”, 

afirmou.

Mudungaze é, como considera, 

“assemblagista” ou “art povert” 

que, em linguagem simples signi-

fica RECICLE, sendo que, atra-

vés de resíduos urbanos, nas suas 

obras dá nova vida ao desperdício 

e cria uma ideia de sustentabilida-

de artística onde, ao mesmo tem-

po transmite a sua ideia de ver o 

quotidiano.

O Administrador Delegado do 

Absa Bank Moçambique, Rui 

Barros, disse que a parceria com 

o artista, neste tempo adverso, 

visa transmitir uma mensagem de 

alento e conforto e fazer as pes-

soas acreditarem na esperança de 

um futuro risonho.

“A arte carrega, em si, valores hu-

manitários e queremos transmiti-

-los no sentido de que a vida é para 

continuar. Esta é a nossa maneira 

de mostrar aos nossos Clientes e 

público em geral que continuamos 

unidos, nos propósitos de desen-

volvimento do País”, afirmou.
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Senhora Presidente da Assembleia da República
Senhor Primeiro Ministro
Todo Protocolo Observado
Moçambicanas e moçambicanos
Compatriotas
Povo moçambicano 

mais uma etapa no cumprimento do dever pátrio, na 
Casa do Povo, no que diz respeito à I Sessão Ordinária 
da IX Legislatura.
É a vós que me dirijo porque sois vós que nos colocastes 
nesta Casa, para vos representar e em vosso nome tra-
tarmos assuntos sérios de interesse nacional.
Quando a 15 de Outubro de 2019 nos elegeram, estavam 

-
tidos nos computadores do STAE, dando lugar a outros 
fabricados pelo sistema eleitoral moçambicano.
Compatriotas,  
A presente sessão de encerramento decorre em pleno 
mês de Junho, mês da criança do mundo inteiro. Aos 
nossos anjinhos, em particular, felicitamos e fazemos 
votos que num futuro breve tenham escolas condignas, parques infantis, assistência mé-
dica e medicamentosa condigna e um ambiente de paz e harmonia, desideratos esses que 
só serão alcançáveis com a governação da RENAMO e de Sua Excelência Ossufo Momade.
O mês de Junho tem um simbolismo acrescido para o Povo moçambicano, porque encerra 
em si a data memorável da nossa independência, 25 de Junho.
No dia 25 de Junho de 1975, todos os moçambicanos, sem excepção rejubilaram porque 
concretizava-se um sonho colectivo, a libertação da opressão colonial. Passamos assim a 
adquirir desse modo uma bandeira, um hino e um lugar no concerto das Nações.  
Todavia, para o desgosto de todos os moçambicanos, assistimos logo a seguir um assalto 
ao Estado e tornado refém por um punhado de indivíduos que depois de se auto-entitula-
rem de libertadores tornaram-se os maiores carrascos do nosso Povo.
Compatriotas 
Em nenhum momento devemos esquecer o tempo que passou, marcado por negativismo 
que perpetua o sofrimento dos moçambicanos.
A liberdade de movimento de pessoas e bens foi negada aos moçambicanos com a intro-
dução das famigeradas guias de marcha. Animais como o cabrito, galinhas, patos e fruta 
como a laranja, manga ou tangerina também deveriam além de ter recibo, ter a respectiva 
guia de marcha;
Todo produtor individual era combatido e obrigado a trabalhar para os dirigentes no que 
se chamava de machamba do povo, onde depois a produção estava ao dispôr desses diri-
gentes, que se distribuíam nas chamadas lojas dos responsáveis;
A produção nacional, inclusive a industrial, era frequentemente interrompida por reu-
niões, comícios ou a chamada banja baixando por isso o desempenho da economia, o 
que originou a escassez de produtos básicos, com destaque aos alimentares. Começou a 

dinheiro deixou de ter valor e sentido e começou a vigorar a troca de produtos. Foi assim 
que trocava-se sabão por sapato, óleo por capulana, peixe por farinha e por ai em diante.
Para se poder desresponsabilizar, eis que o regime tinha que encontrar um culpado para a 
situação. É assim que é inventado o Xiconhoca, inimigo do povo, açambarcador, candon-
gueiro, explorador do homem pelo homem. Esse era o inimigo interno que não tinha famí-
lia, amizade ou vizinhança, daí que o povo era instrumentalizado e induzido a denunciar 
todo aquele que tivesse produtos como arroz ou Açúcar em sacos em casa e até crianças 
começaram a chamar de candongueiro e xiconhoca aos seus pais, tios, irmãos, vizinhos 
ou amigos, actos que tinham como consequência o chicote em sessão pública, recolha dos 
mesmos para o desterro aos famigerados campos de reeducação ou ainda ao fuzilamento.
Com efeito, o direito de existência de outros partidos foi recusado e moçambicanos per-
tencentes a outras tendências políticas tiveram que fugir do Pais ou foram sumariamente 
executados. Foi neste quadro que nasceu a Guerra de resistência que gloriosa e vitoriosa-
mente foi dirigida pela Renamo.
Era suposto que volvidos 45 anos com o mesmo Partido no Poder não tivessemos ainda 
crianças sentadas no chão nas escolas, não morressemos por falta de paracetamol, não 
tivessemos crianças subnutridas, não dependessemos da África do Sul para nos alimentar-
mos. Era suposto que a democracia que assenta na escolha livre dos dirigentes fosse uma 
realidade nesta Pátria Amada.
Regozija-nos o facto de saber que o nosso Povo nunca perdeu esperanças, razão pela qual 
apoiou a luta pela democracia dirigida pela Resistência Nacional Moçambicana, sabia-
mente liderada pelos Comandantes-chefes André Matade Matsangaisse e Afonso Maca-
cho Marceta Dhlakama que heroicamente destruíram o Regime comunista que parecia ser 
uma muralha intransponível.
Vencemos sim o comunismo, e hoje lideramos a luta contra dirigentes corruptos e indiví-
duos que pretendem perpetuar-se no Poder por vias ilícitas, como a fraude eleitoral. 

-
pectos, houve substituição do colonialismo estrangeiro por opressores nacionais que con-
tinuam a usar os mesmos ou mesmo piores métodos da policia política colonial, a PIDE, 
perseguindo todos aqueles que ousam pensar, falar, escrever ou agir de forma contrária 
ao regime.
A PIDE foi substituída pelo SNASP que para se branquear se denomina agora por SISE, 

o mesmo. 
45 Anos depois temos um Estado capturado pelo partido no poder. É isso que exclui mui-

tos moçambicanos do exercício da cidadania, do poder e usu-
fruto da riqueza nacional. Daí que constatando-se que a riqueza 
nacional e as oportunidades se baseiam apenas num único gru-

insurgência, de dentro ou de fora, terá sempre acolhimento de 

como acontece neste momento na Província de Cabo Delgado.
Hoje, em Moçambique instalou-se o capitalismo selvagem, sem 
regras e onde a lei é o dirigente.
Por ocasião da passagem no próximo 25 de Junho, mais um 
aniversário da nossa independência nacional, aproveitamos o 
ensejo para felicitar a todos os moçambicanos do Rovuma ao 
Maputo, os fazedores da nossa riqueza e aos anónimos que pe-
dra a pedra vão construindo o nosso Estado.
Que a luz de 25 de Junho brilhe para sempre e unámo-nos para 
que nenhum tirano nos venha escravizar. Feliz dia da Indepen-
dência Nacional.
Ainda sobre os 45 anos de independência nacional preocupa-
-nos sobretudo e de forma cíclica e recorrente a agudização da 
violência eleitoral urdida por aqueles que desde a Independên-
cia governam o Pais e que por essa via e a todo custo e contra a 

vontade popular pretendem eternamente se apegar ao poder, - autoproclamando-se vence-
dor, de eleição em eleição, a custa da manipulação dos órgãos que decisivamente intervêm 
nos processos eleitorais (a Policia, o STAE, a CNE e o Conselho Constitucional).
Perante o comportamento violento, intolerante e manipulador deste regime, a pergunta que 
surge em muitos moçambicanos é: face a recusa deste regime, em respeitar os pressupostos 
democráticos para a alternância política por via de eleições, quais podem então ser os me-
canismos legítimos que o Povo devera utilizar para que o seu direito de sufrágio, de livre 
escolha de quem os deve governar, seja respeitado?
Voltamos aqui e agora, a denunciar a intolerância e perseguição política contra todo aquele 
que ouse pensar diferente, o reforço de um Estado com requinte autoritário e de terror; - ma-
nifestações estas que preocupam a muitos moçambicanos e não só, num Estado cujos diri-
gentes se apregoam aos quatro ventos estar a construir um Estado de Direito Democrático. 
Recentemente e nesta Casa, apareceram aqui os sepaios do regime do dia a acusar a Renamo 
de promotora de matanças em Moçambique, mais um exercício visando branquear a história 
deles e, sobretudo, para enganar os que nasceram ontem. Um Governo que após a indepen-
dência promoveu fuzilamentos públicos em campos de futebol pelo facto de ter encontrado a 
sua vítima com um Kg de camarão... Um Governo que fez desaparecer pais e mães e que ain-
da hoje se recusa a entregar os restos mortais as suas famílias para que os seus netos possam 
fazer um funeral condigno em local onde possam aos Domingos lhes prestar homenagem e ir 

