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Juiz manda prender Alexandre Chivale

Efigénio Baptista acusa OAM de fazer “jogo sujo”
Retomou esta semana, na tenda da BO, o julgamento do
processo relativo às “dívidas ocultas”. Tal como se expectava
nos primeiros dois dias da retoma do julgamento, os ânimos
subiram, tendo como protagonistas a OAM, o declarante
Imran Issa e a situação do advogado Alexandre Chivale, que
é neste momento considerado foragido da justiça.

O

juiz
Efigénio Baptista
emitiu, esta
terça-feira,
um mandado de busca e captura contra o
advogado Alexandre Chivale,
por não se ter apresentado ao
Tribunal para ser ouvido como
declarante. Além do mandado
de captura, Chivale deverá responder pelo crime de desobediência à autoridade judicial.
Fontes consultadas pelo nosso Jornal explicam que a falta
de comparência de Alexandre
Chivale à chamada do juiz é
estratégica, e visa não complicar ainda mais a situação do seu
ex-constituinte no processo, no
caso António Carlos do Rosário.
As nossas fontes esclareceram que o comportamento de
Chivale é propositado e que,
de certa forma, é uma forma
de evitar sair do Tribunal com
processo nas costas, porque o
facto de ter sido um dos gestores da Txopela Investments, o
veículo das “dívidas ocultas”,
poderá ter cometido actos ilícitos, juridicamente relevantes
para a sua responsabilização.
Para as nossas fontes, o
crime de desobediência não
é gravoso e que em caso de
vir a ser condenado, a pena
será convertida em multa.
O juiz da causa, Efigénio
Baptista, explicou que os oficiais de justiça fizeram de tudo
para localizar e notificar Chivale,
mas o advogado não colaborou.
“Ninguém sabe onde fica a
residência do doutor Alexandre
Chivale. O oficial foi até ao seu
escritório, mas ele não estava
lá. Falou com os colaboradores

do doutor Chivale, mas ninguém parecia estar interessado
em colaborar. O próprio doutor
Chivale falou duas vezes com
o oficial, mas não disse onde
estava. Ele sabia que estava a
ser procurado para ser notificado, mas não quis colaborar. Ele
sabia que estava a desrespeitar
a ordem de um tribunal, e fez
isso ciente das consequências”.
O Ministério Público já tinha promovido a condução à
força de Alexandre Chivale para
ser ouvido pelo Tribunal como
declarante. Mas o assistente no
processo, OAM, foi mais cauteloso, afirmando que a captura era
uma medida extrema e defendeu
que o Tribunal esgotasse, primeiro, todos os meios ao seu dispor
para notificar Alexandre Chivale.
Entretanto, o advogado Vicente
Manjate defendeu a aplicação de
multa como medida adequada.
Sorte diferente teve Hafiz Tarik Wahaj, gerente da Africâmbios, a casa de câmbios que terá
sido usada para o branqueamento
do dinheiro das “dívidas ocultas”.
O nome de Hafiz Tarik foi
várias vezes citado no julgamento, sobretudo pelos três réus
que trabalhavam na Africâmbios
cujas contas bancárias foram
usadas para movimentar centenas de milhões de meticais. Por
isso, a sua audição é reputada
fundamental para a descoberta
da verdade material. Neste momento, a Africâmbios encontra-se encerrada e ninguém sabe
da localização dos proprietários.
O juiz explicou que o oficial
de justiça não conseguiu localizar
e notificar Hafiz Tarik. “O oficial
não conseguiu falar com Hafiz
Tarik, por isso o Tribunal não vai

emitir um mandado de captura.
Vamos oficiar as autoridades de
Migração para saber se de facto ele viajou para fora do país”.
OAM persegue Imran Issa

O controverso advogado Imran Issa voltou a Tribunal na passada segunda-feira, depois de ter sido
ouvido em Dezembro de 2021,
agora para ser ouvido sobre factos imputados à ré Ângela Leão.
No entanto, o advogado entrou com uma questão prévia e
explicou que não podia falar em
juízo, pelo facto de a sua agremiação, a Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM), ter revogado o seu pedido de cessação
da obrigação de sigilo profissional de todos os actos de advocacia executados a favor dos seus

antigos constituintes citados no
processo ora em julgamento.
O Ministério Público considerou procedente a questão
levantada pelo declarante, tendo
concluído que não havia condições de se prosseguir com a sua
audição. No entanto, a OAM não
teve o mesmo entendimento e
considera que não autorizou o
advogado Imran Issa a prestar
declarações sobre todos os seus
antigos constituintes por si mencionados, durante a sua audição
nos dias 6 e 7 de Dezembro.
O advogado Vicente Manjate, em representação da OAM,
afirmou que no requerimento
submetido à OAM, no dia 29 de
Setembro de 2021, Imran Issa
mencionou ter prestado serviços
como advogado a um dos réus
(sem mencionar o seu nome),
bem como a uma das empre-

sas citadas no processo (também sem identificar o nome).
Num outro momento, o requerente escreveu expressamente que tinha actuado como advogado dos réus Fabião Mabunda
e Zulficar Ali Ahmad, em sede
de instrução preparatória do processo ora em julgamento. “Com
efeito, ao autorizar a cessação da
obrigação de sigilo profissional
de todos os actos de advocacia
prestados a favor dos seus antigos
constituintes citados no processo, a OAM não poderia, de modo
algum, presumir que fossem
outros diferentes dos expressamente indicados no requerimento”, defendeu Vicente Manjate.
Sucede que ao juntar aos
autos o despacho favorável da
OAM relativo ao pedido de quebra do sigilo profissional, o declarante Imran Issa mencionou,
de forma expressa, os nomes de
pessoas e entidades citadas no
processo para as quais tinha prestado serviços de advocacia, nomeadamente António Carlos do
Rosário, Ângela Leão e a Txopela Investments SA, Zulficar
Ali Ahmad e Fabião Mabunda.
“No seu depoimento dos dias
6 e 7 de Dezembro, o declarante
invocou factos relacionados com
outros réus e entidades não mencionados no seu requerimento
submetido à OAM, e que nada
tinham que ver com a defesa da
sua dignidade, direitos e interesses como advogado, nomeada-
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mente os réus António Carlos do
Rosário, Gregório Leão e Ângela
Leão, bem como as referências
feitas ao Presidente da República e seu filho, e ainda os actos
praticados a favor de outras empresas que constituiu a pedido do
réu António Carlos do Rosário”.
Em relação ao valor probatório das declarações prestadas por Imran Issa nos dias
6 e 7 de Dezembro de 2021,
a OAM requereu que fossem
declaradas nulas e de nenhum
efeito no que forem excessivas à autorização concedida.
O juiz indeferiu o requerimen-

to, argumentando que Imran Issa
prestou tais declarações depois
de ter sido autorizado pela OAM.
“A Ordem deferiu o pedido de Imran Issa nos termos requeridos. Não é verdade que ele
mencionou alguns nomes no seu
requerimento. Ele cita nomes de
alguns réus na contextualização.
Mas no requerimento propriamente dito, não cita nenhum
nome. Ele pede a cessação da
obrigação de sigilo profissional de todos os actos de advocacia por si executados a favor
dos seus antigos constituintes
citados no processo. E o Tribu-
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nal foi ao processo ver quem
são esses antigos constituintes.
E estão lá: António Carlos do
Rosário, Ângela Leão, Txopela Investments SA, Zulficar Ali
Ahmad e Fabião Mabunda”.
Visivelmente revoltado com
o requerimento da OAM, o juiz
disse que o advogado Imran Issa
estava a ser alvo de perseguição.
“Essa história de processo disciplinar contra Imran Issa não
é de hoje. Antes mesmo da sua
audição, a Ordem veio pedir cópias das declarações do réu Zulficar Ali Ahmad para instaurar
um processo disciplinar contra

Imran Issa. Isso é feio. É injusto”.
O juiz não escondeu a sua
solidariedade para com o declarante Imran Issa e ofereceu-se a testemunhar a seu favor
no âmbito do processo disciplinar instaurado pela OAM.
Para o juiz Efigénio Baptista,
a direcção da OAM revogou o
despacho de cessação da obrigação de sigilo profissional na sequência das duras críticas feitas
por alguns advogados que ficaram chocados com as declarações de Imran Issa. “Nos dias
em que Imran Issa foi ouvido,
a direcção da Ordem dos Ad-
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vogados foi muito criticada
nesta sala por ter autorizado a
quebra do sigilo profissional.
Os doutores Abdul Gani, Isálcio Mahanjane e Alice Mabota
revoltaram-se contra a direcção
da Ordem dos Advogados”.
O juiz acusou a direcção da
OAM de estar mais interessada
em manter a boa imagem, a honra e a dignidade da profissão de
advogado, em prejuízo da verdade material de um processo
que julga um escândalo financeiro que teve e ainda tem graves consequências económicas
e sociais para os moçambicanos.
Aliás, Efigénio Baptista
foi mais longe ao afirmar que
se colocava à disposição de
Imran Issa para testemunhar a
seu favor, caso seja instaurado
um processo disciplinar, porque esta não é a primeira vez
que a AOM tenta o penalizar.
“Me arrola como testemunha. O senhor Saranga também vai testemunhar. Uma
vez apareceram no Cartório
pessoas da Ordem a pedir cópias das declarações de Zulficar para instaurar um processo contra si, mas não aceitei”,
disse o juiz.(Redacção/CDD)

Chineses e Chissano galvanizam novo corredor logístico
A construção de um novo corredor logı́stico “integrado”
em Moçambique, o projecto do Corredor de Desenvolvimento
de Chongoene (CDC), na província de Gaza, combina forte
“lobby” político moçambicano com multinacionais chinesas,
mas ainda não está assegurado o seu financiamento.

E

m Dezembro de
2021 foi assinado um acordo
entre a Moçambique STT, Sociedade Anónima, detida a 100%
por capitais moçambicanos, e a
Power China HHY Joint Venture,
empresa mista chinesa detida pela
Power China Hubei Engineering
Ltd, Power China Harbour Ltd e
Power China Yellow River Ltd. A
fase inicial do projecto está orçada em cerca de USD 320 milhões
e será dedicada à construção do
Porto de Chongoene, que terá
capacidade para manusear 150
milhões de toneladas por ano. O
investimento total está calculado em USD 7.400 milhões e vai
iniciar dentro de um ano, com
conclusão em meados de 2025.
O acordo surgiu pouco depois
da inauguração pelo Presidente
Filipe Nyusi do aeroporto, também no distrito de Chongone,
igualmente promovido por empresas chinesas e baptizado com
o nome do Presidente da República. O aeroporto foi financiado por
fundos chineses e tem capacidade
para receber perto de 220 mil passageiros por ano, mas encontra-se

inactivo, temendo-se que se venha a transformar num “elefante
branco” com elevados custos
de manutenção para o Estado.
Constituída em 2011, a
STT está ligada, segundo fontes, ao antigo Presidente da
República,
Joaquim
Chissano, originário de Gaza.
Joaquim Chissano, chefe de Estado entre 1986 e
2005, actualmente com 82
anos de idade, mantém significativa influência na Frelimo.
O projecto-base do CDC, originalmente apresentado em 2013,
centrava-se na transformação do
Porto de Chongoene numa infra-estrutura de cabotagem para escoamento de matérias-primas,
passando a estar ligado à fronteira
com o Zimbabwe (próximo de
Mapai), através de uma linha férrea com uma extensão de 600km.
O projecto incluía igualmente
600km de estradas e a construção de um porto seco em Mapai.
Os primeiros impulsionadores
do projecto foram a empresa
britânica Mott Macdonald, especializada em infra-estruturas
e engenharia, os australianos da
Johnstaf- consultoria e gestão

de projectos, e o Governo da
África do Sul, através do Ministério do Comércio e Indústria.
A ligação ao “Corredor de
Maputo” e ao porto de águas
profundas de Techobanine, ainda
em projecto, serviria igualmente
a África do Sul, dada a proximidade geográfica. O projecto do
CDC permitiria o transporte de
minerais (areias pesadas do Chibuto, carvão, ferro, escoamento
da produção agrícola), para além
de servir o sector do turismo.
O projecto de Chongoene
tem sido periodicamente objecto de abordagens de grupos de
consultores trazidos pela STT,
alegando possuírem capacidade
de adiantarem parte do financiamento, mas acabando por abandonar o projecto. A STT tem
sido o principal impulsionador.
A empresa sul-africana BHP
Billiton chegou a avançar com
financiamentos de USD 45 milhões para os estudos prévios. Foi
igualmente proposta a construção
de refinarias em Nacala e Ponta
Dobela (litoral entre Maputo e a
fronteira sul-africana), ligadas ao
futuro Corredor de Chongoene.
A última versão do projecto
pela Moçambique STT e parceiros chineses tem como responsáveis operacionais as empresas de engenharia Owner’s
Engineer e a Econogistics.
Actualmente está prevista a

construção de duas linhas ferroviárias para transporte de carga,
sendo a primeira de 221km a
partir do Porto de Chongoene,
para Donga, distrito de Guijá,
onde ligaria com a linha dos
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) em direcção ao
Zimbabwe. Esta solução assegura o acesso ao Porto de Chongoene pelos países da Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC). A
segunda ferrovia ligaria o Porto
de Chongoene até Inhambane
(devido, sobretudo, à extracção
e exportação de areias pesadas).
Segundo analistas locais, o
investimento envolvido torna a
rentabilidade do projecto muito “improvável”. Os corredores
logísticos no activo têm vindo a
apresentar prejuízos recorrentes.
No Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLIN), a quebra da carga geral movimentada,
sobretudo devido ao decréscimo do transporte e exportações
de carvão, provocou prejuízos
avultados em 2020. A situação
terá melhorado no ano passado.
O projecto é detido pelos
consórcios Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN),
Central East African Railways
(CEAR, Malawi) e Vale Logistics Limited (VLL). A Vale concretizou recentemente a venda
da sua participação à indiana

Jindal, depois de reduzir a sua
participação no consórcio em
2017, vendendo parte à japonesa Mitsui, que ficou com igual
posição (35% cada). O consórcio inclui ainda accionistas
minoritários ligados à Frelimo.
As obras de reabilitação e
ampliação da linha Moatize-Nacala visaram essencialmente
o escoamento do carvão mineral,
tornando a viabilidade económica do corredor dependente da
produção das minas de Moatize.
Os elevados custos de transporte de mercadorias tornaram
demasiado dispendiosa a viabilidade da utilização do CLIN
por outros operadores, abrindo
a possibilidade de preços subsidiados pelo Estado. O modelo
das parcerias público-privadas
(PPP) terá penalizado o Estado, em detrimento de influentes interesses locais instalados.
Cerca de 15% do capital do
CLIN pertence a investidores ligados à Frelimo, como Armando
Guebuza, Alberto Chipande, Teodato Hunguana, Feliciano Salomão Gundana, Aires Ali, herdeiros de Mário Machungo (falecido
em 2020), Mariano Matsinhe,
Rui Fonseca (ex-PCA dos CFM),
Miguel Matabel e Fernando
Amado Couto (associado a AC
e Raimundo Pachinuapa, através
do Consórcio Cabo Delgado).
(Zambeze¬/África Monitor)
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Riscos para sistema financeiro
com exposição à dívida soberana
O sistema bancário moçambicano, composto por 15 instituições, apresenta, segundo o Banco de Moçambique (BdM),
um rácio de solvabilidade de 25,6%, muito acima do mínimo
regulamentar de 12%, tendo no ano passado os lucros dos
bancos comerciais crescido cerca de 37% em relação a 2020,
com melhoria da qualidade dos activos.

