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Negócio de raptos cria desespero na comunidade indiana

Taxa de
Liberdade
Cansado, o empresário Rizwan Adatia e
a sua família abandonaram o país e os seus
negócios. Vários empregos na Fundação e
nos supermercados estão em risco.
Empresário Manish Cantilal já
começou a despedir trabalhadores.

Cabo Delgado a ferro e fogo

Terroristas queimam
processos judiciais
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Empresários e comerciantes indianos
estão numa lista de extorsão promovida
pelo Sindicato dos raptos. Depois de
saírem de cativeiro, os empresários
são pressionados para pagar resgate
mesmo estando em liberdade. É-lhes
cobrada uma taxa de liberdade. São mil
dólares por dia.

publicidade

Um conceito internacional de restaurante e
lounge no coração de Maputo
Av. Julius Nyerere, N.794 Maputo |

www.elpatron.co.mz |

83 109 9999 | reservas@elpatron.co.mz

2

Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Julho de 2020

Destaques
Sindicato de raptos dominou o SERNIC

Rizwan Adatia farto de
extorsão abandona o país
Governo da Índia aconselhou a sua comunidade para sair de Moçambique, porque os raptos tornaram-se um
negócio com tentáculos “muito complicados”.

Q

de liberdade”, lhes aconteceria
o pior. O
sabe que essas ocorrências foram reportadas às autoridades.

o cativeiro no dia 20 de Maio.
apurou
O
que Rizwan Adatia, mesmo depois de ter sido libertado, começou a receber ameaças para que
pagasse o remanescente. Nas
suas mensagens por WhatsApp,
os raptores, segundo apurámos,

Rizwan Adatia farto abandona
o país
Farto de extorsão, o empresário Rizwan Adatia decidiu abandonar Moçambique, aconselhado
pelo primeiro-ministro da Índia,
Narendra Modi, com quem tem
relações privilegiadas. O Governo da Índia aconselhou todos
outros que têm possibilidades de
ir recomeçar a vida na Índia para
abandonarem Moçambique. Na
comunidade indiana, o sentimento de insegurança é generalizado.
E muitos temem aproximar-se
da Polícia, porque, sempre que o
fazem, os raptores recebem o relatório sobre quem se foi queixar.
Em Maputo, há cerca de 1.200
famílias indianas ligadas a médios
e grandes negócios, a que se adicionam cerca de 5.000 famílias da
Comunidade Mahometana, que
também são vítimas da quadrilha
de raptos. O
sabe que essas comunidades compilaram dados dos resgates pagos
desde que o negócio dos raptos se
instalou, desde 2011. Já foram pagos cerca de 350 milhões de dólares. Cerca de cento e cinquenta famílias já abandonaram o país. Um
dos mais influentes que deixou
o país é o dono da SOMOFER.
Na semana passada, foi a vez
de Rizwan Adatia, um importante
interveniente na economia da cidade de Maputo. Rizwan Adatia é
natural da cidade indiana de Porbandar. É um dos donos do grupo
COGEF, que tem sucursais em
vários países africanos. Tem 35
supermercados grossistas (“cash
& carry”), 190 lojas, quatro unidades industriais e cerca de 3.500
funcionários em nove países africanos. Rizwan Adatia tem uma
Fundação com o seu nome (Rizwan Adatia Foundation), Organização sem fins lucrativos que se
dedica à redução da desigualdade
na educação, saúde e desenvolvimento económico em comunidades da Ásia e da África. Uma
das iniciativas da Fundação, em

uando, no dia 20 de
Maio, Rizwan Adatia,
empresário patrono do
grupo COGEF, e Manish Cantilal, dono do Eestaurante “El Patron”, saíram do
cativeiro, onde eram mantidos
acorrentados, e completamente
desfigurados, parecia o fim do
drama. A euforia da libertação
dos dois empresários escondeu
uma operação de resgate altamente suspeita, em que o Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) foi primeiro chamar a imprensa para cobrir o “resgate”, mas, mais tarde, veio a saber-se que se tratou
de uma operação de relações
públicas, pois os empresários
foram libertados pelos próprios
raptores, depois de uma grande
pressão do Governo da Índia.
Mas o facto é que Rizwan Adatia
e Manish Cantilal já haviam pago
parte considerável dos milhões
de dólares que, respectivamente,
lhes eram exigidos como resgate.
Manish Cantilal foi raptado
no dia 18 de Fevereiro, e Rizwan Adatia foi raptado no dia
30 de Abril. Ambos deixaram

Rizwan Adatia

Narendra Modi
informavam que só o haviam
libertado por “compreensão”.
Nas mensagens, o empresário recebeu a lista do que lhe vai
acontecer se não liquidar o valor
de resgate que foi arbitrado aquando do sequestro. Em cada dia em
que não paga aos raptores, recebe
uma factura, por via WhatsApp,
em que são somados mais mil
dólares de juros ou multa diária.
Segundo apurámos, foi avisado de que podia ir queixar-se ao
SERNIC ou a quem ele quiser,
porque, alegadamente, a Organização é grande e tem a mais alta
protecção do Estado moçambicano. Por exemplo, os raptores
têm mandado mensagens sobre a
localização do empresário e dos
seus familiares no momento exacto e sabem, por exemplo, quando
se aproximam da Polícia e com
quem falaram, revelando também o que já se sabe sobre o epicentro desse negócio na Polícia.
Como forma de pressão para o
pagamento dos valores pela sua
liberdade, segundo nos foi contado por uma fonte policial, nos
finais do mês passado, a família
de Rizwan Adatia e também a de
Manish Cantilal foram atacadas.
Foram quebrados vidros de viaturas, segundo uma fonte policial.
Num caso, foi com um tiro. No
outro caso, foi com um martelo.
Seguidamente os raptores informaram, por mensagens, que era
um aviso de que, se não pagassem o remanescente ou a “taxa