A natureza deste regime é sobejamente conhecida e a sua história está cheia de sangue. Os 
esquadrões de morte que matam moçambicanos estão sob o comando do regime e não da 
Renamo. O regime que governa Moçambique é até aqui incapaz de explicar a morte de tantos 
moçambicanos tais como Uria Simango, Joana Semião, Mateus Guengere, SibaSiba Macuá-
cua, Gilles Cistac, Anastácio Matavele, Jeremias Pondeca, Manuel Lole, José Manuel, João 
José Bongo, Armindo António Nkutche, Rafael Magune, Eduardo Adão, Sebastião Mabote e 
tantos outros. PAZ A SUA ALMA!
Em conclusão, o crime e a criminalidade que parecem sem rosto encontram cobertura no 
regime que desgoverna o nosso Pais e não na Renamo. 
O assassinato do activista cívico Anastácio Matavele durante o processo eleitoral, à luz do dia 
e em plena cidade de Xai-Xai, veio destapar quem são na verdade, os que andam a matar bar-
baramente os cidadãos e que nunca são apanhados, com as autoridades a repetirem a mesma 
cançao: estamos a investigar. 

Caros compatriotas
Povo moçambicano
A Renamo promoveu, legitimamente, uma guerra civil visando a implantação de um regime 
de liberdade para todos os moçambicanos, um regime de Direito Democrático, sob a lide-
rança do saudoso Presidente Afonso Macacho Marceta Dlakama que pós de cócora o então 
regime de partido único e que teve de aceitar assinar o Acordo Geral de Paz de 1992. Afonso 
Dhlakama é herói moçambicano!
Compatriotas
A pouca democracia que usufruímos é mérito da Renamo pois, os outros nunca quiseram.
Minhas Senhoras
Meus Senhores
A Guerra em Cabo Delgado e a insegurança na zona cento devem merecer a nossa devida 

-
piciam a insegurança no Pais. Devemos, com frieza e sem tabus colocar o questionamento, 

da recusa do então Governo português à nossa autodeterminação e independência, como o 
-

sequentes guerras pós-independência (Guerra civil de 16 anos, Guerra em Cabo Delgado 
e Guerra na Zona Centro)? Estaremos em presença de um regime incapaz de governar em 
situação de paz e que vê na guerra e desordem militar como instrumento de manutenção e 
de controlo do poder?

por estar a seguir à risca as ultimas orientações deixadas pelo saudoso Presidente Afonso 
Dhlakama, de vencer a Guerra sem disparar um só tiro, fabricaram, criaram, produziram, 

PUBLICIDADE
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que deixou bem claro que não devemos recorrer à força das armas para resolução de qualquer 
imbróglio.
Eles fazem isso para nos desviarem do nosso foco como um povo amante da paz e acérrimos 
defensores dos Direitos Humanos, Desenvolvimento Economico e Boa Governação. Mas por-
que a RENAMO tem Presidente que tem o seu foco no bem-estar dos moçambicanos, não nos 
distrairemos. Bem-haja Presidente Ossufo Momade!

-
-lo. Estamos igualmente comprometidos a cumprir com a implementação do DDR. Os autores 

ataques. Usam a comunicação social para veicular suas mensagens. Organizam Conferencias 
de imprensa. No lugar de os neutralizar, o partido que suporta o Governo insiste em dizer que 
são homens armados da RENAMO quando na realidade são sua criação.
Quero aproveitar este momento, para vangloriar o General Ossufo Momade, continuador dos 
ideais de André Matsangaisse e de Afonso Dhlakama, pelo seu estoicismo, sabedoria e inteli-
gência, em contornar todas as manobras que os comunistas de ontem e capitalistas de hoje têm 
montado para retorno à guerra, por forma a saciarem seus apetites satânicos, actos sanguiná-
rios, ora caracterizados por assassinatos e sequestros protagonizados por esquadrões de morte. 
Compatriotas
A agenda desta sessão foi prejudicada pela hipocondria do COVID-19. Com efeito, a circulação 
dos moçambicanos foi limitada por um decreto presidencial que foi aprovado e prorrogado 
nesta Casa.
A Renamo toma esta oportunidade para se solidarizar com todos moçambicanos directa e in-
directamente afectados por esta Pandemia.
Na linha da frente da luta contra esta maldita pandemia destaca-se o pessoal de saúde com en-
foque para os médicos e enfermeiros por darem tudo de si para salvar vidas. Falando concreta-
mente da classe de enfermeiros, recordar que a cada 12 de Maio celebra-se o Dia Internacional 
do Enfermeiro. Em Moçambique, o enfermeiro continua a sua luta por melhores condições de 
trabalho, salário compatível com a sua função. Neste momento especial em que a pandemia 
do coronavírus se impõe, revela-se mais importante o papel do enfermeiro pelo que a Bancada 

seu papel inigualável na manutenção da vida no Mundo. 
Como verdadeiros representantes do povo, instamos o governo a providenciar uma cesta bá-
sica para os desfavorecidos. Dissemos à este governo insensível para com os problemas do 
povo, para criar condições favoráveis para continuar sem cessar, a albergar e tratar pessoas 
contaminadas pelo coronavírus, sem, no entanto, abandonar os demais doentes que padecem 
de outras patologias, pois essa atitude cheira a asturo. 
Estamos a enfrentar um inimigo perigoso, invisível, que achamos estar a ser tratado sem a 
devida objectividade e pensamento estratégico. 
Com níveis de infecção a subir de forma assustadora é preciso que estejamos formatados para 
conviver com esta pandemia e se adoptem medidas assertivas para que a vida não pare se 
tivermos em linha de conta que o desemprego disparou e a economia está de rastos apesar da 
avaliação positiva de 100 dias de governação defendido por alguns.
Moçambique acaba de entrar no terceiro mês do estado de emergência. Não se pode, de todo, 
dizer que povo não está a cumprir com as recomendações das autoridades. 

se propor com elevado sentido de responsabilidade a cumprir as recomendações e instruções 
das autoridades sanitárias;
O teórico dos empregos da era contemporânea apareceu a ameaçar mandar prender os jo-
vens ao invés de perceber que a COVID-19 combate-se com ideias proactivas que passam pela 

tragam soluções locais para o tratamento e ou prevenção da pandemia, e desta forma, abando-
narem as ruas aonde procuram combater a Corona-Fome.
A África é o berço da humanidade. Foi em África que os 10 Mandamentos foram escritos, pelo 
que devemos valorizar o saber dos africanos.
E por falar em África, que recentemente celebrou o seu dia, a 25 de Maio, consideramos que é 
tempo de redescobrirmos o nosso continente e os seus potenciais.
Como já o dizia o escritor Luso-moçambicano, Rui de Noronha, no seu poema África surge et 
ambula, isto é, África, ergue-te e vá… Saia da letargia e do profundo sono, África! Ninguém 

a democracia multipartidária.
Caros compatriotas
Mais do que celebrar 57 anos da criação da Organização da Unidade Africana, OUA, predeces-
sora da actual União Africana, UA, é nosso entendimento que os Líderes africanos da actuali-

nossas economias contribuindo para uma África mais desenvolvida e democratizada.
Excelências 
Prezados patrícios 
Do Rol de matérias desta I Sessão Ordinária destacámos as Informações do Governo e Pergun-
tas ao Governo. 
As Bancadas Parlamentares ao formularem Pedidos de Informação e Perguntas ao Governo é 
suposto apresentarem problemas que apoquentam ao nosso Povo, esperando-se do Executivo 
respostas e soluções aceitáveis e exequíveis. É nesta interacção em que se manifesta o Poder 
Fiscalizador desta Assembleia da República.
Todavia, para o arrepio do senso comum e da separação de poderes, quer em sede de Pedido 
de Informações, quer em sede de Perguntas ao Governo assistimos uma vã e desesperada 
tentativa da Bancada Parlamentar que sustenta a roubo de votos a responder às questões colo-
cadas pelas Bancadas da oposição.
A Bancada que sustenta o roubo de votos ao responder às questões de outras Bancadas das 

