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

Caso “Dívidas Ocultas” sobe ao Supremo

Cresce o número de deslocados em Cabo Delgado
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O SAVANA esteve lá e conta o que viu 
 Os centros albergam (distrito de Metuge) 6.175 famílias, 
o correspondente a 20.804 pessoas. 
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Por detrás da propaganda 
sobre a guerra de Cabo 
Delgado, há uma crise 
humanitária que se de-

senrola. A crise dos deslocados de 

guerra. O SAVANA foi ao terre-

no e, em exclusivo, conta estórias 

horripilantes de quem teve de dei-

xar tudo para trás de modo a salvar 

a vida. 

O pequeno Elias Cosme ainda não 
tem idade para saber que há guerra 
em Cabo Delgado. Tem apenas 3 
semanas de vida. Mas quando cres-
cer, os mais velhos vão lhe contar 
que nasceu na mata enquanto a 
mãe fugia de uma guerra fratricida 
que, impiedosamente, mata, destrói 
e adia sonhos.
Quando o pequeno Elias veio ao 
mundo, na noite de 23 de Maio, 
Paulina Cosme, a mãe, estava nas 
matas do distrito de Macomia, no 
percurso entre a aldeia de Lita-
manda e a vila sede distrital, dias 
depois de ter abandonado Mianga-
lewa por causa de mais um ataque 
de insurgentes. 
Litamanda situa-se a 48 km da vila 
de Macomia e Miangalewa, uma 
localidade do Posto Administrati-
vo de Chitunda, no vizinho distrito 
de Muidumbe, dista a 51 quilóme-
tros. 
É uma distância que já pesava os 
pés de Paulina, a jovem de 20 anos 
que empurrava uma gravidez de 9 
meses à procura de refúgio.
O que viveu, ainda é doloroso tra-
duzir em palavras. “Foi sofrimen-
to”, resume. Um sofrimento que 
não terminou no parto. Um dia de-
pois de dar à luz, Paulina conseguia 
chegar a um centro de saúde na vila 
de Macomia. Mas não é que, iro-
nia das ironias, no dia em que teve 
alta, 28 de Maio, os “Al-Shababes”, 
como chama os atacantes, também 
entravam vila adentro, onde Pauli-
na achava estar segura.
A parturiente não teve opção. Ti-
nha, mais uma vez, de fazer das 
tripas o coração. Faltavam-lhe for-
ças, mas agarrou no bebé, o Elias, 
e procurou caminho para um novo 
esconderijo, o bairro do Alto Gin-
gone, subúrbios da cidade de Pem-
ba, onde, do nada, tenta agora reco-
meçar a vida.

SAVANA no rasto dos deslocados de guerra em Cabo Delgado

Simplesmente dramático!
Por Armando Nhantumbo, nosso enviado a Cabo Delgado

Do esposo e pai do bebé, não tem 

notícias, desde que se perderam a 

fugirem de Miangalewa. 

Diferentemente do pequeno Elias, 

Paulo Crizanto, também ele menor 

de idade, já sabe que há guerra na 

sua terra natal.

Não é que Crizanto tenha acesso a 

jornais ou às narrativas sobre “ter-

rorismo internacional” e “mega-

-operações” externas para bloquear 

projectos de gás natural em Cabo 

Delgado. Não. Até porque Crizan-

to tem apenas 7 anos de idade e 

frequentava a 2ª classe.

O menor sabe da guerra porque 

vive os seus horrores logo em tenra 

idade. Para ele, a guerra não co-

meçou a 5 de Outubro de 2017. 

Foi, isso sim, em 2019, quando, 

por 2 vezes, viu sua aldeia atacada, 

forçando-o a procurar refúgio nas 

matas com o pai.

Ao segundo ataque, Crizanto deci-

de fugir de Miangalewa para viver 

com a mãe, em Macomia. O que 

estava longe da sua imaginação era 

que os insurgentes chegariam tam-

bém à vila de Macomia.

E, a 28 de Maio, quando eles ata-

cam aquele que é o maior centro 

urbano e comercial da zona central 

de Cabo Delgado, Crizanto teve 

de voltar a confiar no pé. Desta vez, 

foge com a mãe.

Só que, pelo caminho, a dona Júlia 

Escola cai e contrai uma lesão que 

deixa um dos pés inchados. O me-

nino vê a mãe estatelada. Olha para 

os lados. É mata e não há socorro. 

À frente, vê uma senhora que se-

gue com os seus 2 filhos. Crizanto 

engole saliva a seco. Decide, então, 

seguir a senhora desconhecida. A 

mãe vai ficar na mata durante 3 

dias, sem assistência, nem comida 

para enganar a fome, muito menos 

água para matar a sede. Quando 

Júlia se reergue, segue de Meluco, e 

de lá para Pemba, onde, 4 dias de-

pois, se reencontra com o pequeno 

Crizanto.

“Só estava a pensar no meu filho”, 

é o que ela destaca quando se lhe 

pede descrição do que passou.

Hoje, Crizanto é uma criança 

traumatizada. Dorme com chi-

nelos enfiados nos braços e roupa 

no corpo, pronto para uma nova 

fuga, caso se justifique no minuto 

seguinte. Em Pemba, onde vive ac-

tualmente, as vezes acorda à noite e 

alega estar a ouvir disparos. São os 

fantasmas da guerra a perseguirem 

uma criança que, tão cedo, passou a 

conviver com o drama da morte e 

da destruição.

Mas esta não é só história da famí-

lia de Cosme e de Crizanto. É a de 

milhares de pessoas que se viram 

obrigadas a deixar tudo para trás 

de modo a salvarem a vida.

Dados da ACLED Data Pro-

ject indicam que, até 25 de Abril, 

mais de 200 mil pessoas se tinham 

deslocado por causa da guerra em 

Cabo Delgado, num rasto com 

mais de 1100 mortos e destruições 

de diversas infraestruturas públicas 

e privadas. 

São vidas inteiras destruídas. Fe-

ridas por sarar. Lágrimas por en-

xugar. Sonhos adiados. É a trági-

ca situação de um povo que caiu 

na armadilha de um conflito que 

desconhece. Um povo que foi em-

purrado para a difícil condição de 

deslocados de guerra. 

Alguns estão em centros de acolhi-

mento, mas outros tentam recome-

çar a vida em residências familiares 

ou mesmo de desconhecidos. Na 

cidade de Pemba, por exemplo, 

hoje há residências que se trans-
formaram em autênticos acam-
pamentos, acolhendo mais de 30 
pessoas. 
Falta-lhes tudo. Desde comida até 
local para dormir ou cobertor para 
desafiar um frio violento, típico de 
inverno. Às vezes dormem sem co-
mer, eles que sobrevivem um dia de 
cada vez. Pedem apoio em tudo e 
a todos. 

Sepultar 3 irmãos 
Venâncio Lucas, 25 anos, é o 
exemplo de várias pessoas com lá-
grimas por enxugar e com o cora-
ção ainda a sangrar e com feridas 
por sarar. Vivia em Mbau, um Pos-
to Administrativo de Mocímboa 
da Praia. Como também temos 
vindo a avançar, Mbau, antiga sede 
da Missão de Nambudi, é uma das 
zonas de influência dos insurgen-
tes.
Venâncio Lucas saiu de Mbau há 
9 meses, mas o tempo não apaga 
as marcas da guerra que carrega na 
memória. Lembra-se tudo como 
se fosse ontem. “A guerra entrou 
às 19h do dia 23 de Setembro de 
2019. Preparávamo-nos para o jan-
tar”, diz. Quando os ataques come-
çaram, Venâncio conseguiu fugir 
para mata, onde pernoitou.
Mas 3 dos seus irmãos não tive-
ram a mesma sorte e, quando os 
insurgentes se aperceberam da sua 
presença no interior da casa, fecha-
ram a porta antes de incendiarem a 
casa. Era tragédia anunciada. João 
Faquir, 23 anos, Eduardo Lucas e 
Valentim Lucas, estes dois últimos 
gémeos, 22 anos, morreram carbo-
nizados. 
Venâncio ainda conseguiu regres-
sar à aldeia, no dia seguinte, 24, 
mas só para dar um improvisado 
último adeus aos seus. Sepultou os 
irmãos numa única campa. Nin-
guém por perto para lhe prestar 
solidariedade.

Paulina Cosme e o pequeno Elias 
Cosme ao colo Venâncio Lucas Dallas Jonas Filomena Agostinho

Centro de acolhimento da EPC de Namuapala.
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Com a vida a não lhe fazer mais 
sentido em Mbau, seguiu para 
Pemba, onde chegou a 2 de Outu-
bro e vive em Muxara, o histórico 
bairro do X Congresso da Frelimo.
Tal como todos os sobreviventes, 
Venâncio diz que os atacantes não 
disseram o que queriam. Só ouviu 
disparos e gritos à “Alah Akbar” 
(Alá é Maior). Não sabe ao certo 
quantos eram, mas sabe que eram 
muitos, tanto é que ocuparam 
Mbau, de ponta a ponta.
Para além dos seus, diz ter visto 
muitos mortos, de todos os gé-
neros e idades, incluindo crian-
ças. Nas suas contas rápidas, pelo 
menos, 15, coincidentemente o 
mesmo número citado por André 
Constâncio, 34 anos, que também 
residia em Mbau, de onde saiu a 24 
de Setembro.
André Constâncio também não 
conseguiu contar os atacantes, 
mas confirma que eram muitos. “A 
preocupação era fugir”, diz, rela-
tando muita destruição em Mbau. 
Foi se estabelecer com a família em 
Awasse, mas a 20 de Maio deste 
ano, os insurgentes também foram 
atacar aquele entroncamento para 
Mocímboa e Mueda, o que levou 
Constâncio a rumar com a famí-
lia para a cidade de Pemba, onde 
arrenda uma casa a 1500 meticais, 
dinheiro que, entretanto, não tem. 

“Nós fazemos desaparecer 
pessoas”
João Damião é nome fictício que 
decidimos atribuir a um funcio-
nário público que sobreviveu ao 
ataque de finais de Março, na vila 
de Mocímboa da Praia. O Jornal 
decidiu manter sigilo sobre a sua 
identidade e a empresa pública a 
que está vinculado. 
É um funcionário público que é 
exemplo de uma de várias vidas 
destruídas desde o início, há cerca 
de 3 anos, de ataques armados em 
Cabo Delgado.
Com sacrifício, construiu toda a 
vida na Mocímboa, onde trabalha-
va há cerca de 3 dezenas de anos. 
Mas, quando caminhava para a 
reforma, viu toda uma vida a des-
moronar, feita um castelo de areia.
Era madrugada de 23 de Março 
de 2020, quando acordou aos tiros 
e “Alah Akbar” como palavras de 
ordem.
Nem mais. Acordou a família e 
fugiram mata adentro até sobres-
saíram na aldeia de Chimbanga, a 
cerca de 15 km.
Pelo caminho, não só era a po-
pulação a fugir. “Encontramos 
4 militares e ficamos assustados. 

Foi quando eles disseram: «não se 
assustem». E disseram para cami-
nharmos juntos”, conta, esclare-
cendo que os agentes das FDS ti-
nham deitado fardamento, embora 
armados.
Ele e família pernoitaram na al-
deia Mangoma e, no dia seguinte, 
24, prosseguiram a caminhada até 
Ntontwe, a cerca de 7 km. De Nto-
twe, mais uma jornada para Awa-
sse, mas agora na companhia de 
outros militares que também tinha 
pernoitado nas matas a fugirem de 
Mocímboa da Praia. 
Às 9h, os 6 membros da família 
chegavam a Awasse, onde só as 15 
chegaria uma viatura que lhes le-
vou até à vila de Mueda, onde pas-
saram a noite de 24. 
Durante 48 horas, de Mocímboa à 
Mueda, não havia o que comer nem 
beber. João recorda-se de crianças a 
chorarem de fome e sede, mas sem 
nada poder fazer porque a priori-
dade das prioridades era fugir.
Até que, no dia 25, chega, à casa de 
um conhecido que albergava João 
e família, uma viatura militar com 
agentes armados a perguntarem 
quem eram os novos residentes do 
bairro.
Depois de dizerem que eram sim-
ples deslocados de guerra que esta-
vam a procura de refúgio, os agen-
tes quiseram saber por quê João 
não se foi apresentar às autoridades 
locais, ao que respondeu que não 
sabia da obrigação.
“Não nos pode responder assim. 
Nós fazemos desaparecer pessoas”, 
responderam-lhe, sob ameaças.
João ganhou susto e, não se sentiu 
seguro em Mueda, procurou che-
gar à Pemba, onde recomeça a vida 
no bairro Alto Gingone. 
Diz que os dias têm sido muito pe-
sados em Pemba. “É uma coisa ter-
rível”, diz, apontando à mangueira 
que nos acolhe como o primeiro 
tecto quando chegou a Pemba. 
“Aquelas chuvas eram connosco”, 
diz. Mas, para além de 2 viaturas, 
na Mocímboa deixou 2 casas.
O irónico é que o dirigente máxi-
mo da sua instituição, em Maputo, 
cujo nome omitimos, pediu ao João 
para que este regressasse ao traba-
lho na Mocímboa.
Mas João é claro nisso. “Aquilo que 
vivi…enquanto o Governo não 
dialogar com esses que dizem que 
não têm rosto, não regresso porque 
não ouvi, vivi”, diz, questionando 
como é que se diz que os atacantes 
não têm rosto e depois anunciam-
-se abates com nomes e todos 
detalhes.
“Lutando nunca se resolve. O 

A 
menos de 40 km de 
estrada, a partir de 
Pemba para o norte 
de Cabo Delgado, fica 

o distrito de Metuge. Do outro 
lado da baía. Porta para Pemba, 
a partir do norte da província, 
Metuge é hoje o principal abrigo 
de deslocados de guerra na pro-
víncia. 

O distrito conta com cinco cen-

tros de acomodação. O SAVA-
NA  escalou um a um para teste-

munhar a vida de um deslocado 

de guerra num centro de acolhi-

mento. É aqui onde está a esma-

gadora maioria da população que 

foge da guerra, sobretudo aqueles 

que não têm família para lhes 

acolher. 

Até 2 de Junho, os centros alber-

gavam 6.175 famílias, o corres-

pondente a 20.804 pessoas. Um 

aspecto chama atenção. Há mais 

crianças e mulheres que homens 

nos centros de acomodação: 

11.684 (crianças), 5.070 (mulhe-

res) e 4.050 (homens).

Mas é também o secretário Per-

manente (SP) do distrito que 

chama atenção sobre o número 

de deslocados. Chande Buanzure 

ressalta que 20.804 é o dado de 

até o segundo dia do mês, estan-

do, hoje, claramente acima, visto 

que as pessoas continuam a che-

gar a Metuge, fugindo da guerra 

nos outros distritos a norte.

De acordo com Buanzure, des-

de 2019 que Metuge registava a 

chegada de deslocados, mas não 

com tanta avalanche como acon-

tece desde 30 de Maio último. 

Em finais de Maio, conforme 

reportou o SAVANA, na altura, 

os insurgentes atacaram Muaja, 

uma aldeia do vizinho distrito 

de Quissanga, o que acabou por 

fazer soar alarmes de que os in-

surgentes estariam já à porta de 

Pemba.

Mas foi esse ataque que precipi-

tou a fuga em massa da popula-

ção, não só em Quissanga, como 

também do lado de Metuge. 

Sofia Anlawi, 60 anos, vivia em 

Muaja. Às 4h de 29, ia ao poço 

para tirar água, na companhia de 

outras duas mulheres, quando, 

de repente, viu um grupo de ho-

mens, uns sentados e outros a pé, 

numa ponteca local.

Os homens, “Al-Shababes” nas 

suas palavras, disseram que o 

alvo não era Muaja, mas sim 

Metuge. Mas Sofia não se deixou 

convencer. Foi assim que, mais à 

frente, deu a volta e foi alertar à 

comunidade sobre a presença dos 

insurgentes. As estruturas locais 

trataram de avisar o distrito de 

Metuge sobre um eventual ata-

que dos insurgentes.

Mas, às 17h do mesmo dia, os 

insurgentes estavam a queimar 

Muaja. Dois grupos ocuparam 

a aldeia, até aí habitada por 392 

famílias. 

Segundo o testemunho de Sofia 

e outros deslocados que falaram 

ao Jornal no Centro de Acolhi-

mento aberto na Escola Primária 

Júlia Escola

A casa dos sem-tecto
Metuge:

e Completa (EPC) de Banda, os in-

surgentes alegavam queimar a aldeia 

em retaliação ao facto de Muaja ter 

informado à Metuge sobre a aproxi-

mação do grupo, o que teria feito com 

que eles fossem cercados e abortada a 

sua incursão. 

Vítima de retaliação ou não, a popu-

lação de Muaja pede paz para regres-

sar à casa porque “esmola não resolve 

nada”.

O Centro de Acolhimento que fun-

ciona na EPC 3 de Fevereiro, situada 

na sede distrital, acolhe população 

fugida de Napuda. O chefe de aldeia, 

Fernando Amade, diz que em Napu-

da só ficaram velhos, aqueles que a 

idade não lhes permitiu fugir. 

No Centro criado na Manono, en-

contramos Intake Hakamale, 65 

anos, chefe da aldeia de Natuco, 

uma das três cuja população está ali 

albergada. Diz que não havia mais 

condições para ficarem nas suas ter-

ras porque, além de incendiarem 

casas e matar pessoas nas aldeias, os 

insurgentes decapitam população 

camponesa nas suas machambas. No 

Centro, há eclosão de doenças como 

malária e diarreias. Há duas semanas, 

uma criança de dois anos perdeu a 

vida no local.

Tal como nos outros, no antigo Cen-

tro de Formação Agrária, onde está 

albergada a população da aldeia de 

Nacoba, nada chega para todos. Na 

insuficiência de tendas, por exemplo, 

os deslocados recorrem a material 

precário para construir cabanas.

O Centro da EPC de Namuapa-

la acolhe população vinda Mwisse, 

Walopuana, Namitewe e Mwirite, 

todas elas aldeias de Metuge. Dessas 

aldeias, a população fugiu por medo 

dos ataques no vizinho distrito de 

Quissanga.

António Bauque é chefe da aldeia 

Namitewe. Diz que perdeu tudo, in-

cluindo uma motorizada incendiada 

pelos insurgentes e mais de 33 mil 

meticais. Ficou traumatizado pelo 

que viu: “fiquei 3 dias sem sono”, diz.

No Centro de Namuapala também 

não há nada que chegue. As tendas, 

por exemplo, são só seis para mais de 

600 pessoas.

O SP de Metuge reconhece que, em-

bora haja apoios do Governo e par-

ceiros, é preciso mais.

O SAVANA sabe que, com a inten-

sificação de conflitos, alguns parcei-

ros pararam de prestar assistência às 

vítimas da guerra, sobretudo, nos dis-

tritos do norte, onde o acesso é mais 

difícil por causa de insegurança.

Com um eventual regresso às aulas 

em carteira, e porque os centros 

de acolhimento funcionam em 

estabelecimentos de ensino [à 

excepção do Centro de Forma-

ção Agrária, em ruínas], Chande 

Buanzure diz que existe um pla-

no B para deslocar as populações, 

mas não precisou datas nem se 

serão deslocações definitivas ou 

não.

A “agenda apertada” do secretário 

de Estado da província de Cabo 

Delgado não permitiu que Ar-

mindo Ngunga recebesse a nossa 

reportagem. Por sua vez, o gover-

nador da província disse que não 

podia entrar em detalhes sobre o 

assunto, porque essa não é da sua 

alçada, mas da representação do 

Estado na província. 

Para Valige Tauabo, “só podemos 

rezar” para que a situação regres-

se à normalidade o mais rapida-

mente possível.

para trás
Não é que os deslocados de guer-

ra não tenham a dimensão da 

pandemia, logo numa das pro-

víncias com gráficos no vermelho 

em relação ao novo coronavírus. 

Mas são as circunstâncias do 

momento que fazem com que a 

pandemia fique para trás.

Quando um dos slogans das au-

toridades é “ficar em casa”, Sali-

mo Issa pergunta: “como ficar em 

casa se nem casa temos?”. 

Das residências particulares 

aos Centros de Acolhimento, 

o SAVANA constatou a quase 

inobservância das medidas de 

prevenção contra a covid-19. Às 

vezes por negligência, uma vez 

que as autoridades e parceiros 

distribuem máscaras ou colocam 

baldes com água e sabão, mas a 

população, simplesmente, não as 

usa. 

Quando questionada sobre a 

máscara que não usou, Filomena 

Agostinho responde logo: “não 

tenho tempo para pensar em 

máscaras”.

Filomena conhece a pandemia do 

momento, mas diz que, onde há 

ataques armados, o coronavírus 

fica em segundo lugar. “É difícil 

se prevenir [da covid-19] perante 

insurgentes”, diz, acrescentando 

que “do que mais tenho medo é 

de guerra dos Al-Shababes e não 

do coronavírus”.

Mas, em muitas vezes, não é por 

negligência que não se observam 

as medidas de protecção. É mes-

mo por falta de condições ou ine-

ficiência das medidas.

Por exemplo, falar de distancia-

mento social onde cada tenda 

está para duas famílias, na sua 

maioria numerosas, muito acima 

de cinco membros, é apenas uma 

imaginação de quem faz a reco-

mendação. 

Joanes Cornélio está ciente do 

perigo que é a covid-19, mas diz 

que está difícil se prevenir na 

situação em que vivem. “Temos 

medo da covid, mas o que fazer?”, 

questiona, algo retórico.

Chande Buanzure, secretário 
permanente do distrito de Metuge
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Governo deve se sentir responsá-
vel; pensar em nós o povo e dialo-
gar”, recomenda.

“Estamos a pedir a paz”
Quando, a 7 de Abril último, as 
demais mulheres moçambicanas 
celebravam o seu dia, Flora Tena 
tinha uma preocupação. Não uma 
preocupação qualquer. Tratava-se 
de escapar à morte, por isso, a mu-
lher de 36 anos tinha de se escon-
der nas matas de Miangalewa.
Os insurgentes tinham, mais uma 
vez, atacado aquela localidade do 
Posto Administrativo de Chitun-
da, distrito de Muidumbe. Como o 
SAVANA vem reportando, Mian-
galewa, a primeira localidade de 
Muidumbe depois do rio Messalo, 
onde fica o histórico regadio Ngu-
re, é uma das regiões mais afecta-
das pelo conflito armado de Cabo 
Delgado, sendo uma das zonas de 
influência dos insurgentes. 
Eram primeiras horas do dia da 
mulher moçambicana quando os 
insurgentes entraram em Mianga-
lewa. Primeiro convidaram a po-
pulação a não fugir, mas, momen-
tos depois, começaram a disparar 
contra tudo e todos, matando, pelo 
menos, sete pessoas e destruindo 
várias casas.
Eram três grupos, mas Flora Tena 
não teve tempo para conta-los. Sua 
prioridade era fugir, por isso, só 
sabe dizer que “eram muitos”. Foi 
viver para a mata durante três dias, 
juntamente com os restantes nove 
membros da família, dos quais seis 
crianças.
Ao 4º dia, seguiram para Litaman-
da, a primeira aldeia de Macomia 
depois de atravessar o rio Messalo. 
Mas só pararam depois de 6 km, 
quando atingiram Chai. Foi nes-
ta aldeia, conhecida nos livros da 
história oficial como o local do pri-
meiro tiro para a luta de libertação 
nacional, em 1964, onde pernoita-
ram durante outros três dias, antes 
de percorrerem, também a pé, cerca 
de 45 km até à vila de Macomia.
“Pelo caminho, bebíamos água de 
charcos e comíamos mandiocas e 
canas que arrancávamos nas ma-
chambas”, conta Tena, que deixou 
tudo para trás.
O ataque de 7 de Abril não era o 
primeiro do ano em Miangalewa. 
Já em princípios do 2020, Flora 
Tena já tinha se refugiado em Ma-
comia, na sequência de mais uma 
incursão armada na sua localidade.
Só que, no ataque de Abril, é como 

se os “Al-Shababes” tivessem se-
guido as peugadas da Flora que, 
a 28 de Maio, acordava aos tiros 
na vila de Macomia. Repetia-se, 
assim, uma peça por si conhecida. 
Por isso, tratou, imediatamente, de 
procurar o caminho para a mata, 
onde, de novo com a família, foi 
ficar por 4 dias. Quando, do novo 
esconderijo, receberam a notícia 
de que os “Al-Shababes” já tinham 
deixado a vila de Macomia, três 
dias depois, até regressaram à casa. 
Mas, além de a vila estava irreco-
nhecível, o cenário não era de sos-
sego.
Decidiram, então, procurar cami-
nho para a capital provincial. “Saí-
mos por medo”, diz Flora Tena, 
antes que o esposo, ate aí quieto, a 
interrompa.
“Não havia nada para sobrevi-
vermos. Era só fogo. Queimaram 
tudo”, diz Salimo Issa, 47 anos, 
que também acusa medo. Mas e 
a protecção militar? Perguntamos. 
Issa espera que o nosso tradutor 
dê significado à nossa pergunta em 
“shimakonde”.
Logo que lhe é dito que queremos 
saber do papel das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), ele abana a 
cabeça em vigorosa reprovação.
“Os militares são os primeiros a fu-
gir”, responde, confirmando, mes-
mo sem nunca ter lido Jornal, o 
que o SAVANA  vem avançando, 
nomeadamente que, ao se aperce-
berem da aproximação dos insur-
gentes, os militares, ou pelo menos 
alguns, têm abandonado posições e 
se desfazendo de fardamento mi-
litar para se juntarem à população 
civil.
Em Pemba, o casal Flora e Salimo, 
juntamente com filhos, está numa 
casa que, por causa da guerra, hoje 
acolhe três dezenas de pessoas.
“Não temos comida. Há dias que 
dormimos sem jantar”, diz Issa. 
Perguntámo-lo se pensa em re-
gressar à casa, ao que responde de 
tal forma que acaba por arrancar 
gargalhada dos demais deslocados.
“Não estou a pensar em regressar. 
Pelo contrário, estou a pensar em 
ir para frente. Até se possível em 
Maputo e ficar lá mesmo”, diz, de-
sesperadamente.
Flora, a esposa, até pensa em re-
gressar à casa, onde deixou tudo, 
mas antes, “estamos a pedir o fim 
da guerra; estamos a pedir a paz”.