Moçambique, consistiu na criação de um centro de formação
vocacional para promover micronegócios, sediado na Matola.
Com a sua Fundação, beneficiam
740.700 pessoas em África e na
Ásia, das quais cerca de 8.000
são moçambicanas. Em 2019,
Rizwan Adatia financiou do seu

contrado numa casa na Matola.
A operação de resgate mais parecia uma encenação, com a Polícia a deslocar-se ao local com
jornalistas e sem qualquer tipo
de equipamento de assalto, o que
dava a entender que a Polícia já
sabia onde estava e que a situação
não representava nenhum perigo.

Filho do proprietário da
“Casa Pandia” continua no
cativeiro e a família a pagar
Entretanto, continua em cativeiro Kauchal Pandia, filho do
proprietário da “Casa Pandia
– Modas e Confecções”, uma
conhecida loja que se dedica à
venda de capulanas na Baixa da
cidade de Maputo, que foi raptado em 28 de Junho. Segundo
apurou o
, a família já pagou parte considerável do dinheiro, mas o
jovem não foi libertado, e a
família está a ser chantageada
nos mesmos moldes. Foram
avisados de que ninguém os
vai socorrer, porque a quadrilha tem “gente grande”. Kauchal Pandia, descendente de
indianos, foi raptado quando
saía de um restaurante situado na zona central da cidade
de Maputo, por homens armados, tendo sido usado o mesmo
modo de actuar que foi usado
em todos os casos de empresários que foram raptados.
Em Janeiro de 2014, os

bolso a realização de operações a
cataratas para setecentas pessoas
em Maputo e na cidade da Beira.
Pelas suas ligações com sectores importantes do poder político
da Índia, incluindo com o próprio primeiro-ministro, Narendra
Modi, aquando do seu rapto o
Governo da Índia pediu explicações a Moçambique. O Governo
moçambicano respondeu que iria
esclarecer o caso, e, uma semana depois, Rizwan Adatia foi en-

Kauchal Pandia
mesmos bandidos raptaram o
proprietário da loja, Rishoor
Chootalal, que é pai do que
foi raptado agora. Ficou doze
dias em cativeiro e, para a sua
libertação, Kishoor Chootalal pagou elevadas somas em
dinheiro.

Horas depois, a mesma quadrilha
também libertou Manish Cantilal.
Dias depois, o primeiro-ministro da Índia, Narendra
Modi, anunciou na sua página
do Twitter e na sua página do
Facebook que falou telefonicamente com o Presidente da República de Moçambique, Filipe
Nyusi, e abordou a questão dos
raptos dos empresários indianos.
(Continua na pág. 4)
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Filipe Nyusi também publicou a mensagem na sua página
do Facebook, indicando que o
Governo da Índia agradeceu a
libertação do cidadão indiano,
do qual não mencionou o nome.
sabe que,
O
depois do rapto de Rizwan Adatia,
o Governo da Índia enviou uma
delegação a Maputo, que incluía
investigadores, para se inteirar
da situação, mas não lhes foi permitido intervir, com a promessa
de que o SERNIC iria resolver o
problema. O Governo moçambicano deu garantias de que Rizwan
Adatia seria localizado, e, dias
depois, foi efectivamente localizado, numa operação bizarra.
apurou
O
que as operações da Rizwan Adatia Foundation poderão apenas
garantir serviços mínimos e compromissos já firmados. Depois,
não se sabe o futuro, e a gestão
foi deixada a um cidadão moçambicano que, há vários anos,
trabalhou com Rizwan Adatia.
Manish Cantilal considera a
hipótese de abandonar o país
apurou
O
que Manish Cantilal, o dono do
“El Patron”, e a sua família estão
a viver dias de verdadeiro inferno
promovido pela mesma quadrilha
que insiste que deve ser pago o
resgate. É muito provável que Manish Cantilal venha a abandonar o
país, pois, nas suas incursões, a
quadrilha consegue demonstrar
que ninguém na Polícia lhe pode
dar segurança, tal como o fizeram
com Rizwan Adatia, que viu os
juros da “taxa de liberdade” a subirem mil dólares por dia, desde
o dia 20 de Maio. Uma fonte do
El Patron disse ao Canal de Moçambique que o empresário já começou a despedir trabalhadores.
Manish Cantilal, que praticamente já não circula e fica
trancado dentro de casa, não
quis comentar o assunto ao
. Em contacto telefónico com o nosso jornal,
não confirmou as ameaças nem a
sua intenção de sair do país, tendo dito apenas: “Não tenho nada a
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Manish Cantilal

dizer. Quem deve falar é a Polícia,
que está a investigar os raptos”.
O
apurou
que a “taxa de liberdade” é cobrada a outras famílias importantes de
ascendência asiática que desenvolvem negócios em Moçambique.
Devido a essas taxas de liberdade e à total falta de segurança
e o sentimento de que esses crimes passam pelo SERNIC, para
além Mahomed Yakoob, dono da
“Sociedade Moçambicana de Ferragens” (SOMOFER), também
abandonou o país Hariche Arquissandas, dono da empresa “Hariche
Group Limitada”, também ligada a
armazéns de ferragens, que havia
sido raptado em 2015. Várias famílias têm pago a chamada “taxa
de liberdade” para não serem vítimas de rapto. Dependendo do
negócio que a família movimenta, os valores variam de 7.000 a
10.000 dólares por mês para quem
ainda não foi raptado. Os que já
foram raptados devem pagar o
valor remanescente do resgate, e
cada dia tem juros de mil dólares.