-
putados têm apetência e ambição exacerbadas pelos cargos governativos. 
Esta postura faz nos lembrar os tempos áureos da Assembleia Popular em que os deputados 
eram simultaneamente ministros, polícias, militares e juízes. 
O maior papelão que se assiste nessas sessões é a forma recorrente de falta de argumentos que 
acaba resvalando no ridículo de trazer aspectos marginais que mancham esta Augústa Casa e 
não permitem um debate construtivo.
Compatriotas 
Em vosso nome e em vossa representação votamos contra o PES e o OGE por entendermos que 
estes dois documentos não passam de pasquins que só enumeram um conjunto de intenções 
metafísicas, sem conhecimento das prioridades e necessidades primárias e prementes dos mo-

foram produzidos por pessoas não legitimadas pelo povo. 

quotidiano, desde o que come, transportes/vias de acesso, saúde, educação. Queremos que a 
agricultura seja a vanguarda para o desenvolvimento, isto é, produzir para alimentar e criar 
excedentes que permitam acumular para exportar e daí colocar a nossa moeda competitiva no 
mercado internacional.
Temos terras férteis, rasgadas por rios abundantes que não carecem de irrigação. As riquezas 

dos nossos solos e subsolos são de tal ordem até causam inveja a todo mundo.
Se o partido que suporta o Governo há mais de 45 anos fosse sério, honesto e comprome-

várias espécies de mariscos que causam cobiça internacional. São mais de 3 mil quiló-
-

çambicanos neste momento que FICAM EM CASA e não podem produzir, por conta das 
medidas impostas para mitigar o impacto da COVID-19.
A ausência de um governo que tenha políticas sectoriais activas e actuantes proactivas e 
não reactivas é preocupante. 
A inércia e incompetência banham este governo e se não nos acautelarmos, meus patrícios, 
acordaremos um dia sem chão para pisarmos… estamos entregues a bicharada, meus pa-
trícios.
Minhas Senhoras 
Meus Senhores
Povo moçambicano 

perante os moçambicanos representados pelos deputados na Assembleia da República. E 

vir plasmado o que foi feito com o dinheiro do povo, sob gestão do governo. Na verdade 

Até o Tribunal Administrativo, admoestou estes senhores camaradas , pelas incongruên-

Daí a premência da nossa tomada de posse porque de outro modo essas falcatruas iriam 
morrer sem ser conhecidas pelo povo moçambicano, porque a bancada que suporta a frau-

Seria oportuno convocar CICERO, para o seu questionamento retórico: ET QUOUSQUE 
TANDEM ABUTERE,FRELIMO PATIENTIA NOSTRA? – Até quando Frelimo abusara da 
nossa paciência?
O país tem bons quadros. Quadros competentes, visionários, mas viram “DZANWAN-
WA” quando passam a pertencer ao governo dos camaradas. 
Por muito boa que seja a pessoa, por muitos bons antecedentes e conhecimentos que tenha 
a pessoa, quando se junta com os camaradas, vira uma caixa-de-ressonância e passa insó-
nias no seu leito porque a consciência lhe pesa, por defender o indefensável. 
Somos feitos plebeus pelos nossos irmãos.
Os dinheiros acumulados ilicitamente no exterior, meus patrícios, hoje não servem para 
nada porque a globalização do COVID-19 eliminou as classes sociais e juntou ricos e po-
bres numa só sala. Hoje TODOS SOMOS IGUAIS, ricos, pobres, governantes, governados, 

-
NITO.
Não seria este o momento de pararem com as perseguições de índole política e aprende-
rem, de uma vez por todas a viverem como humanos iguais, mesmo com o pensar diferen-
te? O que vos impede de nos olharem como moçambicanos que somos, cobertos por cons-
tituição que nos concede a liberdade de opção política, sem recalcamento e nos olharmos 
como IRMÃOS? Não seria este o momento de abolirem o vosso conceito de CAMARADA 
que vos torna homens ungidos de todo o poder de fazer e desfazer?
É esse vosso conceito ou vossa interpretação do conceito CAMARADA que vos distancia 
do povo. Um CAMADARA é um verdadeiro SOBA que tudo pode, mesmo tirar a vida 
alheia e continuar impune.
Nós todos somos IRMÃOS EM CRISTO, EM ALLAH, em BUDA, ou seja lá quem for, nós 
SOMOS IRMÃOS… nós SOMOS IRMÃOS… NÃO SOMOS SENHORES CAMARADAS.
É POR ISSO que ao longo das nossas apresentações e intervenções trouxemos propostas 
de solução daquilo que já não conseguem, porque em números já atingiram a assimptota.   
Na verdade, Excelências., a ciência já provou que o Chimpanzé está habilitado a memori-
zar apenas até mil palavras.
 O vosso partido já atingiu o limite máximo da capacidade de trazer ideias de governação 
proactivas. Está saturado! Já não tem ideias inovadoras. A razão disso, senhora Presidente, 
é porque ainda estão no poder por obra de negação do VOTO do povo nas URNAS, bene-

O nosso reconhecimento e regozija vai para as sábias apresentações e intervenções dos 
deputados da minha Bancada cuja qualidade fala por si nomeadamente: 

Excelências

branca chocou o mundo e uma onda de protestos, de indignação e solidariedade surgiu. 

sempre presente nas nossas sociedades.
A Bancada Parlamentar da Renamo junta-se a este movimento de solidariedade, conde-
nando de forma veemente esta atitude repugnante e todas as formas de manifestação de 
racismo no mundo moderno.

A 11 de Abril de 2020, celebrou-se o Dia do jornalista Moçambicano e 42 da criação da Or-
ganização Nacional de Jornalistas, ONJ, a predecessora do Sindicato Nacional de Jornalis-
tas SNJ. Com a efeméride, a Bancada Parlamentar da RENAMO saúda a todos jornalistas, 
que na sua actividade, representam a face mais visível da luta permanente pela liberdade 
de imprensa e de expressão em Moçambique. Bem hajam jornalistas moçambicanos, que 
sem o vosso papel a humanidade não teria o conhecimento do Mundo como hoje tem.
Aos funcionários e agentes em serviço na Assembleia da República vão as nossas sauda-
ções. Desde o motorista, o copeiro, o homem da limpeza, o segurança, os vários técnicos 
até o mais ilustre Director vai o nosso reconhecimento pelo seu empenho e que os instru-
mentos em revisão como a Lei Orgânica e o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar 
contribuam para o equilíbrio do tratamento entre funcionários e agentes e que as condi-
ções de trabalho dai resultantes, contribuam para a valorização da Casa. Sem o trabalho de 
vós, funcionários e agentes, não seria possível o decurso dos trabalhos, com a qualidade 
exigida na actividade legislativa.
Caros compatriotas
Os casos de infecção do novo coronavírus continuam a subir de forma assustadora e a 
melhor forma de combater é a prevenção.
Vamos todos consentir este sacrifício cumprindo de forma responsável as medidas de pre-
venção anunciadas pelas autoridades de saúde pois, só assim poderemos vencer o novo 
coronavírus e logo cedo podermos voltar a abraçar-nos e sorrir para o amanha.  
Evitemos aglomerados!

Juntos mas não misturados!
PREVINA-SE!

A BEM DA NAÇÃO DISSE!
MUITO OBRIGADO!