O

risco de crédito é ainda
considerado
moderado,
apesar
do
rácio do crédito em incumprimento se situar no dobro
do aconselhado, atingindo os
10%. Este valor é atribuído
ao facto do sector bancário ter
continuado a apoiar os agentes económicos afectados pela
pandemia da Covid-19, em situação economicamente difícil.
As imparidades do crédito
dos bancos representam cerca de 1/3 do balanço do sistema bancário, percentagem
considerada excessiva, mas o
aumento em mais de 12% dos
depósitos, a principal fonte de
financiamento das instituições
de crédito, assegura estabilidade ao sistema que se mantém
capitalizado. O rácio dos fundos próprio manteve-se acima
do mínimo permitido (25%).
Neste contexto, a dívida soberana continua a ser o principal risco sistémico do sistema
financeiro moçambicano. O
BdM classifica de “risco severo”, influenciado pelo elevado
rácio do crédito ao Governo
e pelo excessivo peso da dívida pública sobre o PIB, reflectindo o peso crescente do

Estado no sistema financeiro.
No sector financeiro, este
factor é considerado “crítico”,
num contexto de dificuldades
nas finanças públicas, devido
às dificuldades orçamentais e
à alteração das expectativas
em relação a fontes de receitas
provenientes do gás natural. A
Coral Sul FLNG será, nos próximos anos, o único projecto
de gás natural a produzir no
Norte de Moçambique. Apesar
das receitas importantes para o
Estado, serão insuficientes para
cobrir os elevados encargos resultantes do pagamento da dívida externa do país, inflacionada
pelos mais de USD 2.000 milhões de crédito resultantes das
chamadas “dívidas ocultas”.
O risco da dívida soberana
situou-se em 87,5%, em resultado do exponencial aumento
do crédito (interno) ao Governo, que passou de um crescimento de 4,9% em 2020 para
44,6%, em meados de 2021.
Devido à redução da dívida
externa em 16%, sobretudo
motivada pelas dificuldades de
Moçambique na obtenção de
crédito em condições favoráveis, a dívida pública caiu de
97,4% em finais de 2020 para
87,1%, em meados de 2021.
O risco de mercado agra-

vou-se devido ao aumento da
volatilidade cambial, indo ao
encontro dos críticos da intervenção do BdM durante a
pandemia, considerada contrária à recuperação económica.
Os críticos acusam o BdM de
reagir tardiamente à depreciação do metical, demorando mais de um ano a injectar
divisas no mercado, com o
único propósito de manter a
inflação baixa, daı́ resultando
a desvalorização acelerada da
taxa de câmbio e o aumento
dos preços dos bens essenciais.
A actual política monetária
de Rogério Zandamela (RZ),
Governador do BdM, acaba
por sustentar um Estado demasiado pesado, que absorve
30% do PIB, financiando uma
dívida pública alimentada pelo
crédito interno dos bancos comerciais, beneficiados pelas

diferenças entre a inflação e as
altas taxas de juro de depósitos
e de financiamento, pelo financiamento da dívida pública,
pelos spreads praticados e pelo
negócio de divisas (diferenças
de taxas de câmbio de compra
e venda de moeda externa).
Esta situação compromete o desenvolvimento económico (que permanece ainda
muito tímido), mas assegura a
relativa estabilidade ao sistema bancário. O BdM acumula
actualmente a função de regulador, activamente desempenhada por RZ - cujo mandato
foi renovado em 2021 e se irá
prolongar até 2026 - e de actor bancário, através do Moza
Banco, parcialmente detido
pelo Fundo de Pensões do
BdM, Kuhanha, sócio maioritário com 59% do capital.
A acumulação da dívida in-

terna do Estado tem resultado
da emissão de Bilhetes do Tesouro, de curto prazo, e Obrigações do Tesouro, de médio
e longo prazo. Outra parte são
obrigações do BdM e créditos
de fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Estado.
O crescimento da dívida interna tornou-se necessário para
compensar o elevado preço do
dinheiro nos mercados internacionais face ao risco-paı́s.
O Millennium BIM, Standard
Bank, BCI-Banco Comercial e
de Investimentos e ABSA Bank
têm sido os principais credores
do Estado junto da banca comercial. Obras públicas como a
construção de edifícios ministeriais ou públicos resultaram
em novos encargos para o Estado junto da banca comercial.
A emissão de títulos de
dívida pública é considerada
“exagerada” por observadores
financeiros locais, com a quadruplicação da dívida do Estado por esta via, nos últimos
cinco anos, contribuindo para
a insustentabilidade da dívida
pública interna resultante da
emissão de Obrigações de Tesouro e Bilhetes de Tesouro,
acrescidos de contratos mútuos e de locação financeira. A
situação de falência técnica do
sector empresarial do Estado,
afundado em dívidas e défices crónicos, é agravada pelo
volume das dívidas em atraso
a fornecedores, estimadas em
mais de USD 300 milhões.
(África Monitor/Zambeze)

Tropigalia apanhada nas amarras do contrabando

A

s Alfândegas de
Moçambique,
na província de
Nampula, apreenderam esta
terça-feira 75 caixas de tabaco da
marca Aspen Filter, 09 caixas de
milho doce Gourmet e 48 caixas
de rolos de folha de alumínio, alegadamente pertencentes à empresa
de distribuição de produtos alimentares e não alimentares Tropigalia.
A mercadoria em causa estava
a ser transportada numa viatura de
marca Toyota, com a chapa de inscrição AJZ 731 MC, aparentemente
pertencente à empresa Tropigalia.
O director das Alfândegas
de Moçambique em Nampula,
Feito Tawala, explicou à nossa

reportagem que o motorista que
transportava o produto limitou-

-se apenas a dizer que este vinha
de um armazém em Cuamba,

na vizinha província do Niassa.
“O cigarro foi apreendido
por volta das 16 a 17 horas num
dos postos de entrada à cidade de
Nampula. O cigarro, de acordo
com o motorista que transportava,
traz de um armazém em Cuamba. No entanto, ele não apresenta
qualquer comprovativo em termos documentais, quando se trata
de transferência de um armazém
para o outro, e tratando-se de um
cigarro de fabrico estrangeiro tinha que trazer consigo também a
documentação que confirma a sua
importação”, disse Feito Tawala.
A fonte esclareceu que até
por volta das 15 horas desta quarta-feira, altura que conversou com a nossa reporta-

gem, a mercadoria ainda não
tinha sido reclamada pelos donos.
“Nestas circunstâncias foram
apreendidos, e até agora, que estamos a caminho de 24 horas, os
proprietários ainda não se fizeram
às Alfândegas para reaver seus
produtos, contestar ou então apresentar a documentação”, disse.
Até ao fecho desta edição
não foi possível apurar o valor que deveria entrar nos cofres do Estado porque, segundo
a nossa fonte, ainda estava em
curso um trabalho para o efeito.
“Até agora estamos a apurar o
que o Estado poderá ter perdido num
eventual contrabando. Os impostos
seriam sobre consumo específico,
dos direitos e do IVA”, concluiu.
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O direito de perder
a própria vaga

T

udo isso deve ter a ver com um esquema de corrupção
cada vez mais crescente e robusto, onde as coisas mais
sensíveis e essenciais de um país têm cada vez menos
importância comparativamente aos não valores, os monetários. No tangente a educação, este país encontra-se
à beira, se não mesmo no fundo de um penhasco, porque se este
sector é que faz o alicerce das nações, mas esta encontra-se alicerçada
exactamente por cima do nada, ondulando pelos ares despejando
cada migalha das suas fatias qualitativas e sectoriais. Em toda uma
desventura nacional atinente à educação, destaca-se mesmo pelo actual período, o negócio de boas entradas, o plano de alívio da miséria
de Janeiro, a compra das vagas perdidas, a busca de um ingresso ou
reingresso para o sistema escolar, toda uma situação lastimável que
corrobora para a mancha negra de mais um (in)feliz ano lectivo.
Como tantos outros problemas deste país, se não todos, estes
são também de carácter estrutural, ou seja, todas as questões
vergonhosas que se verificam resultam de um desmando colossal que desfavorece o desenvolvimento, portanto, o início de
tais comportamentos é forçado por uma lesão na concepção do
ideal nacional, um problema de topo como se costuma dizer.
Um dos pontos que revela a desordem escolar que catapulta a
baixaria do negócio das vagas é a perda de vagas na mudança
de ciclos, inadmissível essa forma de funcionar, em que alguns
dos alunos, casos raros, admita-se, sabe-se lá por que critérios
de selecção, os do período nocturno têm sido ainda mais vítimas,
perdem a vaga ao transitarem de um ciclo para o outro, ou seja, ao
saírem da décima para a décima primeira classe, por exemplo, os
alunos perdem o direito de se matricular ou de serem encaminhados
para o outro ciclo, sendo remetidos a um sistema de requerimento de vagas, e sendo Moçambique como é, daí começa a compra
e venda de tais vagas, a compra de um direito constitucional.
Ainda nesse direito, no ensino primário, para além da
venda de vagas, existe o pagamento da matrícula que
chega a ser oficial quando é constitucionalmente ilegal.
Esse é dos casos que, ainda que a acontecer uma só vez por ano, são extremamente lamentáveis.
Permitir ou contribuir para desabonos desta categoria é um
golpe fatal em qualquer tipo de sociedade, até na selva, onde se
vive no modelo desgovernado de cada espécie por si, entre essas
espécies existem, ainda que díspares, prenúncios por seguir, portanto, quando se admite a destruição de um corpo geográfico e ou
administrativo justo pelo coração, está-se mesmo a impedir essa
estrutura de ao menos cambalear rumo a um eventual sucesso.
A educação é o único veículo pelo qual se possa começar a sonhar
em ter uma nação organizada e quiçá um mundo ainda melhor.
Mas infelizmente esse é o maior defeito da nossa agenda, o
bullet referente a educação está lá por simplesmente existir um
espaço a ser preenchido, simples conveniência, este sector não tem
merecido a atenção da sua dimensão e esse tratamento tornou-se
universal, nem ministro, nem vice, nem director, nem encarregado e nem aluno dão o valor necessitado, e é por essa razão que
continuamos nessa educação de necessidades, mas nada especial.
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Editorial
Maldito dinheiro!

A

nda por aí uma mosca tsé-tsé diferente das habituais. A mosca da qual nos queremos referir é a mosca
da corrupção, um bicharoco que parece ter asas e o
pólen bem cimentados no país, de tal forma que não
escapa ninguém que ouse atravessar o seu caminho.

Definitivamente, Moçambique vai assumindo os píncaros da corrupção, num quadro que deixa muitas dúvidas quanto ao horizonte
que realmente se pretende atingir. O horizonte do desenvolvimento.
Este intróito vem a propósito do último caso de burla ao Estado, envolvendo funcionários seniores da Autoridade Tributária, em conluio com
outros bandidos de outras nacionalidades, que, juntos, defraudaram o
Estado em cerca de 1.2 biliões de meticais, resultantes do contrabando de
moeda e fuga ao fisco na importação de viaturas e outros bens de luxo.
A PGR, num esforço sem igual, mandou prender esta quadrilha que
se vai juntar a outros e tantos burladores dos Cofres do Estado, cujo
julgamento vai decorrendo a la carte, nas instalações da BO. E ainda
a vivermos este cenário, já juízes e advogados se preparam para mais
uma jornada de julgamento de outro bando de facínoras. Pudera!
Num quadro em que a corrupção manda em todos os cantos, há que destacar o papel dos corruptores, ou seja, os que deixam a corrupção evoluir.
Temos para nós que nos corredores das instituições, a impunidade e o
deixa-andar têm contribuído bastante para que os tentáculos da corrupção
se alonguem cada vez mais, facto que demonstra, uma vez mais, que
corruptos e corruptores se cobrem da mesma manta, criando, deste modo,
dificuldades em quem tenta concretizar o discurso de mudança lançado na
campanha eleitoral. E este facto nos conduz a feia ideia de que a luta contra a corrupção está a desacelerar e tem uma dimensão claramente política.
Apesar de a narrativa que se instalou no dia-a-dia ser mais positiva, do
ponto de vista de imagem externa do poder, já a nível interno, a situação
é completamente diferente, e as instituições que foram criadas, como
o Gabinete de Combate à Corrupção, gozaram de grande popularidade
inicialmente, mas o cepticismo da população não tardou em instalar-se,
primeiro, devido à situação económica gravíssima que o país atravessa, e
perante problemas estruturais e conjunturais para os quais a Administração não parece ter respostas originais e eficazes, instalando-se a ideia de
que os discursos eram uma espécie de caça às bruxas, que tinha que ver
com o fortalecimento do poder do que com uma luta de princípio, uma luta
ética contra a corrupção propriamente dita, onde quer que ela se encontre.
Por isso, tem sido difícil para o Governo apresentar uma real dinâmica
de mudança, pois estamos a lidar não apenas com o mesmo partido do
poder, mas com muitas das mesmas pessoas, mesmo num contexto em
que há aparentemente alguma mudança geracional. Dados os níveis em
que se movimentam os meandros da corrupção, isto nos leva a pensar
num claro desacelerar da campanha contra a corrupção, no contexto de
uma certa ansiedade que estava no seio das massas, ou seja, não há um
renegar oficial da campanha contra a corrupção, e este continua a ser
retoricamente uma parte importantíssima da imagem de Filipe Nyusi, mas
não há um aprofundar muito significativo desta campanha nos últimos
tempos. Ou tal esteja ligado ao medo da fragmentação de um partido
onde a tentativa de reunificação da grande família encontra barreiras
devido às contradições por demais conhecidas. Pensamos nós de que…
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O anoitecer da vida

Ser Humano
passa integralmente
cada
um
dos
seus
dias de vida neste Mundo, de
uma aurora até à aurora seguinte, passando pela noite.
Começa os seus trabalhos
quando amanhece, ao nascer
do Sol, quando o chamado
astro-rei distribui a sua luz pelos animais, pelas plantas, bem
como por muitas outras coisas
existentes no Planeta. Quando começa a declinar, então o
dia também começa a chegar
ao seu fim, dando assim lugar
à noite que envolve tudo com
a sua escuridão. Quando escurece, todos os seres animais
se retiram para os seus redutos para o devido descanso.
Da mesma maneira, a
vida colectiva do Homem
tem a sua manhã e o seu ocaso, portanto, a sua noite.
Quando o Ser Humano
vem a este Mundo, esse momento pode ser considerado o
início da sua manhã, e quando
começa a dar sinais de estar a
entrar para o ocaso, as forças
começam a faltar e a velhice
chega, então podemos considerar isso o seu anoitecer da vida.
Todo o indivíduo inteligente no seu dia-a-dia pensa nessas
manhãs e noites, a fim de tirar o
máximo proveito desses valiosos tempos. Todavia, nem todos
conseguem alcançar o “por-de-sol e o anoitecer” de suas vidas.
Os que não se apercebem da passagem da manhã
e da noite de suas vidas, na
realidade não valorizam as
suas vidas. Desperdiçam-nas.
Abdallah Ibn Umar dizia: “Quando presenciares o
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amanhecer, não esperes presenciar o anoitecer, e quando
presenciares o anoitecer, não
esperes presenciar o amanhecer. Tira proveito da tua vida
antes da morte, e tira proveito
da tua saúde antes da doença, pois não sabes com que
nome serás chamado amanhã”.
Geralmente, nas ocupações do dia e da noite a pessoa não se apercebe do anoitecer, e por isso esquece-se
que depois da noite ainda tem
que partir para uma viagem.
Essa é a viagem da morte!
O inteligente é aquele que começa a preparar-se para essa viagem desde
o amanhecer da sua vida.
O tempo é um tesouro de
inestimável valor, o que exige que cada um de nós o não
desperdice, pois se devido à
negligência ou à preguiça o
desperdiçarmos, nunca mais
o conseguiremos recuperar.
A História é testemunha
de que só os que dão o devido
valor ao tempo têm sucesso
garantido, pois outros ficam-se
apenas em planos imaginários.
E o Profeta Muhammad
(S.A.W.) também disse: “A
maioria das pessoas não valoriza duas graças de que dispõe: o
tempo e a saúde”. (Al-Bhukhari)
Enquanto no passado as
pessoas atribuíam mais valor ao tempo do que ao dinheiro, hoje é o inverso.
Certamente nós não valorizamos devidamente o tempo.
A alternância do dia e da
noite serve para despertar a
nossa atenção sobre a importância do tempo, pois este passa
com muita rapidez. E o tempo
que passou jamais voltará, e
nem tem substituto por ser o te-
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souro mais valioso do Homem.
O tempo é que é a vida,
que inicia no nosso nascimento até ao nosso último suspiro.
Hoje temos à nossa disposição meios modernos como a
televisão, os computadores, os
telemóveis, a internet, etc., que
podem ser muito benéficos se os
utilizarmos correctamente, mas
infelizmente o seu uso indevido pode também ser a causa de
grande desperdício de tempo.
O tempo é uma das graças
divinas concedidas à sociedade
humana, de igual modo a todos,
tanto ao rico como ao pobre,
ao sábio e ao ignorante / iletrado, ao grande e ao pequeno.
O exemplo do tempo
assemelha-se ao gelo submetido ao calor intenso. Se
se tirar proveito dele, beneficiar-nos-á parcialmente, já
que uma parte derreter-se-á.
Infelizmente a maior parte dos países do chamado
III Mundo sofre de síndrome de desperdício de tempo.
O segredo dos chamados
Países Desenvolvidos é a valorização do tempo, já que
conseguem controlar o espaço, subjugar os elementos,
despedaçar e escalar montanhas, e manter em suas
mãos as rédeas da liderança.
Quem desperdiça o tempo,
este também o desperdiça, e
como resultado acaba vivendo toda a sua vida subjugado.
Nas nossas sociedades, o
tempo sempre foi das coisas
mais baratas, pois não temos
noção do seu valor, razão pela
qual os momentos, os minutos, as horas, as semanas, os
meses, os anos passam sem
nos apercebermos, e também
o desperdício de vidas ocorre