tos é movido com alta protecção
de um bando podre que se instalou no SERNIC, com altos poderes de chantagem sobre as suas
chefias e sobre juízes. Dentro da
corporação, fala-se abertamente
que essa quadrilha tem o nome de
“Dream Team”, pela vida opulenta que esses agentes levam, fruto
de inúmeras propriedades e negócios que têm, e que um salário
de polícia não é capaz de financiar. Parte dos elementos dessa
quadrilha foram mandados para
casa, com a intervenção do minis-

Amade Miquidade e Bernardino
Rafael estudam implosão do
SERNIC
Dentro da corporação policial,
há muito que sabe que o Serviço
Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) na cidade de Maputo
alberga uma parte importante do
sibdicato dos raptos, que mantém
ligações com perigosos cadastra-

Bernardino Rafael

Amade Miquidade
dos que estão na B.O., que usa
operativos e, mais tarde, entrega-os como carne para canhão ou
os expõem nas redes sociais.
Dentro da “ala limpa”, circulam
informações de que parte dos valores são intermediados por agentes do SERNIC. Por exemplo, um
dos agentes que morreu em Maio
estava a intermediar o recebimento de resgates, e a divisão correu
mal, segundo fomos informados.
Uma fonte do SERNIC disse ao
que o assunto
está a ser gerido com muito cuidado
na corporação, e, por isso, até hoje
nunca foram tornados públicos
os resultados da investigação que
foi aberta sobre o assassinato, que
foi, na verdade, um “inside job”.
Há muito que o negócio de rap-

tro do Interior e do comandante-geral da Polícia, que tentam limpar uma casa altamente infiltrada.
O actual ministro do Interior,
o general Amade Miquidade, e
o comandante-geral da Polícia,
Bernardino Rafael, estão a par
desse sindicato mafioso e procuram formas de implodir e limpar
a casa, mas o processo pode ser
muito perigoso, porque pode arrastar várias eminências que comem
na sujeira dos raptos, quer por via
dos resgates, quer por via das “taxas de liberdade”. Neste momento,
o assunto é altamente embaraçoso
para as próprias autoridades, mas
o grupo é considerado intocável,
e os expedientes de morte são tramitados como pães numa padaria.
No último fim de semana, a Polícia da República de Moçambique
(PRM) organizou um Conselho
Extraordinário, liderado pelo respectivo Comandante, Bernardino
Rafael, onde foi debatida a questão
dos raptos e do envolvimento de
elementos do SERNIC no crime
organizado. A reunião coincidiu
com a detenção em segredo do famigerado Salimo, o agente do SERNIC que baleou Agostinho Vuma,
muito conhecido por fazer serviços
do género. Na reunião da PRM foi
feita referência a contas abertas no
exterior para o recebimento dos resgates e as conivências internas na
intermediação. É muito provável
que nos próximos dias, o comandante geral seja vítima da campanha de difamação que o sindicato dos raptos tem movido contra
quem não lhes presta vassalagem.
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Terroristas estão a queimar processos
e livros nos tribunais de Cabo Delgado
O Conselho Superior da Magistratura Judicial transferiu alguns juízes para Pemba, e há um trabalho de apoio
moral aos magistrados que foram directamente atacados.
to, estão a ser desencadeados os
procedimentos legais tendentes
à sua reconstituição, contando-se para isso com a colaboração
das partes e do Ministério Público.
Sobre o funcionamento dos tribunais nas zonas com mais problemas, o Tribunal Supremo refere:
“Os Tribunais Judiciais dos Distritos abrangidos pela acção dos insurgentes, nomeadamente, Palma,
Nangade, Mueda, Mocímboa da
Praia e Macomia, funcionam no
contexto das limitações impostas
também para as demais instituições
do Estado nas respectivas zonas”.

atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

N

a passada quarta-feira, 08 de Julho, durante a tomada de posse do
novo juiz-conselheiro
do Tribunal Supremo, Henrique
Cossa, o Presidente da República, Filipe Nyusi, pediu ao sistema
judicial celeridade nos processos
contra terroristas detidos em
Cabo Delgado. Para responsabilização dos que praticam tais actos
[terrorismo], “o poder judicial
deve ser célere”, disse Filipe Nyusi. Mas o facto é que a cruzada de
terrorismo na província de Cabo
Delgado, além de atacar populações e instituições públicas, tem
uma particularidade ideológica
susceptível de várias interpretações. Os terroristas estão a atacar
tribunais e a queimar processos
e livros judiciais. Alguns magistrados que estavam nos distritos
foram transferidos para Pemba,
a capital da província, mas sem
parte significativa dos processos.
A pedido do
o Tribunal Supremo fez o ponto da
situação judicial da província de
Cabo Delgado, e o quadro é dramático para quem tem de garantir
a Justiça naquela província. No
Tribunal Judicial do distrito de
Mocímboa da Praia, foi destruído o edifício do tribunal e a casa
do juiz. Mas, antes, os terroristas
queimaram processos, livros e diverso equipamento. É apenas um
exemplo ilustrativo do drama que
se vive em Cabo Delgado. O presidente do Tribunal Supremo teve de
ir a Pemba dar apoio moral aos juízes devido ao terrorismo e acelerar
a criação de condições provisórias
para eles e as suas famílias na capital da província de Cabo Delgado.
Segundo o Tribunal Supremo,
na província de Cabo Delgado
estão criados legalmente dezoito
tribunais, com vinte magistrados,
designadamente: Tribunal Judicial
da Província, Tribunal Judicial da
Cidade de Pemba, Tribunais Judiciais dos distritos de Mecúfi, Chiúre, Montepuez, Namuno, Balama,
Ancuabe, Meluco, Macomia, Mocímboa da Praia, Mueda, Nangade,
Palma, Muidumbe, Quissanga, Ibo
e Metuge. “Os tribunais acima referidos estão em funcionamento,

Adelino Muchanga, presidente do Tribunal Supremo
com a excepção dos Tribunais Judiciais dos distritos de Muidumbe,
Quissanga, Ibo e Metuge, estes que,
embora criados legalmente, ainda
não entraram em funcionamento”, referiu o Tribunal Supremo,
em nota enviada ao nosso jornal.
Segundo o Tribunal Supremo, encontram-se nas zonas com mais problemas os Tribunais Judiciais dos
distritos de Palma, Nangade, Mueda, Mocímboa da Praia e Macomia.
Os juízes de Mocímboa da Praia
e Quissanga tiveram as suas casas destruídas, porque os terroristas invadiram as residências. O
sabe que o
juiz de Mocímboa da Praia foi seviciado, juntamente com a família.
Segundo o Tribunal Supremo, os
juízes dos Tribunais Judiciais dos
distritos de Mocímboa da Praia e
Quissanga fixaram residência na cidade de Pemba, com as rendas pagas
pelo Tribunal Provincial, uma vez
que as suas habitações nos distritos
de origem foram destruídas, e continuam a dar a necessária assistência
aos seus distritos, dentro das condições impostas nos respectivos locais.
“Estes Magistrados receberam
também o apoio moral da Direcção do Tribunal Supremo, assinalado com a deslocação de Sua
Excelência o Venerando Presidente do Tribunal Supremo à cidade
de Pemba, especialmente para a
prestação de solidariedade aos Magistrados e respectivas famílias.”
Queima de processos
A Procuradoria-Geral da República fez saber, no seu informe anual,
que, até aqui, tinham sido abertos

dezanove processos em relação aos
ataques armados na província de
Cabo Delgado, com 339 arguidos.
Do número de arguidos que ficaram
em prisão preventiva em 2019, cinquenta são moçambicanos, seis são
da Tanzânia, dois são da Somália
e dois são do Quénia. No mesmo
período, foi deduzida acusação em
vinte e três processos, e cinco processos encontram-se em instrução
preparatória. A procuradora não se
referiu ao desfecho dos processos.
Por outro lado, no local, vários
processos, incluindo os dos próprios terroristas, estão a ser destruídos. Segundo a nota do Tribunal Supremo, no Tribunal Judicial
do Distrito de Mocímboa da Praia
foi destruído o edifício do tribunal
e parte do edifício residencial do
juiz, tendo sido queimados processos, livros e diverso equipamento.
“A queima de processos, livros
e equipamento diverso aconteceu também em Macomia, onde
o Tribunal funcionava no edifício
da Conservatória do Registo Civil, devido aos estragos já feitos
ao edifício do Tribunal, no ano
passado, pelo ciclone Kenneth”,
lê-se no documento do Tribunal
Supremo que nos foi enviado.
Segundo o Tribunal Supremo,
em face desta situação foi ordenada a remoção de processos, livros, material informático e meios
circulantes que tenham escapado
à queima ou que ainda se possa
aproveitar, daqueles tribunais para
o Tribunal Judicial da Província.
Segundo o Tribunal Supremo,
em relação aos processos queimados, sem qualquer provei-

AMJ aguarda que seja encontrada uma plataforma de entendimento para que a região seja
pacificada

por esses insurgentes, pretendem
pôr em causa a normalidade constitucional na zona afectada”, disse.
Segundo Carlos Mondlane, Moçambique nunca declarou um regime de excepção por causa do
terrorismo, o que equivale a dizer que estamos na normalidade
garantida pelo Direito comum,
manifestada, por exemplo, pela
manutenção dos direitos civis e
políticos, exaração de actos administrativos e funcionamento
continuado dos serviços públicos.
“O contacto que a Direcção da
AMJ tem estabelecido com os colegas tem em vista encorajá-los e às
suas famílias, passando a mensagem de que eles não estão sozinhos
e que existe uma permanente preocupação de todos os juízes moçam-

Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana dos Juízes
O presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mondlane, disse ao
que aguarda que os intervenientes políticos encontrem uma plataforma de entendimento para
que a região seja pacificada e a
normalidade material se revele.
“A situação da insurgência na
província de Cabo Delgado preocupa não só os juízes, mas todos
os moçambicanos de bem. Mais
do que não saber quem são os
agressores e o que querem, avulta
o entendimento de que este grupo
quer pôr em causa a nossa democracia constitucional e a estabilidade das nossas instituições. Certo
é que os atentados que ocorrem
contra a vida, integridade física e
património das pessoas singulares
e jurídicas na província de Cabo
Delgado, demonstrados nomeadamente com o hastear das bandeiras

bicanos de garantir que estão bem.
A grande família da magistratura judicial, em momentos críticos como
este, mais do que outros, transmite
o suporte moral e material a quem
mais precisa”, disse e acrescentou:
“Temos também a noção precisa de
que a inquietação vivida por estes
profissionais valorosos não se circunscreve aos juízes, mas também
aos oficiais de Justiça, aos magistrados do Ministério Público e a todos
os servidores públicos e agentes
privados que se viram envolvidos
em ambiente de desestabilização.
É uma preocupação por todos”.
Sem indicar números, Carlos
Mondlane disse que o Tribunal Provincial de Cabo Delgado tem estado
a julgar pessoas implicadas em casos de ataques armados, e têm sido
aplicadas penas expressivas, quando se prove a participação em actos
de terrorismo.
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Editorial

E continuamos sem
saber o que fazer

N

a passada quinta-feira, o Presidente da República dirigiu-se ao país em comunicação pública, naquilo que se acreditava que seria o anúncio de uma luz no fundo do muito
escurecido túnel das medidas restritivas que foram tomadas no âmbito da luta contra a pandemia de COVID-19, mas, no final da alocução, ficámos todos convencidos de que o Presidente da República aumentou a intensidade das trevas em que já nos encontrávamos.
A revogação do anúncio da abertura das escolas, que havia sido marcada para o dia 27 de Julho, revela esta deriva em que nos encontramos, onde a ciência foi claramente derrotada pelo pânico e pela
acção por instinto. E a situação torna-se ainda mais absurda quando
se sabe que existe uma Comissão Científica que aconselha o Governo
nessas matérias. Está cientificamente provado, em vários países, que
a abertura das escolas não representa essa ameaça catastrófica que se
diz por aí, e que é puramente baseada no palpite. A França abriu as
escolas, com base em estudo científico que provou representar o menor perigo tanto quanto os mais jovens são de risco quase inexistente.
Há quem ande a argumentar que as nossas escolas não têm condições de higiene. Mas esse argumento é bastante barato e não resiste a
qualquer teste de seriedade. Basta olhar para bandalheira que são os
nossos bairros nos centros urbanos. Há casos de dez famílias a partilharem latrinas entre adultos e crianças, com nível de salubridade
zero, ou seja, as péssimas condições que existem nas escolas também existem nos bairros. A vida nos bairros não foi suspensa, continua a ser vivida, e não nos parece que, em tempo de COVID-19,
esses bairros tenham sido requalificados ou intervencionados no seu
modo de vida. Cumpre-nos, então, perguntar cientificamente se o vírus
que atacaria nas escolas não é o mesmo que atacaria nesses bairros
abandalhados onde vive a esmagadora maioria dos moçambicanos?
Ou estamos a assumir que estamos tranquilos com a situação dos bairros e estamos seguros de que a higiene que agora se anda a exigir nas escolas é dispensável para efeito dos bairros. Qual é a racionalidade que se está a aplicar?
Os “chapas” continuam a funcionar com lotação máxima e com
gente a viajar abraçada, como sempre viajou, vinte e quatro horas
por dia. Esses pais e irmãos que andam nos “chapas” depois vão-se juntar aos filhos que proibimos de ir à escola. No fundo, acreditamos que o vírus que anda nos “chapas” é mais leve que o vírus
bastante perigoso que pode estar nas escolas à espera dos estudantes. Alguma racionalidade para manter, por exemplo, as universidades fechadas e com os “chapas” a funcionarem lotados como
sempre estiveram? Qual é e cientificidade que se está a aplicar?
Enquanto elaborávamos esta nota editorial, um tribunal judicial na
Machava, na cidade da Matola, estava a julgar dez jovens que estavam
numa casa a orar, porque, alegadamente, violaram o estado de emergência. Isso não é só ridículo, como mostra que perdemos totalmente o
foco e estamos dispostos a derrubar tudo o que se mexe. Mas, entretanto, sabemos que, devido ao crónico problema de habitação, há muitas
casas pelas nossas cidades que albergam cinco a dez indivíduos que
até vivem em turnos. Esses também serão julgados por estarem a viver
sem o distanciamento social? Basta ir a bairros como Chamanculo,
Munhava e por aí fora para perceber como é que vive a esmagadora
maioria dos cidadãos. O que temos aqui, efectivamente, é uma falta de
foco e ausência de capacidade para orientar uma prevenção realista.
Ninguém nos pode dizer exactamente quando é que será seguro abrir as escolas. Estamos perante um fenómeno novo que ain-