PUBLICIDADE
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SENHORA PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA,

SENHOR PRIMEIRO-MI-
NISTRO DO GOVERNO DE 
MOÇAMBIQUE,

SENHORES MEMBROS DA 
COMISSÃO PERMANENTE 
DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA,

SENHORAS DEPUTADAS E 
SENHORES DEPUTADOS,

SENHORES MINISTROS,

SENHORES VICE MINIS-
TROS,

DIGNÍSSIMAS AUTORIDA-
DES CIVIS, MILITARES E 
RELIGIOSAS,

SENHORES MEMBROS DI-
RIGENTES DOS ÓRGÃOS 
JUDICIAIS DE MOÇAMBI-
QUE,
 
SENHOR PRESIDENTE DO 
CONSELHO MUNICIPAL 
DA CIDADE DE MAPUTO,

SENHORES REPRESEN-
TANTES DE PARTIDOS PO-
LITICOS,

SENHORES MEMBROS DO CORPO DIPLOMÁTICO,

SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,

CAROS CONVIDADOS,

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,

EXCELÊNCIAS,

Ao iniciarmos a nossa intervenção, queremos, a partir deste pódio saudar as mo-
çambicanas e os moçambicanos pelo esforço de consentir sacrifícios nestes últi-
mos meses, uma situação imposta pela propagação da pandemia do Covid-19.
O sacrifício consentido para salvar as nossas vidas; as vidas dos nossos mais pró-
ximos e amados; nossas famílias e nossas comunidades, trata-se de um sacrifício 
que visa salvar a nação de uma propagação massiva desta doença mortífera, que 
já ceifou mais de 350 mil vidas no mundo. 
Este sacrifício demonstra que, tanto cada um de nós, como as autoridades de saú-

tendência deste número aumentar.
No nosso caso concreto, nas últimas três semanas há uma tendência de subida 

na existência de cadeias de transmissão do novo coronavírus em todo país, alas-
trando assim a Pandemia Covid-19 com maior incidência para jovens dos 15 a 40 
anos de idade, constituindo uma ameaça séria ao futuro da nossa nação.
Há que travar o crescimento destas cadeias de transmissão. 
E os jovens têm a responsabilidade cívica de contribuir no cumprimento das me-
didas de prevenção através de actos concretos que passam, necessariamente, pelo 
agudizar do isolamento social.
Temos que ter a consciência de que cada um de nós tem a responsabilidade de 
evitar o pior. O cuidado individual e o esforço acrescido para que haja o equi-
líbrio passa, necessariamente, pela redução da exposição dos contactos e o não 
relaxamento das medidas de prevenção anunciadas pelas Autoridades Nacionais 

BANCADA PARLAMENTAR

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA 1ª SESSÃO DA 9ª LEGISLATURA

e pela Organização Mundial 
de Saúde. 
Estas são as únicas alternati-
vas que temos para evitar a 
Transmissão Comunitária.
A Transmissão Comunitária 
colocará o nosso país numa 
situação desastrosa, com uma 
incontrolável falta de capaci-
dade de atender simultanea-
mente um número elevado 
de pacientes desta pandemia 
Covid-19 nas nossas unida-
des hospitalares.
Por isso, movido pela razão 
de garantir a gestão, controle 
da situação, sem estar num 
cenário péssimo que possa 
sufocar o sistema nacional 
de saúde; descapitalizar as 
nossas empresas; e debilitar 
a nossa economia, a Bancada 
Parlamentar do MDM, sem 
reservas nem hesitações apro-
vou a segunda prorrogação 
do Estado de Emergência. 
Temos de continuar a consen-
tir mais sacrifícios cumprindo 
as medidas de prevenção na 
sua totalidade, distanciamen-
to social, eliminar os nossos 
famosos bons hábitos de 
concentração e costumes de 
trocar o pé, de celebrações e 
sessões de troca de taças e co-
pos, desde das bebidas tradi-
cionais até as espirituais.
Ao consentir estes sacrifícios, 

estaremos a salvar as vidas, e a preparar o melhor dia em que abraçar-nos-emos 
por termos vencido e dominado o Covid-19.
Cada um de nós é responsável para manutenção da Saúde Pública e o não alas-
tramento do coronavírus; partindo das nossas casas observando os princípios de 
higiene e lavar as mãos; nos nossos bairros; nas nossas comunidades; nas nossas 
aldeias; nos nossos mercados; nos nossos locais de trabalho; e nos nossos locais 
do ganha-pão.
Reiteramos o nosso reconhecimento ao pessoal de Saúde, médicos, paramédicos 
e outros mais, pelo trabalho e o esforço imensurável que têm empreendido nesta 
luta anti Covid-19. Sois os nossos verdadeiros heróis nesta empreitada.

Excelências,

encontrar uma nova abordagem da organização do nosso Estado, visado para a 
condução duma Economia do Mercado assente em Pequenas e Médias Empresas, 
sem ignorar Grandes Investimentos.

político sobre a gestão da coisa pública. 
Temos que aprender das lições vividas neste período de Estado de Emergência. 
Está cada vez mais evidente que a nossa população activa precisa de um enqua-
dramento real no mercado com dignidade em condições de saúde admissíveis e 
adequadas.
É preciso encontrar um mecanismo a médio e longo prazo, para que haja a trans-

mercado informal e de vendedores ambulantes que pululam pelas nossas urbes.
Esta transformação tem que ser de forma participativa, estruturada e organizada, 
para que o mercado informal seja uma identidade económica integrado no Mer-
cado formal, cumprindo com as suas obrigações perante o Estado, e vice-versa.

-
peitando a concorrência; e os seus intervenientes devem ser reconhecidos pelas 
autoridades nacionais e o Estado Moçambicano.
Não podemos adiar esta transformação, com o risco de no próximo futuro gerir 
o caos, sobrecarregando assim o sistema do Instituto Nacional de Assistência So-
cial.

SENHORA PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA,

SENHOR PRIMEIRO-MI-
NISTRO DO GOVERNO DE 
MOÇAMBIQUE,

SENHORES MEMBROSSSSS DDA
COMISSÃO PERMAAAANNNNNENTE
DA ASSEMBLEIA DDDDADA REPÚÚÚÚÚ----
BLICA,

SENHORASSS DDDDEPUTTADADAS EEEEE 
SENHORESESESSES DEPUUTUTUTUTTADADAADADADOSOSOSOSOS,

SENHORORORRORES MMMMINININININISISSSSSTRTRTRTRT OSOSOSOSSS,

SENHHHHHORES VVVICICCCCEEEEE MIM NIS-
TROOOOOS,

DIDIDIIIGNÍSSISISIIIMAMAMAMAMASSSSS AUAAAA TORIDDADADADAADAAA--
DDDDDED S CICIIIIIVIVVIVVV S,S,S,S,S,S, MMMMMIIILITARESESESSSSS E 
RRRRER LIGIGIIIIOSOSOSOSSOO ASASASAA ,,,,,

SENHHHOORORORORESESESESES MMMMMEMBROOOOOOSSSO  DI-
RIGENTNTNTNTNTESESESESE DDDDDOS ÓRRRRGGGGRR ÃOS 
JUDIICCCCCIAIISSSSS DDDDDE MOÇÇÇÇÇÇÇAAAAMBI-
QUE,

SENHHHHHOROROROROROR PPPPPPRER SIDENNNNNNTTNN E DO 
CONSELELELLLHHHOHOHO MUUNNNNNNIICIPAL 
DA CCCIDIDIDIDIDAAADADADE DE MAAAAAPPPPA UUTO,