com a maior das facilidades.
Nós desperdiçamos, ou
passamos o nosso rico tempo em convívios, na maledicência, na crítica e acusações
aos outros, na dormida sem
limite, não tendo noção disso.
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) aconselha a todos os inteligentes a tirarem
o máximo proveito deste
mundo passageiro ao dizer:
“Aproveite cinco coisas antes de outras cinco te atingirem:
1) A tua vida antes de
morreres;
2) A tua saúde antes de
adoeceres;
3) O teu tempo antes de
ocupares;
4) A tua juventude antes de
adoeceres; e
5) A tua riqueza antes de
empobreceres”. (Al-Hákim)
Geralmente quando somos
jovens e saudáveis não valorizamos o tempo. Procuramos
passatempos enquanto cada minuto e cada segundo da nossa
vida são tão valiosos, que não
se pode comparar isso com nenhuma outra coisa do Mundo.
Quando a morte se aproximar de nós, será o momento
em que aperceber-nos-emos
do valor do tempo, e ficaremos
com remorsos com o desperdício do tempo em coisas fúteis.
Nesse
momento
cada
um de nós desejará que lhe
seja dado o prolongamento de mais alguns minutos,
mas aí já será muito tarde.
Nas nossas sociedades, uma
das coisas que está a causar
grandes perdas de tempo é o
telemóvel, pois este tornou-se um vício em que as pessoas perdem muito tempo, tanto
de dia como de noite. Mais

grave ainda é que muitos nem
sequer têm noção do tempo que perdem ao telemóvel.
Este dispositivo tecnológico criou um autêntico estado de
loucura entre os jovens, sendo
que muito pouca gente consegue
escapar deste tipo de pandemia.
A nossa vida no Mundo,
bem como tudo o que nele
existe é passageiro e temporário, pois cada um de nós
depois de cumprir um prazo fixo terá que deixá-lo.
O tempo é algo que não
podemos comprar, nem mesmo pagando. Nenhum tipo de
moeda, por muito forte que
seja, nos pode beneficiar nem
neste, nem no Outro Mundo.
Tudo o que perdemos nesta
vida mundana temos esperança de recuperar, e talvez até
mais, a dobrar ou a triplicar,
mas o tempo é algo que, se
for, jamais se pode recuperar.
O tempo assemelha-se a um
rio corrente, em que a água
que passou jamais voltará. É
uma grande dádiva de Deus,
pelo que devemos valorizá-lo.
Mais um ano das nossas
vidas está a passar, o que nos
faz aproximar mais ao nosso fim aqui neste Mundo.
Amanhecemos e anoitecemos, e assim assistimos à
passagem das nossas vidas.
2021 foi um ano extremamente difícil devido à Covid-19, pois ao longo do ano
recentemente terminado perdemos muitos dos nossos irmãos,
familiares e entes queridos.
Rogo a Deus para que
traga o alívio rápido, e acabe com esta pandemia.
Aamin!
A TODOS, MELHORES
DESEJOS PARA 2022.
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Dois anos de auto-superação e desafios
O país assinalou no passado dia 15 de Janeiro corrente a passagem do segundo ano desde que o actual
Presidente da República, Filipe Nyusi, tomou posse
para o segundo mandato. Entre vários desafios, a 15
de Janeiro de 2020, Filipe Nyusi colocou como bandeira a luta contra o extremismo violento, em alguns
distritos da província de Cabo Delgado, a luta sem
trégua contra a corrupção (incluindo a pequena corrupção), o alargamento das infra-estruturas sociais,
tais como água e energia, vias de acesso e saúde, bem
como a situação política e militar na zona Centro.
Passados dois anos, muito foi feito mas também ainda há muito por fazer. A eclosão à escala mundial da
pandemia da Covid-19 foi uma das grandes condicio-

nantes para avanços na implementação do Programa que
o Governo traçou para o presente ciclo de governação.
Aliás, no comunicado à Nação feito pelo Presidente
da República, a 25 de Abril de 2020, referente aos primeiros 100 dias da sua governação, tal ficou evidente.
“Os primeiros 100 dias da nossa governação ocorreram num ambiente macroeconómico inicialmente favorável, mas a emergência da pandemia da COVID-19, no
seu último terço, apresentou desafios”, disse Nyusi, tendo
na altura acrescentado que a governação foi igualmente
caracterizada pela intensificação de ataques de natureza
terrorista, na Província de Cabo Delgado, e em algumas
partes das províncias de Manica e Sofala, no Centro do
país, registaram-se ataques armados esporádicos, prota-

gonizados por elementos da Junta Militar da Renamo.
Em termos sectoriais, o Governo liderado por Filipe
Nyusi colocou metas, para no presente ciclo governativo que acabámos de inaugurar continuar a colocar na
agenda central as áreas de Infra-estruturas económicas,
de Energia, Turismo e Pesca. Atenção especial será
dada à Agricultura e à industrialização de Moçambique.
“Todas estas actividades contribuirão de forma significativa para a melhoria de algo essencial e que se chama Emprego para Jovens”, disse Filipe Nyusi, no seu
discurso de tomada de posse, a 15 de Janeiro de 2020.
Para perceber melhor o que foi feito, até ao momento, o Zambeze traz à lupa o que aconteceu em dois anos,
no segundo mandato de Nyusi, que termina em 2024.
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Avanços no combate ao terrorismo

Um dos grandes desafios que
se coloca ao Governo de Moçambique tem que ver com o terrorismo. Desde Outubro de 2017,
o país é atacado por um grupo
extremista violento, particularmente nos distritos do Norte da
província de Cabo Delgado, com
particular enfoque para Mocímboa da Praia, Macomia, Nangade,
Quissanga, Muidumbe e Palma,
este último onde se localizam os
projectos de exploração de gás
natural, que constitui o maior investimento privado em África.
Nos últimos dois anos foi
evidente o esforço do Governo
chefiado por Filipe Nyusi, particularmente na formação, equipamento e modernização das Forças
de Defesa e Segurança. Vem daí
que o Governo se apercebe que
sozinho não conseguiria lograr
sucesso na guerra, que por várias
vezes o próprio Comandante-chefe das FDS disse que não
era apenas de Moçambique, mas
sim “um problema global cujas
soluções deverão ser globais”.
“O terrorismo é como um
vírus. Não se combate apenas
dentro das fronteiras de cada
país. Nesta luta não há estrangeiros. Todos lutamos por uma
mesma bandeira que flutua acima das nações. E essa bandeira
é uma África Austral livre do
terrorismo”, disse Filipe Nyusi.
Para encontrar soluções,
o Governo, nos últimos dois
anos, tomou várias medidas
que foram cruciais para os
resultados positivos e avanços significativos no terreno.
A primeira foi o acordo assinado entre o Presidente Filipe
Nyusi e o seu homólogo ruandês,
Paul Kagamé, em Kigali, capital
do Ruanda, a 28 de Abril de 2021.
O acordo permitiu que, meses depois, oficiais superiores do

Exército ruandês visitassem Moçambique para se inteirarem no
terreno do que estava a ser feito
pelas FDS. A chegada do Exército do Ruanda, tal como explicou
o Presidente Nyusi, no seu último
Informe Anual à Assembleia da
República sobre o Estado Geral da Nação, não vai acarretar
nenhum esforço financeiro para
a República de Moçambique.
“As forças do Ruanda estão no nosso país ao abrigo do
Acordo bilateral entre os nossos
dois países, no âmbito da segurança. A República do Ruanda
encontra-se no terreno a dar a
vida de alguns dos seus melhores filhos. Este sacrifício só pode
merecer o máximo carinho e
respeito por parte do povo moçambicano”, disse Filipe Nyusi.
E no terreno, os avanços são
evidentes. As FDS, com o apoio
do Ruanda, somaram a primeira
vitória na luta contra os jihadistas
com a recuperação de Mocímboa
da Praia, em 08 de Agosto de 2021,
pouco mais de um ano depois de
ter caído nas mãos do “diabo”.
Entrada das forças da SADC

Enquanto se batia duro pela
eliminação de focos de resis-

tência dos terroristas, as tropas
da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC) entravam em cena no
Teatro Operacional Norte. A
força da SADC, inicialmente
composta por 738 soldados e 19
peritos, foi activada no âmbito
do esforço conjunto da região
para fazer cobro ao terrorismo.
A presença do contingente da SADC, que está a apoiar
Moçambique, encontra o seu
enquadramento jurídico no Tratado, Pacto de Defesa Mútua da
SADC e no Protocolo de Cooperação nas Áreas de Política,
Defesa e Segurança, todos ratificados pelo nosso país, e ainda
no Acordo Operacional Básico
– Acordo de Estatuto de Forças
(SOFA) para a Missão da SADC
em Moçambique (SAMIM).
Depois de muitos avanços
e recuos, a 09 de Agosto, finalmente as tropas da SADC foram
apresentadas em cerimónia pública na cidade de Pemba, em
Cabo Delgado. Inicialmente, o
mandato era apenas de três meses, mas as necessidades e as
complexidades no terreno fizeram com que os Chefes de Estado e de Governo prorrogassem
o mandato até, pelo menos, os

próximos três meses, tal como
resultou da última Cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,
realizada recentemente em Lilongwe, no Malawi, que contou
com a presença do Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

esquerda ou para a direita, vamos
onde se encontra o extremismo
violento”, declarou Filipe Nyusi,
sublinhando que os rebeldes que
“se movimentam para zonas que
acham que lhes são favoráveis
terão a resposta que merecem”.
Entretanto, no seu informe,

No final da Cimeira da
SADC, em conferência de imprensa em Lilongwe, no Malawi, o Chefe de Estado moçambicano saudou a decisão
unânime da organização sub-regional em manter a Missão
Conjunta em Estado de Alerta
para o combate ao terrorismo no
país, com um custo estimado em
cerca de 30 milhões de dólares
para um período de três meses.
Ao referir que a Missão é
prolongada a partir do próximo dia 16 de Janeiro até Abril,
“com possibilidade de redimensionamento”, o Chefe de Estado moçambicano acrescentou
que a definição deste período é
indicativo “para permitir o planeamento da força, porque o
terrorismo não termina em um
mês ou em um ano, naturalmente que as actividades contra os
terroristas terão que prosseguir”.
Para Filipe Nyusi, o ano de
2022 vai ser decisivo para o combate ao terrorismo em Moçambique. “Se o terrorismo puxa para a

a Missão da SADC informou
que tinham morto pelo menos
31 jihadistas. Os rebeldes foram mortos durante a operação
designada “Búfalo”, desencadeada entre Outubro e Janeiro,
e em que as forças da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral também destruíram várias bases dos grupos
rebeldes, no distrito de Macomia, refere um comunicado divulgado à comunicação social.
“As forças da SAMIM [sigla
em inglês para Missão Militar da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique] encontraram uma forte resistência por parte dos terroristas,
mas mesmo assim conseguiram
infligir baixas fatais e perturbar
as suas actividades, bem como
continuar a dominar e perseguir
os terroristas na área operacional”, explica a nota, que admite o registo de três baixas, uma
das quais culminou em óbito.
Segundo o documento, durante as operações, as forças
da SADC apreenderam cinco
lançadores RPG 7, cinco metralhadoras PKM, 48 armas
AK47 e granadas, bem como
viaturas, motocicletas, telemóveis e dispositivos tecnológicos
em números não especificados.
“As forças da SAMIM
em apoio ao Governo de Moçambique continuam a criar
as condições necessárias para
um regresso à vida normal
na província de Cabo Delgado, à medida que perseguem
os terroristas”, acrescenta.
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DDR: Um passo gigante para a vitória colectiva
Em Outubro de 2018 , o Presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu ao lançamento
oficial do Processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens residuais da Renamo, no âmbito dos consensos
alcançados entre o Governo e a Renamo, com o
objectivo de garantir uma paz efectiva e duradoura.
No total, prevê-se que o processo de DDR venha abranger cerca de 5 mil ex-guerrilheiros da
Renamo. Entretanto, quando se esperava que tudo
estava a correr a feição, apareceu a auto- proclamada
Junta Militar da Renamo e outras questões administrativas colocaram em causa os esforços do Presidente da República e do falecido líder da Renamo.
Entretanto, nos últimos dois anos o processo
conheceu avanços a passos largos. A 22 de Junho
de 2021 houve um encontro entre o Presidente da
República, Filipe Nyusi, e o Presidente da Renamo,
Ossufo Momade, em que passaram em revista os
progressos na implementação do Acordo de Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional e discutiram
vários pontos importantes, que irão consolidar ainda
mais o espírito do Acordo no futuro do nosso país.
Nesse encontro, concluíram que 2.307 ex-combatentes foram desarmados e desmobilizados, começando a sua reintegração na sociedade. Estes homens
e mulheres escolheram viver uma vida de paz e contribuir para a prosperidade do nosso país. Este progresso continuado, apesar dos desafios actualmente
impostos pela pandemia da COVID-19, é testemunho do desejo colectivo das partes de alcançar a paz.
Olhando para o futuro, as partes estão empenhadas em assegurar que os restantes combatentes sejam totalmente desarmados e desmobilizados. Ao mesmo tempo, assegurar que os
esforços realizados até à data sejam sustentáveis,
o que exigirá um compromisso renovado para
apoiar a reintegração dos já desmobilizados.