Nem aos velhos a guerra 
poupa 
Filomena Agostinho é idosa. Tem 

72 anos de idade. Mas nem com 
essa idade a guerra a poupou.
A idosa foi obrigada a arranjar for-
ças para fugir de Macomia, quan-

do, a 28 de Maio, começou a ouvir 

disparos na vila, logo à madrugada. 

Filomena foi pernoitar na aldeia de 

Lincangano, mas, no dia seguin-

te, partiu, logo cedo, para a aldeia 

Chicomo, porque ouvia helicóp-

teros a bombardearem as aldeias 

vizinhas.  

Eram as aeronaves da Dyck Advi-

sory Group (DAG), a empresa de 

segurança privada sediada na Áfri-

ca do Sul e de propriedade de um 

ex-coronel militar do Zimbabwe, 

Lionel Dyck, desde este ano envol-

vida nas operações contra a insur-

gência em Cabo Delgado. 

Com medo, vovó Filomena seguiu, 

na companhia de 7 outros desloca-

dos, incluindo crianças, até a aldeia 

de Iba, no vizinho distrito de Me-

luco, onde só chegariam as 15h. De 

casa, não conseguiu levar nada. Até 

porque conta, no meio de um sor-

riso que disfarça dor, que um dos 

seus netos saiu nu, sem uma úni-

ca roupa, porque não havia tempo 

para mais nada.

A idosa só chegaria a Pemba a 2 

de Junho. Nas matas, deixou um 

dos seus filhos e 4 netos, não tendo 

notícia sobre eles. Também confir-

ma ter fugido com militares, 10 nas 

suas contas, que desceram no en-

troncamento de Silva Macua.

Com o corpo envolto numa capu-

lana com cores da Organização da 

Mulher Moçambicana (OMM), 

uma organização social da Freli-
mo, lança um vigoroso pedido de 
socorro ao Governo deste partido.

“Queria ser médico, doutor 
ou jornalista”
Afonso Jorge, 22 anos, é o exemplo 
de quem viu seus sonhos adiados 
por causa da guerra. Viu-se forçado 
a deixar Miangalewa a 22 de Abril 
deste ano quando os insurgentes 
voltaram a atacar a aldeia. 
“Chegaram às 6h e começaram a 
disparar. Então, fugi para a mata”, 
diz. Mas, as 16 horas do dia se-
guinte, regressaria à aldeia, quando 
os disparos cessaram. 
Mas já não havia casa para albergá-
-lo. O fogo tinha tomado conta de 
tudo, incluindo o seu certificado da 
12ª classe que acabava de levantar 
na Escola Secundária de Luanda, 
em Muidumbe, onde em 2019 
concluiu o nível médio. 
Ao que acompanhou, houve várias 
mortes, mas, com seus próprios 
olhos, viu apenas cinco vítimas, 
incluindo o seu primo Mateus, de 
29 anos.
Aterrorizado, a opção foi regressar 
à mata para ai passar a noite antes 
de, no dia seguinte, atravessar o rio 
Messalo em direcção à Pemba. 
Jorge preparava-se para continuar 
com estudos próximo ano, mas 
tudo foi abaixo. E, como qualquer 
ser humano com direitos, tinha so-
nhos: “queria ser médico, doutor ou 
jornalista”, diz.

Passeou com “Al-Shababes”
Dallas Jonas, 20 anos, era aluno 
da 6ª classe na Escola Primária e 
Completa de Miangalewa. Quan-
do, na manhã de 7 de Abril, deu 
de olhos com os “Al-Shababes”, 
ensaiou correr, mas eles lhe apon-
taram as armas e ameaçaram dis-
parar caso não parasse. 
Estava entre a vida e a morte. Era 
se entregar ou se entregar. Era dis-
so mesmo que a sua vida dependia, 
naquela altura em que um “dedo 
insurgente” estava no gatilho de 
uma arma que Jonas desconhece a 
marca.
Depois de se entregar, Jonas foi 
dito por um dos líderes do grupo 
que não precisava fugir porque a 
população não era o alvo, mas sim 
os militares. Da mesma forma que, 
lhe disseram, semanas antes, não 
tinham atacado populações, mas 
sim militares, nas vilas da Mocím-
boa e Quissanga.
Ao que lhe informaram, dele só 
queriam que lhes acompanhasse 
até ao bairro Machava, onde estava 
outro grupo dos atacantes. Mesmo 
com o discurso tranquilizador, os 
populares puseram-se em fuga.
Até que os “Al-Shababes” deram 
de caras com milicianos, a quem 

abriram fogo, que viria a matar e a 
destruir em Miangalewa.
Foi durante esse tiroteio, quando 
os “Al-Shababes” estavam voltados 
aos milicianos, que Jonas conse-
guiu se escapulir. 

“Disparavam muito”
Cassiano Chitine, 27 anos, saiu de 
Miangalewa a 20 de Novembro do 
ano passado. Por quê? Pergunta-
mos-lhe, quase cinicamente, como, 
às vezes, exige o jornalismo.
“Houve ataque no dia 16. Entra-
ram às 18 e só saíram às 5h do dia 
17. Disparavam muito. Eram só 
disparos e gritos Alah Akbar”, res-
ponde ele. 
Na sequência dos intensos dispa-
ros, foi se esconder na mata duran-
te 4 dias, sem comida nem agua. 
Quando regressou à aldeia, de al-
deia só havia nome. Talvez fosse já 
um deserto.  
Chitine lembra-se de encontrar o 
corpo de um funcionário ligado 
às obras de reabilitação da ponte 
sobre o rio Messalo, que só o re-
conheceu depois que localizou a 
cabeça decepada pelos insurgentes.
Nada que lhe sossegasse. Levou os 
seus, mãe, esposa, 2 filhos e 4 ir-
mãos, para Pemba, onde aluga, a 2 
mil meticais, uma casa de tipo 2.
Sem que lhe perguntássemos, dis-
se ter fugido com militares, o que 
nunca compreendeu. “Fugiram 
connosco. Quando lhes vimos a 
fugir, ficámos com medo porque 
era suposto eles nos protegerem”, 
diz. A fome lhe lembra o que ficou 
em Miangalewa. “Comida é aquela 
que queimaram”, diz.
Por sua vez, João Aleixo, 35 anos, 
saiu de Xitunda, no distrito de 
Muidumbe, em Dezembro de 
2019, num dos ataques àquela al-
deia. 
Fugiu com a família para a mata. 
Quando, mais tarde, regressou para 
abrir a casa, até pensou que tives-
se perdido o endereço. Mas nada 
errado. Casa é que não havia. No 
seu lugar, cinza e outros vestígios 
de fogo. 
Antes de viver os dissabores da 
guerra, não lhe passava pela cabe-
ça que um dia seria acolhido na 
família da esposa, onde está hoje, 
no bairro de Mahate, arredores de 
Pemba.
Daniel Carlitos, 27 anos, saiu de 
Mbau a 24 de Setembro. Para além 
da esposa e do filho, nada mais 
consegui levar. Deixou tudo para 
trás. Com os seus, foi passar uma 
noite em Miangalewa e, dia se-
guinte, o destino era para Muxara, 
onde também vive em casa da fa-
mília da esposa.

Deslocados em concentração no centro de acolhimento da EPC de Manono

Onde as tendas não chegam para todos, os deslocados recorrem à construção com material local
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1- Aliança entre negócios 
ilícitos e islamitas arma-
dos: Assente no interesse 

mútuo, esta hipótese im-

plicaria o eventual surgimento 

de um proto-estado islâmico 

em Cabo Delgado, de que be-

neficiariam ambos os grupos de 

intervenientes – um, pela conso-

lidação de uma forma radical de 

Islamismo em Cabo Delgado, e 

outro, pelo aumento dos lucros 

resultantes de transacções ilí-

citas, protegidas pela violência 

armada islamita. O estado mo-

çambicano perderia cada vez 

mais o controlo. Dada a ausência 

de indícios de um programa po-

lítico por parte dos insurgentes 

e do estabelecimento de uma 

base tributária própria, típica 

deste cenário, consideramos este 

cenário, por enquanto, irrealista 

e pouco provável. Para imitar o 

êxito do modelo do al-Shabaab 

na Somália, o grupo islâmico 

de Cabo Delgado pode não es-

tar suficientemente enraizado 

na cultura local, impregnada 

de sufismo popular ao longo de 

séculos. Isto faz com que o sur-

gimento de um proto-Estado is-

lâmico que favoreça agentes eco-

nómicos ilícitos não seja muito 

provável nesta altura. 

2- Insurgentes como braço do 
ISIS: Este cenário, muito co-

mum nos actuais relatórios so-

bre a guerra em Cabo Delgado, 

identificaria os insurgentes mo-

çambicanos, cada vez mais bem 

equipados e mais bem formados, 

como executores de uma acção 

armada jihadista em Cabo Del-

gado, que constituiria o primeiro 

passo de uma incorporação de 

Cabo Delgado numa ISCAP 

dominada por islamitas. Neste 

caso, a ISCAP seria considerada 

«dona» da violência. O facto de 

os rebeldes terem empunhado 

a bandeira do ISIS em ataques 

a vilas de Cabo Delgado e de o 

ISIS ter reivindicado os ataques 

no prazo de 24 horas seriam in-

dicadores da probabilidade deste 

cenário. Tal como no Cenário 

1, porém, há dúvidas quanto ao 

programa político dos insurgen-

tes, quanto à origem das suas 

armas e mantimentos, e quanto 

ao seu local de treino. Também 

seria necessário explicar como 

é que os andrajosos insurgen-

tes dos primeiros momentos da 

ofensiva islamita de finais de 

2017 se transformaram numa 

força de combate bem organiza-

da e bem equipada, que conhece 

bem o terreno em Cabo Delga-

do. Apesar destas ressalvas, neste 

momento, este cenário parece 

mais realista e mais provável que 

o Cenário 1. 

Seis cenários para Cabo Delgado
Por Francisco Almeida dos Santos, CMI* 

3- Homens Grandes macondes 
e secessão de Cabo Delgado: 
Este cenário assenta na cons-

tatação de que muitos cidadãos 

de Cabo Delgado consideram 

que a riqueza da província em 

gás natural lhes pertence e tem 

de ser defendida contra o inte-

resse dominante dos «sulistas». 

Agora que o poder político e 

uma parte do poder militar se 

deslocou para Cabo Delgado, 

onde se pensam encontrar as ri-

quezas do país, o sonho do Nka-

vandame de um Cabo Delgado 

rico e parcialmente autónomo 

sob domínio maconde pode ser 

considerado menos fantasioso 

que quando o líder maconde foi 

morto por ter dado conta desse 

sonho. Este cenário implicaria 

também a atenuação de confli-

tos intraétnicos. Neste cenário, 

a elite maconde seria conside-

rada «dona» da violência, mas 

as acções armadas podem ser 

executadas por outros, até por 

unidades especializadas ocultas, 

possivelmente com o apoio de 

empresas militares privadas do 

tipo do Grupo Wagner. O facto 

de os Homens Grandes macon-

des terem uma posição sólida na 

liderança política da Frelimo e 

beneficiarem de oportunidades 

de negócio em todo o país faz 

com que este cenário não seja 

nem realista nem provável. 

4- Revolta mwani inspirada pelo 
islamismos contra a dominação 
maconde e da Frelimo: Este ce-

nário implica uma tentativa mi-

litar de reafirmar o modo de vida 

e a religião dos falantes de ou-

tras línguas que não o maconde 

em Cabo Delgado. Dialectos do 

grupo linguístico macua, a que 

pertence o mwani, são falados 

pela maioria dos moçambicanos, 

também em Cabo Delgado. E o 

Islão é, segundo o censo popu-

lacional de 2017, de longe a re-

ligião dominante em Cabo Del-

gado, tanto nas zonas urbanas 

como zonas rurais, seguida pelo 

catolicismo. Este cenário pres-

suporia uma rebelião da maio-

ria muçulmana da costa swaili 

contra o regime minoritário que 

representa o estado da Frelimo, 

considerado opressivo e corrup-

to. Dois pormenores podem ser-

vir de indicadores. Em primeiro 

lugar, muitos dos insurgentes 

parecem ser falantes de mwani 

ou swali e, em segundo lugar, pa-

recem estar a recrutar seguidores 

na província adjacente de Nam-

pula, predominantemente nas 

zonas e distritos costeiros, com 

uma grande afinidade cultural e 

religiosa com os de Cabo Delga-

do. Uma «aliança de conveniên-

cia» com as FDA, o ISIS e/ou 

os rebeldes da costa swaili tan-

zaniana seria interpretada como 

um reforço do poder bélico dos 

rebeldes e visaria promover o Is-

lão como religião predominante. 

Este cenário é, a nosso ver, rea-

lista e provável, também porque 

implica um enraizamento na 

cultura local. 

5- Antigos detentores de poder 

e recursos contra os interes-

ses dos novos poderosos: Este 

cenário representa um tipo de 

conspiração militar apoiada por 

assistência de segurança externa, 

por exemplo pelo FSG de Eric 

Prince e dos seus apoiantes, lide-

rados pelos membros do grupo 

de Guebuza que, durante muito 

tempo, foram os anteriores de-

tentores do poder. Teria o duplo 

objectivo de destruir qualquer 

sonho secessionista à nascen-

ça e consolidar o domínio dos 

«sulistas», e controlar a riqueza 

extractiva de Cabo Delgado sob 

o lema da unidade nacional. A 

sua motivação estratégica pode 

incluir a vingança contra um 

«tribalista» indesejado novo no 

poder, mas também a prevenção 

da erosão do domínio histórico 

dos ‘sulistas’ sobre os recursos 

políticos e económicos de todo 

o país, associados ao medo de 

tais perdas. Na nossa análise, 

consideramos realista e provável 

este cenário, que parece ter um 

número considerável de adeptos 

em Cabo Delgado e não só. 

6- Sobreposição parcial de cená-

rios: Teoricamente, não se pode 

excluir a sobreposição parcial e 

temporária dos interesses dos 

intervenientes. Poder-se-ia pen-

sar, por exemplo, numa intersec-

ção dos Cenários 1 e 2, o que 

implicaria um juntar de forças 

entre o ISIS, negócios ilícitos e 

grupos armados jihadistas locais 

a fim de criar um proto-estado 

islâmico em Cabo Delgado para 

evitar o domínio dos «norte-

nhos» e o seu controlo sobre as 

indústrias extractivas. Poderia 

também ver-se alguma sobre-

posição dos Cenários 1, 2 e 3, o 

que certamente teria de ser con-

siderado um cenário pessimista. 

Também se poderia imaginar 

uma intersecção entre os Cená-

rios 1 e 5, em que os principais 

actores do Cenário 5 usam um 

«estilo» islâmico na sua acção 

armada para tentar alcançar os 

seus interesses estratégicos, sem 

necessariamente tentarem criar 

um proto-estado islâmico. 

Perspectivas sombrias 
Se houver um fundo de verdade 

nas análises e nos cenários atrás 

apresentados, as consequências 

para Moçambique, como o co-

nhecemos hoje, seriam enormes 

e devastadoras. Os projectos 

de GNL parariam, devido aos 

ataques e às elevadas despesas 

gerais de segurança, e, por con-

seguinte, elevados custos opera-

cionais, ou seriam, pelo menos, 

substancialmente reduzidos. To-

das as outras indústrias extrac-

tivas sofreriam provavelmente 

consequências semelhantes, uma 

vez que são vulneráveis a tais 

ataques e não podem ser prote-

gidas pela limitada capacidade 

das FDS nacionais. 

As feridas latentes, políticas, ét-

nicas e religiosas, antigas e novas, 

certamente se abririam de novo 

e não só dividiriam Cabo Del-

gado, mas possivelmente todo o 

país, sob a forma de uma guerra 

civil que se propagaria do nor-

te de Moçambique em direcção 

ao centro, prolongando-se para 

sul. Estas feridas, mal saradas, 

podem também atribuir-se ao 

facto de a Frelimo ter assumido 

o poder levando à prática a sua 

ideia de um Estado ao serviço da 

elite política e militar, e à exclu-

são sistemática de grande parte 

da população do acesso ao po-

der, aos recursos e aos serviços, 

exclusão essa muitas vezes im-

posta pela guerra como principal 

forma de governação (Bertelsen, 

2016). 

Um cenário assim tão pessimista 

implicaria grandes dificuldades 

para conceber e organizar plata-

formas nacionais, regionais (por 

exemplo, via SADC) e interna-

cionais que visem encontrar so-

luções negociadas ou medidas de 

atenuação de conflitos. E não se 

poderia excluir uma divisão ter-

ritorial de Moçambique, como a 

da Somália.21 É, pois, da máxi-

ma urgência ponderar a facilita-

ção de condições regionais e in-

ternacionais que permitam uma 

discussão franca e aberta das 

questões, com todos os interve-

nientes, e permitir investigação 

no terreno, necessária para tes-

tar a plausibilidade dos cenários 

atrás apresentados. 

Como acção imediata, o gover-

no Nyusi teria de responder ao 

apelo da sociedade civil e dos 

seus líderes, incluindo os líderes 

de grupos religiosos, para deixar 

de procurar uma «solução» mi-

litar para o conflito e recusar e 

banir qualquer apoio externo, 

ou seja, a internacionalização da 

guerra, e acabar com a proibi-

ção dos meios de comunicação 

e da investigação independen-

tes. O Governo moçambicano 

teria também de ser colocado 

sob maior pressão internacional 

para reconhecer oficialmente o 

número crescente de deslocados 

internos e permitir que a ajuda 

humanitária mitigue a situação 

dramática de mais de 160.000 

mulheres, homens e crianças que 

ficaram sem lar, e são assediadas, 

torturadas e mortas por agentes 

das FDS em lugares onde bus-

cam refúgio, nomeadamente na 

faixa costeira de Cabo Delgado. 

Além disso, é urgente que a pro-

posta de académicos e intelec-

tuais moçambicanos seja levada 

a sério, dando-se o apoio devido 

ao estabelecimento de uma pla-

taforma ou convenção nacio-

nal para repensar Moçambique 

– política, económica, social e 

administrativamente – com base 

na justiça social, inclusão, equilí-

brio fiscal regional e desmilitari-

zação das mentes. 

*pseudónimo. Trabalho executado 
para o CMI - CHR Michelsen 
Institute de Bergen, Noruega. O 
texto editado é parte de um traba-
lho de pesquisa intitulado “Guerra 
no Norte de Moçambique, uma 
Região Rica em Recursos Naturais 
– Seis Cenários”. A edição e o título 
são da responsabilidade do SAVA-
NA. Correspondência para o autor: 
dossantosfrancisco939@gmail.com  

Arrendo dois apartamentos Dúplex’s no 
Bairro do Triunfo 2 com as seguintes carac-
terística por cada: climatizado, sala enor-
me, 4 quartos suítes com guarda-roupas, 
escritório, cozinha americana, piscina,  jar-
dim, dependência com quarto, lavandaria 
e  estacionamento para até 3 carros. Valor 
da renda a negociar, Contacto: 82 8026095 
ou 85 2527522. Sem intermediárias.

A P A R T A M E N T O S 
DÚPLEX’s COM PISCINAS



PUBLICIDADE 7Savana 12-06-2020 SOCIEDADEPUBLICIDADE
Ar

t D
ire

ct
io

n 
by

 w
w

w
.b

an
gb

an
g.

ag
en

cy



PUBLICIDADE8 Savana 12-06-2020SOCIEDADE

Câmaras de vigilância

SOCIEDADE

Continua na Pág. 10

Partindo da cidade de 

Maputo no sentido 

Oeste em direcção à 

Matola, ao longo da 

Avenida Joaquim Chissano, um 

poste alto de cor branca posicio-

na-se à esquerda, uns metros de-

pois da intersecção com a Acor-

dos de Lusaka, a principal via 

para o Aeroporto Internacional 

de Mavalane.

No topo do poste está uma bar-

ra que atravessa a avenida, com-

pletando a estrutura de um “L” 

invertido. A meio da barra pode-

-se ver um conjunto de disposi-

tivos electrónicos, entre os quais 

um holofote, que quando ligado 

projecta uma intensa luz capaz 

de encandear quem estiver à sua 

frente. A intensidade da luz é tão 

forte que os semáforos abaixo 

tornam-se quase invisíveis.

Este é o mundo da vigilância 

em massa. Todos queremos viver 

seguros, de tal modo que acei-

taremos qualquer proposta que 

nos prometa um ambiente de 

segurança, livre de gangs de cri-

minosos, livremente calcorreando 

as nossas estradas, ruelas e outros 

lugares públicos.

Terá sido com tal sentimento de 

alívio que a partir de 2014, os re-

sidentes das cidades de Maputo 

e da Matola aperceberam-se do 

início da instalação de novas e 

sofisticadas câmaras de vigilân-

cia nos principais cruzamentos. 

Nenhuma informação foi então 

oficialmente dada ao público, mas 

ficou-se a saber que se tratava de 

um sistema para controlar os mo-

vimentos nos espaços públicos, e 

dessa forma contribuir para a re-

dução do crime. 

Maputo e Matola têm sido as-

solados por crimes violentos, por 

vezes levando até à morte. Ra-

ramente tais crimes são esclare-

cidos, conduzindo a justificadas 

suspeitas públicas de que elemen-

tos da polícia ou de outras forças 

de segurança estejam envolvidos, 

dado que na maioria dos casos as 

vítimas são membros da oposição 

ou activistas da sociedade civil 

críticos ao governo. 

Argumentava-se também que o 

projecto, desde então em expan-

são para outras cidades e vilas, 

seria utilizado para controlo de 

trânsito, facilitando a investiga-

ção de casos relacionados com 

acidentes de viação. 

Assim, apesar de serem incon-

venientes, as câmaras poderiam 

contribuir para o melhoramento 

da segurança pública. No míni-

mo, constituiriam um elemento 

de dissuasão para os criminosos, 

que iriam perceber que os seus 

dias de impunidade tinham che-

gado ao fim. Mas tudo isto seria 

conseguido a custo da privacidade 

e da legislação nacional que regu-

la o regime aplicável à aquisição 

de bens e serviços para o Estado. 

Na altura da instalação das câ-

maras não havia legislação em 

Moçambique que cobrisse um 

sistema de vigilância pública por 

meios electrónicos, o parlamento 

ficou completamente à margem 

de um processo tão intrusivo 

como este, e o projecto não foi su-

jeito aos procedimentos normais 

de concurso público.

Mussumbuluco Guebuza 
Segundo informações não oficial-

mente confirmadas, são, no total, 

450 câmaras a serem instaladas 

nas cidades de Maputo e Matola. 