SENHHHOOOORRO ES REPPPPPPRRESEN-
TANTEESESESESE DDDDE E EE PPPPAPARTIDDDDDDOOS PO-
LITICOOSS,S,S,S,

SENHORRRRRREESESESESS MMMMMEMEMEMEMEMEMBROOOOSSOS DO CORPO DIPLOMÁTICO,

SSSSESENHORES MEMBROSSS DDDOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SSSOCOCOCOCOCOCOO IAIAIAIAIAAL,LLL,

CAAAAAROS CONVIDADOS,

MINNHNHNHNHN AS SENHORAS E MEUSUSUSUSSUS SSENHORES,

EXCELÊLÊLÊÊLÊNCIAS,

Ao iniciarmmmmmom s a nossssaa a interrrvrr enção, quereeeemomommmm s,s  a partir deste pódididio saudududaarar as mmoo-
çambicanas eeeee os moçaçaambmbmbmbmbm iiicicanos pelo esforççço oooo o dede consentir sacrifícios nnesteeesss úlúlúlttiti-
mos meses, ummmmama situação imposta pela propagaaaçãçãçãçãçãção o dad  pandemia do Covid-19.
O sacrifício conseseeeeentn ido para salvar as nossas vidas; aaaaasss sss vividad s dos nossos mais pró-
ximos e amados; nonoooosss as famílias e nossas comunidadess, trtrtrtrtrtratataaa a-a-sese de um sacrifício 
que visa salvar a naçãçãçããão oooo de uma propagação massiva deestststststtaa aaaa doenennennçaçaçaçaçaça mmorortítífefera, quq e 
já ceifou mais de 350 mimiiilllll vivvvv das no mundo. 
Este sacrifício demonstra quuuuuue,e,eee  tanto cada um de nós, cccccomomo aasasass autututttooooriddidididdadadaaa es de saaúúú-

tendência deste número aumentar.
No nosso caso concreto, nas últimas três ssssemememememe anas hhá umumumumumaaaa a teteeeeendndndndêêêênência de subiiiddda

na existência de cadeias de transmissão do novo coronananaaavívívívívírururur s em todo país, alasasasasas---
trando assim a Pandemia Covid-19 com maior incidência para jjjovovvovenenenenensssss dododd ss 15 a 40 
anos dde idid dade con tstitit iui dndo uma ameaça séériia ao ffutturo dda nossa na ãção

e pela Organização Mundial 
de Saúde. 
Estas são as únicas alternati-
vas que temos para evitar a 
Transmissão Comunitária.
A Transmissão Comunitária
colocará o nosso país numa 
sisisisisitututtutt ação desastrosa, com uma
incoontntntntn rolável falta de capaci-
dade ddddde eee ee atender simultanea-
memente ummmmm número elevado 
dddde pppppacientess dddesta pandemia
CoCoCooCoviviviviviv dddd-d-1911111  nas nnnnnnossas unida-
deeeees s ssss hohohoooospspppitalares.
PoPoPooPorr r r rr isisisisisi sososoo,,, momomomoom vido ppppppela razão 
de gggggarrrraantirrr r r aaaa gestão, cocc ntrole 
da sssititititi uauauauaçãçãçãção,o,o,o,o, sem esttaaararar num 
cenário pépépépépésssssimimimimo ooooo que pppoppp ssa
sufocar oo sistemememememe aa naciciiiooono al 
dedd  saúúúddededede; ; ; ; ; deedededescapitalizar as
nonononoonon ssas emppppprererereresasasasasas;s;s;s;s; eeeeee ddebilittttaaaraa  
aaa nnnononnon ssa econommmmomiaiaiaiaia, aa aa a BBancadddaaa aa
Paarlrllllr aamaaaa entar ddododododod MMMMMDMDMM,, sem m
reseeervrvvvvvrr as nem hhhhheesesese ititititaçaçaça õeeess s ss apro-
vou aa aaa segundaa a prproroorororrorororogagaggg ção 
do Eststttaadadaddaa o de Ememeeeergrgrgrrgênênciciciiaaaa.a. 
Temoss dddedeedd  continuuarar aaa ccccconononononses n-
tir maisiss sssssaaca rifícioosssss cccccumumumumu prprprprp inininnndo 
as meddiididdddas de prprrrrevevevvveeenenençãçãçãçãooo oo na 
sua totaalliidddadd de, diststtttanananancicicicciamamamammene -
to sociaall,l, eeeliminar rr ososososos nnnnososososssos
famososs bons hhhhháábábábábá ititiititososoo  de
concentrraaçççção e coooosostutututututumeeesss s de 
trtrtrocococararar ooo pppppéé, de cceceeeelelelelebrbrbrbraçaçaççõeõeõeõeõees e
sessões dedeeeee troca ddeeeee ttatatataçaçaçaassss ee eeee co-
pos, dessdddededed  das beebebebebe iiididas ttradi-
cionais atattttééé as espiririririritititi uaiiiss.
Ao connsseeeeentir eststttteseseses sssssacacacacacririririr fífíf cios, 

esessttattaremos a sasallvvaararrarr assss vvviviiddad s, e a preparar o melhor dia emm qqque abrraaaaççççaarrr---nononononnos-s-s-eeeme os 
popooporrrr  teteeteeermrr osososososs vvvvvenenennnnnciccciiiddodod eeee ddominado o Covid-19.
CCaaCaC dadada uuum mmmmm deded nnnnósósós ééééé rrresponsável para manutenção da Saaúdúdúdúddúde Pública e o não alas-
tttramentotto do coronavírus; partindo das nossas casas obsbssseeervando os princípios de 
higiene e lavar as mãos; nos nossos bairros; nas nossasasss s ss comunidades; nas nossasss ss 
aldeias; nos nossos mercados; nos nossos locais dee ttrrrrrarabalho; e nos nossos locaaaiiisisis 
do ganha-pão.
Reiteramos o nosso reconhecimento ao pessoall ddddeeeeeee Saúde, médicos, paramédididiiicos
e outros mais, pelo trabalho e o esforço imenssururururrrááává el que têm empreendidoo nnnnnnesta 
luta anti Covid-19. Sois os nossos verdadeirirososososso hhheróis nesta empreitada.

Excelências,

encontrar uma nova abordagagememmmm dddddda organização do nosso Estado,,, vvvvvisado para a 
condução duma Econommiaia dddddddooooo MMMercado assente em Pequenas e MéMéMéMéMéM ddias Empresas, 
sem ignorar Granandedes s s s InInInInInInvevevestimentos.

ppopopolílílílílítitititiccoco sobre aa ggestããããããoo da cccccoio sa pública.
TeTeTeTT mos quee aaprendndnnnn err das liçççççõeõ s vividas neste períodooooo dddde Estado de Emergência. 
Estátátátátá cada veveeeez maisisssiss eevvvviv deeeentnnn eee qquq e a nossa populaçãçãçãçãçãoooo activa precisa de um enqua-
dddrddd ammmmmento reaeaaaal nononooo mererereercadodododododod  comomomomm dignidade em m m m m cccondições de saúde admissíveis e 
aaaddeqqqquuadas.
ÉÉÉÉÉ É prrrreeeeciso enconnnntn raaaarr rr uumumumum mmmmmmeccananiismoo aaaaa mmmméédio e longo prazo, para que haja a trans-

meercrcadadadooooo inininininfofofofoformrmrmrm lal e de vendedores ambulantes que pululam pelas nossas urbes.
f d f d d
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Excelências, 
O sector de Educação em todos níveis quer pública, privado e comunitário deve 

que a aprendizagem e o uso das tecnologias de informação e comunicação seja 
uma realidade.
O actual ratio aluno – professor constitui uma ameaça real. 
O elemento distanciamento social traz consigo uma análise profunda sobre a 
avaliação dos espaços físicos das nossas salas de aulas e das infra-estruturas em 
si.
Continuamos a defender de que o Estado deve engajar as comunidades religio-
sas na promoção do ensino e formação, de acordo com os programas e currículo 

geral.

Excelências,   
-

mato socioeconómico mundial, projectado para o ano de 2020. Do ponto de vista 
de investimentos e produtividade, desaguando-se na cooperação económica e 
comercial, esta situação inclui Moçambique.
Para fazer face a esta situação, internamente, o Governo do Dia tem a responsa-
bilidade de garantir que as Pequenas e Médias Empresas possam garantir o seu 
funcionamento mínimo para evitar as suas falências. Sempre que forem neces-

A segurança alimentar das famílias passa necessariamente em saber como li-
dar com o sector informal. Muitos dos nossos concidadãos nesse sector vivem 
o seu dia-a-dia para o pão imediato, sem capacidades de poder acumular para 
os dias seguintes. Esta vulnerabilidade social das nossas populações tem que 
ser respondida com medidas de apoio de técnicas para uma produção familiar 
sustentável de alimentos da época.
Na fase presente deve-se apostar na produção de culturas tradicionais, como 
medida essencial para produzir comida e combater a fome. É das culturas tra-
dicionais que se pode garantir a sustentabilidade alimentar e alavancar para 

Temos, agora, que ser mais proactivos na defesa da Saúde Pública combatendo 
esta pandemia com toda intensidade necessária engajando todos para que seja 
possível mitigar os impactos na vida sócio económica das famílias moçambica-
nas, das pequenas e médias empresas, incluindo a indústria turística.