da está em estudo e sobre o qual devemos saber readaptar-nos,
para que a vida seja vivida dentro deste novo contexto. Suspender a vida dos cidadãos não nos parece acertado, e tudo indica que
as medidas estão a ser mais perigosas do que a própria COVID-19.
Basta olhar para os danos económicos que a COVID-19 está a
causar perante a nossa falta de imaginação para definir um novo
normal sem matar as pessoas de fome e promover o ócio insuflado no pânico. Alguém no Governo precisa de entender, com carácter de urgência, que é preciso repensar o estado de emergência
em função das condições de vida da maioria dos moçambicanos.
O Presidente da República, numa das suas primeiras comunicações, disse que iria ter em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Quando nos aproximamos de noventa dias de estado de emergência, o tecido económico nacional apresenta um laudo
da falta de razoabilidade e proporcionalidade. E se nada for feito a
breve trecho, já será muito tarde para intervencionar uma economia
que está literalmente nos cuidados intensivos. Poder-se-á argumentar
que há uma linha de 1,6 mil milhões de meticais para as pequenas
e médias empresas. Como colocar esse dinheiro ao serviço de uma
economia tecnicamente fechada? E esse é o lado formal da coisa.
O que dizer dos milhões de negócios informais que foram completamente esquartejados e famílias atiradas para a vala da fome?
Que mecanismos existem para dar assistência a essas famílias? Absolutamente nenhum. Elas devem desenrascar-se, e algumas delas
ainda têm de pagar as contas das propinas, porque o Governo também não foi capaz de intervir e impor razoabilidade nessa questão.
Estas notas não podem, de mosdo nenhum, serem confundidas com
um convite à irresponsabilidade, mas apenas um pensamento alternativo a todo o pânico e histeria que se estão a criar e a levar à
manutenção de medidas que estão a ter efeitos catastrófico sobre a
economia, sem qualquer perspectiva do seu fim. É preciso haver inteligência para orientar uma nova forma de viver com a COVID-19
sem que as medidas sejam mais devastadoras que a falta de prevenção.
É preciso repensar o novo normal dentro do contexto das limitações
do país e, acima de tudo, das insuficiências materiais do nosso povo.
É sempre mais cómodo emitir directivas de “Fique em casa” a partir de um apartamento com o frigorífico farto e internet paga na “Julius Nyerere” ou na Sommerschield. Mas essa directiva soa a insulto
para quem precisa de ir à rua para poder garantir a próxima refeição.
Não se sabe quando é que esta pandemia vai terminar. Mas sabe-se o
que pode terminar com vida de muitos moçambicanos enquanto o pânico irracional continuar a nortear a nossa forma de pensar a prevenção.
Ao ponto a que chegámos, achamos mais do que justo que as recomendações da Comissão Científica que aconselha o Governo sobre
a prevenção da COVID-19 sejam divulgadas ao público, para serem
questionadas, debatidas e melhoradas. Até onde sabemos, não há quem
seja especialista em COVID-19. É urgente um debate orientado para
um novo normal fundado nas especificidades da vida nacional, para
salvarmos o que ainda se pode salvar. É urgente uma troca de ideias
para padronizarmos uma prevenção racional e sem pânico nem superstição instintiva, para que não criemos danos superiores aos danos que adviriam da falta de prevenção da COVID-19. Assim como
estamos, nas trevas e dirigidos pelo medo, é que não podemos continuar. Há que derrotar o argumento do pânico, desprovido de qualquer base científica. O terror psicológico não pode ser argumento
científico. Pelo menos, em sociedades informadas.
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Opinião

Conversa com António
Lobo Antunes em Bilbao
Por Adelino Timóteo

O

edifício Guggenheim
de Bilbao é um ex libris que me oferece
uma das mais notáveis paisagens da nossa contemporaneidade, no País Basco,
norte da Espanha. Este edifício
construído junto à Ria de Bilbao foi concebido para servir
de museu e dialoga do ponto de
vista arquitectónico com o museu homónimo, de Nova York.
Durante uma manhã inteira passeio pela Ria de Bilbao, ansioso pelo encontro
com Antunes Lobo Antunes.
Vou de um lado a outro,
desta maravilhosa cidade e
sempre pensando na grande
transformação que Bilbao sofreu no final dos anos 90, para
se tornar num dos principais
destinos turísticos do mundo.
Deslumbrando com a desmesura arquitectónica deste Guggenheim e edifícios-torres
com fachadas pós-modernistas
espalhados pela cidade, penso
no escritor que sonha, projecta
e faz nascer a sua obra, na garagem da sua casa em Lisboa.
Se me interpõe, neste emaranhado de pensamentos, o
fervor urbanístico desta Bilbao
que me encanta e amo, como a
minha cidade, pelos seus espaços verdes ao longo da Ria, os
casarios reabilitados, para dar
corpo às ambições turísticas.
Caminho paralelamente às
margens desta Ria e sempre
impressionado com o seu sistema de transporte integrado,
acoplando três sistemas: autocarro, eléctrico e metro. É apaixonante essa cidade de Bilbao,
que me acolhe, debaixo de um
céu enublado, cinzento, entre-