Não há dados sobre o número das 

que serão montadas nas outras ci-

dades ou vilas.  

Destas câmaras, a mais comprida 

é uma HD IR Network Box, com 

um sensor Sony ½ 8”, com capa-

cidade de recolha de imagens e 

som de alta qualidade a qualquer 

hora do dia ou da noite. 

O outro dispositivo, na forma de 

um globo, é uma HD IR Network 

high-speed PTZ dome, que pode 

captar áudio e vídeo em alta de-

finição, e transmissão sem fio. 

Tem capacidade de rotação de 

360 graus em todos os sentidos, 

lente focal até 20 vezes, sensor de 

movimento e capacidade de cap-

tação, com clareza, de qualquer 

objecto de dia ou à noite, até uma 

distância de 80 metros. 

Todos estes dispositivos possuem 

capacidade para transmitir infor-

mação e dados a um chamado 

Comando Nacional de Intercep-

ção. 

Avaliado em 140 milhões de dó-

lares, o projecto foi adjudicado 

a um consórcio que envolve a 

Msumbiji Investmentos Limita-

da, e a chinesa Zhong Xing Te-

lecommunications Equipment 

Company Limited (ZTE), ao 

abrigo de um contrato com a 

Casa Militar da Presidência da 

República de Moçambique. 

Estatutariamente, a Casa Mili-

tar não tem nenhum papel como 

instituição de segurança pública. 

O seu estatuto orgânico atribui à 

Casa Militar a responsabilidade 

de “zelar pela segurança pessoal 

do Presidente da República, sua 

família e convidados e das ins-

talações”, para além de “proteger 

os locais ocupados, permanente-

mente ou a título provisório, pelo 

Chefe do Estado, incluindo regu-

lamentar o acesso” a tais locais. 

A Msumbiji Investmentos é 

propriedade de Mussumbuluco 

Guebuza, filho do antigo Presi-

dente da República, Armando 

Guebuza. Foi durante o segun-

do mandato de Guebuza que foi 

feita a adjudicação deste projec-

to, tornando legítimas questões 

levantadas sobre a ausência de 

transparência e de capacidade 

técnica.

Interceptar e desencriptar
O projecto inclui equipamento 

capaz de interceptar, em tempo 

real, chamadas telefónicas de voz, 

mensagens de texto (sms), correio 

electrónico, comunicações por 

voz através do protocolo de inter-

net (VOIP), e dados trocados por 

FTP ou TELNET. Tem capaci-

dade ainda para desencriptar da-

dos em dispositivos considerados 

altamente seguros.  

“O tempo de desencriptação do 

logaritmo A51 é de menos de um 

segundo, com mais de 87% de su-

cesso”, diz uma apresentação da 

ZTE. Quanto ao logaritmo A52, 

o processo de desencriptação é 

o mesmo, mas aqui com quase 

100% de rácio de sucesso”.

A ZTE diz que “com o rápido 

desenvolvimento das tecnologias 

de telecomunicações nos anos 

noventa, mudou o estilo de vida 

dos cidadãos, com a disponibili-

zação de abundante e convenien-

te informação”. Nota, contudo, 

que “isto criou a oportunidade de 

criminosos disseminarem os seus 

produtos, incluindo o terrorismo, 

pornografia, jogos de azar e ou-

tra informação que pode colocar 

em perigo a segurança nacional, a 

segurança dos cidadãos e de pro-

priedade através do uso da inter-

net e do correio electrónico”. 

Acredita, por isso, ter-se torna-

do “imperativo que o governo de 

Moçambique seja capaz de moni-

torar este grande fluxo de infor-

mação”.

Numa atitude tipicamente mer-

cantilista, a ZTE conclui que 

“nós podemos fornecer à Casa 

Militar (da Presidência da Repú-

blica de Moçambique) uma solu-

ção sistematizada e integrada de 

intercepção”.

A “solução” inclui ainda equipa-

mento que permite às autorida-

des identificar a localização exac-

ta do equipamento que estiver a 

ser interceptado. 

Mas apesar de o governo gas-

tar esta monstruosa quantia de 

dinheiro, ostensivamente para 

melhorar a segurança pública, 

existem poucas evidências que 

mostrem que tal objectivo está a 

ser alcançado.

Continuam a ocorrer crimes vio-

lentos, sem que a polícia mostre 

que tenha melhorado a sua capa-

cidade de investigação, apesar dos 

mesmos se verificarem nos mes-

mos locais onde foram instaladas 

câmaras de vigilância. 

Em Maio de 2016, o académico e 

comentarista José Jaime Macuane 

foi raptado e violentamente agre-

dido, quando saía de casa para o 

seu local de trabalho. 

No dia 27 de Março de 2018, o 

jornalista e advogado de direi-

tos humanos Ericino de Salema 

foi raptado em plena luz do dia, 

quando saía da sede do Sindicato 

Nacional de Jornalistas (SNJ), a 

cerca de um quilómetro de dis-

tância da Ponta Vermelha, a re-

sidência oficial do Presidente da 

República. Salema foi torturado e 

abandonado à sua sorte cerca de 

20 quilómetro do local de onde 

havia sido raptado. 

A ausência de investigação sobre 

crimes, mesmo com a presença 

das câmaras de vigilância, leva a 

questionamentos sobre se as câ-

maras realmente funcionam. 

No dia 7 de Outubro de 2019, 

exactamente a uma semana an-

tes das eleições gerais, o activista 

Anastácio Matavele foi brutal-

mente morto a tiro quando saía 

de uma sessão de formação de 

observadores eleitorais em Xai-

-Xai, na província de Gaza. Os 

seus assassinos, que são agentes 

das forças especiais da polícia, 

só foram identificados simples-

mente porque na sua tentativa 

de fuga, envolveram-se num aci-

dente de viação do qual resultou a 

morte de um deles. 

No dia 28 de Novembro de 2019, 

Shelton Lalgy, de trinta anos de 

idade, filho do empresário de 

transportes Juneide Lalgy, foi 

raptado de manhã, quando re-

gressava do ginásio, num dos 

bairros mais nobres da cidade da 

Matola. Os raptores exigiam um 

valor de resgate que nunca che-

gou a ser revelado. O jovem só 

viria a ser libertado no dia 1 de 

Fevereiro de 2020. 

Negociações para o pagamento de 

resgates no crescente e lucrativo 

negócio dos raptos em Moçam-

bique são geralmente conduzidas 

através de contactos telefónicos. 

Um sistema funcional de moni-

toria e intercepção deste tipo de 

comunicações iria, sem dúvida, 

facilmente ajudar a rastrear os 

criminosos. 

Naquilo que parece constituir 

uma mudança de paradigma na 

indústria dos raptos, dois proemi-

nentes empresários que haviam 

sido raptados em Maputo e Ma-

tola foram libertados no mesmo 

dia em Maio último, em opera-

ções que de tão pacíficas foram 

objecto de muita suspeita. 

Questionado por jornalistas, em 

2018, sobre funcionamento do 

sistema de vigilância electróni-

ca, o então Ministro do Interior, 

Basílio Monteiro, dissera que não 

sabia quando é que as câmaras 

Como o governo usa a tecnologia para 
controlar cidadãos
Por Fernando Gonçalves*
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Gustavo Mavie,

entrariam em funcionamento.

O projecto, disse Monteiro, “está 

ainda numa fase de acabamento 

(…) não está perfeitamente fun-

cional”. 

Fontes não oficiais dizem que 

uma das razões porque o sistema 

não está ainda em uso tem a ver 

com o facto do governo de Mo-

çambique não ter conseguido pa-

gar a licença de uso do respectivo 

software. 

Questões submetidas à polícia 

sobre dados referentes ao crime 

antes e depois da instalação das 

câmaras de vigilância nunca ob-

tiveram resposta, apesar de terem 

sido feitas especificamente ao 

abrigo das disposições da Lei do 

Direito à Informação.

O facto de este projecto ter sido 

negociado quase em simultâneo 

com o do sistema integrado pro-

tecção costeira, que deu origem às 

dívidas ocultas, aliado à ausência 

de evidências claras de que o sis-

tema de segurança pública tenha 

melhorado como consequência 

da sua implementação, pode con-

duzir à conclusão de que também 

tenha sido um investimento sem 

retorno.

Por outro lado, na ausência de 

dados suficientemente esclarece-

dores sobre o seu funcionamento, 

devem ser justificáveis receios de 

que um sistema de vigilância em 

massa é susceptível de ser usa-

do de forma abusiva, como por 

exemplo, aproveitar-se do mes-

mo para a recolha de informação 

pessoal sensível, que não tenha 

necessariamente algo a ver com a 

segurança pública. 

Para um país cujo governo tem 

demonstrado tendências cada vez 

mais autoritárias, torna-se impe-

riosa a existência de mecanismos 

credíveis que garantam que um 

sistema de vigilância pública não 

se situe fora dos parâmetros do 

controlo judicial.

A aprovação da Lei das Teleco-

municações, em 2016, pode ter 

sido um bom ponto de partida, 

mas não basta. 

De entre as suas disposições, a 

referida lei impõe que o regula-

dor, os operadores e outros in-

tervenientes colaborem “com as 

autoridades policiais e os órgãos 

de administração da justiça, bem 

como com as demais instituições 

com legitimidade, disponibili-

zando informação, sobre a acti-

vidade que desenvolvem, sempre 

que solicitadas de devidamente 

fundamentadas”.

Exige, ainda, que todas as em-

presas operadoras devem “ter um 

sistema devidamente operacional 

e eficiente de intercepção legal de 

comunicações, para efeitos de in-

vestigação criminal”.

Embora a lei tente suavizar tal 

sistema altamente intrusivo, afir-

mando que a intercepção “só 

pode ser autorizada por despacho 

de um Juiz de Instrução Crimi-

nal”, a imposição aos provedores 

de serviços de uma obrigação 

Por razões de carácter pro-

fissional, não me foi pos-

sível terminar o artigo de 

opinião que preparei para 

a última edição do jornal, sobre a 

escolha de Gustavo Mavie para a 

Comissão de Ética Pública e com 

a qual estou em desacordo. Nada 

de extravagante na minha opinião.

No entretanto, o indivíduo em 

causa, pôs a circular prosa insul-

tuosa e manipuladora, como é seu 

habitual. Como as tais linhas são 

mais uma evidência da sua intole-

rância e falta de rigor profissional, 

considero importante comentar 

alguns elementos de facto.

Ao contrário da narrativa vitimi-

zadora que reclama nos seus mais 

recentes textos, Mavie foi promo-

vido e apoiado pelas chefias da 

AIM para se tornar repórter. Ele 

chegou à AIM como operador de 

telex e foi posteriormente apoiado 

para entrar para a redacção como 

estagiário. Como outros seus cole-

gas. E nada de extraordinário.

Mais tarde, foi apoiado e auto-

rizado a matricular-se na Escola 

de Jornalismo. O chefe de redac-

ção era eu. Que o apoiei e que lhe 

editei centenas de textos ao longo 

de uma década. É difícil conceber, 

que vários ministros da Informa-

ção, que tinham a AIM sob rigo-

roso e espartano escrutínio, em 

adição à Frelimo que sempre teve 

a sua antena em cima da agência, 

tenham permitido as perseguições 

e desvios à Constituição da Re-

pública tenham acontecido entre 

1980 e 1991 como reporta Mavie.

Com outros colegas, saí da AIM 

em 1992 para formar a coopera-

tiva de jornalistas mediacoop. Lá 

deixei o Gustavo que, ao que me 

lembro, não tinha qualquer cargo 

de chefia. Em 2001, o ano em que 

supostamente me “rebelei” contra a 

sua nomeação como director, tinha 

saído da Agência há quase 10 anos. 

Em todos estes anos, é-me prati-

camente indiferente quem ocupa 

cargos de chefia na agência noti-

ciosa governamental.

Em 1993, os membros da me-

diacoop escolheram por unani-

midade, Salomão Moyana,  como 

futuro editor do jornal SAVANA 

e líder do projecto. Não houve 

eleição. A 21 de Janeiro de 1994 

estivemos todos juntos a celebrar 

na tipografia da Av. de Angola, o 

nascimento do primeiro semaná-

rio independente de Moçambique. 

Não me apercebi que o Gustavo 

andasse por lá.

Dois pormenores adicionais que 

nunca foram revelados publica-

mente. 

A ideia da criação da mediacoop 

nasceu no Lesotho, em 1990, 

numa reunião participada por 

mim e o Salomão Moyana. Só de-

pois vieram os outros fundadores. 

A mediacoop existe há 28 anos, 

não vive à custa do Orçamento do 

Estado, nem dos doadores. 

Em 1992, eu e o Salomão, convi-

dámos o Carlos Cardoso a liderar 

o projecto mediaFAX. Não houve 

inspiração russa, como já vi es-

crito. A conceptualização era mi-

nha, o sucesso da publicação vai 

maioritariamente para o Cardoso, 

uma mente genial que nos deixou 

extemporaneamente. Apesar de 

crítico de muitos conteúdos copy/

paste, é com uma pontinha de or-

gulho que vejo, por todo o país, a 

criação de “jornais por fax” ou “jor-

nais electrónicos”, paridos a partir 

da criação do mediaFAX a 25 de 

Maio de 1992.

Todos sabemos que não há per-

cursos lineares e cor de rosa. To-

dos cometemos erros e asneiras. 

Mesmo a história oficial da Freli-

Um erro de casting chamado Mavie

para a manutenção, a todo o mo-

mento, de tais equipamentos de 

intercepção sugere que de forma 

sistemática, as conversas dos ci-

dadãos estejam a ser indiscrimi-

nadamente escutadas.  

Um jurista disse, ao SAVANA, 

que a lei das telecomunicações é 

problemática, no sentido de que 

exige que os provedores de servi-

ços entreguem toda a informação 

que tenham na sua posse a pe-

dido do regulador, sem qualquer 

excepção. 

De forma significativa, o artigo 

64 da lei exige que as operadoras 

salvaguardem a confidencialidade 

das comunicações dos seus clien-

tes, mas ao mesmo tempo abre 

excepção, sem recurso a qualquer 

intervenção judicial, para “casos 

previstos na lei em matéria de 

processo criminal ou que interes-

se à segurança nacional e à pre-

venção do terrorismo, criminali-

dade e delinquência organizadas”. 

O regulador, diz o jurista, “usur-

pa as competências dos tribunais, 

quando obriga à disponibilização 

de toda a informação, incluin-

do a que seja classificada como 

confidencial ou que esteja sujei-

ta ao sigilo”. Acrescenta não ser 

razoável, por exemplo, que a en-

tidade reguladora “possa solicitar 

informação a uma operadora de 

telefonia móvel sobre as conver-

sas privadas de um jornalista ou 

activista, sem prévia autorização 

de um juiz”.

Outra fraqueza que se verifica 

na lei é a colocação de uma parte 

significativa de funções adminis-

trativas nas mãos de uma auto-

ridade reguladora cuja indepen-

dência não está garantida.

*Este artigo enquadra-se no Projec-

to sobre Media e Democracia, uma 

iniciativa do Departamento de Jor-

nalismo, Filme e TV da Universi-

dade de Joanesburgo e do Departa-

mento de Ciências de Comunicação 

da UNISA. 

mo, contada pelos vencedores, re-

conhece “contradições no seio do 

povo”.  

Apesar das limitações jornalísticas, 

o Gustavo conhece minimamente 

as dinâmicas de uma casa editorial. 

Mas porque serve os seus propósi-

tos políticos, quiçá o grupo de ar-

ruaceiros que o acompanha, tenta 

colocar à frente da direcção edito-

rial do “Canal de Moçambique”, 

um jornalista que, apesar de ser 

um dos seus ódios de estimação, 

há anos que não exerce essas fun-

ções devido a problemas de saúde, 

que são de conhecimento público.

Infelizmente, há falta de outros 

argumentos, a narrativa nostálgica 

é um expediente habitual para o 

Gustavo Mavie e alguns mais.

Voltando à questão da escolha 

parlamentar da Frelimo.

Não é preciso embrenhar-nos nas 

averiguações do Tribunal Admi-

nistrativo para tirarmos conclu-

sões sobre o candidato, embora o 

precedente, mais tarde, pode ter 

um efeito boomerang sobre quem 

o nomeou.

Não é preciso estabelecer parale-

los com Setina Titosse ou Manuel 

Chang sobre o princípio de pre-

sunção de inocência, porque há ju-

risdições diferentes no tocante ao 

âmbito do Tribunal Administrati-

vo e os tribunais judiciais que lida-

ram com aquela e eventualmente 

vão lidar com aquele.

Não colhe o argumento de que se 

é atacado por se ser militante da 

Frelimo. Alfredo Gamito é in-
questionavelmente da Frelimo e 
não me apercebi de qualquer coro 
de reprovação por estar na Comis-
são de Ética Pública. É cordato 
que a Presidência da Assembleia 
da República seja ocupada por 
alguém que pertence ao partido 
maioritário, quer se trate de Espe-
rança Bias ou, anteriormente, Ve-
rónica Macamo. Não me recordo 
de qualquer celeuma provocada 
pela eleição das duas deputadas. 
Incluindo a partir das bancadas da 
oposição.
Não é a primeira vez que o afirmo, 
a Frelimo é constituída, maiorita-
riamente, por pessoas de bem, ín-
tegras e honestas. Apesar das ma-
çãs podres. Não é de hoje. Por isso, 
antes e depois da independência, 
apreendi a respeitar muitas das fi-
guras que são uma referência neste 
país e além fronteiras. Isso não me 
fez membro ou titular de cartão 
partidário. O que trás limitações e 
discriminação, apesar de acontecer 
em democracia e não ser exclusi-
vo de Moçambique. Não guardo 
nenhuma mágoa por não ter assis-
tido aos fuzilamentos do Hulene, 
porque “a cobertura jornalística era 
reservada a membros do partido”.
Ao contrário dos predicados 
enunciados pelo actual chefe da 
bancada da Frelimo, o candida-
to escolhido para a Comissão de 
Ética Pública é um intolerante, é 
maquiavélico no sentido profundo 
do termo e de credenciais profis-
sionais dúbias.

Sem entrar em detalhes, bas-
ta consultar a prolífica produção 
ideológica exposta no Facebook, 
pródiga em ataques pessoais, in-
citamento ao ódio e à exclusão 
dos seus concidadãos porque não 
pensam como ele, não seguem os 
ditames do governo ou as políti-
cas conjunturais da Frelimo. Basta 
consultar a publicação “Estrela”, 
um jornal feito com dinheiro de 
empresários turcos e que tinha 
como director Gustavo Mavie na 
sua última aventura editorial. Nes-
sa publicação, e em estilo “pitbull”, 
cometeram-se os mais banais atro-
pelos às técnicas jornalísticas, no-
meadamente a citação de fontes 
noticiosas dúbias e a invenção de 
correspondentes externos. Tal era 
a falta de credibilidade da publi-
cação que, acabou por morrer, de 
óbito natural, ao fim de algumas 
semanas.
Se é normal na habitual oferta de 
mordomias intrapartidárias arran-
jarem-se uns “jobs for the boys” 
(empregos para os rapazes), tipo 
um lugar não executivo num Con-
selho de Administração de uma 
empresa participada pelo Estado, 
o lugar que aqui se disputa é uma 
comissão de ética. O que tem a 
ver com princípios, moral pública, 
probidade. Um lugar que, à parti-
da, afaste a controvérsia e que deva 
“”inspirar confiança  aos cidadãos 
para fortalecer a credibilidade da 
instituição e dos seus gestores”. 
Não admira que no seu partido, os 
que se consideram íntegros e im-
polutos tenham notórias dificulda-
des em engolir tão indigesto sapo. 
Se havia dúvidas se o seu partido já 
tinha batido no fundo, a sua can-
didatura mostra que vamos conti-
nuar a surpreender-nos . Dentro e 
fora da Frelimo.
No que ao “bater no fundo” con-

cerne.

Fernando Lima
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Desde o início dos ataques no Norte de Cabo Delgado, diversas hipóte-
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Resumo do Observador Rural N° 93

ASSIMETRIAS NO ACESSO AO ESTADO:

UM TERRENO FÉRTIL DE PENETRAÇÃO DO JIHADISMO ISLÂMICO?1 

João Feijó 

08 de Junho de 2020

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-93/
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O Tribunal Superior de 

Recurso (TSR) voltou a 

chumbar, uma vez mais, o 

recurso interposto pelos 

arguidos do processo nº 18/2019-C, 

conhecido como “o caso das dívidas 

ocultas”. Esta deliberação poderia 

abrir caminho para o arranque, em 

breve, do mais aguardado julga-

mento em Moçambique. Porém, tal 

como apurou o SAVANA de fontes 

internas, os advogados da defesa 

pretendem recorrer da decisão do 

TSR, o que pode atrasar ainda mais 

o julgamento. O chamado caso das 

dívidas ocultas está relacionado 

com empréstimos de mais de 2.2 

mil milhões de dólares, contratados 

ao arrepio das normas, entre 2013 a 

2014, na administração Guebuza.

Com excepção da arguida Márcia 

Caifaz Namburete, que foi despro-

nunciada e automaticamente conce-

dida a liberdade por persistirem dú-

vidas quanto a sua participação nos 

crimes de que era acusada, o Tribunal 

decidiu manter a acusação proferida 

em primeira instância sobre os 19 

arguidos e a respectiva prisão preven-

tiva. 

Desde aplicação da medida de coac-

ção gravosa (prisão preventiva) pelo 

juiz Délio Portugal, os advogados de 

defesa tem se desdobrado em recur-

sos no sentido de reverter as medidas, 

mas tem perdido várias dessas bata-

lhas. 

Desta vez não foi diferente. Volvidos 

sete meses após a defesa dos argui-

dos do processo das dívidas ocultas 

ter submetido recursos ao TSR por 

não concordarem com o despacho de 

pronúncia, o Tribunal veio a público 

através do acórdão, datado de 05 de 

Junho do presente ano, negar o seu 

provimento. 

Ao todo foram 17 dos 20 réus  que 

interpuseram recurso ao TSR em 

Novembro do ano passado e só este 

mês receberam a resposta. Entre eles, 

está o filho de Armando Guebuza, 

Ndambi Guebuza, o antigo do direc-

tor do SISE, Gregório Leão e o tam-

bém antigo director da Inteligência 

Económica na Secreta moçambicana 

e PCA das três empresas do calote 

(MAM, Ematum e Proíndicus), An-

tónio Carlos de Rosário. Lembre-se 

que, apesar da sua omnipresença em 

toda a operação que levou às chama-

das dívidas ocultas, Armando Gue-

buza tem conseguido o milagre de 

andar à chuva sem se molhar.

Na sua contestação a defesa reclama-

va, dentre vários pontos, a excessiva 

prisão preventiva, argumentando que 

não há risco de fuga dos réus e muito 

menos obstrução de provas, tendo em 

conta que, desde a primeira hora, tem 

colaborado com a justiça.

Igualmente, outros queixavam-se 

da não aplicabilidade aos seus cons-

tituintes de certos  crimes como é 

caso do peculato que segundos os 

causídicos é aplicado exclusivamente 

a funcionários públicos, bem como o 

facto da existência de indivíduos que 

deveriam ter sido constituídos argui-

dos no processo. 

Aliás, criticaram o modelo escolhido 

pelo Tribunal de recolher todo aquele 

que recebeu algum valor sem tomar 

em consideração o seu envolvimen-

to ou não no cometimento do cri-

me, alegando que há indivíduos que 

estavam a prestar serviços aos seus 

patrões ou familiares sem saber que 

estavam a comparticipar do crime.  

Não há dúvidas para os mandatários 

que o processo está prenhe de moti-

vações políticas e estranham que de 

todo aquele grupo tenha se sido des-

pronunciado apenas uma pessoa.

Contudo, o TSR reafirmou a decisão 

tomada pela 6ª secção Criminal do 

Tribunal Judicial da Cidade de Ma-

puto (TJCM), fazendo notar que os 

factos constantes nos autos indiciam 

bastante os arguidos pela prática dos 

crimes pelos quais são acusados para 

além da existência do  risco de fuga 

e destruição de provas. Inconforma-

dos com esta deliberação, a defesa 

promete recorrer junto do TS por 

considerar que a justiça não foi feita.  

Segundo apurou o SAVANA, junto 

de alguns advogados, o acórdão do 

TSR não debateu as causas do fundo 

e para não se dar muito trabalho op-

tou pela reprodução da acusação do 

Ministério Público. 