Excelências,
O ano 2020 é, de facto, um ano sociopolítico atípico.
O ano 2020 apresenta características que requer uma criatividade política envol-
vente e engajadora, visando resolver determinados problemas e as suas causas 
por forma a colocar o país nos carris de desenvolvimento e defesa da sua inte-
gridade territorial.

ordem Constitucional, adiam o sonho colectivo de uma nação próspera, forte 
e desenvolvida. Moçambique continua sendo um palco de violência armada e 
mortes; um local no globo terreste de violação sistemática de direitos humanos; 
um local no mundo onde persiste a deslocação forçada das populações e des-
truição de bens públicos e privado. 
Esta violência impede os investidores nacionais e internacionais de investir com 
segurança na promoção de empresas e negócios; impede ainda a criação de em-
prego e coarta a oportunidade aos nossos concidadãos, de usufruir da sua pro-

Excelências,
Temos a consciência de que o nosso Estado não tem capacidade económica de 

risco de criar ingredientes para a somalização ou chaditização de Moçambique.

correspondentes na base de partilha económica, promovendo oportunidades 
aos moçambicanos sem discriminação nem critérios partidários.
As soluções militares em si, não resolvem o problema sem eliminar as suas cau-
sas. 
Excelências, 

-
tivo, causando um impacto negativo na organização socioeconómica do Estado 
e das famílias; dos produtores locais de vários ramos de agricultura e mineiro; 
transportadores terrestres e outros.
É do nosso entendimento que seja aberta uma janela no último acordo assinado 
em Maputo para um diálogo construtivo com a Junta Militar da Renamo para a 
cessação dos ataques e o seu enquadramento total no processo da DDR.

-
dos. Quantas vezes nas nossas casas abrimos as janelas para o refrescamento do 
ambiente que nos rodeia?
O processo de DDR tem que ser inclusivo e participativo. É preciso agir com 
urgência nesta direcção para estabelecer a estabilidade e segurança nacional.

Excelências,
-

tuação dos terroristas e os meios usados para confrontar o Estado Moçambicano 
que são complicados, resta a nação, de forma inclusiva e coberta pela bandeira 
nacional, unir-se para defender a pátria agredida. 
A defesa da Pátria num contexto multipartidário exige que o Governo do Dia ac-
cione mecanismos constitucionais e seja estabelecido um Pacto de Regime para 
Defesa da Pátria.
Acima dos nossos interesses, esta a Nação Moçambicana.

Excelências, 
Estamos num momento derradeiro da Primeira Sessão da Nona Legislatura. Nesta 
sessão foram instalados Órgãos da Assembleia da Assembleia da República, Comis-
sões de Trabalho, Conselho de Administração da Assembleia da República e Gabi-
netes Parlamentares da Juventude, Mulher e HIV/SIDA.
A todos deputados e deputadas eleitos para estes órgãos, queremos manifestar a 
nossa disponibilidade de colaborar para o sucesso da missão e dos objectivos de 

O Parlamento moçambicano é a única instituição nacional que representa democra-
ticamente o mosaico político do país, pelo que deverá ser de facto o centro e a sede 
do debate político por excelência promovendo os valores e princípios de Estado de 
Direito Democrático.

Excelências,
A Bancada Parlamentar do MDM nesta sessão ordinária votou contra o Programa 
Quinquenal do Governo por não corresponder as expectativas do nosso povo, que 
deseja um Programa de Acção que resolva as causas dos problemas que persistem 
há décadas, de modo a criar as condições necessárias para que Moçambique possa 
trilhar caminhos de desenvolvimento num ambiente de Paz e Livre de Intimida-
ções; ter uma economia que gera riquezas e oportunidades para todos moçambica-
nos sem descriminação num ambiente de Segurança e Tranquilidade. O Programa 

Moçambique e a gestão inclusiva e partilhada dos recursos nacionais.
-

para fazer face ao impacto do Novo Coronavírus, Covid-19 assim como a falta de 
clareza na matéria de apoio as pequenas e médias empresas para garantir a política 
de promoção e manutenção de emprego e geração de oportunidades num momento 
de crise. O PES não assume a responsabilidade total de DDR, condição necessária 
para resgatar a Paz na zona centro e relançar a réplica para outras regiões no país 
unindo a nação inteira contra a agressão que se faz sentir na Província de Cabo Del-
gado há três anos.

Excelências,
Na interacção havida com a Procuradoria-Geral da República se pode concluir que 
o julgamento do caso das dívidas ocultas só poderá ter lugar com a extradição do 
antigo Ministro das Finanças a Moçambique; e o Ministério Público não tem elemen-
tos complementares para suportar a acusação por falta de colaboração da Justiça dos 
Estados Unidos da América.
Associamo-nos aos apelos de todos moçambicanos de boa vontade de que o antigo 
Ministro das Finanças, Manuel Chang, deve ser extraditado para os Estados Unidos 
para que tenha um julgamento justo, transparente, independente e à altura do even-
tual crime por si cometido.
Defender a extradição para Estados Unidos da América, não é sinónimo de antipa-
triotismo. 
Muitos que defendem a extradição para os Estados Unidos da América têm o deno-
minador comum: a falta de credibilidade nas nossas instituições judiciais pelo grau 
da manipulação política.

dos moçambicanos.

ocultas, permitindo que sejam julgados.

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro Ministro,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
Excelências,
Reiteramos a nossa solidariedade com a população da Província de Cabo Delgado 
que esta vivendo numa situação de guerra que está causando mortes, destruição de 
infraestruturas e deslocados dentro e fora da província; e estendemos a nossa solida-

Renovamos o nosso compromisso como Bancada Parlamentar do MDM e Partido 
de contribuir positivamente para que em Moçambique haja Paz efectiva e Reconci-
liação Nacionais.

dos apoios a população vulnerável na base de transparência neste período em que 
todos estamos engajados na mitigação do impacto da pandemia da Covid-19.
Continuaremos a estar atento para que sejam sempre garantidas condições de traba-

sua missão nobre na linha da frente da luta contra a pandemia Covid-19.
Uma palavra especial aos nossos concidadãos: vamos todos cumprir as medidas de 
prevenção para proteger aos nossos mais próximos, as nossas famílias, as nossas 
crianças, as nossas comunidades, e a nossa nação da Covid-19.
Cada um deve fazer a sua parte, e juntos vamos dominar esta Coronavírus. 
A terminar, queremos reconhecer toda assistência sanitária e medica dada durante a 
nossa participação nesta sessão e apoio por parte do pessoal do Secretariado Geral 
da Assembleia da República, Assistentes das Bancadas Parlamentares, Pessoal da 
Segurança, Motoristas e de todos aqueles que trabalharam para garantir um am-
biente são e higiénico. O nosso obrigado.

-
tares.
Finalmente, queremos desejar a todos deputados e deputadas um bom regresso 
para o convívio familiar.
Moçambique Para Todos!
Obrigado pela atenção prestada.

Lutero Chimbirombiro Simango, Chefe da Bancada Parlamentar.
Maputo, 03 de Junho de 2020.   

sas na promoção do ensino e formação, de acordo com os programas e ccurururríríríríccucuculolo 

geral.