As partes reconhecem que estes indivíduos
trazem consigo contributos únicos para a nossa
sociedade e trabalharão em conjunto para assegurar que eles possam realizar o seu potencial.
As partes acordaram iniciar o processo de integração dos ex- combatentes da Renamo na Polícia
da República de Moçambique, conforme acordado no Memorando de Entendimento e como elemento de consolidação da Reconciliação Nacional.
Tomaram a oportunidade do encontro para
convidar, mais uma vez, aqueles que ainda estão no mato a juntarem-se ao processo de DDR e
reafirmaram a vontade de continuarem a trabalhar em conjunto, até que a questão seja resolvida.
Aliás, no seu último Informe à Nação na Assembleia da República, Filipe Nyusi enfatizou que o
processo de DDR tem sido conduzido num espírito
de confiança mútua e de colaboração profícua entre
o Governo, a Renamo e os Parceiros Internacionais,
e a equipa dirigida pelo enviado especial do Secre-

tário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.
Segundo Nyusi, o bom entendimento permitiu, junto da Comunidade Internacional, a mobilização de recursos financeiros necessários para desenvolver programas que incluirão a desactivação de 16 antigas bases da
Renamo. Destas, 11 já foram completamente desmanteladas e encerradas, nomeadamente as bases de Savane, Muxúnguè, Inhaminga, Chemba, Marínguè, Mabote, Tambara, Mossurize, Báruè, Zóbuè e Murrupula.
No decurso do processo foram desmobilizados e
reintegrados 3.267 antigos guerrilheiros da Renamo,
representando 63% do número total, dos quais 156
mulheres e 3.141 homens, que é de 5.221 pessoas.
“Apraz-nos registar que aderiram a este processo
outros 90 antigos elementos que, voluntariamente,
abandonaram a Junta Militar da Renamo, incluindo
Oficiais Superiores. Uma vez terminado o processo
de DDR, teremos dado um grande passo para uma

vitória colectiva, o que vai permitir assegurar aquilo que é, desde há muito, um sonho de todos nós, que é o de superar as feridas
de uma guerra que tanto luto semeou entre todos nós”, disse Nyusi.
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Candidatura ao Conselho de Segurança da ONU

Nosso compromisso pela paz é que nos motiva

O

Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, lançou oficialmente, em Setembro de 2021, a candidatura do país a membro não-permanente do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, no
mandato 2023/24, com a paz como prioridade.
O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, cinco permanentes e 10 não-permanentes, eleitos por mandatos de dois anos e em que cinco são substituídos a cada ano.
Na eleição, há um número fixo de assentos para os diferentes
grupos regionais em que a Assembleia Geral da ONU se divide.
As eleições vão decorrer em 2022 e o mandato de dois anos arranca a 1 de Janeiro de 2023, terminando a 31 de Dezembro de 2024.
“O nosso compromisso com a agenda de paz no quadro do Conselho de Segurança é tudo quanto nos motiva, porque sabemos quão
nefasta é a ausência de paz e quão benéfica é a harmonia”, destacou.
Acrescentou que a decisão da candidatura de Moçambique como
membro não-permanente do Conselho de Segurança “traduz a nossa adesão plena aos princípios e objectivos inscritos na Carta das Nações Unidas.
Está em perfeita consonância com o preceituado na nossa Constituição
que, no seu artigo 22, advoga que ´a República de Moçambique prossegue
uma política de paz, só recorrendo à força em caso de legítima defesa´”.
A candidatura de Moçambique é suportada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Aliás, Nyusi
realçou que a candidatura goza de apoio unânime dos 15 membros da SADC e dos 54 Estados-membros da União Africana (UA), além de manifestações de simpatia e encorajamento por parte de nações de outros continentes, nomeadamente no
seio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
“Contudo, consideramos que mais trabalhos se afiguram necessários para alargar e consolidar o círculo de apoio e reunir o maior
consenso possível à volta do nosso país, conhecido no mundo como
amante da paz e da liberdade dos povos”, sublinhou o Chefe de Estado.
Numa outra abordagem, Filipe Nyusi afirmou que
esta decisão, pela primeira vez na história de Moçambique, foi tomada como um Estado independente e soberano.
“Fazemo-lo porque o nosso país sempre atribuiu uma importância
especial a esta Organização universal pelo papel que tem desempenhado, desde o período da nossa Luta de Libertação até ao presente.
Antes da nossa Independência, as Nações Unidas foram um fórum
privilegiado da afirmação do nosso direito à auto-determinação e
independência. Do seu púlpito, os nossos dirigentes do movimento
libertador, com destaque para o fundador da nossa Organização, o
Presidente Eduardo Mondlane, apregoaram ao mundo inteiro a justeza da nossa causa e a legitimidade da nossa luta”, disse Nyusi.
Para obviar a candidatura de Moçambique, Filipe Nyusi apostou em Leonardo Simão, como Embaixador Itinerante
de Moçambique, a quem recaem as responsabilidades de fazer
corredores para que a candidatura de Moçambique seja aceite.
O Embaixador Itinerante de Moçambique considera que Moçambique tem todas as condições para ser eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Leonardo Simão diz que a experiência do país na gestão de conflitos
dá garantias de que em Junho do próximo ano deverá ser eleito ao cargo.
Uma vez eleito, Moçambique terá grandes desafios no seio
do órgão, segundo o Embaixador Itinerante de Moçambique.
“A própria experiência de Moçambique na gestão e resolução de conflitos, quer conflitos internos ou de outros Estados nos
quais Moçambique trouxe o seu apoio. Este apoio que Moçambique deu e tem dado a outros Estados é colhido com muita simpatia por diversos Estados-membros das Nações Unidas”, disse.
Por seu turno, Calton Cadeado, especialista em Paz e Conflitos
na Universidade Joaquim Chissano, instituição estatal, considerou à
Lusa que o Executivo moçambicano pretende “projectar o prestígio
internacional” do país e atrair a atenção da comunidade internacional para a sua “agenda interna, principalmente a manutenção da paz”.
“Com um assento no Conselho de Segurança das Nações
Unidas, ainda que sem um poder efectivo, Moçambique aumenta a sua visibilidade no mundo e ganha respeitabilidade como actor no concerto das Nações”, observou Cadeado.

FMI retorna ao financiamento directo do OE
O Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá retomar o apoio directo ao Orçamento Geral de Estado de Moçambique, suspenso após o
escândalo das “dívidas ocultas”. A informação
foi confirmada pelo representante da organização
financeira no país, Alexis Cirkel, salientando que
as negociações entre as partes iniciam este mês.
No próximo dia 27 de Janeiro arrancam as negociações entre o Governo moçambicano e o Fundo
Monetário Internacional -FMI- com vista à retoma
do apoio ao Orçamento Geral do Estado. O representante da organização financeira no país, Alexis
Cirkel, considera que se não houver nenhum entrave a retoma pode vir a ser feita nos próximos meses.
“Se essa discussão não tiver nenhum entrave,
talvez uma conclusão deste processo até à Páscoa
pode ser uma expectativa razoável”, explicou.
O desfecho das negociações é ainda uma incerteza, diz Alexis Cirkel, nesta equação a gestão do
gás será tida em conta pela instituição financeira.

O Fundo Monetário Internacional suspendeu em 2016 o apoio directo ao Orçamento
Geral do Estado moçambicano, após a descoberta das “dívidas ocultas” que lesaram o
país em mais de 2.2 mil milhões de dólares.
Nessa altura, a então directora-geral do FMI,
Christine Lagarde, justificou a suspensão do financiamento a Moçambique a sinais claros de corrupção escondida por parte das autoridades do país.
“Quando vemos um país sob um programa
do FMI, em que há dinheiro da comunidade internacional envolvido, que não cumpre o seu
compromisso de divulgação financeira, que está
a esconder claramente a corrupção, nós suspendemos o programa. Fizemos isso muito recentemente com Moçambique”, afirmou Lagarde ao
participar no programa da BBC Woman’s Hour.
Com esta resposta, Lagarde justificou a forma como o FMI enfrenta a corrupção, a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro.
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Nyusi liderou Bloco Regional em
contexto do terrorismo e Covid-19

A 18 de Agosto de 2020, o Presidente da República de Moçambique,
Filipe Nyusi, assumiu a Presidência
rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC),
no decurso da 40ª Cimeira do Bloco Regional, realizada virtualmente
por causa da pandemia da Covid-19.
Filipe Nyusi liderou os destinos regionais até Agosto de 2021, num contexto bastante atípico entre terrorismo na região Norte de Moçambique e a Covid-19.
Em entrevista à RFI, o analista político Dércio Alfazema considera que,
“quando falamos da questão do terrorismo temos também que ter em conta o facto de durante esse exercício do
mandato do Presidente Nyusi se ter
activado o Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da SADC,
em Nacala, que também vai ser uma
base de apoio importante para fazer
face à situação do terrorismo em Moçambique, mas também a eventuais si-

tuações de ameaça ao nível da região.
Moçambique conseguiu também capitalizar a sua direcção na SADC para
projectar-se ao nível internacional”, defendeu o politólogo Dércio Alfazema.

A Presidência de Moçambique na
SADC adoptou um estilo colegial de envolvimento dos Estados-membros nos
processos de decisão; exercer uma presidência orientada para resultados nas
áreas deꓽ i) saúde pública; ii) resiliência face aos efeitos das mudanças climáticas; iii) envolvimento do sector privado e promoção da SADC como destino
de investimento; iv) paz e segurança:
combate ao terrorismo; v) infra-estruturas; e vi) segurança alimentar, tendo
como inspiração as 4 décadas de construção da SADC, sob o lema “SADC:
40 Anos Construindo a Paz e Segurança, Promovendo o Desenvolvimento e
Resiliência face aos desafios globais”.
Aliás, a paz e segurança constituem
um dos alicerces do processo de integração regional, reconhecido que é o
seu papel em propiciar a promoção da
cooperação, desenvolvimento social e
económico, visando a criação do pro-

gresso e bem-estar dos povos da região.
Segundo Filipe Nyusi, é neste âmbito que foi definida como prioridade
estratégica a erradicação do terrorismo
e extremismo violento na região, privilegiando uma abordagem abrangente e sinergias bilaterais e multilaterais.
“Moçambique conta com o apoio
dos países da região e de outras latitudes, com intervenções que incidem
no reforço da capacidade das Forças
de Defesa e Segurança para restaurar
a paz, não dando espaço para a implantação de elementos de extremismo violento e terrorismo na região”,
disse o Presidente moçambicano.
No tocante à Covid-19, segundo o
Presidente Filipe Nyusi, o impacto da
pandemia da COVID-19 continua presente e visível, através da tragédia quotidiana de novas mutações, aumento do
número de infecções e óbitos, bem como
na desaceleração e possível recessão nas
economias nacionais, regionais e global.
“Durante a nossa Presidência, através do Comité Técnico alargado aos Ministros da Saúde, as nossas intervenções
foram orientadas pela busca de equilíbrio entre as medidas de protecção restritivas introduzidas e a necessidade de
mantermos aberto o intercâmbio entre
os países da região. A nossa premência
foi de se continuar a realizar o programa de integração regional e promover
a introdução de posturas e formas de
trabalhar indutoras de resiliência”, disse Filipe Nyusi, no discurso proferido
na 41ª Cimeira da SADC, que marcou o fim da sua Presidência rotativa.
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Há quem nos apelida de
“Governo de abastecimento de água”
Nos últimos anos houve progresso considerável, mas apenas metade dos moçambicanos tem acesso ao abastecimento de
água melhorado, e menos de um quarto
(um em cinco) usa saneamento melhorado.
A nível nacional, embora a proporção de
pessoas sem acesso a fontes de água melhoradas
tenha reduzido de 65 porcento em 1990, para
49 porcento em 2015, as disparidades entre as
pessoas com cobertura nas zonas rurais e urbanas são acentuadas, sendo o número estimado
em 64 porcento e 17 porcento, respectivamente.
Além disso, nas zonas rurais, uma em
cada cinco pessoas usa água de superfície
como sua fonte primária de água para beber.
Como forma de colmatar a situação, Filipe Nyusi lançou o Programa de Água para a
Vida (PRAVIDA), que está em implementação
desde 2018 e com o horizonte de 2024, uma
iniciativa presidencial coordenada pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, que tem como objectivos acelerar a
reabilitação e/ou construção de novos sistemas
de abastecimento de água, saneamento e infra-estruturas de armazenamento, com vista a providenciar o bem-estar social e dar resposta às
promessas e manifesto eleitoral, manifestações

da população durante as visitas presidenciais
e demandas derivadas de planos de desenvolvimento de outros sectores socioeconómicos.
Na primeira fase do PRAVIDA (2018-2020)
foram investidos 80 milhões de dólares americanos para a construção de 40 represas e 10 reservatórios escavados, um sistema de saneamento
e um de drenagem de águas pluviais. Igualmente, o projecto permitiu a construção e reabilitação de 62 sistemas de abastecimento de água,
construção de 80 fontes dispersas de água, estabelecimento de 10.000 ligações domiciliárias.
Para a segunda fase (2021-2024) prevê-se um
investimento de 197 milhões de dólares americanos para a construção de uma barragem, 56 pequenas barragens e 23 reservatórios escavados,
reabilitação de um sistema de saneamento e uma
drenagem de águas pluviais; construção e reabilitação de 85 sistemas de abastecimento de água,
construção de 300 fontes de água dispersas, estabelecer mais de 40.000 ligações domiciliárias.
Nos últimos dois anos, as intervenções
feitas no acesso aos serviços de abastecimento de água possibilitaram que o acesso à água potável passasse de 19,1 milhões
de pessoas, em 2020, para 20,3 milhões de
pessoas, em 2021, e o acesso ao saneamen-

to de 12,5 milhões de pessoas para 12,9 milhões de pessoas.
Na Província e Cidade de Maputo destaca-se a conclusão
da Estação de Tratamento de Água de Sabié, com capacidade de produção de 60.000 metros cúbicos e sua linha de transporte de quase 100 quilómetros, até ao Bairro da Machava.
Está em curso a construção dos sistemas de abastecimento de
água de Ponta de Ouro, Ressano Garcia, Catembe-Ntsime, Machubo
e Macandza, que beneficiarão, numa primeira fase, 565.000 pessoas.
Na Província de Gaza foi concluída a reabilitação e expansão
dos sistemas de abastecimento de água de Macavene Banga, Mukatchana, Siqueto-Sede, Changanine Hate-Hate, Mapai-Rio e Chicualacuala, que estão a beneficiar a mais de 25.000 pessoas adicionais.
Na Província de Inhambane concluiu-se os sistemas de abastecimento de água de Funhalouro e Mapinhane, que estão a beneficiar mais de 15.000 pessoas.
Destacamos, na Província de Sofala, a conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Inhaminga, Marínguè, e
a reabilitação dos sistemas de abastecimento de água de Savane e Nhangaú, que estão a beneficiar mais de 9.000 pessoas.
Na Província da Zambézia destaca-se a conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Êrrego, Muakiua e Mepuaguia, que estão a beneficiar cerca de 10.000 pessoas.
Na Província de Nampula, os sistemas de abastecimento de
água de Muacone Serração, Quixaxe, Napai-Namialo, Cazuzo e Umuato, que estão a beneficiar a mais de 15.000 pessoas.
Na Província de Cabo Delgado concluímos os sistemas de
abastecimento de água de Quionga, Meza, Negomano, Namweto e Mazeze, que estão a beneficiar mais de 12.000 pessoas.
Foram estabelecidas 18.233 ligações domiciliárias, nas cidades e vilas que estão a beneficiar cerca de 97.000 pessoas.
Sobre as fontes de água, foram construídas de raiz 358 e reabilitadas 381 fontes, que estão a beneficiar adicionalmente e
cumulativamente 221.000 pessoas, em todo o território nacional.
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Mais pessoas tiveram
acesso à energia eléctrica

Nos últimos dois anos, o Governo empenhou-se na promoção de mais investimento público e privado de expansão e reforço das infra-estruturas eléctricas, para o aumento da capacidade de geração e distribuição de energia a nível nacional, para estimular o desenvolvimento industrial e a economia. Os investimentos realizados na área de energia eléctrica permitiram o estabelecimento de mais de 191.000 novas ligações nas áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, garantindo que cerca de 850.000
pessoas tivessem acesso à energia eléctrica pela primeira vez, elevando a Taxa de Acesso Doméstico à Energia para 42%.