meado de algum sol. Penso: o
progresso que assiste Bilbao
aconteceu na Beira dos anos
1950 a 1970, quando os arquitectos João Garizo do Carmo, Paulo Melo Sampaio ou
Francisco Castro, Carlos Ivo,
José Bernardino Ramalhete ou
Eduardo Naia, introduziram o
urbanismo brasileiro na malha
arquitectónica da minha cidade
natal, ressaltando a Casa dos
Bicos, a gare dos CFM, a Igreja
da Manga, a vista ondulante do
Motel Estoril e o Grande Hotel.
Um dos bilbaínos, com quem
conversara há muito, contara-me que, para celebrarem a
magnitude deste Guggenheim
e outros feitos maravilhosos,
dizem os bilbaínos: “Tamanha
beleza só em Bilbao”; para contrapor os madrilenos afirmam:
“Melhor que Madrid só no
céu”. Esta competitividade salutar não decorre, de nenhuma
forma, com animosidade, nem
com políticas de terra queimada. Penso nisso. E muito.
Chega a hora do almoço e
faço-me a um dos acolhedores restaurantes bilbaínos, pois
que logo após a refeição devo
tomar parte no Festival Internacional de Letras de Bilbao,
no Centro Cultural Alhóndiga.
São altivos os bilbaínos, por
isso, não desejando que a sua
imponência fique a portas de
dentro, todos os anos convidam escritores, cantores, pintores e companhias de canto e
dança, de todo o mundo, para
uma temporada, para encantarem a alma e o coração dos bilbaínos, ao mesmo tempo que
se permitem que o esplendor
da sua cidade possa servir de

inspiração na sua criatividade.
Agradeço aos meus guardiões
literários, pela sorte de cá estar.
Neste gracioso Abril sinto-me particularmente feliz,
porque António Lobo Antunes
conta-se entre os autores de
língua portuguesa que desfilarão no Centro Cultural Alhóndiga. António Lobo Antunes
é, para mim, o maior escritor
vivo de língua portuguesa. Se
a justiça lhe tivesse sido feita
há muito seria Prémio Nobel.
Na agenda desse dia António Lobo Antunes falará sobre
“a passagem de leitor a escritor”. Devo-vos confessar que
há muito desejava um encontro com Lobo Antunes, e esse,
certamente, ocorreu a débito,
pois que durante muitos anos
me fui nutrindo com leituras
da sua obra, a começar pelo célebre “Memória de um elefante”, de que Heliodoro Baptista
epigrafara uma frase, no seu
“Por cima de toda a folha”: “É
fodido ser homem”. E não é?
Isso pergunto cá para os meus
botões, considerando que o autor esteve à beira da morte, por
um cancro e sobreviveu-lhe.
Lobo Antunes disse muitas vezes que ele viu a morte. Esteve
nela e viveu-a. Sabe o que é.
No depoimento que Lobo
Antunes oferece está claro a
memória fora determinante no
seu labor de escritor. A memória de ter vivido a guerra em
Angola, entre 1971 e 1973, enquanto médico. Lobo Antunes,
que fala fluentemente espanhol, não deixa de me impressionar, pelas coisas que diz.
Cito liminarmente as respostas às perguntas que lhe dirigi:

“Em Malanje, Angola, eu
vi coisas horríveis, que me
deixaram marcas até hoje”.
“Um médico vai à guerra a
pensar que vai cuidar de doentes, mas chega lá, não só cuidará de doentes, porque passam-se coisas e situações ao nível
da degradação humana que mexem com a sensibilidade individual, como os mutilados que
vê, doentes que devem ser operados, mas já não há meios.”
“Há uma coisa que me marcou absolutamente como homem: ter muitas crianças órfãs
ao meu redor na guerra e ao
mesmo tempo ter a consciência
de que deixei a minha mulher
grávida e que também poderia
morrer, deixando um órfão.”
“Deixei de ser médico porque, após o livro ‘Memória de
elefante’, a literatura passou a
ser o que mais me interessa.”
Lobo Antunes nunca levou
bem o facto de o Nobel de Literatura ter sido atribuído a José
Saramago, em se tratando que
os dois eram candidatos e acérrimos rivais, que dividem os
leitores portugueses em duas
correntes: os saramaguianos e
os antunianos. Sem meio-termo. Ao longo dos tempos, para
ilidir a finta do prémio atribuído Saramago, Antunes iludirá:
“O
Nobel
sou
eu.”.
A uma pergunta se revia naquela afirmação, Lobo Antunes,
afável e cordial, esclareceu-me:
“Disse-o na brincadeira, pois
que estava farto de responder à
pergunta, por quê não ganhei
o prémio nobel. E isto passa-se por causa de uma mentalidade portuguesa e comum nos
homens. As pessoas juntam-se

não para falarem do que está
bem, mas sobre quem está mal.
À roda de amigos, tudo começa com uma pergunta: ‘Sabem
quem está mal?’. E depois dessa pergunta todos colocam-se
com ouvidos perscrutadores,
porque é de interesse geral saberem quem está mal. Deste
modo, passei a divertir-me. E
divirto-me quando me telefonam a dizer que ganhei um prémio para o qual não concorri,
fazendo uma pergunta: ‘Quanto
dinheiro corresponde o prémio
que me estais a anunciar?’.”
Lobo Antunes fala da mesma forma como escreve, nas
crónicas que publica na revista
“Visão”, que leio muito regularmente. Sempre com a língua
afiada, o verbo fácil e directo.
Devo-vos confessar que é dos
autores mais propensos a comédia, de que eu particularmente
gosto. Antunes Lobo Antunes
tem uma coisa que gosto: falou abertamente de autores
que não gosta: Gabriel Garcia Marquez e Jorge Amado.
“Quando Garcia Marquez,
em ‘crónica de a morte anunciada’ fala que Santiago que
vai morrer perco vontade de
ler, porque já sei, desde logo,
que Santiago vai morrer.”
Não se sintam ofendidos,
porque Lobo Antunes não é
um “nenhumador” (desqualificador). É tão-somente um escritor reformista, preocupado
com a inversão dos cânones literários. Poucos, só pouquíssimos, têm esse mérito e dádiva.
Na
despedida,
trocamos um abraço efusivo.
Auguro longa vida ao escriba.
publicidade
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“Carta Aberta ao Presidente
da FRELIMO”
Por Hamilton S. S. de Carvalho