Há quem explicou que por se tratar 

de um processo que envolve 19 ar-

guidos quando surge um grupo que 

decide recorrer todos devem apanhar 

por tabela, porque os arguidos serão 

julgados ao mesmo tempo.  Deste 

modo, estão já a preparar a respecti-

va documentação para que até hoje, 

sexta-feira, dê entrada no Tribunal 

Supremo. 

Despronunciada  
Através do mesmo acórdão, o TSR 

decidiu despronunciar Márcia Biosse 

Namburete, esposa de Sérgio Nam-

burete, por subsistirem dúvidas quan-

to a sua participação nos crimes pelos 

quais vinha sendo indiciada.

Márcia Namburete foi detida em 

Agosto do ano passado, três meses 

após ter dado parto a gémeos. Estava 

em prisão preventiva no Estabeleci-

mento Penitenciário de Ndlavela, na 

província de Maputo. Aliás, enquan-

to grávida e já nos últimos meses de 

gestação houve uma ordem de prisão 

que depois não foi executada.

Márcia Namburete aparece como ar-

guida neste processo por ter recebido 

um valor de 50 mil euros transferidos 

para a sua conta pelo seu esposo Sér-

gio Namburete. 

Com recurso a uma transferência 

bancaria Márcia Namburete de-

volveu 10 mil euros ao seu esposo, 

sendo que o valor remanescente foi 

gasto com levantamento de pequenas 

parcelas que variavam de mil a 5 mil 

euros e através de cheques emitidos 

a seu favor e do seu esposo Sérgio 

Namburete. 

No processo, Sérgio Namburete é 

descrito como sendo proprietário da 

empresa SEN Consultoria e Inves-

timentos, criada a 18 de Novembro 

de 2014 com objectivo de ajudar Inês 

Moiane a receber valores da Privin-

vest, a empresa Iskandar Safa, o liba-

nês descrito na acusação americana 

como “o rei das burlas”.

A SEN rubricou um contrato de 

prestação de serviços de consultoria 

com a Logistic Internacional, Abu 

Dhabi, do grupo Privinvest, tendo 

sido pago 877.500,00 euros por um 

trabalho que chegou a ser executado, 

segundo consta da acusação. 

Por sua vez, Sérgio Namburete trans-

feriu 750 mil euros para Inês Moiane, 

secretária particular do ex-presidente 

Armando Guebuza, e ficado com 

127.500,00 euros pela sua participa-

ção na operação que visava facilitar a 

recepção de valores por parte da Inês 

Moiane. 

Actualmente, o processo conta com 

18 arguidos em prisão. Em paralelo a 

este processo a Procuradora Geral da 

República, Beatriz Buchili anunciou, 

no seu informe anual a  Assembleia 

da República, que corre um processo 

autónomo com 10 arguidos dos quais 

4 estrangeiros e 6 moçambicanos, in-

cluindo Manuel Chang. 

Há condições para 
julgamento - FMO
Quem manifestou satisfação pela 

decisão do TSR é o Fórum de Mo-

nitoria de Orçamento (FMO), que 

tem seguido de perto o escândalo 

das dívidas ocultas, que empurraram 

Moçambique para o descrédito no 

mercados internacionais.

Igualmente, o FMO apoia a despro-

nuncia de Márcia Namburete por en-

tender que ficou claro que não se jus-

tificava a privação de liberdade pelo 

seu nível de envolvimento no caso.

O FMO considera que estão assim 

criadas as condições para que se 

avance para o julgamento. A orga-

nização da sociedade civil, agora di-

rigida pelo Centro da Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), liderado 

por Adriano Nuvunga, exige que, 

para além de condenação dos argui-

dos, seja confiscado a favor do Estado 

todo o património dos implicados 

adquirido com dinheiro dos emprés-

timos escondidos.

Tendo em conta o interesse público 

que o processo suscita dentro e fora 

do país, o FMO defende a realiza-

ção das sessões de julgamento num 

local espaçoso de modo a permitir a 

participação do público e a criação 

de condições de trabalho aos órgãos 

de comunicação social, incluindo a 

possibilidade da sua transmissão em 

directo, tal como aconteceu no julga-

mento do caso Carlos Cardoso. 

Depois da nega do TSR no caso das dívidas ocultas

Processo segue ao TS
Por Argunaldo Nhampossa

Pelo menos 38 guerrilhei-
ros da Renamo em Sofala 
entregaram na semana 
passada as armas no âmbi-

to do processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração 

(DDR) do braço armado daquele 

partido de oposição.

“Trata-se do relançamento de um 
processo que começou com a as-
sinatura do acordo [de paz] em 
Agosto do ano passado”, disse o 
porta-voz da Renamo, José Man-
teigas.
A desmobilização deste grupo está 
a ser feita por fases, devido às me-
didas de prevenção contra a pande-
mia da covid-19.
A primeira fase decorreu na quinta-
-feira e foram abrangidos 20 guer-
rilheiros, que entregaram as armas 
e foram reintegrados na vida civil.
Na segunda fase, que decorre na 
presença do chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, e do presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, espera-se que 
mais 18 guerrilheiros sejam abran-
gidos.
“Estes combatentes estão a ser des-
mobilizados, mas isso tem de ser de 
forma digna e humanizada. Temos 
garantias da parte do Governo e da 
comunidade internacional que es-
tes indivíduos serão apoiados para 
que levem a sua vida normalmen-
te”, acrescentou.

Na quinta-feira da semana passa-

da, o ministro da Defesa Nacional, 

Jaime Neto, empossou Aníbal Ra-

fael Chefe, um oficial da guerrilha 

da Renamo, no cargo de director 

do Departamento de Comunica-

ções no Estado-Maior General das 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM).

A 03 de Dezembro do ano passado, 

10 oficiais da Renamo passaram a 

incorporar as fileiras do Comando-

-Geral da Polícia, no âmbito do 

processo de pacificação.

As oito entidades internacionais 

que financiam o processo de paz em 

Moçambique consideraram “passo 

importante” a retomada do DDR 

do braço armado da Renamo.

“O início do desarmamento e des-

mobilização dos ex-combatentes 

é a expressão concreta e há muito 

esperada deste acordo. É um passo 

importante a caminho da paz e re-

conciliação”, afirmou, num comu-

nicado conjunto da delegação da 

União Europeia (UE) em Maputo 

e Alemanha, Canadá, Noruega, Ir-

landa, Finlândia, Suíça e Botsuana.

A nota avança que a operação vai 

traduzir-se em benefícios sociais, 

económicos e políticos para Mo-

çambique.

Para os subscritores do comunica-

do, o arranque do DDR representa 

uma oportunidade histórica para o 

processo de paz em Moçambique.

“Mantemo-nos firmes no nosso 

compromisso de contribuir para 

uma paz definitiva e para o desen-

volvimento sustentável em Mo-

çambique”, lê-se na nota.

A UE e os sete países disponibi-

lizaram usd18.3 milhões para o 

apoio ao processo de paz em Mo-

çambique, no âmbito do Acordo de 

Paz e Reconciliação Nacional, assi-

nado no dia 06 de Agosto do ano 

passado.

“O elemento central é assegurar 

que os ex-combatentes recebam o 

apoio necessário na transição rumo 

à sua reintegração na comunidade”, 

refere a nota de imprensa.

O Acordo de Paz e Reconciliação 

Nacional é contestado pela autoin-

titulada Junta Militar da Renamo, 

dirigida pelo general Mariano 

Nyongo.

Reagindo aos novos desenvolvi-

mentos, Mariano Nyongo conside-

rou a acção nula.

Por seu turno, Mirko Manzoni, re-

presentante do secretário-geral da 

ONU para o processo de paz em 

Moçambique, disse estar disposto a 

ouvir Mariano Nyongo, porque não 

pode haver obstáculos ao processo 

de paz.

“Estamos disponíveis para discutir 

se o objetivo é a paz”, disse Mirko 

Manzoni, em declarações à im-

prensa, após uma cerimónia que 

marcou a desmobilização de guer-

rilheiros da Renamo, no quadro 

do Acordo de Paz e Reconciliação 

Nacional, no posto administrativo 

de Savane, na província de Sofala, 

centro de Moçambique.

Manzoni avançou que Mariano 

Nyongo o contactou, mas não for-

neceu mais detalhes sobre a abor-

dagem que o líder da autointitulada 

Junta Militar da Renamo fez.

Por seu turno, o chefe de Estado de 

Moçambique, Filipe Nyusi, mani-

festou-se aberto para dialogar com 

os dissidentes da Renamo.

“Nós estamos disponíveis para fa-

lar com eles e ouvir o que está mal 

neste processo de inclusão, reconci-

liação e tolerância”, declarou Nyusi.

DDR ganha fôlego, mas sem paz 

Arguidos inconformados com a decisão TSR rumam para uma nova batalha no 
Tribunal supremo 
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Governo adia reformas da legislação penal 
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A 
Assembleia da República 
(AR) atendeu ao pedido 
do Governo, aprovando o 
adiamento da entrada em 

vigor das leis que adoptam o Códi-

go Penal (CP), do Processo Penal 

(CPP) e das Execuções das Penas, 

que deviam entrar em vigor este mês 

de Junho.

 A decisão surpreendeu à classe fo-

rense, principalmente aos advoga-

dos, que viam na nova legislação 

um grande ganho do sistema penal 

moçambicano. 

Alguns causídicos consideram mes-

mo que a medida, da iniciativa do 

executivo, visa um objectivo directo: 

prejudicar os arguidos das chamadas 

“dívidas ocultas”. 

A acção é mais uma prova da politi-

zação da Justiça, acusam.  Contac-

tado pelo SAVANA, o bastonário da 

Ordem dos Advogados de Moçam-

bique (OAM), Casimiro Duarte, 

disse que não tinha elementos para 

falar sobre o assunto, uma vez que a 

organização nem sequer foi consul-

tada. 

Por seu turno, o Tribunal Supremo 

(TS), através do seu porta-voz, Pedro 

Nhatititima, há dez dias, prometeu 

pronunciar-se, mas tal não aconteceu 

até ao presente momento.

Foi a ministra da Justiça, Assuntos 

Constitucionais e Religiosos, He-

lena Kida, que semana passada, foi 

ao parlamento pedir o adiamento da 

entrada em vigor das três leis.

Kida justificou o pedido da seguinte 

forma: “de forma inesperada, o país 

foi colhido pela eclosão da pandemia 

da covid-19, cujas medidas restriti-

vas comprometeram todo o plano 

de disseminação dos códigos, a for-

mação dos magistrados e demais op-

eradores da justiça”. 

Entre as mudanças introduzidas, por 

exemplo no CP, destaca-se a punição 

com pena de prisão até um ano e 

multa correspondente de quem gra-

var, registar, utilizar, transmitir ou 

divulgar qualquer conversa, comu-

nicação telefónica, imagem, fotogra-

fia, vídeo ou mensagens de correio 

eletrónico, de rede social ou de outra 

plataforma, sem consentimento do 

proprietário. 

O CP pune ainda a actividade de 

agiotagem com pena de prisão en-

tre um a cinco anos e em dois de 

prisão para quem cobrar dívidas por 

conta do agiota, enquanto que os 

servidores públicos que violarem as 

normas do Plano Económico e So-

cial (PES) e o Orçamento do Estado 

(OE) serão condenados a penas en-

tre dois a oito anos de prisão.

Contudo, a maior preocupação 

da classe forense está no CPP.  As 

nossas fontes dizem, por exem-

plo, que o novo CPP redefine as 

funções dos magistrados, uma vez 

que  a Instrução seria dirigida pelo 

Ministério Público (MP), como já 

o é no CPP vigente na Instrução 

Preparatória; com a acusação do 

MP, o arguido poderia requerer a 

abertura da audiência preliminar, o 

que corresponde à actual Instrução 

Contraditória,  só que em vez de ser 

dirigida pelo juiz de julgamento, a 

quem competia fazer o despacho de 

pronúncia ou não, essa função pas-

saria a ser do juiz de Instrução, que 

no CPP actual apenas intervém no 

exercício de funções jurisdicionais 

(por exemplo, legalização das prisões 

no prazo legal) na Instrução Pre-

paratória. 

Sublinham que com o novo CPP, o 

despacho de pronúncia passaria para 

a fase de audiência preliminar, prece-

dida pelo debate preliminar. 

O juiz de julgamento receberia o 

despacho de pronúncia para julgar 

ou fazer produção de provas. 

Para o jurista e advogado Custódio 

Duma, é caricato que o argumento 

seja o impacto da covid-19, uma 

vez que a legislação do estado de 

emergência impõe a suspensão de 

certas obrigações processuais, que 

mesmo com a entrada em vigor dos 

Códigos Penal, do Processo Penal 

e de Execução Penal não produz-

iriam efeito  perverso à sociedade, 

senão naquilo em que beneficia os 

cidadãos, neste caso os arguidos ou 

os condenados. 

O causídico sublinha que esta situ-

ação abre um grande precedente, 

porque o adiamento da entrada em 

vigor de determinada norma deve 

sempre ter fundamento em matérias 

de interesse público, objectivamente 

identificado e demonstrado, ou seja, 

é preciso demonstrar qual o mal que 

seria criado com a entrada em vigor 

da norma que se pretende adiar com 

o fim da sua “vacatio legis”. 

Neste caso, acrescenta, pelo con-

trário, parece que a entrada em vigor 

daquele pacote legislativo haveria de 

aproveitar aos cidadãos (sobretudo 

os arguidos detidos e réus condena-

dos) e não o adiamento da sua en-

trada em vigor.

“O facto de o adiamento ser pedido 

uma semana antes da entrada em 

vigor das normas não deve ser prob-

lema, mas a fundamentação do pedi-

do que neste caso é pobre. Na ver-

dade, o período da vacatio legis pode 

ser prorrogado, mas, como disse an-

teriormente, deve fundar-se numa 

razão de interesse público, porque 

as normas são gerais e abstractas e 

visam proteger os maiores interesses 

da sociedade”, frisa.

Custódio Duma, que foi o primeiro 

presidente da Comissão Nacional 

dos Direitos Humanos (CNDH), 

refere que o pedido deveria explicar 

muito bem como é que a entrada em 

vigor desse pacote iria prejudicar a 

sociedade.

Explica que no caso em concreto, 

tendo em conta que o pacote em 

questão introduz importantes refor-

mas processuais com carácter pro-

tector dos direitos fundamentais, o 

adiamento da sua entrada em vigor 

significa adiar a disponibilidade des-

sas novas garantias fundamentais aos 

cidadãos.

O Estado deve fundamentar a sua 

decisão, apontando em concreto o 

interesse maior que se pretende pro-

teger. 

Por isso que, avança o jurista, a cov-

id-19 não pode justificar o recuo do 

executivo, porque há uma lei do es-

tado de emergência que, neste caso, 

suspende não só algumas disposições 

processuais das leis vigentes, como 

suspenderia também as disposições 

do novo pacote se entrasse em vigor 

durante a emergência.

Sobre a presunção de que o pedido 

de prorrogação do período de  vaca-
tio legis dos três códigos visava barrar 

a libertação dos arguidos presos em 

conexão com as dívidas ocultas, cujas 

prazos de prisão preventiva já expi-

raram, Custódio Duma optou pelo 

distanciamento, porque não tem 

acesso aos processos dessas “algumas 

pessoas detidas”.

“Não posso emitir opinião, porque 

me faltam elementos concretos de 

análise. Todavia, na generalidade, 

como eu já disse, as novas reformas 

penais e processuais introduzidas pe-

las três leis iriam beneficiar a muita 

gente na situação de detida, conde-

nada ou mesmo aguardando decisão 

dos recursos interpostos”, referiu.

Ao entrarem em vigor, os novos có-

digos, embora com algumas incon-

gruências e uma série de lacunas 

em  muitos aspectos, irão relaxar em 

muito o espírito inquisidor  herda-

do do Código Penal de 1886 e que 

ainda se impõe através dos CP e do 

CPP agora em vigor”, argumentou.

Custódio Duma advertiu que esta 

situação chama  a atenção para duas 

situações importantes: “primeiro, 

numa circunstância inédita, termos 

normas cuja ´vacatio legis` é de um 

ano, portanto, um período muito 

acima do normal e sem uma razão 

plausível, ou seja, sem se demonstrar 

até que ponto esse adiamento ben-

eficia a generalidade da sociedade; 

e, em segundo lugar, uma eventual 

necessidade de legislação moderna, 

revendo-se a lei 6/2003 de 18 de 

Abril (Regras da Vacatio Legis) que 

só tem dois artigos, de modo a que 

preveja os princípios básicos da va-

catio legis e se torne alinhada com 

os princípios de Estado de Direito 

Democrático”.

O jurista Elcides Macamo prefere 

não discutir a prorrogação do pe-

ríodo da entrada em vigência dos 

novos pacotes da legislação penal 

olhando para situações concretas. 

Isto é, de que a medida foi tomada 

para prejudicar este ou aquele sujeito 

processual.

Contudo, lamenta a decisão e diz 

que a mesma choca com o princípio 

de Estado de Direito Democrático 

que tem como alicerce o respeito 

pelos direitos fundamentais dos ci-

dadãos.

De acordo com Macamo, embora 

tivesse beneficiado de algumas aden-

das, grande parte da legislação penal 

moçambicana ora vigente vem dos 

tempos em que o respeito pela dig-

nidade da pessoa humana não era 

prioridade e estas novas reformas 

eram a esperança de que o Estado 

moçambicano, finalmente, decidiu 

alinhar com o mundo civilizado.

“Em todo o estado civilizado, os di-

reitos fundamentais são prioridade. 

E com estes novos códigos, esses 

direitos estavam, formalmente, so-

lidificados. Agora, com essa revira-

volta não sabemos para onde vamos”, 

lamentou.

Para Macamo, é compreensível que 

devido ao impacto da pandemia da 

covid-19, o Governo reajuste suas 

prioridades, contudo, nunca deve 

colocar em causa aquilo que pode 

culminar com a violação dos direitos 

humanos.

“Uma das medidas de prevenção 

da covid-19 é evitar aglomeração 

de pessoas no mesmo lugar. Infe-

lizmente, as nossas cadeias são dos 

lugares de alto risco e todos sabemos 

que no nosso sistema penitenciário 

há muita gente que de facto devia 

estar lá, porque criou danos à socie-
dade, mas também há muita gente 
que, sob ponto de vista legal, já não 
deviam estar lá. Portanto, estas leis 
vinham desmistificar essas penum-
bras”, finalizou.

Dívidas ocultas  
Por força do artigo 257, conjugado 
com o artigo 256 da Lei número 
25/2019 de 26 de Dezembro, que 
aprova o CPP, que refere que a me-
dida cautelar processual de detenção 
sofrida pelo arguido contar-se-á 
como tempo de prisão preventiva 
para efeitos de prazos de duração 
máxima de prisão preventiva.
Com a entrada em vigor do novo 
CPP e por força da alínea b)  do 
número 1 do artigo 256, a prisão 
preventiva extinguir-se-á quando 
tiverem decorrido oito meses. 
Assim, arguidos como Gregório 
Leão, antigo director-geral do 
Serviço de Informações e Segurança 
de Estado (SISE); António Carlos 
do Rosário, antigo director da con-
tra inteligência económica do SISE; 
Armando Ndambi Guebuza, filho 
do antigo presidente da República; 
Teófilo Nhangumelo; Bruno Tan-
dane Langa; Ângela Leão, esposa do 
antigo director do SISE; Inês Moi-
ane, antiga secretária do presidente 

Armando Guebuza e Sérgio Alberto 

Namburete, detidos em Fevereiro 

de 2019 já deviam beneficiar-se de 

liberdade por terem expirado os pra-

zos de prisão preventiva.        

Não compreendo 
O novo CPP que entraria em vigor 

dentro de dias, mas que a pedido 

do Governo foi adiado, traria mais 

valia ao processo penal, sobretudo na 

componente dos direitos fundamen-

tais dos arguidos.

Abdul Gani fala de grandes ino-

vações no sistema penal moçam-

bicano que, até certo ponto, podiam 

contribuir na celeridade processual 

e providenciar mais justiça às partes 

processuais. 

Além disso, conta o causídico, o 

novo CPP obrigaria os magistrados 

a cumprir os prazos de acusação, 

pronúncia, julgamento e recurso sob 

pena de extinção dos prazos de pre-

visão preventiva. 

Até ao momento, apenas os advoga-

altamente dependente das agendas 

políticas. Portanto, a vontade política 

é que determina o funcionamento da 

justiça em Moçambique, considera. 

“Se o sistema político quer que um 

processo seja célere acontece, se não 

quiser, o processo nunca avança. Aí 

não interessam os imperativos legais, 

esses são completamente ignorados”, 

explica.

Chivale, que é advogado dos argui-

dos Ndambi Guebuza e Inês Moi-

ane, aponta como exemplo o pro-

cesso atinente às “dívidas ocultas” de 

que é parte. 

Diz que aquele é o exemplo de que 

o nosso sistema judiciário está com-

pletamente politizado. Isto é, a fim 

de agradar a interesses políticos, vi-

olam-se todos os direitos fundamen-

tais dos arguidos.

Explica que, em Setembro de 2019, 

submeteu um recurso contra o 

despacho de “habeas corpus” emana-

do pelo Tribunal Supremo no qual  a 

instância reconhecia a ilegalidade da 

prisão preventiva dos seus constituintes 

no caso das “dívidas ocultas”, mas, no 

entanto, não ordenou a soltura. 

Contudo, até ao momento, nove meses 

depois, o TS ainda não respondeu aos 

requerentes se admite ou não recurso. 

“Isso mostra claramente que não há in-

tenção de fazer justiça, mas de agradar 

a algumas pessoas, porque se não fosse 

isso, o juiz-conselheiro responsável pelo 

requerimento devia ser disciplinar-

mente sancionado por denegação da 

justiça. Por estas alturas, o Conselho 

Superior de Magistratura Judicial de-

via ter punido o juiz conselheiro, mas 

nada acontece”, atira Chivale.

Sublinha que no processo atinente às 

“dívidas ocultas”, os prazos processuais 

não servem. Portanto, mais do que um 

processo judicial, é um processo político. 

“Todos os detidos em conexão com 

as dívidas ocultas não estão em situ-

ação normal. Não estão a responder 

a um processo judiciário. São presos 

políticos, estão perante um processo 

político”.

Segundo Chivale, a entrada em vigor 

destes três instrumentos jurídicos 

não alteraria muita coisa, enquanto a 

mentalidade das pessoas continuar a 

mesma.

Os novos códigos podem entrar em 

vigor, mas enquanto se continuar a 

fazer activismo político não se pode 

esperar muito na reforma judiciária.

Para argumentar a tese de que o pro-

cesso atinente às “dívidas ocultas” 

está altamente politizado, Alexandre 

Chivale fala do caso INSS/CR Avia-

tion onde os seus principais arguidos 

[Francisco Mazoio e Baptista Ma-

chaieie] foram restituídos à liber-

dade por excesso de prazos de prisão 

preventiva.

Chivale estranha o tempo em que o 

Governo pediu o adiamento da en-

trada em vigor da lei. 

“O Governo decretou o estado de 

emergência pela primeira vez em 

Abril. Já vamos para o terceiro mês. 

Será que só agora, o Governo se 

apercebeu que os magistrados e os 

operacionais da justiça não estavam 

familiarizados com as leis. Isso é no 

mínimo estranho. Isso mostra clara-

mente a politização da justiça”, de-

latou.

Bodes expiatórios 
Falar do processo das “dívidas ocul-

tas” é o mesmo que falar de um pro-

cesso atípico na história da justiça 

moçambicana. Trata-se de uma “fo-

tonovela” com muitas nuances e que 

por vezes foge os ditames da lei.

Para Paulo Nhancale, advogado de 

Bruno Tandane Langa, no processo 

das dívidas ocultas, desde o princípio 

ficou claro que os detidos não pas-

savam de “bodes expiatórios” que 

estão na prisão para proteger alguns 

intocáveis. 

“Estamos perante uma cabala políti-

ca. Portanto, tendo sido detidos para 

suportar o peso e as consequências 

de crimes cometidos por outros, e 

que, as pessoas que estão por de-

trás disso sabem, não acredito que 

as mesmas tenham proposto a re-

visão das leis para a libertação desses 

bodes expiatórios”, disse.

Sublinha que com o intuito de 

prejudicar os arguidos, até a lei pe-

nal está a ser ignorada e os tribunais 

demitiram-se das suas reais funções.

“Deve ser por isso que alguns inter-

esses não querem que esses códigos 

entrem em vigor neste momento”, 

frisou Nhancale. 