U

ma das apostas do
Governo foi o incremento de 650 Megawatts de capacidade
de geração de energia e a implantação dos primeiros 750
quilómetros da nova “Espinha Dorsal
de Alta Tensão”, interligando o Sistema de Transporte Norte ao Sul do país.
Nesse sentido, o Governo liderado por Filipe Nyusi retomou o desenvolvimento do projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa com a
liderança da EDM e da HCB, criando,
para tal, um Gabinete que se dedica
exclusivamente à sua implementação.
“Assinámos os Acordos Comerciais,
como um marco importante para o arranque das obras de construção da Central
Térmica de Temane, que irá adicionar
450 Megawatts de geração de energia
eléctrica no Sistema Eléctrico Nacional.
Testemunhámos o arranque das obras
de construção da Linha de Transporte
de Energia Temane-Maputo, com 400
kV, numa extensão de 563 quilómetros,
que inclui a construção de Subestações
de Vilankulo, Chibuto e Marracuene,
com capacidade total de 700 MVA”,
explicou o Presidente da República.
Concluídas as outras estará assegurada a interligação com os países da Região, através do Sistema de
Transporte Sul, ligado à Rede Eléctrica da África do Sul, viabilizando
dessa forma o objectivo estratégico de posicionar Moçambique como
Pólo Regional de Geração de Energia.
Foi adicionada, segundo explicou o Presidente da República, uma
capacidade de transformação total de
605 MVA, na Região Sul, dos quais
530 MVA na Província de Maputo e 75 MVA na Província de Gaza, e
uma capacidade de transformação de
60 MVA, na Região Norte, sendo 50
MVA, em Tete, 10 MVA, em Manica,

e 35 MVA, em Niassa, reforçando a
Rede do Sistema Eléctrico Nacional.
Diversificação energética

Na diversificação eléctrica, o
Governo assinou Acordos Comerciais para a implantação das centrais
com recurso a fontes renováveis, de
Cuamba (30 MW) e de Mecúfi (20
MW), adicionando uma capacidade
de 50 MW à Rede Eléctrica Nacional.
Estão numa fase conclusiva as
obras de construção da Central Solar
de Metoro (30 MW), que se apresenta
também como um marco por se tratar
da primeira central de produção em escala a ser implantada em Cabo Delgado. Prevê-se o início da operação desta
Central em Janeiro de 2022, aumentando a disponibilidade de energia nas províncias de Cabo Delgado e Nampula.
Foi concluída a electrificação de 9
Sedes de Postos Administrativos, via
Rede Eléctrica Nacional. Nas energias
renováveis, electrificámos 5 Sedes de
Postos Administrativos: Matchedje, em
Sanga; Zimane, em Mabote; Alto Changane e Changanine, em Chibuto, e Ilha de
Inhambane, em Inhambane. Instalámos,
em regime piloto, o sistema de irrigação
solar num campo agrícola da Associação Mulheres Tlawene, em Chókwè.
“Em simultâneo, adoptámos sistemas solares residenciais, complementando o modelo híbrido da electrificação fora da rede eléctrica nacional, em
parceria com o sector privado, beneficiando mais de 34.207 famílias. Como
se pode constatar, sendo no total 22,
num universo de 135 postos administrativos a serem electrificadas no quinquénio 2020-2024”, considera Nyusi.
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Moçambique passará a ser um actor
relevante de Gás Natural Liquefeito

16 de Novembro de 2021 partiu, com
destino a Cabo Delgado, a plataforma
de produção de gás natural do Projecto Coral Sul, fabricada pela divisão industrial da Samsung, na Coreia do Sul.
A plataforma, chamada Coral Sul, chegou a Moçambique no início de Janeiro corrente, depois de
quase dois meses de viagem rumo à “Pátria Amada”.
O consórcio concessionário da Área 4 da Bacia do Rovuma, na parte offshore, registou um dos mais históricos
momentos do seu projecto de exploração de gás natural em
Cabo Delgado: a entrega oficial da plataforma que vai produzir 3.4 milhões de toneladas anuais a partir de 2022.
Trata-se de uma infra-estrutura que pesa 220 mil
toneladas, tem 432 metros de comprimento, 66 de
largura e 38.5 metros de profundidade. É a primeira plataforma flutuante na nossa região e tem a torre
interna mais profunda do mundo. É a plataforma flutuante de gás natural que mais fundo vai do mundo.
A nível da divisão industrial da Samsung, esta é a unidade naval número 2235.

O Presidente da República, no seu discurso de
entrega da plataforma, falou da importância deste
passo para a exploração do gás natural de Moçambique e, consequentemente, para a economia do país.
“De um pequeno produtor, Moçambique passará a ser
um actor relevante de gás natural liquefeito. Esperamos
que num futuro próximo sejam estimulados investimentos na infra-estrutura nacional, mais empregos e disponibilidade de uma fonte de combustível para a geração de
energia doméstica e industrialização de Moçambique, a
petroquímica e outros produtos, resultando num novo
dinamismo na economia que a queremos diversificada e robusta”, considerou o Presidente da República.
Num momento em que o mundo debate a necessidade de reduzir a emissão do carbono, o Presidente da República da Coreia, Moon Jae-in, destacou
que o uso de gás natural é o melhor caminho para a
tão falada transição energética. “O gás natural liquefeito é o meio de produção de energia que menos emite carbono para a atmosfera, quando comparado com o carvão e o petróleo”, disse Jae-in.

Após a chegada da plataforma, o Instituto Nacional de Petróleo emitiu um comunicado explicando sobre os passos subsequentes.
“Neste momento decorre o processo de certificação do heliporto para permitir a aterragem
e descolagem de helicópteros, que transportarão as equipas de apoio e trabalho”, referiu o INP
em comunicado distribuído à comunicação social.
“A chegada desta [plataforma] está em conformidade com o cronograma aprovado pelo Governo de Moçambique, sendo por isso um marco assinalável na implementação deste projecto, cuja
Decisão Final de Investimento foi tomada em Junho de 2017, prevendo-se que o início da produção ocorra até meados de 2022”, acrescenta o INP.
A infra-estrutura vai estar ligada a seis poços e extrair o gás para uma fábrica a bordo que o vai arrefecer,
liquidificando-o, de modo a ser transportado em cargueiros, abastecidos ali mesmo, lado a lado, em alto mar, e que
depois levam o combustível até aos países de destino para
produção de electricidade, aquecimento ou outros fins.

Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2021

| Suplemento|

zambeze

| 15

Sonho de estradas e pontes
tornado realidade
Nos últimos dois anos, muitas infra-estruturas foram erguidas e reabilitadas em várias
partes do país e os benefícios são mais visíveis: melhorou a transitabilidade e a ligação campo-cidade, incluindo a facilitação do escoamento da produção para os principais mercados.

N

a Província do Niassa foi
asfaltada a estrada Cuamba-Muita-Lichinga,
paralela ao Corredor de Nacala, ligando as zonas de
produção e de consumo, nas cidades de Nampula, Cuamba e Lichinga, para além de assegurar a ligação com o Malawi, para o escoamento de mercadorias através do Porto de Nacala.
Em Cabo Delgado foi concluída a asfaltagem da estrada Montepuez-Ruaça (135km),
Xitachi-Mueda e Roma-Negomano (70km),
que vai facilitar a conexão entre Pemba e Lichinga, bem como a Tanzânia, favorecendo o
comércio transfronteiriço, regional e escoamento de produtos e desenvolvimento local.
Ainda nesta província, foram construídas pontes metálicas, uma sobre o rio
Montepuez, na estrada Sunate-Montepuez-Oasse, e duas sobre os rios Namikoe e Nihiro, respectivamente, na estrada Montepuez-Nairoto-Mueda, conectando as zonas centro
e norte de Cabo Delgado com o resto do país.
Arrancou a construção de uma segunda
ponte metálica sobre o rio Messalo, na estrada
Montepuez-Nairoto-Mueda, para pôr termo à situação de intransitabilidade no período chuvoso.
Estas obras estimularão a economia local entre os distritos de Macomia, Muidumbe, Mueda,
Nangade, Mocímboa da Praia e a vizinha Tanzânia.
“As realizações foram numerosas e dis-

tribuem-se por áreas bastantes diversas da
vida nacional, não estamos a falar de números. Estamos a falar da vida dos moçambicanos”, afirmou o Presidente da República.
Nas províncias de Nampula e Niassa começou a asfaltagem da estrada Malema-Cuamba, integrada no Corredor de Nacala,
e a reabilitação das estradas rurais, numa extensão de 627,3 quilómetros, nos distritos de
Eráti, Mossuril, Mongicual, Memba e Monapo. Estas obras facilitarão a circulação de
pessoas e excedentes agrícolas e pesqueiros.
Foi inaugurada a estrada Nampula-Nametil, que estimula o desenvolvimento da cadeia de valor agrícola, ligando famílias rurais aos principais mercados de
Nampula, Mogovolas, Moma e Angoche.
Ainda em Nampula, foi concluída a montagem de duas pontes estratégicas sobre os
rios Nacala e Muedanze, ligando Chemba,
Mazua, Chipeme e Posto Lúrio; iniciada a asfaltagem da rodovia Naguema-Chocas-Mar,
que vaio impulsionar o turismo e a agricultura.
Na Zambézia foi concluída a construção da
ponte sobre o rio Licungo, em Malei, na estrada Malei-Maganja da Costa-Pebane, que reduz
a distância entre a capital provincial e os distritos de Maganja da Costa, Mocubela e Pebane.
Esta infra-estrutura vai alavancar substancialmente a actividade agrícola, pesqueira, turismo e vai incrementar a renda familiar.

Arrancaram igualmente as obras de reabilitação de estradas rurais, numa extensão de 769 quilómetros, nos distritos de Lugela, Maganja da Costa, Mocubela, Pebane,
Morrumbala, Chinde, para dinamizar a economia local.
Na província de Tete iniciou a manutenção periódica de
269 quilómetros da estrada Matema-Cassacatiza, cuja primeira fase abrange uma extensão de 135 quilómetros, sendo de
capital importância na ligação com os países do hinterland
e com as cidades de Tete, Chimoio e o Porto da Beira, através da estrada N6, facilitando a circulação de pessoas e bens.
Em Manica está na fase conclusiva a manutenção da
estrada N7, no troço Vanduzi-Rio Púnguè, numa extensão de 60km, e Guro-Rio Luenha, de 76 quilómetros.
Estas vias de acesso vão facilitar a mobilidade nas províncias de
Manica,Tete e ligação com países como Zimbabwe, Malawi e Zâmbia.
Na província de Sofala, o Executivo prosseguiu com a asfaltagem de 134 quilómetros da estrada Tica-Búzi-Nova Sofala, trabalho que inclui a construção de uma ponte sobre o
Rio Búzi, determinante para o escoamento da produção agrária e pesqueira para grandes mercados e centros de consumo.
Na província de Inhambane começou a construção da nova ponte
sobre o Rio Save e reabilitação da antiga, intervenções que promovem a integração territorial, ao permitir a ligação entre o Sul e Centro de Moçambique, através da Estrada Nacional Número um (N1).
“Tendo em conta a importância inquestionável da N1, o
Governo encontra-se a finalizar a mobilização dos 600 milhões de dólares para a reabilitação de cerca de 1200 quilómetros, nas províncias de Inhambane, Sofala, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado”, indicou o Presidente da República.
Ainda em Inhambane, foi concluída a manutenção do troço Pambara-Mangungumete, numa extensão de 35 quilómetros, e arrancaram as obras no troço Mangungumete-Rio Save, em secções críticas.
Em Sofala iniciaram os trabalhos de manutenção no troço Inchope-Gorongosa-Caia, em secções críticas da estrada, e está em
curso a contratação de empreiteiros para intervenção no troço Rio
Save-Muxúnguè-Inchope, visando melhorar a transitabilidade.
Na província de Gaza o Governo concluiu a reabilitação da ponte sobre o Rio Limpopo, em Xai-Xai, que garante uma transitabilidade cómoda e segura.
Foram igualmente concluídas as obras de asfaltagem da estrada Caniçado-Combumune-Mapai, numa extensão de 190
quilómetros, o que potencia o incremento do comércio transfronteiriço e a actividade turística, com incidência nos parques nacionais de Banhine e Limpopo. Com estas obras, ficou concluída a ligação da estrada Caniçado- Chicualacuala.
Na província de Maputo foram concluídas as obras de reabilitação e ampliação da Estrada Nacional Numero quatro (N4) e a construção do “nó de Tchumene”, ligando a Estrada Circular de Maputo e N4, o que melhorou a ligação
entre as cidades da Matola e Maputo, a grande mobilidade urbana no Grande Maputo e o tráfego de e para a África do Sul.
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Avisa Nyusi

Descentralização mal conduzida pode dificultar
implementação dos programas de desenvolvimento
Em Agosto de 2021 foi realizada a
primeira sessão do Conselho de Coordenação, no quadro da operacionalização do
Mecanismo de Coordenação e Articulação entre os Órgãos Centrais do Estado,
os Órgãos de Governação Descentralizada
Provincial, Órgãos de Representação do
Estado nas províncias e autarquias locais.
O encontro tinha como objectivo a aprovação do regulamento interno do Conselho
Nacional de Coordenação e o aprimoramento do entendimento sobre os princípios de articulação e coordenação entre
os Órgãos Centrais do Estado, os Órgãos
de Governação Descentralizada Provincial, Órgãos de Representação do Estado
nas províncias e suas autarquias locais.
Presente na sessão, o Presidente da
República, Filipe Nyusi, destacou, dentre
outros aspectos, que uma descentralização
mal conduzida pode dificultar a implementação dos programas de desenvolvimento
do país. Segundo o Chefe de Estado, para
evitar o incumprimento dos planos traçados,
recomenda-se um alto grau de cooperação
e coordenação e flexibilização na acção.
A descentralização não é nenhuma
novidade em Moçambique, pois a Constituição da República de 1990 já previa esta
forma de governação, numa perspectiva
de fazer chegar o centro da tomada de decisões o mais próximo do povo. Porém,
o actual modelo de descentralização foi
aprovado com a revisão pontual da ConsO Governo de Moçambique
lançou, em 2021, o Programa
“Emprega”, que tem como objectivo proporcionar condições
económicas para o aumento de
oportunidades de emprego para
jovens, a criação de novas empresas e o aumento da produtividade das empresas já existentes.
O EMPREGA enquadra-se
nas promessas eleitorais de Filipe
Nyusi, visando impulsionar a competição de planos de negócio entre
jovens com idades compreendidas
entre os 18 e 35 anos, com especial
atenção para a captação de mulheres
e seu empoderamento nas diversas
áreas de desenvolvimento do país.
Conta com um investimento de
27,5 milhões de dólares americanos,
visando financiar jovens empreendedores e gerar mais de 50.000
postos de trabalho em cinco anos.
Cento e Vinte Mil (120.000) jovens beneficiarão de bolsas de formação profissional de curta duração,
para além da atribuição de subvenção para formalização de negócios
e aquisição de insumos iniciais
para os 4.000 melhores bolseiros.
Segundo dados de estudos
recentes do Instituto Nacional de
Estatística, em Moçambique apenas 17% dos empregos formais
são assalariados. Nas zonas urbanas, 24% dos jovens estão desempregados e o cenário é ainda pior
nas zonas rurais, onde os poucos

tituição da República de 2004, através
da Lei número 1/2018, de 12 de Junho.
O modelo resulta dos entendimentos havidos entre o Presidente da República e o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama,
depois de vários encontros entre ambos, alguns dos quais até com carácter secreto, realizados tête-à-tête, com a deslocação de Filipe Nyusi à Serra da Gorongosa, contra todas
as conjecturas e remando contra tudo, mercê
da sua coragem, perseverança, humanismo
e amor ao povo moçambicano, o seu patrão.
Filipe Jacinto Nyusi foi cumpridor da
sua promessa de que não descansaria en-

quanto a paz no país não fosse uma realidade.
Como consequência desta perspicácia do
Mais Alto Magistrado da Nação, assistiu-se à
assinatura, a 6 de Agosto de 2019, do Acordo
de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, que abriu espaço, sobretudo, para a realização das eleições gerais e das Assembleias
Provinciais, num ambiente de segurança.
Com efeito, o actual modelo de descentralização tem como objectivo organizar a participação dos cidadãos na solução
dos problemas da sua comunidade, promover o desenvolvimento local e aprofundar, consolidar a democracia, no qua-

dro da unidade do Estado moçambicano.
As atribuições da governação descentralizada estão plasmadas no artigo 276 da Constituição da República.
São Órgãos de Governação Descentralizada na província a Assembleia Provincial,
o Governador de Província e o Conselho
Executivo Provincial. O legislador constituinte estabeleceu limites da descentralização, instituindo a figura de Secretário de
Estado na província, bem como estabelecendo a tutela, para que esses órgãos não actuem fora da Lei dos objectivos do Estado.
Desde que foram instalados os Órgãos de
Governação Descentralizada, em 2020, vários foram os instrumentos legais, entre leis e
decretos aprovados, sobretudo para esclarecer e delimitar as áreas de actuação, nomeadamente do Conselho Executivo Provincial,
incluindo o Governador Provincial, entidade singular, e a Representação do Estado na
Província, incluindo o Secretário de Estado.
Para além desses instrumentos legais
foram realizados seminários de capacitação ministrados por quadros dos ministérios da Administração Estatal e Função
Pública e da Economia e Finanças, e por
vários outros especialistas, cujo objectivo é de que os Órgãos de Governação
Descentralizada e a Representação do
Estado na província se apropriem das nuances do próprio processo e aprimorem
cada vez mais os seus conhecimentos sobre o próprio Pacote da descentralização.