Excelências,   
-

mato socioeconómico mundial,,, ppppprrrojectado parara oo aanononononoo dddddeeee e 202020200222002020. DoD pppppononononontooooo ddddde eeee vvivivivisststststa a a aa 
de investimentos e produtivivivivividdddade, desaguguguguguananannnddodo---ss- eeee e nnnanan  cooooo ppepepepeerarararr çãçããçããção o o o eececononononononómiiica e 
comercial, esta situação iinnncncncllui Moçaambmbmbmbbmbiqqqqqqueuuuu .
Para fazer face a esta ssssititititituação, inttttterererernnanananamemememm nnntntnte,e,e,,e ooo GGGGGGovovovovoverno do Dia tem m aaa rerererereespspspspsppponononononsasasa--
bilidade de garantiririrrr qque as PePeququqqqq enennnnasasas eeeee MMMMédédédédddiaiaiaiaiaas EEEmpresas ppposososssasasasasasaammmmm m ggagagarrarantntiir o seu 
funcionamento mmmímímínimo pppaaararara aa aa a a evevevevvevititittaararaaa aaaas s susususuuaaas falências. . SeSeSeSeSeemmmmpmpmpmprrere que forem neces-

A segurançnçnçnçnçaa alimmeenenenene tatatar r dadaddd s famílias passasaaaa nnnnneeececessariamente em saber como li-
dar com ooooo sector innnnfformmmamamallll.l. Muitos dos s s nnnnnonoonosssssos concidadãos nesse sector vivem 
o seu didididiiaa-a-dia a a a a papapapap rarararr ooooo ppppppãoãoãoãooo imediato,o,o,, ssssseememem capaccididada es de poder acumular para
os diaaaaaass seguuinininininteteeees.ssss EEstttstaa vulnerabilllidididdididddaadadade socicicicicii lllalal ddas nnosossosososssasass s populações tem que 
ser rererereespondiiiiidadadadada ccccccomomomomo mmmmmedidas de e e  e aaapappooio dededee tttécé nicas para uuuuuuumam  produção familiar 
sustststststentáveeelll lll dededededee aalimeentos da épépéppppoooocococcaa.
NaNaNaaa fase prprprpp esesesesse enenenenente dddddeve-se appopopopopoostststar na a  prprprprrrrodododdodddodddduuuçuçuuçuçãoão ddee cultltururrrraaas tradicionais, como 
mmmmem dida eeeeessssssssennnnnccicicicialal para prododdddduuzuzuzir comida a eeeeeeee cocombmbaatererrrer a ffooommmoooommomoo e. É das culturas tra-
ddddid cionaiaiaiaiiis ssss ququq eee sesesesesese pode gaaaaarrrraaaranntir a sustenttttaaabaaa ilidaddee aalimimimenenenennnentatattataatttt rr e alavancar para 

Temos,s,s,ss, aagogogorararararara, qqqqque ser mmmmmaaam iiis proactivos na ddddd ffeffefesa aaa dddadadadd SSaúaaúaúdde Púbúbbliiiililicccaaacccacacc cccomomo bateeendnndddo oo 
esta pppppananananandededded mimimiimiaaa com tooodddddadaad  intensidade necessária eeenne gaaajjaajajajjjaandndo o oo totododdododoss paaaaraaarr qqqquee seja a
possívívvívívelee mmmmititititigigigigigar os immmmmmppppaactos na vida sócio econóóóóóómimiccacaaaaaa ddas fffamamamílíliaiass momooçaçaaçç mbmbmbica-
nas, dddddaasasasas pppeqeqqqquuuuuenas e mmmmmméméééddias empresas, incluindoooooodo aaaaaaa iiiiiiinnndndúsússttrttrtt iiaia tturística.

Exceeeelêlêlêllêncncnciiaiaiasss,,
O annnnnooooo 20202202020 éé, de facttttooot ,, um ano sociopolítico atííítííppip co.
O ano o 202020202020202020 aaaapprppp esentttaaaa ccaracterísticas que requerrrrr uma crrriaiaaai tivividadaddede ppppolííítítítí icicicaa envovooooollll-
venttteeeee e eee enenenenngggagagajjadora, vvvviisando resolver determinaaaaaados probobobbbboblelelelelemamammm ss eeeeee asasssasas sssssuuau s causasas  
por foformrmrmmmmaaaaa aa a aa coc locar r o ooo papapaísísís nnnososos cccarararriririsss dedede dddesesesenenenvvvoovooovovolvimentotooto eeeeeee dddddddefefefefeffe eesesesse aaaa dda sua iintteeee--
gridaadadaddeee e e tttteterrrrrrrrititititooroooo ial.

ordem m CoCoCoCoConnnsnsnstitititutut cionaaaalala , adiam o sonho colectivo de uuumamamaamm nnnnaççaçaçãoãoãoã  prósperra, fforte 
e deseennnvnvololvivivividadadadada. Moçaaaaaammbique continua sendo um palcoo dde e viviolllolollênêênêê cia aarmmada e 
mortess;; ummmmumum lococccaaaaal no gllllloboboo o terreste de violação sistemática dddee e dddidddiid rereititittitititosooo hhuummananosos; ; 
um locaalalallal noo mumuuuuunndo onnnnnndede persiste a deslocação forçada das popopppullaçaçaçaçaççõeõeess e dedess--
truição deddddd bbbens públicosssss ee privado. 
EsE ta violência impede os iiiiinvnvestidores nacionais e internacionais de ee inininii veveveeeessstststs irri ccccomm 
sseseses gurança na promoção dededeeee eempm resas e negócios; impede ainda a criaççãoãooãoão dddde e e emmemm-
prprprrrego e coarta a oportunidaadadadadadee aos nossos concidadãos, de usufruir da sssuauaua ppprooo---

Exceelêlêlêlêl ncias,
Temos ss a a consciência de que o nossososoooo EEstado não tem capacidadedede eeecococonnnómiiim cacc  de 

risco de criaarararr ingrediienenttetes para a somalizaçççãoãoãoãoãoão oou u chaditização de Moçambmbbiiqique.

correspondenteesssss na base de partilha económica, pppprorororororomomovev ndo oportunidades
aos moçambicanosososss ssem discriminação nem critérios parrtitiitititidádádádádááririosos..
As soluções militaressss emee  si, não resolvem o problemaa sssssememmemem eeelimimiimiinanananananarrrr r asasaa ssuauass cacauu-
sas. 
Excelências, 

-
tivo, causando um impacto negatititititiivovovovvv  na organizaaaaaççççãooo sosoooocioeoeoecoooonónónónnn mimimiiica do Estaddddo 
e das famílias; dos produtores locais dedededede vvários rarararaammmomomm sss de aaggrgrgrgriciiciciculltttututura e mineirrrrro;
transportadores terrestres e outros.
É do nosso entendimento que seja aberta uma jaaaneneneneneelalalala no últiimomomomommo acordo assinaddddo 
em Maputo para um diálogo construtivo com a Junta MiMiMiMiMiM lililililitatatatatarr da Renamo paraaa aaaaa 
cessação dos ataques e o seu enquadramento total no processo dddda aa DDDDDDDDDDRR.RR.R

doo debebbatate popppp lítico por excelência promovendo os valores e princípios de Estado de
Direito Democrátátátááttáticicicicicicooo.o.o.

ExExxcececelêlêncncias,
A AAAA BaBBBBB nnnncncncadadadadada Paaaaarlrlrlrlrlamammmmeneneee tar do MDM nesta ssssesesesesesssãs o ordinária votou contra o Programa
QuQ iiiinqqqquq eennnnaaaalal ddddooooo Goooovvveverrnrnrnrnrnooooo popopopop rrrrr não correspondderererrer aaas expectativas do nosso povo, que
dddedd sseeeeejajajajaja ummmm mm PrPrPrrrogogogoggoggrararaaamamammm ddddeeeee e Acccçãçãçãããoo quee e e e rereerereesosossss lva as cauusasasasasass dos problemas que persistem 
há décadas, dedede mmmmmoododoo oo a a a crcrcrcrcriiaiaiaiaarr r r  as ccooononondididididiçõçõçõçõç eeeess necessáriass pppppara que Moçambique possa 
trilhar caminhos de desesennvolvimememememennntoo o o o nnununuummmm m amamamammbibb ente dde ee PaPPP z e Livre de Intimida-
çõçõçõçõeseseses;;; ; tteteterrr umumummumumumaaaaaa ececececece onoonomia que geraa riririririquququqquuq eezezezezaasasasasas ee ooooopopopopoporrrtrtunidades pppppparaa a todos moçambica-
nos sem desccriirimimimiminanananan çãçãçãçãçãçãçãç oooooo nunn m ambiente dddde SeSeSeSS gugugugurança  ee e Tranquuuilililililidi ade. O Programa

Moçambique e a gestão incllusussivivvvivivaaaaa a e ee pap rtilhada dosososss rrrrececee ururururursssososos nnnannn cionaiaiaiiiss.sss
-

para fazer face ao impacto do Novo Cororroononnnnno avaaa írus, Coviiddd-d-d-111119 asssssssssimmmmm como a aaa falta de 
clareza na matéria de apoio as pequenas e méméméméééméédididddd as empresasasasasasss papapapap rarararara gggggara antir aa aa poppp lítica 
de promoção e manutenção de emprego e geraraaçãçãããããçãçãç o oooo de oportunididdddadadadadeseseseses nnnnnnumuuuu  moomomomomento 
de crise. O PES não assume a responsabilidade e totoootooot tatattt l de DDRRRRR, ccconddiçiçiçiçiçããããoã  necessssssáss ria
para resgatar a Paz na zona centro e relançar a réééplplpllllplpp icicicii a paraaaa ooooutututuu raaarass regiões no pppppaís
unu indo a nação inteira contra a agressão que se faz seseeenntntntnn ir na Provvvvvíínínínín iciciciciaaaa ddedededede CCCCCabo DDDeDeDel-
ggado há três anos.