Para Nhancale, é doloroso que num 

país com enormes carências e que a 

esmagadora maioria da população 

vive na penúria gaste-se milhões de 

meticais com a revisão da legislação, 

para, quando chegar a hora do uso, 

simplesmente ser engavetado.

dos é que estavam  obrigados a cum-

prir  os prazos. 

Uma das grandes reformas apon-

tadas pelo advogado dos argui-

dos Gregório Leão e António do 

Rosário, no processo das dívidas 

ocultas, é o facto de o juiz que faz 

o despacho de pronúncia não ser o 

mesmo que julga, o que  diminuiu 

a influencia do magistrado na sen-

tença. 

“Tinha uma grande expectativa com 

este novo pacote da legislação crimi-

nal e não entendo porquê é que a en-

trada em vigor foi adiada”, lamentou 

o causídico.

Segundo Abdul Gani, o argumento 

de que o adiamento da entrada em 

vigor de novos instrumentos deve-

se ao não cumprimento do plano 

de formação de magistrados e de-

mais operadores de justiça devido a 

pandemia da Covid-19, é de difícil 

compreensão.

Sublinha que seis meses era um tem-

po muito mais que suficiente para os 

órgãos de administração da justiça se 

familiarizarem com a nova legislação 

penal.

“Não percebo, não compreendo, não 

sei o que se passou para adiar um 

instrumento bastante importante 

na componente dos direitos funda-

mentais, como o direito à liberdade 

”, frisou.

Dentre várias garantias, o novo CPP 

vinha flexibilizar e clarificar os pra-

zos de prisão preventiva, o que ben-

eficiaria alguns arguidos detidos em 

conexão com as “dívidas ocultas”. 

Questionado sobre o facto, Abdul 

Gani disse que a sua opção era de 

não falar em casos concretos, porque 

essa não é característica nem objec-

tivo de uma lei. 

Explicou que quando uma lei é apro-

vada visa regular a sociedade no geral 

e não para certas pessoas.

Portanto, sublinha o advogado, não 

só prejudica os arguidos detidos em 

conexão com as dívidas ocultas, mas 

tantos outros detidos cujos prazos 

de prisão preventiva estão expirados 

ou cujos arguidos estão a ser preju-

dicados pela morosidade do nosso 

sistema judiciário.

“Quando os códigos foram apro-

vados e publicados no dia 26 de 

Dezembro de 2019, os órgãos da 

administração da justiça  sabiam que 

a vigência entraria em vigor dentro 

de seis meses, pelo que, para mim, 

é muito estranho que no limite dos 

prazos, se argumente  que o sistema 

judiciário ainda não assimilou”, fi-

nalizou.

Politização da justiça 
O advogado Alexandre Chivale en-

tende que o grande problema do pro-

cesso penal moçambicano não está 

na legislação, mas no sistema que é 

Raúl Senda  

Um golpe ao judiciário

Abdul GaniCustódio Duma Alexandre Chivale Paulo Nhacale
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Promoção da Cidadania através da Popularização 
da Constituição da República de Moçambique

Introdução

A Constituição da República é o Bilhete de Identidade 
de uma Nação. Ela confere personalidade a essa Nação, 

-
gítimos dessa Nação; explica como eles se governam e 
governam os seus recursos.
É a Constituição da República que consagra os direitos e 
liberdades fundamentais dos cidadãos, garantindo a sua 
dignidade.
Por isso a Constituição da República é um documento 
que deve ser conhecido por todos os cidadãos, nomea-
damente pela maioria, analfabeta da Língua Portuguesa.
Considerando todos estes factores, SEKELEKANI tomou 

A Constituição da República traduzida deve incentivar o uso de Línguas Nacionais em órgãos eleitos, da Assembleia da República às Assembleias 
Municipais e Distritais.

a iniciativa da tradução da Lei Fundamental Mo-
çambicana nas línguas Emakhuwa e Changana. 
A tradução foi realizada por dois Professores da 
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Uni-
versidade Eduardo
 
Mondlane, especialistas nas duas línguas, no-
meadamente o Professor Maurício Bernardo 
(Emakhuwa) e o Professor Bento Sitoe (Changa-
na).
É a primeira vez que se procede no país a uma 
tradução da Constituição da República em lín-
guas nacionais e a sua disseminação, em grandes 
volumes.



17Savana 12-06-2020 PUBLICIDADE

Porquê as línguas Emakhuwa e Changana?
Estas são as duas línguas bantu mais faladas em Mo-
çambique. O Emakhuwa é falado por cerca de 5.8 mi-
lhões de pessoas, segundo refere o Professor Maurício 
Bernardo, tradutor da CRM para este idioma.
Por sua vez, a língua Changana tem cerca de 1.700 mil 
falantes, radicados em Moçambique, uma parte do 
Transval (África do Sul) e uma parte do Zimbabwe, de 
acordo com o Professor Bento Sitoe, que, por sua vez, 
fez a tradução para esta língua. Enquanto o Emakhu-
wa abrange a região Norte, o Changana abrange a re-
gião Sul de Moçambique.
“A Constituição traduzida vai contribuir para o me-
lhoramento da democracia, desenvolvimento e em-
poderamento das comunidades e vai ainda contribuir 
para preservar, fazer respeitar e valorizar a identidade 
linguística e cultural. O meu maior sonho é ver a CRM 
traduzida em todas as línguas nacionais”, diz o Profes-
sor Bento Sitoe”, tradutor da CRM para Changana
Obra complexa
Traduzir a Lei Fundamental não foi obra fácil. Segun-
do explica ainda o Prof. Bento Sitoe, o processo conhe-

referência. Não havendo manuais de terminologia em 
Emakhuwa e em Changana, “socorremo-nos da rede 
de informadores dos dois idiomas, que colaboram com 
a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universi-
dade Eduardo Mondlane, diz o Professor Bento Sitoe

A Constituição da República traduzida deve incentivar o uso de Línguas Nacionais em órgãos eleitos, da Assembleia da República às Assembleias 
Municipais e Distritais.

“Devemos caminhar para ver os tribunais usando as línguas nacionais”, 
Prof . Doutor Jamisse Taimo, Presidente do Conselho Consultivo do 
SEKELEKANI

Traduções em outras línguas
As línguas Emkhuwa e Changana apenas lançaram a inicia-

tiva: ela vai, no futuro, alargar-se a outras Línguas Moçam-

bicanas, à medida que forem mobilizados mais recursos para 

o efeito.

Plano de disseminação

Almeja-se que, uma vez traduzida, a Constituição da Repú-

blica chegue aos seus grupos- alvos, nomeadamente os mo-

çambicanos falantes das Línguas Changana e Emakhuwa, 

espalhados pelo território nacional.

Para esse efeito, o plano de disseminação integra diferentes 

meios e plataformas, a saber:

a) Disseminação através da Internet: as duas publicações já 

se encontram disponíveis na Internet, donde podem ser 

“acessadas”, lidas ou mesmo reproduzidas;

b) Disseminação através de organizações da sociedade civil 

e organizações comunitárias de base, em diferentes pro-

víncias do país;

c) Disseminação através de Igrejas ou outras instituições ba-

seadas na fé;

d) Disseminação através dos diferentes poderes descentrali-

zados do Estado a vários níveis;

e) Disseminação através de diferentes “Media” , desde os 

convencionais até aos digitais, incluindo, aqui, as chama-

das redes sociais, e finalmente,

f ) Disseminação através dos Órgãos de Soberania do Es-

tado, nomeadamente o Governo, os Tribunais Judiciais, 

o Conselho Constitucional e a Assembleia da República.

 

Adquira a sua cópia no seguinte endereço eletrónico:

http://www.civilinfo.org.mz/publicacoes/

Endereço Físico: Av. Vladmir Lenine, 2964. Bairro da Coop 

Tel+258 21418130

www.sekelekani.org.mz 

www.civilinfo.org.mz
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Cartoon
EDITORIAL

Assistimos, na desembocadura 

deste confinamento, a duas 

posturas de fatídica ingenui-

dade. A de quem busca pre-

textos (ou o rosto duma causa, como 

participar em manifestações contra o 

racismo) para juntar-se aos magotes, 

rompendo o cerceamento do afecto, 

e aqueles que desesperam ao desco-

brirem, à beira do esgotamento, que 

o medo não acaba por orientação so-

cial, não lhe é síncrono. Para muitos, 

o medo implantou-se e regerá os seus 

próximos anos. 

A simpática irresponsabilidade da 

primeira postura fez do altruísmo áli-

bi e a tendência depressiva de quem 

descobre em si uma patológica fonte 

de apego, margens simétricas de um 

mesmo rio: a dificuldade que as pes-

soas têm para de si escaparem, serem 

outros. Que se manifesta na carência 

da proximidade física, por extensão 

narcísica, ou se realça no pânico de 

perder o controlo da identidade que a 

doença acelera. Confluindo ambas as 

tendências nos brilhos desse ”mármo-

re negro” com que Mallarmé carateri-

zava a mente.

Estas são para mim portas do Infer-

no. “Um dos meus insistentes rogos a 

Deus e ao meu anjo da guarda - cla-

mava Jorge Luis Borges - era o de não 

sonhar com espelhos”. Pediria o mes-

mo para mim.

O poeta romântico John Keats, des-

creveu numa carta, a “capacidade ne-

gativa”, fundamental para os homens 

criativos e para a literatura: consistiria 

na capacidade mental para aguentar-

-se no meio das dúvidas, incertezas e 

mistérios, sem ceder à nervosa pres-

são para ler no que decorre sinais da 

presença de um facto ou razão jus-

tificativa. A capacidade de estar em 

equilíbrio no meio do caos. Admira 

que Keats considerasse como fruto da 

“capacidade negativa” a ideia de que 

beleza seja a verdade e a verdade bele-

za (como se lê no final da sua “Ode a 

uma urna grega”), se concebia a beleza 

como um encaixe, um viés novo sobre 

algo objectivável que só desponta com 

o despojamento da identidade? A be-

leza não abriga assim nenhum iniludí-

vel carácter subjectivo. E este despo-

jamento, defenderá depois Mallarmé, 

atinge o próprio semblante das pala-

vras: «Creio que o que podemos apontar 

como próprio na poesia será que nesta as 

palavras... reflectem-se umas nas outras 

até perderem a sua cor própria para não 

serem mais do que as transições de uma 

gama». A mesma operação que acon-

tece com as outras cores e o branco.

Aqui ainda não saímos do orbe ro-

mântico - nem vejo utilidade ou van-

tagem em fazê-lo. 

Contudo, enxergam-se diferenças 

entre este “encaixe na transição de 

uma gama” e os efeitos desse “espelho 

negro” da mente, que só valida o real 

como duplo ou imagem de si mes-

mo; quem não busca a ressonância, 

uma correspondência entre mundos, 

e antes a sua projecção neles, porque 

de modo convulso a tudo interpreta - 

numa dimensão paranóica -, é inepto 

para aceitar que uma parte essencial 

não esteja nas palavras. 

Esse erro decorre do postulado redu-

tor segundo o qual a mente é lingua-

gem. Mais fecundo aceitar a hipótese 

de que não pensamos em palavras, que 

ocorre às vezes pensarmos em pala-

vras, não passando estas, na formula-

ção certeira de Roberto Colasso, «de 

esporádicos e flutuantes arquipélagos 

na mente que o mar é». Quando redu-

zimos tudo às palavras o espelho fica 

negro, sujo, como a pedra da Kaaba, 

porque lhes tocámos demais.

Daí o saudável desapego que a arte e a 

leitura nos podem dar.

Tendo em casa muitos livros de poesia, 

não a consigo ler todos os dias. Para a 

ler preciso de despojar-me, de limpar 

o meu espelho para que nele só vibre o 

encaixe rítmico que essa paisagem me 

impõe – sem esse esvaziamento prévio 

não consigo lê-la: a leitura de “outro” 

não se compadece com as “nossas“ 

grelhas, exige uma certa nudez.

Igualmente a arte descobriu que o sig-

nificado não assenta tanto na fábula 

como na relação entre cada uma das 

formas que a dizem. Daí que a arte se 

tenha despojado das tradições, subs-
tituindo o objecto representado por 
uma beleza que se compõe dos nexos 
que as suas associações libertam. Tal 
como no cinema, onde a imagem não 
pode ser isolada: a emoção que cada 
fotograma/frame desperta depende 
da imagem que lhe era anterior e da 
expectativa que lança sobre a que lhe 
sucede; não é isolável do tipo de cópu-
la que o fluxo lhe permite.
O cinema recompôs uma nova reali-
dade, na tela «tudo muda de propor-
ção, de ângulo, de aspecto. Tudo se 
afaste e se aproxima, se acumula ou 
falta, como depressa se afirma e se 
exaspera» (Blaise Cendrars). O cine-
ma mudou as proporções do mundo, 
ou pelo menos, mudou a capacidade 
perceptiva do receptor, convertendo-o 
num depredador do espaço ocular.
Interrogo-me se o Covid-19 não im-
porá semelhantemente uma mutação 
do olhar, quer nos sentidos da pro-
porção e das geometrias de posição 
(o que obriga a descrições dum novo 
tipo),quer nas formas e ritmos, pois 
se a velocidade da recepção abranda 
tenderá a dar-se de novo uma opor-
tunidade ao denso e às suas sombras, 
neutralizadas nos últimos tempos pelo 
“ilusionismo” da imediatez comunica-

tiva; do mesmo modo que a realidade 

se verá exumada da “simplicidade” em 

que o mercado a enterrava e retomará 

a evidência de existirem vários planos 

de realidades e vários níveis de percep-

ção da mesma e não essa ordenação da 

trivialidade com que o neo liberalismo 

impunha o mandamento de que no 

gosto somos todos iguais – números 

ansiosos para serem absorvidos numa 

mesma massa latejante de consumido-

res, entenda-se.

A arte e a covid

Dois episódios, separados apenas por cerca de 30 quilómetros, ambos 
envolvendo agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM), 
chocaram a sociedade esta semana, provocando intensos debates em 
meios sociais sobre o estado de saúde da corporação. 

Durante o fim-de-semana, um agente da PRM pôs fim a uma discussão com 
a esposa matando-a, antes de virar o cano da sua arma de serviço contra ele 
próprio. 
Ao cair da noite de segunda-feira, na Avenida 10 de Novembro, na cidade 
de Maputo, a vida de quatro cidadãos ainda não identificados chegava ao fim 
com uma chuva de balas atiradas por agentes da PRM contra a viatura em que 
seguiam. A polícia disse que se tratava de um bando de criminosos que estava 
a seguir, e que se preparavam para cometer um crime.
O envolvimento de agentes da PRM nos dois casos levanta algumas ques-
tões sobre os métodos de treino a que eles são sujeitos durante a formação, 
sugerindo a necessidade de algumas reformas, para além de outras medidas 
de acompanhamento social e psicológico. A formação militar de agentes da 
polícia deve ser desaconselhada, mas por outro lado, os agentes devem ser, 
numa base periódica, submetidos a avaliações para determinar o seu estado 
psíquico e de prontidão para as tarefas de policiamento. É preciso reconhecer 
que o trabalho que eles executam é complexo, e que por isso merecem uma 
atenção especial. 
No primeiro caso, tratando-se de uma briga doméstica, talvez haja pouco que 
se diga, mesmo que o acompanhamento psicológico constitua uma terapia 
que se impõe entre os membros da corporação. O referido agente sofria ob-
viamente de perturbações que ao serem detectadas atempadamente ajudariam 
a mitigar o problema.  
Quanto ao segundo, questões do comportamento da polícia na sua luta contra 
o crime precisam de ser analisadas com alguma profundidade. 
O primeiro aspecto que deve ser realçado é que a Constituição da República 
de Moçambique consagra a vida como um direito fundamental, o qual, em 
nenhumas circunstâncias deve ser retirado.
Em segundo lugar, a Constituição determina, ainda, que compete única e 
exclusivamente aos tribunais determinar a responsabilidade criminal dos in-
divíduos. 
 Estas disposições constitucionais pressupõem, por isso, que na sua actuação 
de combate ao crime, a polícia deve pautar por uma conduta que salvaguarde 
a vida dos seus suspeitos, os quais devem ser detidos e encaminhados para 
as estâncias da justiça, estas que estabelecem o seu nível de culpabilidade e 
determinam a sanção que lhes couber.
Só porque a polícia suspeita que alguém é um criminoso não se pode consi-
derar investida de poderes para executar a pessoa. A polícia não pode tentar 
convencer a sociedade de que está a combater o crime cometendo os seus 
próprios crimes.  
 Todos estes princípios salvaguardam, como é óbvio, a actuação em legítima 
defesa, quando suspeitos com armas de fogo confrontam a polícia. Mas terá 
sido isso o que aconteceu no massacre da 10 de Novembro? 
Evidências primárias mostram que a viatura em que seguiam os aludidos sus-
peitos tinha todos os vidros fechados. O que torna implausível o argumento 
de que os ocupantes teriam aberto fogo contra os agentes. Com os suspeitos 
mortos, ninguém pode confirmar que as armas alegadamente encontradas no 
interior da viatura não foram lá colocadas pelos mesmos agentes que foram 
os primeiros a aproximar-se da viatura.  
Com uma corporação manchada de vícios de corrupção e recurso sistemá-
tico a execuções sumárias, é muito difícil acreditar na versão da polícia. Por 
exemplo, se a polícia tinha informações de que os suspeitos estavam prestes a 
cometer um crime, não teria feito mais sentido ela posicionar-se no local da 
suposta ocorrência? Assim, a polícia abortava o crime e ficava municiada de 
um manancial de inteligência que lhe permitisse desmantelar outras células 
criminosas. 
Mas o maior problema não está somente no que a polícia faz de errado. 
Reside, isso sim, na ausência de mecanismos legais e institucionais que res-
ponsabilizem os agentes que cometem tais erros. Porque o crime violento 
é algo que repugna a sociedade, a eliminação física de suspeitos criminosos 
pode ser aplaudida como um acto de valentia. Mas ninguém faz uma pausa 
para se questionar se também não será uma forma de obstrução da justiça, 
eliminando-se potenciais testemunhas ou comparsas em outros crimes mais 
hediondos. 
Ao nível institucional, a PRM deve desmantelar todas as suas unidades es-
peciais que efectivamente actuam como forças militares, assumindo-se como 
um serviço nacional de segurança pública. Estas forças, podem criar um fal-
so sentido de implacabilidade contra a desordem, mas na essência são uma 
verdadeira ameaça à democracia, uma vez que a médio e longo prazo elas se 
tornam rivais, e passam a combater-se entre si.  
A PRM deve proibir o “abate” de suspeitos criminosos sob sua guarda ou que 
estejam a ser perseguidos pelos seus agentes. O próprio termo “abate”, quando 
aplicado a um ser humano, é arrepiante. 
Tudo isto deve ser acompanhado de uma rigorosa cultura de responsabiliza-
ção aos agentes que se furtam às regras da corporação. Por outro lado, devem 
ser introduzidos mecanismos terapêuticos que permitam a reabilitação psico-
lógica de agentes que involuntariamente se vêm obrigados a retirar a vida de 
alguém. Preferivelmente, estes agentes devem ser suspensos por um determi-
nado período das actividades normais de policiamento. 
Estas são reformas que se impõem para que a polícia seja um verdadeiro ser-
viço de segurança pública. Porque de contrário, em nome do combate cerrado 
ao crime e de imposição da lei e da ordem, estarão a replicar-se no seio da 
PRM células criminosas que acreditam na eliminação física como método de 
se safarem dos seus próprios delitos.  

Para proteger a democracia, PRM 
precisa de reformas urgentes

Por favor. Fique ai 
dentro e coloque uma 
máscara. É arriscado 

aqui
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No seu discurso de inves-

tidura para o segundo e 

último mandato, Filipe 

Nyusi renovou a sua pro-

messa eleitoral de criar emprego 

para jovens. “Ligado à Presi-

dência, funcionará um Gabinete 

que irá lidar de forma exclusiva 

e directamente com os assuntos 

relacionados com a Juventude e 

Emprego”, palavras do Presidente 

da República (PR) proferidas no 

dia 15 de Janeiro de 2020.

Entretanto, 15 dias depois, Fi-

lipe Nyusi assinava o Decreto 

Presidencial nº 2/2020, de 30 

de Janeiro, que cria a Secretaria 

de Estado (SdE) da Juventude e 

Emprego. Isto é, no lugar de criar 

um Gabinete junto à Presidência 

da República, tal como havia pro-

metido, Nyusi preferiu criar uma 

Secretaria de Estado responsável 

por assuntos da Juventude e Em-

prego.

Ainda no dia 30 de Janeiro, o PR 

criou a Secretaria de Estado do 

Desporto. Assim, Moçambique 

deixou de ter um Ministério da 

Juventude e Desportos e o titu-

lar da área do Trabalho deixou de 

responder pelo Emprego.

Sem surpresa, Osvaldo Peters-

burgo foi empossado para o cargo 

de Secretário de Estado da Juven-

tude e Emprego. Homem de mão 

do PR, Osvaldo Petersburgo ti-

nha servido como Vice-Ministro 

no extinto Ministério do Traba-

lho, Emprego e Segurança So-

cial, além do protagonismo que 

assumiu na campanha eleitoral de 

Nyusi em 2019.

A nomeação de Gilberto Men-

des para Secretário de Estado do 

Desporto foi meio surpreendente. 

Depois de ter sido forçado a de-

sistir da sua candidatura à cabe-

ça-de-lista da Frelimo na Cidade 

de Maputo para as eleições autár-

quicas de 2018, Gilberto Mendes 

foi cooptado por Filipe Nyusi. E 

para amenizar a sua dor, o actor 

foi nomeado Secretário de Esta-

do do Desporto, mas sua maior 

ambição era ocupar o cargo de 

Ministro da Cultura.

Com os Secretários de Estado 

nomeados e empossados, a gran-

de questão que se colocava era de 

saber a que Ministérios as Secre-

tarias de Estado estariam adstri-

tas e como é que iriam funcionar.

Três meses depois, a Comissão 

Interministerial da Administra-

ção Pública aprovava os Estatutos 

Orgânicos das duas Secretarias 

de Estado.

Assim, a Resolução nº 8/2020, 

de 24 de Abril, veio definir a Se-

cretaria de Estado do Desporto 

como órgão central do Aparelho 

de Estado que, de acordo com 

princípios, objectivos e tarefas 

definidas pelo Governo, dirige, 

planifica, implementa, coordena, 

controla e desenvolve as políticas 

e programas no âmbito do Des-

porto.

Já a Resolução nº 9/2020, de 24 de 

Abril, que aprova o Estatuto Or-

gânico da Secretaria de Estado da 

Juventude e Emprego, define esta 

secretaria como órgão central do 

Aparelho de Estado que, de acor-

do com os princípios, objectivos e 

tarefas emanadas pelo Governo, é 

responsável pela definição, imple-

mentação de políticas, estratégias, 

programas económicos e sociais 

adoptados pelo Estado, assegu-

rando a direcção, coordenação, 

planificação e controlo da acção 

governamental nos domínios da 

Juventude e do Emprego.

SdE,s confundem-se 
com ministérios e os 
secretários têm poderes 
equiparáveis a ministros
Da leitura das duas resoluções 

resulta claro que a Comissão In-

terministerial da Administração 

Pública, presidida pelo Primeiro-

-Ministro, conferiu às Secretarias 

de Estado as atribuições e com-

petências próprias de um Minis-

tério, incluindo a estrutura orgâ-

nica.

À semelhança da estrutura de um 

Ministério, a Secretaria de Esta-

do tem um Secretário Permanen-

te, tem unidades orgânicas que 

incluem Inspecção, Direcções 

Nacionais, Gabinetes e Departa-

mentos. Por exemplo, a Secretaria 

de Estado do Desporto é com-

posta por Inspecção do Desporto; 

Direcção Nacional do Desporto 

para o Desenvolvimento; Di-

recção Nacional do Desporto de 

Rendimento; Direcção de Plani-

ficação e Cooperação; Gabinete 

Jurídico; Gabinete do Secretário 

de Estado; Departamento de Ad-

ministração e Finanças; Depar-

tamento de Recursos Humanos; 

Departamento de Comunicação, 

Imagem e Tecnologias de Infor-

mação; e Departamento de Aqui-

sições.

Nas Secretarias de Estado fun-

cionam o Conselho Coordena-

dor, o Conselho Consultivo e o 

Conselho Técnico, os mesmos 

órgãos existentes nos Ministérios, 

incluindo a sua composição.