“EMPREGA” para criar 50 mil empregos
que conseguem emprego têm baixos rendimentos e continuam a
viver abaixo da linha da pobreza.
“O Programa EMPREGA
baseia-se numa visão fundamental,
os três E’s: educar, empoderar e
educar. Este é o momento da juventude. O comprometimento com a
empregabilidade e o bem-estar dos
moçambicanos em plena pandemia
da COVID-19 significa aprender a
conviver com as restrições e avançar com um projecto de criação
de emprego, criação de empresas
e aumento da produtividade. Os
nossos jovens não formam apenas
a maioria da população moçambicana, eles formam, também, a
geração com o mais elevado nível
de educação e formação que este
país já teve”, disse o Presidente
da República, durante a cerimónia de lançamento, em Maputo.
“Este programa, que hoje
lançamos, enquadra-se na nossa
visão sobre a necessidade de criação de emprego. Temos pressa! O
“Emprega” tem como objectivo
criar condições económicas para
criar um ambiente de maior empregabilidade para jovens, a criação de novas empresas e aumento
da produtividade das empresas
já existentes”, disse o estadista.

O Presidente da República tem
pressa para gerar empregos e o Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, Oswaldo Petersburgo,
garantiu agir com responsabilidade. “O segredo é responsabilidade.
Depois deste programa ser lançado, teremos que implementá-lo
com transparência e inclusão em
todo Moçambique”, garantiu.
Refira-se que o Programa
“Emprega” possui duas grandes
componentes, sendo que a primeira componente é a Competição de Planos de Negócios, que
apoiará jovens empreendedores
no crescimento de suas empresas
e na criação de mais empregos.

“A meta é ter mais de 10 mil
participantes neste programa
nacional, que é implementado
pela primeira vez no país. Esta
componente fornecerá serviços
de formação e orientação de
alta qualidade, para melhorar
o sucesso das empresas, com
o direito de receber até Um
Milhão e Quinhentos Mil Meticais. Os beneficiários serão
seleccionados com base no potencial de crescimento das suas
empresas e de criação de empregos”, explicou Filipe Nyusi.
A segunda componente é
a de Apoio à Produtividade,
que visa apoiar jovens traba-

lhadores que querem ser mais
produtivos e aumentar seus
ganhos, em particular aos que
trabalham no sector informal.
“Esta componente fornece
apoio financeiro aos jovens para
que tenham acesso a programas
de formação de qualidade e outros serviços de apoio. Para esta
componente do Programa, concebemos dois subgrupos de beneficiários, sendo o primeiro estimado em mais de 20 mil jovens que
terão acesso a esses benefícios. O
segundo subgrupo é de cerca de 4
mil jovens que irão competir para
receber o capital inicial para montar
ou expandir seus negócios”, disse.
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Remodelação governamental

Homens certos no momento certo

A

s dinâmicas
e necessidades de combate
assertivo
contra
o terrorismo e crime organizado levaram a que o Presidente da República efectuasse
algumas mexidas no Governo.
O Major-General Cristóvão Chume substituiu Jaime
Neto como ministro da Defesa
e Arsénia Massingue foi nomeada ministra do Interior, pasta
ocupada por Amade Miquidade. Constantino Alberto Bacela
foi confiado para Ministro na
Presidência para Assuntos da
Casa Civil, cargo que era ocupado por Adelaide Amurane.
Filipe Nyusi lembrou ao novo
ministro da Defesa que, como é
do seu domínio, o Ministério da
Defesa Nacional é uma instituição cuja missão é executar a Política de Defesa Nacional; assegurar e fiscalizar a administração
das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique e dos demais órgãos e serviços dele dependentes.
“Na actual conjuntura de
implementação do nosso Programa Quinquenal do Governo
(PQG) 2020-2024, o Ministério
da Defesa Nacional é um dos
pilares para a prevalência de
um ambiente de paz, harmonia
e tranquilidade no nosso país,
sem o qual a materialização da
nossa acção governativa não
seria possível. Ao sector da Defesa cabe, igualmente, a missão
perene de defender a Independência, a soberania e a integridade territorial de Moçambique”.
Entretanto, segundo Filipe
Nyusi, numa altura em que o
nosso país enfrenta o terrorismo e do extremismo, o sector
da Defesa Nacional assume-se como instrumento de vanguarda na defesa da sobera-

nia e na consolidação da paz.
“Não obstante os avanços favoráveis e os progressos que se
vivem nos Teatros Operacionais
Centro e Norte, a nossa expectativa é que o Ministro Cristóvão
Artur Chume saiba estar à altura dos desafios, congregando as
sinergias, talentos, parcerias e
esforços necessários para prosseguir na melhoria da qualidade e desempenho do sector. A
sua longa e imaculada folha de
serviço nas Forças Armadas de
Defesa de Moçambique transmite-nos a confiança de que é o
homem certo para o actual momento que atravessamos”, disse.
Refira-se que o combate
ao terrorismo no solo pátrio e
a restauração da normalidade
nas regiões afectadas constitui
o desafio mais urgente para as
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, tuteladas pelo
Ministério da Defesa Nacional.
Comissária-Chefe, Arsénia
Felicidade Félix é quadro cujo
percurso na Polícia da República de Moçambique é consideravelmente rico, fazendo
parte das primeiras mulheres da
classe de generais, que inclui
missões e funções de comando e direcção policial nas províncias de Manica, Nampula e
Inhambane. A sua passagem pela
Direcção-Geral da Migração é
um grande contributo para encarar os desafios da actualidade.
“A Ministra Arsénia Massingue, para além das missões
comuns que instruímos ao Ministério da Defesa Nacional,
juntamente com a sua equipa e,
em articulação e sintonia com
os titulares das restantes Forças
de Defesa e Segurança, deverá
colocar os seus conhecimentos,
saberes e experiências ao serviço
do nosso país, tendo sempre presente a transparência, ética, res-

Cristóvão Chume

Arsénia Massingue

Alberto Bacela

peito pelas leis e normas vigentes
e uma tolerância zero a eventuais
actos de corrupção”, disse Nyusi.
O Presidente da República lembrou que o Ministério do
Interior tem na presente fase
imensos desafios, de entre os
quais podemos apontar: o combate ao terrorismo e extremismo violento; combate ao crime
organizado, raptos e sequestros;
combate a novos tipos de crime
e modus operandi dos criminosos, que incluem o combate aos
crimes violentos, branqueamento de capitais, crimes cibernéticos e ambientais, entre outros.
“Operacionalização e modernização do SERNIC e do
Serviço Nacional de Migração
(SENAMI), dadas as novas ameaças e a nova tipologia de crimes.
Imprimir medidas com vista à
redução da sinistralidade rodoviária, que envolve uma maior
responsabilização dos agentes da
Polícia de Trânsito. Como tarefa
conjunta das Forças de Defesa e
Segurança, apelo à reestruturação das inteligências ou organismos de informações sectoriais,
por forma a darem respostas às
ameaças e desafios que emergem na fase actual”, acrescentou.
Constantino Alberto Bacela é
quadro do SISE, cabe-lhe a responsabilidade de orientar e supervisionar toda a actividade do
Gabinete do Presidente da República, da Casa Civil e das instituições subordinadas, garantindo a
execução plena das suas funções.
É ainda sua função assegurar a
relação entre a Presidência da
República e o Governo e entre a
Presidência e outras instituições
do Estado, a nível central e local.
“O desafio que tem pela
frente é de, a partir da Casa
Civil, garantir que a Presidência seja modelo no seu funcionamento”,
disse
Nyusi.

Rastreio e recuperação dos activos nas mãos dos corruptos
Uma das grandes marcas do
Presidente da República, Filipe Nyusi, na sua governação, é
sem dúvida a luta cerrada contra
a corrupção. A expressão máxima desta “guerra” é o início, no
ano passado, do julgamento do
maior escândalo financeiro de
que há memória no país e que lesou o Estado em 2.2 mil milhões
de dólares. No Tribunal estão 19
réus do chamado caso “dívidas
cultas”, em que estes beneficiaram
de parte do valor dos empréstimos destinados à viabilização do
Projecto de Protecção Costeira.
Os valores, segundo a acusa-

ção, foram recebidos através de
subornos pagos pela Privinvest,
fornecedora dos equipamentos necessários para a implementação da
iniciativa, através da transferência
directa para as contas bancárias ou
de empresas criadas para o efeito.
Entretanto, no âmbito do
mecanismo de recuperação de
activos, a Procuradoria-Geral
da República (PGR) conseguiu reaver 15% do valor total
dos 2.2 mil milhões de dólares.
Aliás, no seu Informe Anual
à Assembleia da República, referente ao Estado Geral da Nação,
o Presidente da República reiterou

a necessidade de fortalecimento
de medidas para a erradicação do
mal, referindo-se particularmente à monitoria e elaboração dos
planos sectoriais de prevenção
e combate à corrupção em 17
ministérios e sete províncias.
Em 2021, por exemplo,
os Gabinetes Provinciais de
Combate à Corrupção e Procuradorias receberam um total
de 1079 processos, dos quais
641 continuavam em instrução
e 438 tinham o seu desfecho.
Dos processos entrados,
97%, ou seja 1050, são do sector público. Relativamente ao

sector privado, deram entrada
29 casos, dos quais quatro relacionados com a corrupção passiva, 21 com a corrupção activa e
quatro de tráfico de influências.
Ainda no âmbito do combate
à corrupção, afirmou que o trabalho cingiu-se no reforço da fiscalização da legalidade dos actos
administrativos na Administração Pública, tendo para o efeito
sido julgados 89 dos 250 processos do contencioso administrativo, o que corresponde a 36% de
execução face ao programado.
Na implementação da Lei de
Probidade Pública, através das

comissões de recepção e verificação da Procuradoria-Geral da
República e dos órgãos subordinados, foram registados cerca de
49 mil e 525 declarações de bens,
representando um aumento em
39% acima da meta programada.
No mesmo período, foram
assistidos 84 mil e 377 cidadãos carenciados, ao mesmo
tempo que aumentou a eficiência e celeridade, reduzindo,
deste modo, a pendência através
da consolidação do sistema informático de gestão documental e processual, tendo julgado
54 mil e 76 casos nos tribunais.
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Filipe Nyusi: Dois anos de desafios e várias realizações
Apesar de terem sido dois anos atípicos, em que a mãe natureza, os conflitos armados na zona Centro, ataques terroristas em Cabo Delegado contribuíram negativamente para o atraso da economia e desenvolvimento do país, a resiliência e auto-superação constituíram um acento tónico do Presidente
da República, Filipe Jacinto Nyusi, que vezes sem conta reconheceu que ainda há um longo caminho a percorrer. Na verdade, os ciclones IDAI e Keneth,
que resultaram na destruição de bens e serviços das populações, bem como os ataques na zona Centro e Norte, que obrigaram as populações a se refugiarem em lugares seguros, exigiram do Executivo do dia um redobrar de esforços por parte do mesmo, como é o caso do projecto SUSTENTA, direccionado para as famílias, com a filosofia de erradicar a fome, o lançamento do projecto Energia Para Todos, cujo objectivo é abranger mais as populações
no acesso à energia nos postos administrativos e localidades. De igual modo, a retoma da ordem e tranquilidade pública na zona Norte e Centro, em
virtude da intervenção das Forças de Defesa e Segurança, incluindo as do Ruanda e SADC, na província de Cabo Delgado, bem assim o lançamento do
programa PRAVIDA, que de algum modo constituiu uma lufada de ar fresco para as populações que percorriam distâncias à busca do líquido precioso.

Adesão permite desfrutar da riqueza
da mãe natureza- Pedro Taimo
O membro sénior do partido
Frelimo, Pedro Taimo, entende
que, apesar de várias dificuldades
que o país enfrentou, os dois anos
de governação do Presidente Nyusi foram marcados por muitas realizações. Moçambique sob direcção do Presidente Nyusi teve um
crescimento astronómico, havendo
coisas importantes que ocorreram
no país, nomeadamente a questão da admissão de Moçambique
ao Processo de Kimberley, o que
vai permitir usufruir dos direitos
da riqueza de que o país dispõe.
Pedro Taimo explicou que
sob direcção de Filipe Nyusi houve várias inaugurações de estra-

das, sistemas de abastecimento
de água, entre outras realizações.
“Devemos lembrar que nesses dois anos do ciclo de governação, o Metical atingiu
uma estabilidade, mercê das
políticas que o Banco Central
vem implementando”, disse.
Taimo sublinhou ainda que esses dois anos foram decisivos, sob
ponto de vista estratégico, o Presidente assinou um acordo para a
entrada das tropas da SADC e do
Ruanda, que restabeleceram a tranquilidade no país. “A guerra acaba
com guerra e não com palavras”,
reiterou Taimo, acrescentando que
graças à intervenção militar conse-

Bom gestor em meio a adversidades
O empresário Betuel Saveca
classifica os dois anos de governação do Presidente Nyusi como positivos, na medida em que dentro
dos obstáculos encontrados no terreno fez de tudo para os ultrapassar.
Um bom gestor não é aquele que
encontra activos numa instituição,
mas sim aquele que mesmo com as
dificuldades consegue gerir. É dessa forma como o Presidente Filipe
Nyusi levou a bom porto o país.
Quanto ao terrorismo, o empresário sublinhou que sendo
uma cara sem rosto, o estadista
moçambicano criou várias estratégias que levaram ao pedido de apoio na região, incluindo
as tropas do Ruanda, que com
o comando das Forças de Defesa e Segurança têm estado a assegurar a acalmia e regresso das populações deslocadas.
Porque o crescimento estendeu-se à província de Gaza, sua terra
natal, Betuel Saveca congratulou a inauguração do Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, no distrito de Chongoene, a entrega de sistemas de
abastecimento de água às populações, bem assim a entrega de estradas que constituem um elo entre as zonas de produção e os mercados.
“Se tivermos vias de acesso, o desenvolvimento de Moçambique estará a crescer e a luta continua”, ressalvou Betuel Saveca, acrescentando que o povo moçambicano sempre é resiliente.
Moura Xavier, chefe do Executivo de Namacurra, faz um
balanço positivo em relação ao desempenho do Presidente Filipe Nyusi, destacando, por exemplo, o lançamento do Programa Sustenta, que vem movimentando produtores de todo o país.
Moura Xavier destacou, no âmbito do Projecto Energia Para
Todos, a electrificação do Posto Administrativo de Macuse, que
permitiu a ligação através de energia eléctrica às localidades cir-

cunvizinhas, o que possibilita à população a conservação do pescado.
Com a instalação da rede
eléctrica no Posto Administrativo de Macuse permitiu também
o alargamento da rede comercial,
o que de certo modo vai catapultar o crescimento do distrito.
Ao longo dos dois anos de governação, o Presidente Nyusi, com
a sua sabedoria, repôs a ordem e
tranquilidade pública nos distritos
que outrora haviam sido ocupados
pelos terroristas e que hoje a realidade é de regresso da população.

guiu-se recuperar as zonas que haviam sido ocupadas pelos terroristas.
Por outro lado, apela ainda à manutenção da moral combativa dos moçambicanos para a expulsão dos terroristas, sendo que a arma principal é a vigilância popular.
Para o economista Egas Daniel, os dois anos de governação de Nyusi, apesar de muitos desafios, foram de um ligeiro aumento em termos de recuperação económica, muito embora não tenha compensado a situação negativa do ano 2020.
Para Egas Daniel, houve factores que retardaram a recuperação
económica do país, nomeadamente a Covid-19 e a vaga do mês de Junho, que obrigou o Governo a tomar medidas que consequentemente
retraíram a economia, mas mesmo assim houve sinais de resiliência.