EEEExceelêlêlêncn ias,
NNaNaNaaa iiintntnteeracçãçããão oo hhavida com a Procuradoria-Geral da Repúúbúbbblliillica se poddededede conoononnclclclcluiuiuuu r que 
o julgaaamammeennene toooo do caso das dívidas ocultas só poderá ter luuguggggggaara  com a eeeeextxtxtxxtraraadididididiçççãçãç o do 
antigo MMMiinisissistro dadass FiF naaaançnçnçnçnçnnnçasaasas aa MMMMoçoççççoçooçamamamaaa bique; e o Ministério PPúPúúúúPúblico nãoo teteteeeemmmmmm elelelelelememeee en-
tos s cocompmplememementnttntarrarareessssss ppppppppaaaraaaa susupopoortrtaarra aaaa aacuuuucc sação por falta de coolllaababbbaboração ddddaaa a a JuJuJuJJ stststststs içiçiçiçaaaa a dos
EsE tados Unidos dddddddddaaa a AmAmAmmérérrériciii a.a.
Associamo-noos s s s aaoaos ss s apapapapelellelososoo dddde eee tototodddodooos momooooçççaaaaçaçç mbicanos de boa vovooonnnnntn ade de qqqqqueueueueue ooooo aaaaantnnnnn igo 
Ministro dasasss FFFFFFiininaanannçaças,s,ss MMMMannnnueueuel l ChChChChaaanang,, dddddeeeveeee e ser extraditado pppapaarrra os Estatatadddoddodos s UUUnUUniiidos 
para qqqueueueee tttttteenenenhha uuuum jujulglgglgamamamameneentotooo jjjjusustoot , trrrraaannnnsparente, independeeennnnnttte e à altttururuururaaaaa a dodododoodo eeeevvevv n-
ttututu lllalalll ccccririirimemeee pppoororor ssii cococcomememetiitidododod .
Deefefenddndnderr aaa eextxttraraddiddiçãçãçãçãoo o papaararaaa EEEsts adadaddosos UUUnninininnidoddoss ddada AAA émémé iriricaca, ãnãnãooo éééé sinónimomomomomo ddde e ananananntttipa-
trtrtrioiootiissmsmmo.o  
MuMuMuititititosoo qqueue dddefefeneneendedededem m mm aaaa eeexexxe tttrrtradaddiiçiçãoãoão pppararra os Estados Unidos dadaaa AAAméricccaacaca ttttêm o ddeno-
mimimiminannadoododoorrrr rrr cocoococococ mmmumumumum:m:mm:m:m: aa ffalltataaa ddde e crcrrededdibbilididdaade nas nossas instituiçiçõõõõeõõ s judiciciiiiaiaiaiaiaisss ss pepeppepep lololololo grau 
daaad mmmmmaannananaa iipulaçãoãoo ppppololo ítítici a..

ddodododod ss s momoommmomoom çaçççaç mbmbmbmbmbbiciiciciiccananannnanannososssos..

ooccultas, permitindo que sejam julgados.

Senhora Presidente da Assembleia da República,a,
Senhor Primeiro Ministro,
SSeS nhoras Deputadas e Senhores Deputados,
EExcelências,
ReReeiteramos a nossa solidariedade com a pppopopopopopopulação dddddaaaaa PrPPrProvovooo íncia de Caboo o o o DDelgado 
que esta vivendo numa situação de guguererrrrrarararar  que está caaaaaausu annnndddddo mortes, deesesesesstruição de 
infraestruturas e deslocados dentro o e e fofofofofofofora da província; ee eestendemos a a a nnnnon ssa solida-

Renovamos o nosso compmpproroooommimimimimim sso como Bancada Parlamentar ddooo o o o MDM e Partido
de contribuir pop sisititivavammememememenntnte para que em Moçambique haja Paazz z z z efectiva e Reconci-
liliaçaçãoão NNacacioionanananaaaisisisisisis.

dododododoss sss apoios aaa populululululaça ããoãoooo vulu neneneneerável na base de transpapapaaarrêrêrêrência neste período em que
totototototodooss sss estamoossssss enngagg jajajajaaaddoooos nanananana mmmmmiitigação do impacto o dadadadada pandemia da Covid-19.
Cooooontininnnnuaremoooss ss a esesesesstar rrr aaateennnenentttototo pppaaaraa a que sejam seeeeemmmmmpm re garantidas condições de traba-

susuuuuaaaa mmmimimissão nobrereeee naaaa liiinhnhnhnn aa a a dddadd fffrente dadadadada llllluta contra a pandemia Covid-19.
UmUmUmUmaaaa a a palavra espeeeeeeciciciciciaaaaal aos nosssososososos ssssss ccconcidadãos: vamos todos cumprir as medidas de 
prevenção para pproteteegegegeegegerrrr aos nossos mais próximos, as nossas famílias, as nossas
criaiançnççasasassass,,,, asasasasas nnnnooosossas comunidades, e a nossa nação da Covid-19.
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Com  entrega imediata carrinha 
Ford Ranger, CD, 4 lugares, 
250.000km. Pode ser vista na 
Av. Amilcar Cabral, 1049 r/c.
Base licitacao: 800.000.00 MT. 
+ imposto transacção.

Detalhes: nr 84/6 5723175

No âmbito do dia de África, o Grupo UBA organizou um 
debate online intitulado UBA Conversation 2020, subor-
dinado ao tema, Desenvolvimento Sustentável durante 
e após a pandemia do Covid-19. 

participação do Presidente da Libéria, George Weah, 

Unidos, Chris Coons, PCA do Banco Africano de Expor-

do Comitê internacional da Cruz Vermelha, Peter Mau-
rer, ex-Presidente da União Africana Donald Kaberuka, 
Administrador do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner.  

“É hora de lidarmos com esta situação sem apontar de-
dos, devemos criar um esforço colectivo entre governos 
e organizações para combater a pandemia globalmente” 

George Weah, Presidente da Libéria disse que Na Libé-
-

ros das empresas vulneráveis no sector informal, forne-
cendo assistência e pequenos emprestimos para PMEs e 
comerciantes. Além disso, estamos a trabalhar com ban-
cos comerciais para gestão de pagamento de emprésti-
mos e criar pacotes de estímulo para os cidadãos “,

Segundo o senador dos EUA, Chris Coons, só iremos 
combater esta pandemia globalmente se desenvolvemos 
uma vacina que seja gratuita.

implementação do Acordo de livre comércio africano 
(AfCFTA) e divulgou que a Afrexim disponibilizou US 
$ 200 milhões para fornecer fertilizantes e sementes em 

permitir que a fome assuma o povo, haverá um aumen-
to na insegurança, o que levará muito tempo para ser 
superado”.

George Chikoti da ACP, disse que a enorme tarefa de re-
cuperação econômica no continente recai sobre o gover-
no e o sector privado. “Os governos africanos precisam 
aceitar o apoio do setor privado para aliviar o impacto 
da pandemia do COVID-19 em África. Até o momento, 
conseguimos liberar US $ 25 milhões para todos os esta-
dos membros”, acrescentou Chikoti.

Peter Maurer, presidente do ICRC, disse que é necessá-
rio considerar as pandemias como parte de um sistema 
de saúde mais amplo que precisa de estabilização. “De-
vemos fazer mais do que salvar vidas. Essa pandemia 
ilustrou a fraqueza dos sistemas de saúde, água, sanea-
mento e dos sistemas sociais; temos que investir forte-

O UBA África Conversation terminou com a unimidade 
entre os painelista que existe a necessidade de agir com 

para ensinar o mundo em contenção, mas é economica-
mente vulnerável.

Líderes africanos discutem 
economia de África após  

Covid-19