Por exemplo, o Conselho Coor-

denador da Secretaria de Estado 

é composto pelo Secretário de 

Estado; Secretário Permanente 

na Secretaria de Estado Central; 

Inspector Sectorial da Secretaria 

de Estado Central; Directores 

Nacionais; Assessores do Se-

cretário de Estado; Titulares de 

instituições tuteladas e respecti-

vos adjuntos; Director de Servi-

ço Provincial que superintende 

as áreas da Secretaria; Inspector 

Adjunto Sectorial da Secretaria 

de Estado Central; Directores 

Nacionais Adjuntos; Delegados 

Provinciais das instituições tute-

ladas; Chefe de Gabinete; e Che-

fes de Departamento Central 

Autónomo.

Isto significa que o Conselho 

Coordenador da Secretaria de 

Estado é cópia do Conselho 

Coordenador do Ministério. E 

mais: tal como sucede com os 

Ministérios, o Conselho Coorde-

nador das Secretarias de Estado 

reúne ordinariamente uma vez 

por ano e, extraordinariamente, 

quando autorizado pelo Presi-

dente da República.

Quanto ao poder de designação 

de dirigentes, o Secretário de 

Estado, qual Ministro disfarça-

do, nomeia o Inspector (incluin-

do o seu adjunto); os Directores 

Nacionais (incluindo os seus ad-

juntos); os Chefes de Gabinete; 

os Chefes de Departamento e 

os Assessores. Além do poder de 

nomeação, os Secretários de Es-

tado têm sob sua tutela institui-

ções de Estado, como Institutos, 

Fundos e Agências.

A título de exemplo, o Secretário 

de Estado do Desporto tem sob 

sua tutela o Fundo de Promoção 

Desportiva, o Instituto Nacional 

de Desporto, a Agência Nacional 

Anti-Dopping, e outras como tal 

definidas nos termos da legisla-

ção aplicável. Trata-se, na verda-

de, das mesmas instituições que 

eram tuteladas pelo Ministro res-

ponsável pela área do Desporto 

no mandato 2015-2019.

Apesar de terem trata-
mento de ministros, os 
SdE,s não fazem parte do 
governo
Apesar dos poderes, direitos e re-

galias atribuídos aos SdE,s serem 

equiparáveis aos dos Ministros, 

apesar de Gilberto Mendes e Os-

valdo Petersburgo serem tratados 

como Ministros, a verdade man-

da dizer que eles não são mem-

bros do Governo.

O artigo 199 da Constituição da 

República define que o Governo 

da República de Moçambique é 

o Conselho de Ministros. No ar-

tigo 200, a Constituição clarifica 

quem faz parte do Conselho de 

Ministros: nº 1 “O Conselho de 

Ministros é composto pelo Pre-

sidente da República que a ele 

preside, pelo Primeiro-Ministro 

e pelos Ministros”; nº 2 “Podem 

ser convocados para participar em 

reuniões do Conselho de Minis-

tros, os Vice-Ministros e os Se-

cretários de Estado”. Em outras 

palavras, Gilberto Mendes e Os-

valdo Petersburgo só podem par-

ticipar em sessões do Conselho 

de Ministros quando convocados.

Os SdE,s são nomeados pelo 

Presidente da República no uso 

das suas competências gerais no 

domínio do Governo, mas isso 

não faz deles membros do Con-

selho de Ministros.

Aliás, ainda no domínio do Go-

verno, compete ao Presidente da 

República nomear, exonerar e de-

mitir os Ministros, Vice-Minis-

tros; Reitores e Vice-Reitores das 

Universidades Estatais; Gover-

nador e o Vice-Governador do 

Banco de Moçambique; Secretá-

rios de Estado na Província, nos 

termos do nº 2 do artigo 159 da 

Constituição. Ainda assim, à ex-

cepção dos Ministros, os titulares 

dos restantes cargos não fazem 

parte do Conselho de Ministros.

-
dem e prestam contas os 
SdE,s?
O artigo 206 da Constituição da 

República diz que o Conselho 

de Ministros responde perante o 

Presidente da República e a As-

sembleia da República pela reali-

zação da política interna e exter-

na e presta-lhes contas das suas 

actividades, nos termos da lei.

Não sendo os SdE,s membros 

do Governo e não estando eles 

adstritos a nenhum Ministério, a 

questão que se coloca é: afinal a 

quem respondem e prestam con-

tas sobre os planos que têm e o 

dinheiro público que recebem do 

Orçamento de Estado?

O grande erro está na forma 

como as SdE,s foram criadas e 

estruturadas. Elas foram criadas 

fora da alçada de Ministérios, isto 

é, não estão nem adstritas a ne-

nhum Ministério, nem sob tutela 

de nenhum Ministério.

Isto significa que Filipe Nyusi 

criou instituições do poder execu-

tivo que não prestam contas nem 

ao Conselho de Ministros, nem à 

Assembleia da República.

Historicamente, Moçambique já 

teve Secretarias de Estado e to-

das estavam adstritas a Ministé-

rios. Por exemplo, a Secretaria de 

Estado do Caju foi criada pelo 

Decreto Presidencial nº 79/83, 

de 29 de Dezembro, como órgão 

central do Aparelho de Estado, 

mas estava adstrito ao Ministério 

da Agricultura.

Aliás, o Estatuto da Secretaria de 

Estado do Caju foi aprovado pelo 

Ministro da Agricultura, João 

Ferreira dos Santos, através do 

Diploma Ministerial nº 67/85, de 

30 de Outubro. Na verdade, o Es-

tatuto era aprovado, em primeiro 

lugar, pela Comissão de Admi-

nistração Estatal, mas depois pas-

sava para o Ministro de tutela que 

o mandava publicar em forma de 

Diploma Ministerial.

Outro exemplo é da Secretaria 

de Estado das Pescas, criada por 

Decreto Presidencial nº 83/83, 

de 29 de Dezembro. Esta Secre-

taria estava adstrita à Comissão 

Nacional do Plano e o Diploma 

Ministerial nº 66/85, de 30 de 

Outubro, que aprovou o seu Es-

tatuto, foi assinado por Rui Bal-

tazar dos Santos Alves, à época 

Ministro do Plano Substituto.

As Secretarias de Estado das Pes-

cas e do Caju estavam organiza-

das em quatro áreas de activida-

des e a sua estrutura comportava 

direcções (de Secretaria e não 

Nacionais), departamentos, gabi-

netes e secretariado.

Por exemplo, a Secretaria de Esta-

do das Pecas tinha a Área de eco-

nomia pesqueira; Área de técnica 

pesqueira; Área de investigação 

científica e tecnológica pesqueira; 

Área de formação técnico-pro-

fissional especialmente pesquei-

ra. Sua estrutura era a seguinte: 

Direcção de Economia; Direcção 

Técnica; Direcção de Recursos 

Humanos; Departamento de Ad-

ministração e Finanças; Gabinete 

de Inspecção e Controlo e Secre-

tariado do Secretário de Estado.

Já a Secretaria de Estado do Caju 

tinha a Área de organização e de-

senvolvimento da produção; Área 

de economia da produção; Área 

de investigação; e Área de coope-

ração internacional. Sua estrutura 

incluía a Direcção de Economia; 

Direcção Técnica; Departamento 

de Recursos Humanos; Depar-

tamento de Administração e Fi-

nanças; e Secretariado do Secre-

tário de Estado.

Conforme se pode notar, as pri-

meiras Secretarias de Estado 

criadas em Moçambique não 

estavam organicamente estru-

turadas como Ministérios e os 

respectivos Secretários de Estado 

não tinham poderes, direitos e re-

galias equiparáveis aos Ministros.

Portanto, o Centro para Demo-

cracia e Desenvolvimento (CDD) 

entende que os Diplomas Presi-

denciais que criam as SdE,s Des-

porto e a da Juventude e Empre-

go, bem como as Resoluções que 

aprovam os respectivos Estatutos 

Orgânicos, violam a Constituição 

da República e demais legislação 

que rege o funcionamento da Ad-

ministração Pública. 

Há ilegalidade nos diplomas 
presidenciais que criam SdE,s 



20 Savana 12-06-2020OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
cidadão, enquanto agente fun-

damental do processo político, 

contrabalança, até certo ponto, o 

à-vontade dos políticos. Cidadão 

desligado do exercício de cidadania é uma 

mais-valia para políticos que ai encon-

tram maior campo de manobra e de ma-

nipulação geral. Os políticos, geralmente, 

conhecem o povo que têm, a qualidade 

dos seus cidadãos. O contrário é, tam-

bém, aplicável. Cidadão que é cidadão 

não aceita qualquer tipo de arrogância de 

políticos, num Estado de Direito. Assim, 

político inteligente antecipa as suas leitu-

ras em defesa do seu bom nome, mesmo 

que para isso seja necessário um pedido 

de demissão. Vejamos alguns exemplos 

de como a Justiça, a ética e o carácter são 

postos em primeiro plano por força da 

percepção do nível de cidadania existente 

em conjugação com um Estado de Direi-

to (funcional). 

Algo como um pedido de demissão do 

ministro das finanças da África do Sul, 

Pedido de demissão: amanhã. 
Nhlanhla Nene, em 2018, pelos seus con-

tactos com a rica família Gupta no âmbito 

da ligação desta com o ex-Presidente sul-

-africano, Jacob Zuma, pode soar irrelevante 

para certos círculos que têm um determinado 

conteúdo para o conceito de ética. Mas ele, 

simplesmente, pôs o cargo à disposição para 

que o seu testemunho não abalasse o processo 

de “restauração da confiança pública no go-

verno”. Temos aqui, por um lado, a questão da 

valorização da confiança e, por outro, a ques-

tão da ética. Não seria de todo ético conti-

nuar como ministro das finanças em situação 

embaraçosa como essa. Também na África 

do Sul, no mesmo ano, o ministro do interior, 

Malusi Gigaba, pediu demissão em defesa 

de um alegado “interesse nacional”, devido 

ao seu envolvimento num escândalo sexual. 

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, 

não se opôs. O primeiro não se conformou 

com o problema de “escândalo de corrupção”, 

e, o segundo, com o “escândalo sexual”. No 

fundo, o que está em causa não é apenas a de-

fesa do bom nome mas, também, a percepção 

do nível de exercício de cidadania entre os 

seus. O campo de manobra e de manipulação 

política derivada de uma ética socialmente 

aceite, obrigou-os ao respeito pelo público. 

Conhecem, pois, os altos níveis de exigência 

do eleitorado em sua volta. Percebem que os 

membros do partido agem como tal e não 

como objectos democraticamente manipulá-

veis em função de um dote político.

No Reino Unido, a demissão do ministro 

das finanças, Sajid Javid, em Fevereiro do 

ano corrente, parece ter sido interessante. 

Não aceitou, segundo a BBC, a insistência 

do Primeiro-ministro em substituir os seus 

consultores por outros funcionários nomea-

dos pelo governo. Defendeu a equipa de sua 

confiança e, mais do que isso, a questão do 

carácter. Entrar em desacordo com o chefe 

de Governo é tabu em certas latitudes. Em 

outras, não é propriamente tabu, uma vez 

que o que está em causa é a defesa acérri-

ma do novo “status”; é o nascimento de um 

novo-rico que não pode ser interrompido por 

um pedido de demissão. Ainda pela Europa, 

mais concretamente em Portugal, a de-

missão de Mário Centeno, Ministro das 

finanças, não constituiu surpresa. Fala-se 

de “recebimento indevido de vantagens” 

como estando na origem da sua decisão; 

um crime não tipificado entre nós. Uma 

prática comum que reforça as relações 

entre os indivíduos por estas latitudes.

A Justiça, a ética e o carácter também 

existem entre nós; um País que se tornou 

meteoricamente famoso devido às dívi-

das ocultas ou não declaradas. Ninguém 

percebe, mas existem. Será que o povo 

percebeu os dois mil milhões de dóla-

res? Quem vai oxigenar a Justiça, a ética 

e o carácter das nossas elites? O assunto 

está a perder gás agora que se destapa a 

província do medo. Que ninguém se de-

mita: é uma missão camarada! “Quem te 

colocou aí fui eu. Se houver necessidade 

eu é que decidirei sobre a tua demissão” 

– disse o herói. Em resposta, os demis-

sionários latentes aplaudiram.

Naqueles anos, o livro de geografia da 

quarta classe levava no fim de cada 

capítulo uma série de perguntas que 

correspondiam a respostas que vinham 

num caderno a parte. Digamos: num encarte. 

Ou seja, um livro de geografia sem aquele en-

carte era como um corpo amputado de uma das 

suas formas de ser. 

Numa dessas tardes, na Escola Primária da Mu-

nhuana, essa ficha, esses encartes desapareceram 

do livro de geografia de mais de metade da tur-

ma. Foi um colapso. 

Na segunda-feira, os alunos, que tinham sofrido 

esse golpe, apareceram com golpes psicológicos 

graves, porque, durante o fim de semana os pais 

ou encarregados de educação, tinham se aperce-

bido de que o livro de geografia não tinha aque-

le encarte das respostas que vinham no fim de 

cada capítulo. 

A irmã Judite, professora e gestora de uma das 

duas turmas das quartas classes que haviam na 

Escola do bairro da Munhuana, naquela altura, 

interrogou um a um, aos alunos, e nenhum disse 

que sim ou não. As fichas tinham desaparecido 

pura e simplesmente. 

Dez dias depois, o aluno mais velho da turma, 

o Armando Tchembene, veio pela mão da sua 

mãe, uma senhora devota da própria paróquia 

de São Joaquim da Munhuana, lavada em lágri-

mas a pedir desculpas à irmã Judite. 

Quem tinha levado os encartes dos livros de 

geografia daquela turma tinha sido o seu filho, o 

Armando Tchembene. E pedia, implorava para 

que a irmã Judite lhe aplicasse o castigo mais 

severo que existisse na escola. 

A irmã Judite não era pessoa para aplicar cas-

tigos severos.

Mesmo assim indignada com o facto de o Ar-

mando Tchembene ter feito aquilo disse a cada 

um dos alunos que haviam sofrido aquele golpe 

para que com a palmatória que ela tirou da ga-

Mandinho Tchembene, o aprontador 
veta da secretária, aplicasse um golpe duro nas 
mãos do Armando. 
O Armando suportou aquele suplicio de olhos 
secos, sem um gemido, num estoicismo fora do 
vulgar para sua idade. 
Depois passou-se o tempo em que tudo aqui-
lo poderia ter passado por um lapso, criancice 
como se dizia na altura ou infantilidade. 
Acontece que dois ou três meses antes dos exa-
mes finais da quarta classe que poderiam dar 
acesso ou ao Liceu ou as escolas técnicas, o Ar-
mando Tchembene apareceu num desses dias 
com um cartucho cheio de sementes de jatropa. 
Ora, como toda gente sabe, a semente jatropa 
não é venenosa, mas é como se fosse um estu-
pefaciente. 
Ele convenceu os miúdos da turma a mastigar 
aquilo, era agradável de ver porque a semente 
de jatropa tem o formato de uma semente de 
mafura. 
O resultado foi que depois de consumir aqui-
lo meia turma da quarta classe da irmã Judite 
estava meio adormecida a dizer asneiras, mais 
aturdida que um bando de tordos depois de 
consumir uvas de uma encoste inteira no vale do 
Douro, ou do Tsangano, ou do alto do planalto 
do Niassa aturdidíssimos.
Dessa vez, a irmã Judite em vez só de aplicar o 
castigo máximo que era palmatoadas com a sua 
palmatoria feita de pau preto com três buracos, 
disse ao professor Alfredo que lhe aplicasse a 
pena máxima que consistia em pôr o menino de 
joelhos, durante mais de meia hora, num lençol 
de pedra fina cumprido, sem água, nem nada. 
Armando aguentou aquilo com estoicismo.
Ou seja, a partir dessa altura, todo mundo além 
de ter dado a alcunha de Mandinho da Jatropa, 
deu-lhe a alcunha de Mandinho o aprontador. 

Como, na altura, o Armando Tchembene já era 

grande demais e estava a repetir a quarta clas-

se decidiu entregar-se, por razões óbvias ou de 

herança. 

Fez parte do grupo de mufanas que carregava 

os altifalantes, gira-discos e discos e bateria do 

grupo do Sousa Madjia que, em Lourenço Mar-

ques, animavam as noites disputando entre eles 

o espaço sonoro dos subúrbios, espaço sonoro 

que era disputado no fundo por três grupos. 

Ele pertencia ao grupo Sousa Madjia, que era 

conhecido cognominado por Sousa o rei do 

prato. Não era prato no sentido gastronómico, 

era prato pela quantidade de discos que ele pu-

nha no prato do gira-discos. 

E havia o grupo da malta 15, lá para as bandas 

de Maxaquene, e havia o grupo de Pswonhota 

lá para as bandas do Alto Mãe, entrando por aí. 

Ou seja, brincadeira, brincadeira, o Mandinho 

da Jatropa, o Mandinho aprontador, aos dezoito 

anos acabou por engravidar uma menina dois 

anos mais nova do que ele. 

Desempregado, sem grandes estudos, teve que 

ir viver com ela em casa da mãe.

Mas como não era bom e também não era mau 

de palavra, quando a independência chegou, ele 

conseguiu incorporar-se como chefe do quar-

teirão, depois subiu para secretário da célula, 

depois subiu para responsável das CPUP, que 

como nós sabemos, CPUP era o Conselho de 

Produção da Unidade de Produção, embora ele 

não trabalhasse. Safou-se muito bem. E subiu, 

subiu, subiu.

Quando chegou a altura de se descentralizar o 

governo ele viu-se, de repente, catapultado para 

a administrador do distrito de Nhamabuzi. 

Como administrador em Nhamabuzi ele tinha 

o controlo completo de toda máquina adminis-

trativa, começou a alimentar o seu sonho antigo 

o de criar patos e de ter uma floresta de jatropa 

dentro do seu território. 

Conseguiu convencer a sua equipa a ir com esse 

projecto para os bancos operativos do distrito, 

e por essa, conseguiu um empréstimo de um 

balúrdio, mil vezes superior ou setenta e sete 

mil vezes superior ao que o distrito podia ofere-

cer. Mas ele ofereceu como garantia o facto de 

que, no distrito de Nhamabuzi, passava o rio do 

mesmo nome, onde estava a começar a operar 

uma empresa do interesse dos asiáticos na mi-

neração de ouro, área prometedora. 

Além disso, no leito do rio podia-se fazer pesca 

industrial de rãs e sapos, coisa que, como se sabe 

era um negócio próspero para os anos futuros 

uma vez que, como também sabemos, as patas 

de rã são um petisco apreciado na maior parte 

dos países europeus. 

E além disso, a cabeça e o corpo da rã são igua-

rias nunca dispensáveis numa boa cozinha na 

pátria do Mao Tsé Tung, tudo bem. Mas essas 

garantias não funcionaram uma vez que hoje 

em dia o Armando Tchembene refugiou-se na 

quinta dos seus antepassados nas Mahotas, está 

tranquilo, ele está tranquilo. 

Dedica-se ao artesanato fabricando barcos pe-

queninos feitos de madeira. 

Barcos que tanto podem servir para pesca ou 

como podem servir como patrulha para a zona 

onde ele reside, ou seja, para todo o território 

nacional. 

Para além disso, ele põe esses barcos a navegar 

numa lagoa grande na sua quinta nas Mahotas, 

rodeada de jatropas e patos brancos e gordos, 

onde cada pato tem o seu nome, gordura, amar-

gura, loucura, latrocínio. 

 O pato mais gordo chama-se latrocínio, e a pata 

mais gorda chama-se sem vergonha.

Ele está feliz. 

A população do distrito de Xi Nhambuzi é que 

nem tanto, mas paciência. Porque mesmo assim 

tem que arcar com o peso da dívida que o Man-

dinho contraiu e já se disse que não vai ser ele a 

pagar, nem ninguém da sua equipa. 

Como se sabe, quem passou pelo poder é eter-

namente intocável. E, por isso, pode-se dar ao 

luxo de voltar a fumar cachimbo. 
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Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) is developing 
the Mozambique Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma Dis-
trict in Northern Mozambique.  Helicopter Aircraft Services are 
required to support the Project executions of a well construction 
campaign and the construction of the LNG Plant. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities 
to submit an Expression of Interest for the provision of Helicopter 
Aircraft Services which shall include, but not  limited to, the pro-
vision of management, personnel, processes, materials, tools, equi-

accordance with TEPMA1 Project Requirements.

Scope of Work Overview

The scope of work shall include, but not limited to, the following 
services:

Drilling Rig and Subsea Installation Vessels

Helicopter Types and Technical Requirements:

Preliminary Submission Requirements:

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mo-
zambique Area 1, Limitada should register at 

.

together with the following documentation:
-

are operating from

-
vant authorities

-
tions and commercial information

-

duration and the form of participation of the members of the con-
sortium.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambi-
-

cation. Submission of an Expression of Interest does not guarantee 
that a contractor will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF 
HELICOPTER AIRCRAFT SERVICES shall be submitted no la-

address: Tepma1.contractsmoz@total.com

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION 
OF HELICOPTER AIRCRAFT SERVICES

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada (TEPMA1) está a desenvol-
ver o Projecto de Gás Natural Liquefeito em Moçambique (GNL) (Projecto 

Serviços de Transporte de Helicóptero são necessários para apoiar as exe-
cuções do Projecto de uma campanha de construção de poço e a constru-
ção da Fábrica de GNL.

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as entidades interes-
sadas a enviar uma Manifestação de Interesse para a Prestação de Serviços 
de Transporte de Helicóptero, que deve incluir, entre outros, o forneci-
mento de gestão, pessoal, processos, materiais, ferramentas, equipamen-

trabalho seja realizado com segurança e de forma economica, e de acordo 
com os Requisitos do Projecto TEPMA1.

Resumo do Âmbito do Trabalho

-
ba para a Sonda de Perfuração e Embarcações de Instalação Submarina;

Tipos de Helicóptero e Requisitos Técnicos:

Requisitos Preliminares de Submissão:

1. Todas as empresas que desejam fazer negócios com a  Total E&P Mo-

de Interesse juntamente com a documentação seguinte:

estão a operar;

-
te empregue e a operar no exterior;

-
ção dos tipos de helicóptero propostos nesta MdI;

d. Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas autori-
dades relevantes;

e informações comerciais;

-
-

Após a recepção das MdIs submetidas, a TEPMA1 poderá seleccionar 

constitui garantia de que a empresa receberá um convite para apresenta-
ção de Proposta.

PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HELICÓPTERO  deverá ser 

endereço electrónico: Tepma1.contractsmoz@total.com.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HELICÓPTERO
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

DESPORTO

O 
presidente da Federação Moçambi-
cana de Futebol, Feizal Sidat, diz ser 
prematuro avançar com as datas do 
arranque das diversas competições 

sob alçada desta instituição, pois qualquer 

decisão só pode ser tomada depois da decla-

ração do Chefe de Estado sobre o estado de 

emergência. A seguir os excertos da conversa 

com Feizal Sidat.

A par da provável mudança de nome da se-

lecção, a federação perspectiva a mudança da 

época desportiva...

-Neste momento estamos à espera do pro-

nunciamento do Chefe de Estado, e como é 

do conhecimento, ele prorrogou o estado de 

emergência por mais um mês.  Então temos 

que esperar antes de tomarmos qualquer de-

cisão.

Qual é a expectativa da FMF?

-A expectativa é que não se prorrogue mais 

o Estado de Emergência, mas se a pandemia 

continuar a afectar grandemente o povo mo-

çambicano ou se a situação justificar  mais 

uma prorrogação iremos alterar a época, pas-

sando de Julho/Agosto a Maio.  Tudo não 

passa de conjecturas porque não sabemos o 

que vai acontecer nos próximos dias , mas este 

assunto mexe, igualmente, com a própria Liga 

Moçambicana de Futebol, daí ter realizado 

uma auscultação junto dos seus associados. 

Este assunto fará parte da próxima assem-

bleia geral ordinária da FMF?

-Claramente vai ser matéria de debate na 

assembleia geral ordinária agendada, em 

princípio, para os finais de Julho. Neste mo-

mento estamos em articulação e a ouvirmos 

o sentimento de todos os agentes desportivos 

do país, nomeadamente,  associações, clubes , 

LMF ,  porque mesmos os jogos da selecção 

nacional poderão, em princípio, acontecer em 

Setembro. Mas trata-se de previsão e nin-

guém sabe o que efectivamente poderá vir a 

acontecer, se jogaremos à porta fechada ou se 

os jogos serão alterados para o próximo ano. 