Consolidou o processo
de descentralização
Para o cidadão Domingos Viola, o carisma e altruísmo fazem do
Presidente aquele estadista do povo
que dispensou todas as agendas
e lançou-se ao mato em busca de
estratégias para o combate ao terrorismo, bem como na perspectiva
diplomática para o mesmo efeito.
O Presidente Nyusi consolidou o processo de descentralização que, apesar de várias vozes contrárias, é uma realidade.
Domingos Viola afirma que
são várias as realizações nesses dois anos, nomeadamente a
inauguração de um sistema de
abastecimento de água em Zambué, no distrito de Zumbo. Essa
infra-estrutura, de algum modo,
reduziu o martírio das populações na busca do líquido precioso.
Outrossim, a inauguração de várias infra-estruturas, desde bancos, tribunais,centrosdesaúde,quemarcaramdealgummodoasábiagovernação
e o espírito altruísta que o Presidente tem para lidar com vários desafios.

Consolidou o processo de descentralização
Elsa Jonasse, moradora no
bairro de Magoanine, entende
que os dois anos de governação
de Filipe Nyusi foram marcados
por vários desafios, mormente a
eclosão da Covid-19, no ano de
2020, desafiando o sector de Saúde, e, por via disso, através das
comunicações que vinha fazendo
ao povo moçambicano adoptou
medidas restritivas, que muito embora tenham tido consequências sócio-económicas,
minimizaram de algum modo os impactos negativos da pandemia. Se formos a reparar, conforme
explicou Elsa Jonasse, ao nível da região assistiu-se a situações de países cujo seu povo sucumbiu
à Covid-19. Contudo, as medidas restritivas que a
cada mês são comunicadas mostram que o país e o

povo moçambicano têm assumido com responsabilidade essas recomendações, vai daí que o sector
de Saúde nunca chegou a um cenário de colapso.
Elsa Jonasse destacou ainda a vacinação do
povo moçambicano neste ciclo de governação
como positiva, uma vez que visa imunizar os cidadãos, independentemente do seu estrato social.
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MultiChoice expande território hiperlocal
A empresa de entretenimento pan-africana MultiChoice (MultiChoice.com) expandiu ainda mais a sua
oferta hiperlocal com o lançamento de dois novos canais de TV – Maningue Magic e Kwenda Magic – para
audiências em Moçambique e Angola, respectivamente.

Ribeiro afirma que os novos
canais já estão a dar um impulso
significativo para as indústrias
de produção nos dois países.
“Até agora, os produtores

Acrescentou que nos meses
em que a MultiChoice esteve
a montar o canal, os profissionais de transmissão dos dois
países foram expostos a muitas

estratégia hiperlocal de longa
data do grupo
é uma abordagem híbrida e
multifacetada que combina aquisição de conteúdo local, produção local e desenvolvimento de
conteúdo local através de parcerias internacionais de produção.
Os novos canais em português vão exibir dramas, novelas,
versões locais de reality shows
de sucesso, comédias hilariantes, conteúdo internacional dobrado e música nacional nas
plataformas da DStv e GOtv
quando os canais arrancarem
na segunda-feira, 17 de Janeiro.
“Estes lançamentos de canais
são um marco emocionante para
a MultiChoice e para a nossa estratégia hiperlocal,” afirma João
Ribeiro, Director de Canal do
Kwenda Magic e do Maningue
Magic. “A missão da MultiChoice é mostrar a cultura rica e diversificada de África através da
história profunda do nosso continente. Ter dois novos canais de
24 horas em idiomas locais, com
conteúdo produzido localmente,
oferece uma plataforma incrivelmente poderosa para fazê-lo”.
Nos últimos 18 meses, a MultiChoice aumentou a sua oferta de
conteúdo local através de vários
lançamentos de canais, incluin-

independentes tinham poucas
saídas para o seu trabalho e tiveram que actuar em vários
níveis, lutando para conseguir
orçamentos e ter o seu conteúdo exibido”, afirma Ribeiro.
“Com os nossos canais que
exibem conteúdo 24 horas por
dia, podemos agora convidar
produtores locais para apresentarem ideias, encomendar e desenvolver projectos e pagar preços justos e relacionados com o
mercado pelo trabalho”, afirma.
“Ao investir na indústria,
estamos a criar oportunidades
para talentos locais, a contar
histórias locais e a aumentar a
estabilidade do sector. Estamos
empenhados no crescimento da
indústria nos países onde operamos e no fornecimento de conteúdo que satisfaça os nossos
telespectadores,” afirma Ribeiro.

novas oportunidades. Os trabalhadores de conteúdo têm
agora mais opções e são menos propensos a deixar a indústria devido à falta de trabalho.
Ribeiro afirma que “estamos
a encomendar trabalhos de produtores estabelecidos, bem como
de empresas menores em todo
o continente, para além de criar
oportunidades para ex-alunos
da MultiChoice Talent Factory”.
Falando sobre a hiperlocalização e produção de conteúdo em curso por toda a África,
a CEO da MultiChoice Africa,
Fhulufhelo Badugela, afirma que
“quando desenvolvemos canais
locais ou produzimos conteúdo
local, pretendemos criar uma plataforma que reflicta a cultura local, para que o público se veja representado no conteúdo que vê”.
“A localização vai para

A

do Pearl Magic Prime, Akwaaba
Magic e Abol TV no Uganda,
Gana e Etiópia, bem como co-produções internacionais de sucesso como Reyka e produções
locais em curso como o sempre popular Big Brother Naija.
O conteúdo local continua a
ser uma parte central da estratégia de diferenciação do grupo.
O grupo produziu 2692 horas
adicionais de conteúdo local
em 2021 (crescimento de 41%
A/A). A biblioteca de conteúdo local da MultiChoice combinada está agora a aproximar
de 66 mil horas e representa
45% do gasto total com conteúdo de entretenimento geral.
Apesar dessa proporção estar alinhada com as metas de
conteúdo local, o grupo planeia aumentar ainda mais o investimento em conteúdo local.

além de simplesmente duplicar
formatos populares num idioma diferente ou com um elenco diferente”, afirma Badugela.
“Trata-se de incorporar as
convenções sociais, de género e
religiosas de um país, bem como
tendências da cultura pop como
música, influenciadores e celebridades em histórias. É isso que
torna a nossa estratégia hiperlocal
única e emocionante”, assegura.
Os destaques da oferta do
Maningue Magic incluem a
telenovela Maida, sobre uma
adolescente ingénua que deixa
o campo para a cidade grande;
orgulhosamente o programa de
música moçambicana Estação
do Boss; Date My Family Moçambique, uma versão local do
reality show de sucesso. The
Influencer, uma série original
moçambicana, vai contar a história de uma rapariga que persegue o sonho de ser uma Digital
Influencer que acaba numa rede
de drogas e prostituição. Top+,
vai exibir artistas e personalidades de renome de Moçambique e
África que estão a chamar a atenção nas redes sociais. Txunado,
um programa sobre moda, artes
e estilo de vida moçambicanos.
Em Kwenda Magic, os programas emblemáticos incluem
O Rio, uma adaptação angolana
da popular telenovela The River,
do 1Magic; Makongo, um novo
drama sobre a vida de um jovem
em Luanda; e Salão de Beleza,
uma sitcom sobre um estabelecimento de Luanda e os seus
diversos e dramáticos clientes.

Colaboradores contribuíram com roupas e brinquedos

Access Bank realiza Natal Solidário e
oferece alimentos a mais de 300 crianças

N

o âmbito dos
seus projectos
de responsabilidade social, o Access
Bank Mozambique realizou, em
Dezembro de 2021, o seu Natal
Solidário em todas as províncias
onde está presente, doando bens
de primeira necessidade a 320
crianças de várias instituições.
O Banco ofereceu alimentos como arroz, óleo, farinha, massas, entre outros, a
diversos orfanatos, infantários e centros de acolhimento.
O objectivo da iniciativa
foi o de proporcionar um Natal
diferente às crianças, num am-

biente descontraído e alegre.
Para além dos alimentos

oferecidos, os colaboradores
do Access Bank juntaram-se

também ao movimento solidário e ofereceram roupas e
brinquedos, visando arrancar
sorrisos e promover junto dos
mais novos o espírito natalício.
No Centro e Sul do país
foram abrangidas pela iniciativa 50 crianças do Orfanato
Sonho Real, na província de
Maputo; 74 do Infantário Provincial da Beira “Os Continuadores”, na província de Sofala;
65 do Orfanato São José, em
Tete; 34 crianças do Orfanato da Associação AVIMA e 85
crianças do Orfanato Homboa, na província de Manica.
No Norte, a acção beneficiou mais de 140 crianças do

Africa Muslim Quanza e 25 do
Orfanato Provincial de Nampula, na província de Nampula.
O Access Bank quis, com
esta acção solidária, contribuir
para o bem-estar dos mais pequenos, aproveitando para levar também uma mensagem de
esperança e alegria às crianças.
Enquanto Banco responsável e atento à realidade que
o rodeia, o Access Bank Mozambique tem desenvolvido
diversas acções de solidariedade orientadas para diferentes
áreas sociais, reforçando a sua
identidade enquanto Banco solidário e comprometido com o futuro de todos os moçambicanos.
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Pagamento de Portagem na Circular inicia em Fevereiro

“Chapeiros” vão pagar apenas 10 meticais
O conceito utilizador-pagador, cuja filosofia se centra no
Programa Auto-Sustentável de Manutenção das Estradas
(PROASME), entra em vigor com a inauguração de novas
praças de portagens, no dia 1 de Fevereiro do ano em curso,
conforme atesta a Rede Viária de Moçambique (REVIMO).

T

rata-se das portagens da Costa do Sol, Zintava, Cumbeza
e Matola-Gare.
Os preços variam entre 40 meticais, para ligeiros, e 580 meticais para veículos pesados, com
descontos que vão até 75% para
transportes colectivos e 60%
para utilizadores frequentes.
“Nas viagens com passagem por vários pontos de cobrança é paga apenas a primeira”, esclareceu a Rede Viária
de Moçambique, entidade concessionada para fazer a gestão
das quatro praças de portagens instaladas na capital, cidade da Matola, incluindo a
vila distrital de Marracuene.
Entretanto, a REVIMO sublinha que para os utilizadores
frequentes que conduzem via-

turas de classe 1 são concedidos descontos a partir da 11ª
viagem, isto é, se o automobilista por mês frequentar 11 a 20
viagens, por exemplo, tem um
desconto de 7%, ou seja, dos 40
meticais passa a pagar 37 meticais, e quanto mais viagens
forem feitas mais benefícios
para os utilizadores aumentam, até atingir 16 meticais.
A REVIMO diz ainda que
o automobilista irá pagar apenas na primeira praça de portagem, beneficiando-se de livre-trânsito nas praças seguintes,
mediante a exibição do comprovativo do pagamento.
Ainda no mesmo documento, a REVIMO ressalva
que para o caso dos transportes semi-colectivos de
passageiros e autocarros de
passageiros, estes benefi-

ciar-se-ão de um desconto
de 75%, respectivamente.
Isto é, o transportador se-

mi-colectivo passa a pagar 10
meticais por viagem, contra os
40 meticais do preço normal,

e o autocarro de passageiros
35 meticais, contra os 140
que devia pagar normalmente.

Comercial

DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS

Selagem de Bebidas Alcoólicas
e Tabaco Manufacturado

Caro contribuinte, é produtor ou importadorde bebidas alcoólicas?

COMEÇOU A FASE

PILOTO DE SELAGEM DE CERVEJAS E RTD’S
Colabore no combate à evasão fiscal, adira ao processo!
Calendário de Implementação
19 de Novembro 2021
Início da Fase Piloto da Selagem
de Cervejas e RTD’s

06 de Agosto 2022
Interdição da circulação de Cervejas
e RTD’s sem selo de controlo

07 de Fevereiro 2022
Início da interdição de introdução no consumo
de Cervejas e RTD’s sem selo de controlo

Para mais informações, contacte:
1266 - Linha do Contribuinte
gcimagem@at.gov.mz
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Auditoria com reservas sobre contas de
2019 do Banco de Moçambique
Uma auditoria expressou reservas quanto às demonstrações financeiras de 2019 do Banco de Moçambique, apesar de este ter recalculado valores do ano anterior (2018) que suscitaram dúvidas, lê-se no relatório
anual da instituição financeira consultado pela Lusa.

“P

elo facto
de o auditor predecessor
ter emitido uma opinião adversa sobre
as demonstrações financeiras do
exercício anterior, não nos é possível assegurar a totalidade, existência e exactidão dos saldos iniciais”, lê-se no parecer do auditor
independente BDO, assinado em
31 de Dezembro de 2021 e que
consta das demonstrações financeiras disponibilizadas desde terça-feira, no portal do Banco Central.
Sem aquela informação sobre os saldos de partida, o auditor diz que fica igualmente
comprometida
a
informação
sobre “o impacto nos saldos finais de 31 de Dezembro de 2019”.
“Esta situação consubstancia uma limitação ao âmbito
do nosso trabalho”, acrescenta.
Em causa está o facto de em
2017 e 2018 o Banco de Moçambique (BM) não ter considerado
as contas da sua subsidiária Kuhanha - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões dos trabalhadores
do Banco Central, que adquiriu
uma posição maioritária no Moza
Banco, um dos principais ban-

cos comerciais de Moçambique,
previamente
intervencionado.
A compra gerou discussão pública quanto à sua compatibilidade
com o papel do regulador, ao mesmo tempo que a auditora KPMG fechava duas auditorias consecutivas
anuais emitindo “opinião adversa”.
“A consolidação da Kuhanha originaria impactos materiais
em muitos dos elementos das
demonstrações financeiras” do
BM, pelo que as contas não reflectiam a realidade, justificou.
A situação é agora abordada
nas demonstrações financeiras
de 2019 com as tabelas a incluir
uma coluna intitulada “2018 reexpressão”, onde os valores
daquele ano são recalculados.
Mas o Banco Central justifica os
novos cálculos com um outro factor
acrescido: correcções nas operações
com ouro e moedas de outros países.
“A reexpressão visa acomodar
a mudança da política contabilística, em que o Banco passou a consolidar a sua subsidiária Kuhanha,
assim como a correcção da classificação contabilística do resultado
das operações em moeda estrangeira e ouro”, justifica a administração.
Assim, o Banco Central passou
em 2018 de um resultado positivo

de 1,4 mil milhões de meticais
(19,6 milhões de euros) para um
agora reescrito que representa um
prejuízo de 12,4 mil milhões de
meticais (173,6 milhões de euros).
A principal diferença na coluna dos novos cálculos de 2018
está nos “resultados de operações de moeda estrangeira e
ouro”, que em vez de gerarem
18,7 mil milhões de meticais
(261,8 milhões de euros), des-

ceram para 4,8 mil milhões de
meticais (67,2 milhões de euros).
Já em 2019, o saldo negativo
do exercício foi reduzido para
4,8 mil milhões de meticais (67,2
milhões de euros), sendo este o
resultado líquido mais recente
aprovado pelo Banco Central.
Com a “reexpressão” dos
números de 2018, o total de capital próprio chegou a montantes
negativos: passou de 9,3 mil mi-
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lhões de meticais (130,2 milhões
de euros) para um valor negativo
de 4,5 mil milhões de meticais
(63 milhões de euros negativos).
Em 2019, o total de capital
próprio voltou à tona com um valor positivo de 2,3 mil milhões de
meticais (32,2 milhões de euros).
O Kuhanha encabeça a lista
de devedores ao BM (depois dos
créditos e adiantamentos concedidos ao Governo), com um total
de quatro mil milhões de meticais
(56 milhões de euros) referente a
“um contrato de suprimentos celebrado entre as partes”, cujo reembolso “será efectuado através
de dividendos ou venda de acções
relativas à sua participação financeira”, refere, sem mais detalhes.
O fundo de pensões do Banco
Central tem 59,4% do Moza Banco, depois de em Junho de 2017
ter passado a integrar a estrutura
accionista por via da injecção de
8,1 mil milhões de meticais - injecção no âmbito do processo
de recapitulação do Banco, que
permitiu restabelecer níveis de
rácios prudenciais e fazendo com
que o regulador (Banco de Moçambique) extinguisse medidas
extraordinárias de saneamento.
Numa outra nota de reserva
relativamente às contas de 2019
do BM, o auditor diz que o Estado
não assumiu o equivalente a 528
milhões de euros de dívidas ao
Banco Central relativas a flutuações cambiais desde 2005, assim
como a instituição financeira não
reconheceu proveitos associados a
rondar 137 milhões de euros. (Lusa)

Comercial

Ciclone pode atingir
Moçambique no sábado
Moçambique pode enfrentar no próximo sábado, dia 22
de Janeiro, um ciclone com
riscos para o país, alertou o
Instituto Nacional de Meteorologia (INAM). Na origem
desse alerta está a formação de
“um sistema de baixa pressão
atmosférica que pode evoluir
para o estado de ciclone tropical sobre a costa leste de Madagáscar, no dia 22 de Janeiro”.
O director nacional-adjunto
do INAM alertou, no entanto, que nada está confirmado
e que deve-se evitar o pânico.

“Até esta altura é prematuro ter a dimensão do fenómeno, não temos como aferir
por onde vai passar, porque ele
depende das condições atmosféricas por onde passa para se
desenvolver ou enfraquecer.
Os indícios apontam para a
sua formação na costa leste de
Madagáscar. Esse sistema pode
evoluir para ciclone tropical ou
enfraquecer antes de atingir Moçambique. O mais importante é
que a população esteja atenta e
informada do que está a acontecer”, disse Mussa Mustafa.

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados
de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um valor acessível.
AIAS,
N
I
M
R
E
T
CLASSES
S
A
D
S
O
A ECLC
I
R
OS ALUN
P
Ó
R
P
ES NA
M
A
X
E
M
E
FAZ

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro
Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis:
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.
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FMF propõe naturalização de oito jogadores
para reforçar e mudar histórico dos Mambas
A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) apresentou
a entidades do Governo um plano para a naturalização de oito
jogadores que actuam na Europa, com o objectivo de reforçar
a selecção nacional de futebol e mudar o histórico dos Mambas, que em 2010 tiveram a sua última presença numa fase final
da Taça Africana das Nações, também denominada por CAN.

O

plano
foi
apresentado pela Direcção
de
Feizal Sidat
à Secretaria de Estado do Desporto, entidade que ao nível
do Governo moçambicano
lida com a prática desportiva.
A lista que o LanceMZ
teve acesso inclui jogadores
que militam em clubes de segundo ou terceiro escalão de
Portugal, Suíça, entre outros.
“Vamos trabalhar de forma

árdua de modo a que na Data-FIFA de Março de 2022 tenhamos
novos activos dos Mambas”,
referiu o dirigente federativo.
Eis os nomes que constam
da lista partilhada pela FMF:
1. Jonny Muiomo – FSV
Optik Rathenow (IV Regionalliga Nordost – IV Liga da
Alemanha)
2. Filipe Chaby – Nacional
da Madeira (II Liga de Portugal)
3. Pité Trábulo – FC Arouca
(I Liga Portugal)
4. Arsénio Nunes – FC

Paulo Oliveira completou 11 das 12 etapas
do Rali Dakar ganho por San Sunderland

Arouca (I Liga Portugal)
5. Ricardo Martins Guimarães – Chaves (Liga Pro de
Portugal)
6. Gion Chande – Vaduz
(Challenge League/ II Liga
Suiça)
7. Kimbyze Januário – Optik

Rathenow (IV Regionalliga
Nordost – IV Liga da Alemanha)
8. Pepo Santos – FC Alverca
(Série D do Campeonato de
Portugal)
Aguarda-se pelo pronunciamento das entidades governa-

mentais moçambicanas em relação a este dossier apresentado
pela FMF, que em tempos resolveu a questão de alguns jogadores, sendo de destacar o central
David Malembane, nascido na
Alemanha, sendo filho de pai
moçambicano.(LANCEMZ)
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O piloto Paulo Oliveira terminou a sua participação na edição número 44 do Rally Dakar
que vinha decorrendo na Arábia Saudita, que foi a primeira
de um moçambicano na mítica
prova do desporto automóvel.
Tal como havia prometido, Oliveira chegou ao fim da
dura competição, composta
por 12 etapas em que os pilotos tiveram que observar
condições adversaras, como
areia, pedras e muito frio.
Durante os doze dias de
competição, Paulo Oliveira apenas não terminou uma etapa, a
penúltima, devido a problemas
mecânicos na sua mota. Na
sexta-feira, 14 de Janeiro, após
uma noite de intenso trabalho
para resolver os problemas mecânicos da sua mota, Oliveira
tomou parte na derradeira etapa,
partindo em último lugar dos
124 participantes que se apresentaram na grelha de partida.
O moçambicano deu o
melhor de si e conseguiu terminar a etapa na 116ª posição, tendo cumprido todos
480 quilómetros, o que fez
com que na classificação ge-

ral da competição terminasse no 107º lugar, numa prova
que contou com 124 pilotos.
Britânico Sunderland vence em
motos

Entretanto, Sam Sunderland
é o grande vencedor da edição
número 44 do Rally Dakar nas
motos. O piloto da Gas Gas terminou a 12.ª etapa no 9.º posto,
o que foi suficiente para levar a
melhor sobre Pablo Quintanilla.
O chileno da Honda venceu
a especial desta sexta-feira, mas
ainda assim foi insuficiente para
conquistar o tão desejado troféu.
Sunderland manteve uma
vantagem de 03m27s sobre
Quintanilla e conservou o primeiro lugar. Matthias Walkner
(KTM) fechou os lugares do pódio a 06m47s do piloto britânico.
Esta, realce-se, é a segunda
vitória de Sunderland, que em
2017 se tinha tornado no primeiro britânico a ganhar o Dakar. É
também a primeira vitória da Gas
Gas, construtor originalmente
espanhol, que foi comprado pela
KTM em 2019, quando estava à
beira da falência. (LANCEMZ)

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de

cabeça

zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2021
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Um ciclo viciante entre o suicídio lírico, o
renascimento e o homicídio espiritual
SILVINO MIRANDA
Letícia Uqueio, jovem de 20 anos de idade, poetisa, declamadora e escritora de narrativas viciantes e poesias avassaladoras, como é considerada pelos seus leitores e admiradores.
Presa na escrita a entrega total, principalmente do escritor
quando vai colocar a sua arte em prática. A entrega é um dos
momentos fascinantes na escrita, porque é lá onde a magia acontece, onde os cenários são criados, onde se forma a obra-prima.

“Q

uando eu escrevo, eu sinto que
estou a salvar a minha alma. Ao
mesmo tempo sinto que estou a
matar-me. É um ciclo viciante
entre o suicídio lírico, o renascimento e o homicídio espiritual.
A escrita faz me atravessar as
minhas internas fronteiras, é um
processo prazeroso de desconstrução e reconstrução da mesma
pessoa o tempo todo”, afirma.
Ao transmitir os seus sentimentos através da sua escrita e
declamação para a sociedade,
Letícia Uqueio faz de tudo para
transmitir os seus ideais sobre
mulheres, machismo, e por aí
em diante. Tenta mostrar que a
mulher também tem um papel
preponderante na sociedade e
que não pode ser usada como objecto ou instrumento do homem.
Não obstante, traz também
o lado errado machista; não
se destaca como uma mulher

feminista, mas que luta para
que exista a igualdade por que
há muito a mulher tem lutado, apesar de que existem algumas mulheres que pela sua
luta têm ultrapassado os limites em relação ao seu espaço.
Letícia tinha apenas sete
anos de idade quando viu o seu
primeiro texto poético a fluir nas
suas veias, texto este que falava
sobre amor de mãe. Então surgiu uma vontade interior de começar a escrever um poema para
expressar também o seu amor.
Nunca na vida poderia imaginar
que dali em diante nunca mais
pararia de escrever e aquela se
tornaria hoje a sua maior paixão.
No início da sua escrita não
sofreu influência de nenhum
escritor, pois eram apenas sentimentos que retratava. Mas ao
longo dos anos, como qualquer
outro artista, sofreu e bebeu o
conhecimento de inúmeros escritores e poetas. “Diferentes
escritores me fizeram crescer
muito como escritora e também como poetisa”, recorda.

A poetisa ainda não conta
com uma obra publicada, mas
tem uma em andamento, que
já foi finalizada, contudo, precisa de um patrocinador para
que o livro seja lançado oficialmente e no mercado e tor-

nar o seu sonho concretizado.
“Ainda não participei de
nenhum concurso de literatura. Sempre me empolgo por
participar de algum e quando
chega o tempo de submeter
algo meu sempre desisto, por-

que acho que algo precisa de
ser melhorado”, acrescenta.
“Tenho a certeza de que
está na hora dos novos escritores ascenderem e ver livros
de novos escritores moçambicanos nas grandes livrarias
e estantes. Falo de livros de
diferentes géneros escritos
por moçambicanos”, augura.
Tem sido difícil para si
conciliar a literatura (escrita,
poesia e declamação) e a carreira estudantil. O seu tempo
na arte fica muito curto, mas
noutra perspectiva, com o advento da pandemia da Covid-19
tem sido bom, porque durante
esse tempo mais pessoas têm
recorrido aos livros e à literatura para lazer e aprender.
“Aproveitei também com
algumas restrições para aperfeiçoar a minha escrita e leitura,
com trabalhos e interacção com
outros artistas. A pressão escolar me coloca em maus lençóis
para criar minhas narrativas,
mas ao mesmo tempo faz com
que escreva estrofes para me
manter firme com os estudos”.
Letícia Uqueio vai fundo e
rebate que a inclusão da literatura a sério nas nossas escolas
iria ajudar as crianças a criar o
hábito pela leitura, porque todos
nós sabemos que um livro pode
mudar mentes e principalmente mudar o mundo. E as nossas
crianças são o nosso futuro.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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J aime N ogueira P into
China – EUA – África

Da “armadilha da dívida” às
alternativas necessárias

N

otícias várias
e desencontradas suscitaram polémica
e discussão à
volta da possível apropriação pela
China do Aeroporto Internacional
de Entebe, no Uganda. Esta apropriação derivaria do não cumprimento pela Uganda Civil Aviation
Authority (UCAA) do pagamento
de uma dívida de 207 milhões
de US Dólares ao Export-Import
Bank of China, uma dívida contraída em 2015 para financiar
uma ampliação do aeroporto.
A polémica surgiu como argumento nas acusações a Pequim
de usar “a armadilha da dívida”,
isto é, de fazer empréstimos a
países carentes – neste caso aos
países africanos – e, quando
eles não pagam, executar as garantias em termos de ocupação
de espaços e serviços públicos.
É conhecida a agressividade
da política chinesa de investimentos estratégicos em vários
continentes, e que parte destes
investimentos têm como colateral garantias reais dos países.
Estes investimentos em África
são muito significativos e foram
crescendo nos últimos 15 anos:
em 2012 foram de cerca de 20 mil
milhões de dólares, passando para
60 mil milhões em 2015 e 2018,
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mas caindo para 40 mil milhões
em 2021. Mesmo assim, os empréstimos da China são superiores
aos do Banco Mundial e do FMI.
O Presidente chinês, Xi Jinping, que está numa clara marcha
para a concentração do seu poder
interno e para a expansão exterior do poder da China, anunciou
que a China planeia importar de
África, nos próximos três anos,
uma média de 100 mil milhões de
dólares anuais. Ao mesmo tempo
prometeu mil milhões de vacinas
para o Continente, que tem sido
deixado para trás na assistência
à pandemia, propondo-se a oferecer 600 milhões de vacinas e
produzir mais de 400 milhões
em ligação aos países africanos.
Mas há quem dê razões para
a China e os chineses serem mal
vistos pelos africanos: uma das
queixas é a pesca de alto mar em
águas territoriais de países africanos, como a Serra Leoa, com os
arrastões chineses procedendo a
uma pesca intensiva com grandes
redes e navegando aos pares, desse
modo despovoando essas águas.
Mas a questão da “armadilha
da dívida” está de pé, no sentido
da denúncia, por alguns países, da
estratégia chinesa de, nos contratos de empréstimo, exigir como
colateral garantias reais do tipo
portos ou aeroportos, e tomando

conta dessas garantias em casos de
não-cumprimento: por exemplo,
o anterior Governo do Sri Lanka
concedeu a maioria accionista do
porto de Hambantota contra um
empréstimo pela companhia pública chinesa China Merchants
Port Holdings (CM Port) de um
empréstimo de 1200 milhões de
dólares, por um leasing de 99
anos. A exploração do porto tem
sido largamente deficitária, para
não dizer ruinosa, até porque o
grande movimento marítimo do
país se faz pelo porto de Columbo.
Quer a Índia, quer os Estados
Unidos manifestaram a sua preocupação alegando que, nos termos
do negócio, a China poderá ganhar vantagem estratégico-militar
no Oceano Índico. Em resposta,
em Outubro de 2021, o grupo
indiano Adani e um grupo local
lançaram um grande investimento
num terminal de contentores. Mas
actualmente, o Sri Lanka deve à
China 5 mil milhões de dólares.
Também a Nigéria é um grande devedor da China, 3402 milhões de dólares americanos em 31
de Março de 2021, cerca de 82%
da dívida externa do país. Este valor foi gasto em infra-estruturas.
A questão central destes débitos e das suas garantias reais
em estruturas estratégicas dos
países devedores é controver-

sa e Pequim tem-se apressado a
negar que vá exercer direitos de
apropriação de infra-estruturas.
No Uganda, o próprio ministro
das Finanças veio declarar que o
país não devia ter aceitado algumas das cláusulas que pudessem
permitir a Pequim reter áreas estratégicas. Reconhecendo-se em
contratos comerciais normais que
o colateral é afectado e pode ser
exigido em caso de não-cumprimento, tratando-se de bens públicos estratégicos parece que
o tratamento deve ser diferente.
Mas o facto é que os credores
chineses, quer no caso do Quénia, quer no caso do Aeroporto de
Entebe, se mostram renitentes a
aceitar a reestruturação da dívida.
Se por um lado parece difícil
que, em matérias que envolvem
a soberania do Estado, como são
os espaços e direitos portuários
ou aeroportuários, haja uma apropriação unilateral de garantia, a
verdade é que na RPC o poder
político controla a economia e o
poder ou os poderes económicos
e as operações financeiras estão
sempre subordinadas ao interesse do Estado chinês e do Partido Comunista que o controla. O
uso e abuso da expressão “Debt
Trap Diplomacy” – diplomacia
da armadilha da dívida – originalmente um conceito do Pro-

fessor Brahma Chellaney, da
Universidade de Deli, a partir do
caso do porto de Hambantota,
no Sri Lanka, tem-se verificado
em países como a África do Sul,
Nigéria, Quénia, Uganda, Zâmbia e Djibouti, onde os chineses
estabeleceram a sua primeira
base militar no exterior do país.
Verdade é que o avanço da
China para estes espaços através das famosas rotas da seda
teve a ver também com a retracção europeia e norte-americana,
a partir do fim da Guerra Fria,
no apoio aos países africanos.
Angola, aliás, foi um caso paradigmático
nessa
ocasião.
Isto apesar das promessas
animadoras de Biden, na sua
campanha, e das declarações do
Secretário de Estado Blinken, na
sua recente tour africana ao Quénia, Nigéria e Senegal, anunciando uma cimeira para os finais de
2022. O recente investimento de
instituições americanas de Saúde
(NHI) em institutos de pesquisa
em África, bem como os investimentos de cerca de mil milhões de
dólares assinados por Blinken em
Dakar, podem dar alguma esperança aos que esperam que o Ocidente não se limite a criticar a “armadilha da dívida” chinesa, mas
crie condições de alternativa para
os países em desenvolvimento.