Temos que esperar para sabermos os passos a 

seguir depois de ouvirmos o pronunciamento 

do Presidente da República. 

-O que levou a federação a propor  auscul-

tação para uma provável mudança de nome 

da selecção? 

-Aquando da nossa candidatura para o pre-

sente mandato, adoptamos como nosso lema 

“Por um futebol moderno e inclusivo” e a in-

clusão a que nos referimos consiste em dar 

voz aos stakeholders do futebol, desde os 

nossos associados até aos adeptos que vivem o 

dia-a-dia do futebol moçambicano a fazerem 

parte do processo de decisão.  

Há percepção de que a FMF quer, através da 

mudança de nome, obter possíveis ganhos 

vindos de organizações ligadas à conservação 

da biodiversidade. Qual é o seu comentário?

-Temos que reconhecer que houve algu-

ma aproximação com certas organizações 

não governamentais nessa perspectiva, mas 

por se tratar de um animal agressivo acaba-

ram retraindo-se. Mas isso aconteceu num 

dos anteriores mandatos. No passado fize-

mos aproximação a potenciais parceiros que 

até tinham a intenção de apoiar, mas houve 

um revés na sua decisão devido à natureza e 

simbologia que a cobra mamba associada à 

selecção representa. Portanto, é importante 

se estudar estrategicamente se vale a pena 

também adoptarmos uma identidade que nos 

possa trazer mais apoios e benefícios ao fute-

bol nacional.

Decisão via sms
Esta consulta visando a provável mudança 

de nome é abrangente?  

-Estamos a deixar o povo escolher e esta aus-

cultação é feita por sms, e o canal oficial é a 

TVM e as pessoas podem enviar sms para o 

número 90320. O que sabemos é que na al-

tura em que a selecção passou a chamar-se 

Mambas, em 1994 , não houve uma auscul-

tação pública. Assim, 25 anos depois, há uma 

nova geração, e nos parece sensato ouvirmos 

as várias sensibilidades, daí que a decisão não 

vai ser da actual direcção da federação. 

Esta consulta é premente tendo em conta a 

incerteza que reina quanto ao arranque de 

muitas competições futebolísticas nacionais? 

-Esta campanha vem sendo desenvolvida há 

algum tempo com os parceiros e não foi uma 

decisão brusca, até porque foram elaborados 

os termos de referência para o efeito. Com a 

paragem que se regista no desporto julgamos 

oportuno acelerar este processo, estimulando 

um debate reflexivo em torno deste assunto. E 

temos estado a observar uma debate harmo-

nioso a nível das redes sociais, o que é salutar. 

Isto mostra que as pessoas gostam do futebol. 

Trata-se de uma campanha que marca igual-

mente uma nova era na gestão do futebol mo-

çambicano.

A par da provável mudança de nome da se-

lecção , perspectiva-se a mudança da época 

desportiva...

-Neste momento estamos à espera do pro-

nunciamento do Chefe de Estado, e como é 

do conhecimento, ele prorrogou o Estado de 

Emergência por mais um mês.  Então temos 

que esperar antes de tomarmos qualquer de-

cisão. A expectativa é que não se prorrogue 

mais o Estado de Emergência, logo que ter-

mine o actual , mas se a pandemia continuar a 

afectar grandemente o povo moçambicano ou 

se a situação justificar a prorrogação por mais 

30 dias, iremos alterar a época, passando de 

Julho/Agosto até Maio.  Esta é a nossa pers-

pectiva, mas , como disse, tudo está depen-

dente da evolução da situação nos próximos 

dias. Estamos a conjecturar  porque não sa-

bemos o que vai acontecer nos próximos dias.

Deixa-me abrir um parênteses, para explicar 

que este assunto mexe com a própria Liga 

Moçambicana de Futebol, até porque este 

organismo já fez uma auscultação junto dos 

seus associados. Por outro lado, isso tudo vai 

ser matéria de debate na assembleia geral or-

dinária a ser realizada, em princípio, nos finais 

de Julho.  

Estamos em articulação e a ouvirmos o sen-

timento de todos os agentes desportivos do 

país, nomeadamente,  associações, clubes , 

LMF ,  porque mesmos os jogos da selecção 

nacional poderão, em princípio, acontecer em 

Setembro. Mas trata-se de previsão e nin-

guém sabe o que efectivamente poderá vir a 

acontecer, se jogaremos à porta fechada ou se 

os jogos serão alterados para o próximo ano. 

Temos que esperar para sabermos os passos a 

seguir depois de ouvirmos o pronunciamento 

do Presidente da República, porque conforme 

as orientações que foram deixadas, nem pode-

mos abrir oficinas para treinos por forma a se 

iniciar , diria, a pré época.  Por isso é prema-

turo dizer quando é que a bola vai rolar nos 

campos de futebol.

Interrompida devido à Covid- 19

Época desportiva 
ainda sem perspectiva
Por Paulo Mubalo

Eu: O Presidente da República decretou o fecho das escolas; o MINEDH orientou escolas e pais para con-
tinuar com o processo de ensino-aprendizagem (PEA) deste ano lectivo. Como é que a escola respondeu? 
Nel: Seguimos as orientações do MINEDH: continuar o PEA. De facto, tiramos vantagem da 

nossa metodologia de ensino orientada para a autonomia e autoconstrução do conhecimento, para 

continuar a manter o aluno activo através da realização de fichas e outros trabalhos que fazem uso de 

plataformas digitais, mensagens, voz e vídeo-aulas. Melhoramos gradualmente a interacção professor- 

aluno:  novo conhecimento é discutido em vídeo-aulas, experiências em vídeo, o aluno realiza  fichas 

de aplicação, auto-corrige os seus erros assinalados pelo  professor, esclarece dúvidas no WhatsApp, no 

GoogleMeet, na plataforma (PraticaMoz). 

Posso dizer que os Professores abraçaram o desafio e exploraram a novidade com entusiasmo e o PEA 

para 2020 continua.  

Eu: Não acha que o ensino em casa sobrecarrega muito aos pais? Fizeram alguma coisa pensando nos pais, algo 

para lhes “facilitar” a sobrecarga? 

Nel: Acredito que os filhos requerem mais trabalho dos pais agora, do que quando estão na escola. Po-

rém, eu não chamaria sobrecarga - mas a continuação e reforço do acompanhamento do que os filhos 

fazem na escola e no seu dia-a-dia.   

Nós, escola, enviamos sugestões para os pais lidarem com os trabalhos escolares dos seus filhos, sem que 

isso fosse um “novo trabalho” para eles. O ensino continua a ser da responsabilidade do professor: ele 

deve esclarecer dúvidas e acompanhar as dificuldades do aluno, usando os diferentes meios de interacção. 

Os pais não devem tentar substituir o professor; devem encorajar os filhos a comunicar com os Profes-

sores em casos de dificuldades. Os pais devem monitorar se o filho está fazendo os trabalhos ou há forte 

desmotivação. Mesmo, se os pais tiverem dificuldades neste ponto, o apoio do professor esta a distância 

duma chamada.  

Eu: Como gerem os estudos dos alunos se os pais não tiverem tempo para os acompanhar? 

Nel: De modo a mantermos a rotina e consistência de estudo, elaboramos horários de estudo onde os 

professores estão presentes para interagir com os alunos através das diversas plataformas disponíveis (de 

texto, voz e/ou vídeo). 

Eu: É possível dar matéria nova com estes métodos ou os alunos estão meramente ocupados, sem avanço 

nos programas? 

Nel: É possível sim e está a acontecer. Os alunos têm os livros escolares, os materiais de apoio elaborados 

e os Professores à disposição, havendo uma interacção direccionada, individualizada ,quando necessário. 

Os materiais vão para casa, o aluno estuda, interage com o Professor, resolve e devolve. O Professor cor-

rige e dá feedback ao aluno. Esta é uma rotina que já vem sendo implementada na escola e ela continua 

a acontecer. 

Eu: Todas as escolas e universidades privadas estão a enfrentar dificuldades de pagamentos por parte dos pais. 

Corre-se o risco de quando terminar a pandemia, não haver escolas e universidades de portas abertas. Acha que 

os pais tem noção destas possíveis consequências? 

Nel: Penso que, de uma forma geral, sim, têm. Pode haver alguns que ainda não se aperceberam disso. 

Mas penso que é consequência do inesperado da situação e o desconhecimento do que se passa do lado 

de cá da cortina – na escola. Parece que os pais não dse dão conta do grande esforço que o professor e a 

escola têm que fazer para continuar a cumprir com os programas de ensino, com os alunos distantes. Por 

isso sentem-se lesados e isso pode ajudar a percepções erradas, como o não olhar para a escola como uma 

instituição privada que tem que pagar as suas contas como qualquer outra empresa privada. Falta-nos 

uma comunicação mais eficaz entre pais e escola. Mas penso que o bom senso acabará por prevalecer, 

tenho a certeza. Nenhum Pai quer baixar a qualidade de educação que o seu educando recebe, ou, ver as 

escolas fecharem as portas – e esta é a consequência a que todas as escolas estão sujeitas se os compro-

missos não se cumprem. 

Eu: Parece-lhe haver entidades oficiais do governo preocupados com essa hipótese, dado que já há escolas sem 

dinheiro para cobrir despesas neste momento? 

Nel: Haver preocupação, há! Acredito que o Governo não está alheio a esta situação. O problema é 

a morosidade na entrega de solução. Até agora, o Governo não apresentou propostas de solução para 

minimizar o impacto do Estado de Emergência, na sustentabilidade das escolas. A única sugestão que 

registamos, das autoridades de tutela, resume-se à manutenção de diálogo entre escolas e Pais, estratégia 

já várias vezes tentada, com relativo sucesso. Do nosso lado mantemos o diálogo aberto para os que 

efectivamente desejem conversar sobre o assunto. 

Eu: Alguns pais não estão satisfeitos com o trabalho da escola. Isto tem causado algumas situações não benéficas 

para a coesão que, sobretudo neste momento, deve haver na comunidade escolar. Muitas escolas fizeram descon-

tos e mesmo assim não resolveram o problema. O que tem a dizer sobre isto? 

Nel: No nosso caso, julgo que a insatisfação deriva unicamente do pagamento integral da propina. Mas 

é preciso perceber que, com todas as adversidades que o momento impôs, a nossa escola está a dar o seu 

melhor e que o PEA está a ter continuidade. E esta é, intrinsicamente, a essência dos contratos entre 

Pais e Escolas: o PEA. Este processo continua a acontecer, logo, estamos a cumprir com a nossa parte 

contratual. 

Igualmente, a Propina deve ser percebida como fonte única de receita das Escolas. Contrariamente à 

crença de alguns Pais, as despesas das Escolas não diminuiram. Antes pelo contrário; aumentaram. Já a 

propina está a sofrer, pelo menos, elevados atrasos no pagamento. E isto é que está a levar à insustenta-

bilidade e a perigar a continuidade das escolas privadas. 

Relativamente a descontos generalizados, estes não resolvem situações particulares. Há diferentes níveis 

de afectados: há aqueles que não perderam rendimento nenhum, há aqueles que viram seu rendimento 

parcialmente afectado e há aqueles que estão desprovidos de qualquer rendimento. Cada um com a sua 

especificidade. Nós, em vêz de uma acção generalizada, optamos por endereçar cada caso particular. 

Aquele Pai que está afectado, conversa connosco e chegamos a um acordo que vai de encontro à sua 

necessidade. Com 100% dos Pais que nos contactaram, chegamos a acordo. 

Eu: Há algumas lições positivas que se possam tirar para a própria educação, uma vez que se trata de uma 

experiência nova? 

Nel: Sim. Várias. Uma delas foi a perspectiva de que há necessidade de mudar! Precisamos mudar a for-

ma de ensinar e a forma de aprender. Percebemos que cada vez mais, os alunos querem ser actores do seu 

próprio processo de conhecimento e não meros receptores. Percebemos também que podemos redefinir 

o papel dos Professores, passando eles a ser um facilitador, alguém que apoie o aluno e não alguém que 

faz tudo pêlo aluno, numa monótona aula expositiva. 

Talvêz seja altura de pensar na introdução obrigatória, nos diversos cursos de formação de Professores, 

de uma cadeira de formação em ensino não presencial. 

Instituto Nília v.s propinas

Feizal Sidat, presidente da FMF
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2.  Declaração de Responsabilidade 

-

-

-

3. Âmbito de Aplicação e Politicas de Gestão de Risco

3.1. Âmbito de Aplicação 

3.2. Políticas de Gestão de Risco 

-
-

stakeholders

-

-

-

Estrutura Orgânica

Conselho de Administração – 

-

Comité de Risco e de Capital -

Comité de Risco e Acompanhamento de Risco de Credito - 

Comité de Crédito do Banco

Comité de Alerta
-

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
,SA

Microbanco

,SA
Microbanco

Comité de Informática -

Direcção de Risco e Compliance

-

Direcção de Auditoria

-

Risco de crédito – -

Risco de mercado – 

Risco operacional –

Risco de Liquidez – 

4. Estrutura de Capital 

-

 – Estrutura Accionista

Accionistas
Valor (MZN) %

Total 300,000,000.00 100.00%
4.1. Adequação do Capital

-

-

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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 – Fundos Próprios 

4.2. Rácio de Solvabilidade

-

 – Rácio de Solvabilidade 

shareholders e stakehorders

5. Risco de crédito

5.1. Créditos Vencidos e em Imparidade

-

6. Risco de Concentração

-

 – Índice de Concentração Sectorial (31/12/2019)

-
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7. Política de Abate de créditos

8. Mitigação do Risco de Credito

restruturação1 do 
crédito

9. Risco Operacional 

Fraude interna – 

Ambiente de Trabalho e Descriminação - -

Produto, Clientes e Práticas de Negócios - 
-

Danos aos Activos Físicos

Interrupção de Actividades e Falhas de Tecnologia de Informação

-

compliance -

DESCRIÇÃO Ano n-2 Ano n-1 Ano n
(+) Juros e Rendimentos Similares -       62,055.79 133,311.79        
(-) Juros e Encargos Similares -       4,937.60   7,463.51            
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital -       -            
(+) Comissões Recebidas -       1,657.74   1,006.88            
(-) Comissões Pagas -       -            
(+) Resultados de Operações Financeiras -       -            
(+) Outros Resultados Operacionais -       274.99      2,021.88            
TOTAL -        59,050.92  128,877.04         

-

1 Restruturação é definida como qualquer modificação dos termos e das condições originais de uma 
exposição de crédito, num acordo entre o Banco e o Cliente

10. Risco do Mercado

-

Risco geral do mercado

(a)

10.1. Risco de Taxa de Juro



26 Savana 12-06-2020
RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO

4

,SA
Microbanco RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

10.1.1. 

10.2. Risco da Taxa de Cambio

-

 - Mapa de Cálculo de Requisitos de Capital para a Cobertura do Risco Cambial

11.  Risco de Liquidez

Funding-Liquidity Risk

Liquidity funding plan - LFP
omposição de activos e passivos

-

liquidity funding plan
-

-
-

11.1.  Monitoria e Mitigação do Risco de Liquidez 

-

stress
, 

escalonamento de prazo de vencimento -

12. Risco Estratégico

-

12.1. Responsabilidades e Funções

O Conselho de Administração -
-

-

-

Comité de Desenvolvimento de Negócio (CDN) - -
-

Unidades de Negócios - 

12.2. Controlo de Risco Estratégico 

13. Risco de Compliance

compliance 

Compliance 
-

13.1. Mecanismos de mitigação do risco de Compliance

Compliance 

Compliance



27Savana 12-06-2020 OPINIÃO

Pedro Madruga (Texto)

Ilec Vilanculos (Fotos)

Como a Teresa não queria saber nada sobre o seriado lançado pela FMF, 

com alto patrocínio do Gyl desligou o aparelho zangada. Ela saiu de casa 

às pressas e meteu-se na rua esburacada. Passou por um menino que re-

parava para uma rola sobre uma antena parabólica. O rapaz contorcia-se 

com uma fisga, fazendo um penoso exercício para derrubar o pássaro, com mil 

cuidados para não rebentar os vidros. Antoninho estava tão absorto naquele ritual 

que se assustou, mal sentiu uma presença humana e no caso a vizinha Teresa, de 

carne e osso. O puto atrapalhou-se e fugiu.

-Fica calmo, não estás a roubar, meu rapaz! 

Do Antoninho só sobra a poeira levantada pelos chinelos. Teresa seguiu na pas-

seata, antes de chegar ao bazar quando o telefone dela começou a vibrar.

- Sim, camarada, pela força da mudança a vitória é certa!

Encostou-se a uma árvore mal podada para dar atenção ao nome sonante.

- Deixa-te de histórias, tu. Não sou desses. É o Abel.

- Qual Abel, o Abel Lima da Base Galo? Yuhh! Como vai Niassa?

- Certíssimo, já viste que ainda tens boa pontaria, querida. Saí do Niassa. Liguei 

para te convidar vires passar uns dias cá para os lados do Bilene. 

- Bilene?

- Sim.

- Vou informar ao meu vizinho lá em casa.

- Não há problemas. Podes vir até com os teus filhotes. 

- Yuh! Obrigada, mano Abel. Que surpresa! Mas com essas coronadas, fazemos 

como?

- Não te preocupes, Teté. Essa OMS já é uma barata tonta. Como aquilo atacou o 

primeiro mundo os gajos andam a mandar bocas sem sentido.

- Não me digas que és consultor dos mahindras. Não deixaste essa mania, mano 

Abel. Ando com sorte, há quinze anos que não via a camarada Deolinda Guezi-

mane. Acho que hoje vai morrer um cão e uma cã. O meu maior privilégio nesta 

vida é ter testemunhado a tomada de posse da menina Mércia Viriato Licá, a 

nossa representante de verdade.

-  Eu gostei de ler a poesia da Ivone Soares. Posso trocar a deputada pela poeta, 

à vontade.

- Hahahaha. O camarada Eduardo da Silva Nihia manda-te cumprimentos, mi-

nha santa Madre Teresa.

- Ligaste para brincar comigo, mano Abel?

- Nada disso, minha querida!

- Não me digas que assaltaste a mala do ministro Maleiane. E estás aí a curtir 

vidas mulatas?

- Conheces-me muito bem. Já tenho 70 anos, filha.

- Esqueceste que sou brincalhona, assim estou a receber meu prémio de 1 de 

Junho?

- Pois claro, isso é pouco para uma senhora da alta sociedade. 

- Se alta sociedade é ficar no bazar, aceito. 

- Eu estou atento ao próximo jogo dos mahindras, perdão Mambas. A propósito, 

já respondeste à consulta pública?

- Aquilo é uma peça teatral mal encenada. Nós na barca do inferno e eles a goza-

rem connosco. Santa paciência…

Mahindras!



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1379

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto: Ilec Vilanculos

Depois do anúncio, há três me-
ses, do primeiro caso positivo 
da covid-19 em Moçambi-
que, a 22 de Março, o país 

tem conhecido, nas últimas semanas, 

uma aceleração no número de infec-

tados. 

Está difícil travar chegada do pico
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Financiamentos de cerca de 
100 milhões de meticais, 
através de 90 comerciantes 
rurais, é o valor que já foi 

investido pelo sistema de crédito 

à comercialização agrícola, imple-

mentado conjuntamente pelo Ins-

tituto de Cereais de Moçambique 

(ICM) e pela Gapi, há pouco mais 

de um ano.

Este mecanismo de financiamen-

to, designado por Linha de Cré-

dito de Comercialização Agrícola 

(LCCA), reforçou a capacidade 

de comerciantes rurais, permitin-

do que eles comprassem, junto de 

aproximadamente 45 mil famílias 

camponesas, um total de 26 mil 

toneladas de produtos alimentares, 

com destaque para milho, feijões, 

amendoim e gergelim.

Um dos comerciantes é Carlos 

Afonso Corneta, de 56 anos de 

idade, comerciante sediado na Vila 

sede de Namuno, em Cabo Del-

gado que, em 2019, beneficiou-se 

do crédito no valor de 2.500.000 

meticais, para comprar milho, ger-

gelim, amendoim, castanha de cajú 

e feijões, nos distritos de Namuno, 

Chiure, Montepuez, Cidade de 

Pemba, Namialo, Nacala e Nampu-

la, estas últimas três, na província 

de Nampula.

“Estou nesta actividade há perto de 

30 anos e só com esta linha é que 

consegui expandir o meu negócio. 

Com o financiamento, fiz a rotação 

do meu negócio e consegui comer-

cializar 850 toneladas, que geraram 

uma receita bruta de cerca de 40 

milhões de meticais”, contou or-

gulhoso, referindo ainda que “com 

ICM e Gapi dinamizam comercialização
o aumento da minha capacidade, 

contratei 14 trabalhadores, dentre 

os quais sete jovens e três mulhe-

res”.

Corneta vem beneficiando, tal 

como outros comerciantes, desde 

2017, de capacitações em gestão de 

negócios e estabelecimento de par-

cerias na modalidade de coaching, 

numa acção da Gapi, em parceria 

com os Serviços Distritais de Ac-

tividades Económicas de Namuno. 

Fruto disso, construiu um imóvel 

comercial acoplado a um armazém, 

com capacidade para armazenar 

cerca de 500 toneladas, melhorou 

a sua gestão, que culminou com o 

registo predial.

A LCCA abrange também opera-

dores de âmbito industrial, sendo 

uma delas a Miruku Agro-Indús-

tria, que opera actualmente duas 

linhas de processamento de milho, 

nomeadamente a de produção de 

farinha de milho branca fortificada 

e produção de combinado de fari-

nha e soja, para confecção de papas 

enriquecidas, também designada 

CSB.

A Miruku Agro-Indústria benefi-

ciou de um financiamento no valor 

de 2.500.000 meticais para a aqui-

sição de matéria-prima, nomea-

damente milho e soja. O crédito 

foi concedido por um período de 

12 meses e, no passado dia 10 do 

corrente mês, o cliente fez a amor-

tização completa da dívida. Com o 

financiamento, a Miruku conseguiu 

adquirir no mercado parte da maté-

ria prima (milho e soja), com o qual 

foi possível iniciar a operacionali-

zação da produção na fábrica.

“Este financiamento impactou bas-

tante as nossas actividades, de tal 

modo que conseguimos devolver 

em um mês, que prevíamos fazê-lo 

em um ano. Adquirimos cerca de 

200 toneladas de milho aos produ-

tores, maioritariamente do sector 

familiar e, depois de processadas, 

vendemos à volta de 160 toneladas 

de farinha a alguns comerciantes 

locais”, regozijou-se Chissungue 

Haje António, da direcção da em-

presa.

Mohamed Valá, Director Geral 

do ICM e Presidente do Comité 

Directivo da LCCA, mostrou-se 

satisfeito com o desempenho da 

linha: “Esta linha é um exemplo 

de como podemos dinamizar a 

produção, empoderando os comer-

ciantes”. 

Este dirigente reconhece que os va-

lores envolvidos ainda estão aquém 

das necessidades, mas  assumiu o 

compromisso de, entanto que ICM 

e MIC, continuarem a trabalhar e 

mobilizar recursos, pois acredita 

que “este caminho, pode-nos levar 

a patamares mais altos de desenvol-

vimento rural, porque induz à in-

clusão financeira, empodera as mu-

lheres, os jovens e todo o ambiente 

local. Acreditamos que, nos próxi-

mos tempos, vamos contribuir para 

reduzir a pobreza, porque vamos 

trazer encaixe financeiro aos pro-

dutores, que têm na falta de merca-

do para a sua produção, o principal 

desafio. Temos que fazer com que o 

produtor seja capaz de produzir ex-

cedentes e passe a ganhar dinheiro 

com a sua actividade.”

Adolfo Muholove, PCE da Gapi, 

destaca o papel e importância das 

parcerias institucionais como uma 

base para programas, com impac-

to directo na vida e economia das 

famílias. Falando especificamen-

te desta linha, Muholove desta-

ca a sua multifuncionalidade: “A 

LCCA, além de conceder créditos, 

contempla programas de assistên-

cia técnica com vista à criação e 

capacitação de operadores da co-

mercialização agrícola e do agro-

-processamento de pequena e mé-

dia dimensão, para que os mesmos 

possam melhorar e aperfeiçoar a 

gestão dos seus negócios, ter acesso 

a tecnologias mais adequadas e me-

lhor acesso a serviços financeiros”, 

referiu.

A 
Banda Kakana apresen-
ta-se hoje no show live, 
no âmbito do projec-
to #FicaEmCasa, uma 

parceria entre o Standard Bank, a 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM) e a Televisão de Moçam-

bique (TVM). O show será trans-

mitido em directo nas páginas do 

Facebook, Instagram e Youtube 

do Standard Bank, no canal públi-

co de tv e na Rádio Universitária.

A vocalista e uma das criadoras do 

grupo, Yolanda Chicane, assinalou 

que a banda vai preencher o espec-

táculo com as suas músicas mais 

populares, fazendo um resumo de 

dois álbuns.

“Durante este momento de distan-

ciamento social, temos trabalhado 

em novas composições e em cam-

panhas de prevenção contra a Co-

vid-19. Portanto, iremos partilhar 

FicaEmCasa com Kakana
algo novo com o público”, precisou 

Yolanda Chicane.

Sublinhou que “embora o público 

seja virtual, acredito que estaremos 

juntos, partilhando melodias, in-

tercaladas com mensagens sobre 

as medidas de prevenção contra 

o novo coronavírus, com emoção, 

neste momento delicado de saúde 

pública”.

Para a cantora, a iniciativa repre-

senta um desafio e um momento 

para a banda reinventar-se, usando 

as tecnologias para o seu benefício: 

“Acreditamos que esta nova forma 

de estar em palco veio para ficar 

e é, sem dúvidas, uma maneira de 

abranger uma plateia maior, em-

bora virtual”, indicou.

Criada em 2004, a Banda Kakana 

produz músicas baseadas nos esti-

los afro rock, afro jazz e world mu-

sic, com influência da marrabenta.

A 
empresa Portos e Ca-
minhos de Ferro de 
Moçambique, com 
um vasto e relevante 

papel na vida económica, social, 
desportiva e cultural do país, 
em 125 anos de história, inau-
gurou, a 11 de Junho de 2015 
- passaram 5 anos nesta quinta-
-feira - o Museu do CFM, que 
está incumbido de preservar o 
seu vasto legado. 
 

O Museu dos CFM é um dos 

mais visitados no país, bem 

como a Estação Central, uma 

das mais belas do Mundo. Des-

de a sua fundação, o Museu dos 

CFM teve 124 mil visitantes, 

incluindo-se, neste perfil, visitas 

individuais e institucionais: tu-

ristas, estudantes, representan-

tes de chancelarias diplomáticas, 

Museu do CFM celebra 5 anos
visitas de Estado ou de serviço, po-

líticos e parlamentares, instituições 

de Estado, instituições privadas, 

Igrejas, entre outras associações 

sócio-culturais. 

O Museu do CFM tem uma ex-

posição permanente, que consta de 

uma linha de tempo cronológica, 

desde as expedições de obras públi-

cas, em 1877, que está na origem da 

sua implementação, até ao presente. 

A ligação ferroviária entre a então 

cidade de Lourenço-Marques e o 

Transvaal, a 8 de Julho de 1895 é 

um dos marcos desta cronologia, 

que passa por diversos aconteci-

mentos relevantes, como a inau-

guração de diversas linhas férreas 

e portos, entre outras obras, que 

articulam o sistema ferro-portuário 

moçambicano. 

O CFM marcou, igualmente, o país 

no âmbito da logística do transpor-

te, quer através do transporte aé-

reo, de que é pioneiro (a fundação 

da DETA em 1936), ou da Ca-

mionagem Automóvel, em 1930. 

No desporto está na origem de 

decisivos equipamentos desporti-

vos no país. O Clube Ferroviário 

de Moçambique é fundado em 

1924. A nível cultural destaca-se 

o seu papel de Mecenas. 

O acervo do Museu do CFM é 

constituído por material circulan-

te motor e rebocado (locomoti-

vas a vapor e a diesel, carruagens, 

vagões, furgões e zorras); equi-

pamentos de via e obras; equi-

pamento de comunicação, infor-

mação e sinalização; equipamento 

de estação, escritório, tarifários, 

bilheteira; equipamentos de pro-

tecção e segurança; modelismo e 

maquetismo ferro-portuário; es-

pólio documental e mais.
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Resumo do Observador Rural N° 94

ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE: 
ANÁLISE DE CONJUNTURA PRÉ COVID-19

João Mosca e Rabia Aiuba

08 de Junho de 2020

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-94/
 

A avaliação de conjuntura da economia através dos indicadores apresentados no quadro abaixo, revela que a economia no período imediatamente antes 
da “chegada” da pandemia a Moçambique em meados de Março.

 
Quadro 1 

Balanço qualitativo dos indicadores económicos 

Indicador Muito bom Bom Risco Grave Evolução 
2020/2019 

Inflação da economia      

Inflação de bens alimentares      

Taxa de câmbio (MZN/USD)      

Reservas líquidas externas      

Balança comercial      

Importações      

Exportações      

Taxas de juro      

Despesas públicas      

Receitas públicas      

Défice público      

Dívida (saldo letras de tesouro)      

Investimento      

ICCE - Expectativas futuras      

Legenda:  Muito bom Bom Risco Grave  

Os indicadores da economia revelam que Moçambique estava, no 
período pré corona vírus e durante o ano de 2019, em situação de 
risco ou em situação de gravidade. A economia esteve em crise, 
pelo menos, desde 2016, com o despoletar das dívidas ocultas/ile-

líquidas externas foram considerados com muito bom, embora a in-

indicam as variações (positivas ou negativas) de 2020 em relação a 
2019, sendo as verdes consideradas de positivas e as vermelhas de 
negativas. A economia esteve, no 1º trimestre de 2020, em piores 
condições que em igual período de 2019, o que não é consequência 
da pandemia. 

O OMR fará, no princípio de 3º trimestre de 2020, uma primeira 
avaliação sobre o comportamento da economia imediatamen-
te após a entrada da pandemia. Por agora, pode-se referir que as 

e sociais da pandemia são anunciadas sem que exista a legislação 

-
pacto limitado na sua abrangência sectorial (empresas), dos cida-
dãos (apoio a desempregados devido à pandemia), famílias pobres 
e pessoas vulneráveis.

-

investimento e o consumo e, consequentemente, a recuperação da 
actividade económica e o agravamento dos custos sociais da crise, 
sobretudo dos grupos mais desfavorecidos e vulneráveis

O 
Porto da Beira recebeu, 

no passado sábado, o 

navio porta contentores 

Post Panamax,”Wide 

Juliet”, o maior que alguma vez 

demandou para aquele empreen-

dimento.

Segundo uma nota da Cornelder 

Moçambique (CdM), empresa que 

gere o Porto, a chegada daquele na-

vio representa um marco histórico 

importante não só para a empresa, 

mas também para todos os inte-

grantes do Corredor Logístico da 

Beira.

O Post Panamax tem capacida-

de para 5.440 Teus de carga, 255 

metros de comprimento e 37 me-

tros de largura. Nos últimos anos, 

o Porto da Beira vem registando 

um crescimento significativo de 

carga contentorizada, em resultado 

da “agressiva estratégia comercial” 

que a CdM vem desenvolvendo 

nos mercados da região, bem como 

do contínuo investimento na  me-

lhoria das acessibilidades ao porto, 

aquisição de modernos equipa-

mentos de manuseamento, ex-

pansão de áreas de armazenagem, 

introdução de novas tecnologias e 

sistemas para optimizar as opera-

Porto da Beira recebe 
Post Panamax

ções, factores que concorrem para 

a melhoria do desempenho do 

porto, conferindo maior confiança 

aos clientes e utilizadores.

Os investimentos realizados na 

dragagem de aprofundamento do 

canal de acesso, bacia de manobras 

e cais de acostagem, também têm 

sido determinantes para que na-

vios de tipologia Panamax e Post 

Panamax, com grande capacidade 

de carga escalem Beira com maior 

regularidade.

O navio Post Panamax, Wide Ju-

liet, propriedade da Mediterran 

Shiping Company, foi construí-

do em 2015. De referir que, nas 

últimas duas semanas, o Porto da 

Beira também recebeu o navio 

Panamax MSC Gina, com 260 

metros de comprimento e uma 

capacidade de 4.056  contentores 

de carga.

“A atracação regular deste tipo 

de navios, para além de confe-

rir maior credibilidade ao porto, 

contribui de forma significativa 

para o crescimento e desenvolvi-

mento de negócios nos mercados 

dos países da vasta região do hin-

terland servida pelo Corredor da 

Beira”, assinala a CdM.

A 
BDQ – Mobile – marca 

de telemóveis  e a Txapita 

–  sistema inteligente de 

intercâmbio digital para 

o Transporte Público de Passagei-

ros e Mobilidade Urbana – rubri-

cam, esta quarta-feira, em Maputo, 

um Memorando de Entendimento 

integrando Sistema Txapita como 

aplicação nativa em todos os smar-

tphones e dispositivos móveis da 

BDQ Mobile & Txapita rubricam parceria
BDQ com data de fabrico posterior 

a 30 de Junho de 2020.

A parceria pressupõe que a equipa 

técnica da Txapita passará a traba-

lhar, exclusivamente, com o equi-

pamento informático da BDQ no 

seu ambiente de desenvolvimento, 

permitindo optimizar os níveis de 

produtividade científica e elevar a 

eficiência operacional in-house.

O acordo prevê ainda o patrocínio 

semanal de produtos exclusivos da 
BDQ em sorteios para novos utili-
zadores Txapita e premiações para 
utilizadores mais activos no Fórum 
de Trânsito Rodoviário.
A Rede Estrutural de Transportes 
Públicos de Maputo incorporada 
no sistema Txapita comporta seis 
corredores, 73 rotas metropolitanas, 
mais de 389 autocarros e apresenta 
um fluxo de mobilidade de 230.000 

passageiros/dia.

As Pequenas e Médias Em-

presas (PME) moçambi-

canas vão beneficiar, de 

6 a 10 de Julho próximo, 

de uma formação em matérias de 

Saúde e Segurança no Ambiente de 

Trabalho. A formação é promovida 

pela Incubadora de Negócios do 

Standard Bank, em parceria com a 

Shell. Será ministrada, num ambien-

te on-line, pela Energy Works, uma 

empresa moçambicana especializada 

em Sistemas Internacionais de Ges-

tão de Saúde e Segurança no Tra-

PME’s beneficiam de formação
balho. São elegíveis a participar os 

proprietários ou gestores de PME, 

que são incentivadas a aprimorar o 

seu conhecimento e compreensão 

dos tipos de riscos ocupacionais de 

trabalho que podem ocorrer no seu 

dia-a-dia.

A formação vai permitir às PME 

gerir, apropriadamente, os riscos 

inerentes ao trabalho, implemen-

tando as políticas e procedimentos 

correctos. Para o efeito, foi conce-

bido um programa educacional de 

Saúde e Segurança no Trabalho para 

PME que desejam prestar serviços 

ou fornecer produtos a grandes cor-

porações multinacionais que actuam 

em diversas áreas, tais como Petróleo 

e Gás, Infraestruturas, Transporte e 

Logística, Confecção de Alimentos, 

Mineração, entre outras.

Após a conclusão do curso, um 

“coaching” adicional será oferecido 

a cinco PME seleccionadas que de-

monstrarem melhor desempenho e 

interesse na efectiva implementação 

do curso, nas suas realidades parti-

culares.
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Olhando para ac-

tual situação em 

todo o mundo 

se encontra em 

particular o nosso país, que 

nos últimos dias tem regis-

tado uma crescente subida 

de casos de infecção pelo 

novo coronavírus, as Orga-

nização da Sociedade Civil 

(OSC), nomeadamente So-

ciedade Aberta, Actionaid 

Moçambique e a platafor-

ma de Sociedade Civil de 

Marracuene, juntaram-se e 

efectuaram uma doação de 

kits de prevenção ao gover-

no distrital de Marracuene. 

De entre o material doado, 

constam duzentas caixas de 

sabão, 572 máscaras e 276 

baldes de 25 litros. De acor-

do com a Sociedade Aberta, 

estes bens devem ser dis-

tribuídos as comunidades a 

nível dos bairros de forma a 

impulsionar a luta conta a 

propagação da covid-19.

“A organização achou viá-

vel contribuir desta forma 

Covid-19: OSC 
prestam apoios O 

Governador da Provín-

cia de Inhambane, Da-

niel Francisco Chapo, 

reinaugurou, na quin-

ta-feira finda,  a embarcação Baía 

de Inhambane, reabilitada depois 

de ter sido destruída pelo ciclone 

Dineo de 2017. A reabilitação foi 

totalmente financiada pela Sasol. 

Quando Inhambane foi fustigada 

pelo Dineo, as pontes cais da ci-

dade de Inhambane e de Maxixe 

ficaram danificadas, bem como as 

duas embarcações da Transmaríti-

ma. Numa primeira fase, a Sasol 

financiou a reabilitação das pontes 

e depois a embarcação agora rei-

naugurada. 

A embarcação Baía de Inhamba-

ne beneficiou de uma renovação 

total com financiamento total da 

petroquímica Sasol, que explora 

gás em Temane. Daqui em diante 

a multinacional vai garantir assis-

tência financeira por um ano para 

questões da sua manutenção. 

A entrada em funcionamento des-

ta embarcação vai aliviar o sofri-

mento das mais de 3000 pessoas 

que todos os dias saem da cidade 

de Inhambane para a de Maxixe e 

vice-versa. 

Daniel Chapo revelou que, além 

do número que fazia a travessia 

pelo mar, havia quem usasse a via 

terrestre, mas assegurou tudo faz 

Chapo reinaugura embarcação

O 
Mercado do Estrela 
parecia intocável, até 
Eneas Comiche voltar 
à presidência do muni-

cípio de Maputo.

Além de ali ser exercido um 

comércio lícito, também são 

vendidos artigos que resultam 

de roubo na cidade de Maputo. 

Peças de carros e de equipamen-

tos electrónicos que em mais 

nenhum outro lugar da capital 

se encontram podem ser adqui-

ridos naquele mercado.

A polícia faz sempre rusgas à 

procura de bens roubados no 

“Estrela”, mas, normalmente, 

os agentes de lá voltam a sor-

rir. Não pelo trabalho feito, mas 

pelo “preço” que lhes é pago para 

deixarem os vendedores na “boa” 

com os seus negócios.

Mas o dia 09 de Junho fica na 

história do “Estrela”. Uma for-

ça combinada constituída por 

agentes da “temível” Força de 

Intervenção Rápida (FIR) e da 

Polícia da República de Moçam-

bique e com operadores de pás-

-escavadoras foi ao “Estrela” re-

mover bancas e barracas erguidas 

fora do perímetro do mercado. 

O peso do “Estrela” é tal que a 

acção da FIR e da PRM foi an-

Comiche ataca “lendário” Estrela

tecedida de rumores que circu-

laram a boca pequena, entre os 

vendedores e munícipes.

E mais, para encontrar menor 

resistência, as autoridades esco-

lheram cautelosamente a hora. A 

investida aconteceu por volta das 

21:00.

Devido à quantidade de bancas 

e barracas montadas na “perife-

ria” do mercado (586 no total), 

a operação prolongou-se pela 

noite dentro até ao raiar do sol 

do dia seguinte. Nem mais: terá 

terminado por volta das 5:00, 

quando os proprietários das 

bancas ainda se encontravam nas 

suas casas ou a caminho dos “es-

combros”.

Mas graças ao telemóvel e a tudo 

a que dá direito, alguns donos de 

“take aways” e barracas foram a 

tempo de correr para o Estrela 

para salvar os seus pertences.

Leonardo Mondlane era um ho-

mem inconsolável com o cenário 

de destruição organizado pelo 

município. Mas conseguiu reti-

rar do seu “take away” o produto 

que ia ser vendido. 

Um outro vendedor, Elísio 

Kwambe, vendedor de aparelhos 

electrónicos, há 8 anos, também 

diz que teve sorte, porque os seus 

bens estavam guardados num ar-

mazém. 

Diz que lhe foi garantida uma 

banca no mercado de Maten-

dene, mas prefere permanecer 

no “Estrela” para não perder a 

clientela. 

Momade Ismael, que leva 13 

anos de Estrela, diz que a viabi-

lidade do negócio de aparelhos 

electrónicos fora daquele recinto 

é uma incerteza.

Há bancas prometidas nos mer-

cados do Zimpeto e de Maten-

dene, mas não garantem negócio 

rentável, refere Ismael. 

“Tive que tirar dinheiro do meu 

bolso para montar o ´pavê` e 

tentar arranjar uma pequena 

banca lá na nova banca”, acres-

centou. 

O chefe da comissão de ven-

dedores, Paulo Machoe, diz ser 

falaciosa a alegação dos vende-

dores de que não sabiam da sua 

retirada.

Acrescenta que as reclamações e 

zangas em torno da demolição 

das bancas e barracas ao lon-

go das avenidas Emília Daússe, 

Romão Fernandes Farinha e 

Albert Luthuli é liderada pelos 

“Mudjeros”, uma figura que ser-

simbólica com a doação 

de bens que vão ajudar as 

comunidades na preven-

ção da doença, queremos 

que esta acção se integre 

nas outras, o distrito tem 

levado a cabo nos últimos 

tempos”, referiu a repre-

sentante das OSC, Marí-

lia Talufo. 

Por seu turno, o Admi-

nistrador do distrito em 

alusão, Shafee Sidat lou-

vou e agradeceu pelo ges-

to, acrescentado que é de 

grande responsabilidade 

receber os artigos doados, 

pois este gesto demonstra 

a confiança que os parcei-

ros têm em fazer chegar os 

bens para que sejam dados 

as comunidades.

Sidat informou ainda que 

estão a decorrer ao nível 

distrital várias campanhas, 

com destaque para doa-

ções de máscaras, arreca-

dação de alimentos (feijão, 

farinha e arroz) para aju-

dar no combate à fome.

ve de intermediário entre os pro-

prietários das bancas, barracas e 

clientes. 

“Aqueles é que fazem confusão, 

porque não têm bancas e barra-

cas no Zimpeto e em Matende-

ne. Nós fizemos um levantamen-

to e todos os 586 vendedores, 

sendo que pouco mais de 400 no 

activo, tinham informação e têm 

garantidas bancas e barracas nos 

sítios que mencionei”, explicou. 

Frisou que no mercado retalhista 

do Zimpeto cabe 90% dos ven-

dedores de telemóveis e demais 

aparelhos electrónicos, sendo 

que os outros serão alocados para 

o mercado de  Matendene. 

A demolição de bancas e barra-

cas em diversas partes da cidade 

de Maputo simboliza a imple-

mentação do projecto de trans-

formação urbana de Maputo, di-

rigida pela edilidade de Maputo. 

Trata-se de um projecto orçado 

em usd150 milhões, a ser imple-

mentado desde Novembro do 

corrente ano até 2025. 

O mesmo prevê a construção de 

mercados e espaços abertos. 

Eneas Comiche deixou claro que 

é preciso evitar iniciar as obras 

antes da conclusão do processo 

de reassentamento e licencia-

mento.

parte do passado. 

“Estamos lembrados dos momen-

tos difíceis que os estudantes, tra-

balhadores e população em geral 

passaram como consequência da 

interrupção da circulação noctur-

na nesta Baía, levando estes a per-

correrem longas distâncias e mais 

onerosas via terrestre, para cru-

zarem a baía. Hoje levamos essas 

lembranças difíceis para o passado, 

com uma etapa já vencida”, lem-

brou Daniel Chapo. 

Uma posição secundada por João 

Pedro, residente de Maxixe, mas 

que semanalmente visitava seus 

familiares em Inhambane, afir-

mando que era muito difícil que 

idosos usassem o único barco que 

estava a funcionar ou as pequenas 

embarcações. 

Já o Director-Geral da Sasol, Oví-

dio Rodolfo, recordou das inaugu-

rações das pontes, após o Dineo, 

também com financiamento da 

petroquímica. Rodolfo assegura 

que este e mais apoios que a mul-

tinacional tem vindo a prestar, no 

âmbito da responsabilidade social, 

são para o bem da comunidade. 

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt
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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

Volvidos  mais três meses de ausência devido ao avanço da pan-
demia da COVID-19, as emoções da La Liga 2019-20 estão de 
volta às telas dos telespectadores da SuperSport na DStv e GOtv, 
com os jogos da 28ª rodada, que se estendem da quinta-feira, 11 
de Maio à Domingo, 14 de Junho de 2020, sendo esta é uma exce-
lente notícia para os subscritores da DStv e GOtv. A SuperSport 
é sua casa do futebol e o melhor lugar para ver toda a acção do 
mundo. 

Os jogos serão disputados a porta fechada e haverá rigorosa ade-
são aos protocolos de higiene. O retorno do futebol na Espanha é 
um alívio para os fãs do ‘bom futebol’ que estão sedentos desde 
a interrupção de todas as principais ligas ao redor do mundo em 
março.
O primeiro jogo que marca este retorno é o derby de Sevilha tam-
bém conhecido como o El Gran Derbi, que marca a visita do Real 
Betis ao Sevilha, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, na noite de 
quinta-feira, 11 de junho.
As duas equipes estão experimentando momentos diferentes, 

-
ção entre os quatro primeiros e um lugar na Liga dos Campeões 
da UEFA na próxima temporada, os Los Verdiblancos tentam se 
colocar no meio da tabela e permanecerem à margem da tabela.
O Sevilha derrotou o Real Betis por 2-1 quando as equipes se en-
contraram no Estádio Benito Villamarin em novembro de 2019, 
com golos de Lucas Ocampos e Luuk de Jong. Concluir uma ‘do-
bradinha’ da La Liga sobre seus rivais odiados seria uma grande 
conquista para o técnico Julen Lopetegui, enquanto os torcedo-
res africanos esperam ver o marroquino Youssef En-Nesyri con-
tinuar sua excelente forma.
Por  outro lado, com o regresso da La Liga,a atenção volta para a 
disputa do título entre os líderes, e o actual campeão Barcelona e 
os caçadores mais próximos (dois pontos atrás), o Real Madrid. 
O Barça entrará em ação no sábado à noite, quando se deslo-
car ao Iberostar Estadi para enfrentar os candidatos a descida, 
o Maiorca, e tentar reivindicar uma vitória e pressionar o Real, 
que deve esperar até domingo à noite para responder com uma 
partida em casa contra o Eibar. 
Outro jogo não menos importante, o Atlético de Madrid, abrirá 
a acção no domingo à tarde com um confronto de testes com o 
Athletic Bilbao no emblemático San Mames Barria. Os visitantes 
precisarão de três pontos para reviver seus esforços para termi-
nar entre os quatro primeiros e garantir que retornem à Liga dos 
Campeões da UEFA na próxima temporada.
Nossos espectadores no DStv e no GOtv podem estar prepara-
dos para ver todas as suas estrelas favoritas do continente africa-
no a dominarem os campos da La Liga em toda a Espanha!
Não perca a conclusão da temporada de futebol de 2019-20 na 
DStv e GOtv. Visite www.dstv.com e www.gotvafrica.com para 
se inscrever ou actualizar e junte-se à emoção. E enquanto esti-
ver em movimento, você pode assistir aos jogos através do DStv 
Now.

Quadro de jogos
Quinta-feira, 11 Junho
22:00: Sevilla v Real Betis – Directo na SuperSport 7, SuperSport 
Maximo 1 e SuperSport Select  4

Sexta-feira, 12 Junho
19:30: Granada v Getafe – Directo na SuperSport 7, SuperSport 
Maximo 1 e SuperSport Select 4
22:00: Valencia v Levante – Directo na SuperSport 7, SuperSport 
Maximo 1 e SuperSport Select  4

Sábado, 13 Junho
13:00: Espanyol v Deportivo Alaves – Directo na SuperSport 7, 
SuperSport Maximo 1 e SuperSport Select  4
17:00: Celta Vigo v Villarreal – Directo na SuperSport 7, SuperS-
port Maximo 1 e SuperSport Select 4
19:30: Leganes v Real Valladolid – Directo na SuperSport 7, Su-
perSport Maximo 1 e SuperSport Select 4
22:00: Mallorca v Barcelona – Directo na SuperSport 7, SuperS-
port Maximo 1 e SuperSport Select  4

Domingo, 14 Junho
13:00: Athletic Bilbao v Atletico Madrid – Directo na SuperSport 
7, SuperSport Maximo 1 and SuperSport Select  4
19:30: Real Madrid v Eibar – Directo na SuperSport 7, SuperS-
port Maximo 1 and SuperSport Select  4
22:00: Real Sociedad v Osasuna – Directo na SuperSport 7, Su-
perSport Maximo 1 and SuperSport Select 4

O regresso emocionante 
da acção da LaLiga em 
directo na DStv e GOtv