C

AMARADA PRESIDENTE! Celebrou-se no passado
último, 25 de Junho, o dia
da proclamação total e completa da independência do País e a sua
constituição em República (Popular)
de Moçambique. Não me vou alongar
em matéria de história do constitucionalismo moçambicano basta para isso
recuperarmos a memória de GILLES
CISTAC em “Evolução Constitucional
da Pátria Amada” ou lermos CARVALHO, Hamilton S. S. (2020). Manual
Prático de Ciência Política e Direito
Constitucional. Avancemos, segundo a
nossa ordem cronológica:
I. Do passado – Ora, em primeiro
lugar o que nos é facto é que Moçambique – um País liberto das mãos do imperialismo e da ditadura do regime militar colonial – iniciou a sua libertação
amarda em sessenta e quatro sendo que
em setenta e quatro foi finalmente visível uma luz ao fundo do túnel (o fumo
branco do “habemus papum”); eram os
Acordos de Lusaka que marcariam a
transição de uma ditadura militar para
a democracia num País devastado e
massacrado pelo colonialismo europeu-português, mas a luta não terminou aí
(continua aos nossos dias). Como prometi não me vou alongar nesta temática. Gostaria, isso sim, de me ajuntar
aos mais de trinta e poucos milhões de
Moçambicanos, aos amantes da Justiça
e Paz Social, do princípio da autodeterminação dos povos para felicitar os
nossos revolucionários, os setembristas
moçambicanos que nos trouxeram o
sol de Junho e propor uma reflexão em
torno dos nossos 45 anos de independência política tendo em conta a nossa
realidade político-democrática presente
(e futura).
II. Do presente – Camarada(s)! Volvidos 45 anos de independência nacional, devo dizê-lo, as forças revolucionárias são hoje (infelizmente) dominadas
pelo capitalismo selvagem ao lugar de
nos travar o seu combate e de nos garantir o equilíbrio do capitalismo liberal.
Ou seja, ao que nos parece, sacudiram
completamente o capote dos princípios
e valores. Eles exaltam a memória de
África e do Mundo sob alçada da conquista do Estado novo, mas vivem dia e
noite das memórias belicistas e nos assombram em plena luz do dia. Assim
como não há psicólogo que consiga libertar um cristão da escravidão mental
assente em Deus também não há psicólogo que consiga libertar um Ateu/Ateia
da escravidão mental que não permite
Deus (quanto a isso estamos empatados). O que há mesmo de ridículo é o
facto de não existirem psicólogos que
libertem os Camaradas da escravidão
mental belicista sendo por isso que vos
escrevo. Esperar que natureza ou a mãe-natureza faça o seu serviço (ainda que
a gula seja apenas dominada pela mor-

te física natural ou adquirida) é hipotecar o futuro democrático. Com essa
mentalidade de guerrilha reinante, Presidente, fazem-nos transparecer que a
vitória alcançada em setenta e quatro e
proclamada no dia vinte e cinco de Junho dá-lhes o direito à passe sobre o
património comum dos moçambicanos,
o Estado dos Cidadãos democráticos.
As instituições democráticas são as primeiras vítimas desde bando de salteadores que lucram hoje através do suor
dos miseráveis, dos que passam a vida
inteira trilhando pelos mais duros caminhos da Justiça e da equidade. Eles, não
se sacrificam, não querem e nem sabem
o que é ganhar a vida de forma honesta
para alcançar o que alcançam. Para eles
é mais fácil seguir à risca a doutrina de
Maquiavel ainda que em pleno Século
XXI, o Século dos Direitos Humanos. A
crise de participação democrática, de
escrutínio eleitoral ou político, em última análise de cidadania instalada nos
cidadãos democráticos é o reflexo do
que vos digo. A desconfiança e desencantamento democrático pelos políticos
e pelas suas instituições políticas hoje
(na sua esmagadora maioria) infestadas
apenas pelos camaradas e sua corja enraizou-se. Uma democracia constitucional onde não se inclui os independentes,
o mérito individual e nem se preocupa
em encontrá-los, dominada ou refém
dos partidos políticos está condenada ao
fracasso (cada caso é um caso). Trata-se (na nossa visão) de trazer à colação a
célebre frase do escritor e crítico inglês
SAMUEL JOHNSON (1709-1824) que
dizia “é melhor sofrer uma injustiça do
que praticá-la, assim como, às vezes, é
melhor ser enganado do que não confiar”. PRESIDENTE! Quando CRAVEIRINHA e outros combatentes do
ÓDIO pelo AMOR nos ajudaram a libertar do imperialismo, da escravidão
física e mental, do passado para o futuro
(que é o presente), entre o seu hino – o
grito sentido ao mais alto som do tambor e que foi desde (i) fabulário, (ii)
Karingana, (iii) Odes ao inverno, (iv)
Tingolé, estava (como bem sabeis) a
querer denunciar uma triste realidade
enraizada pelo regime colonial e que
infelizmente perdura aos nossos dias.
Para sermos mais claros, recuperemos
do seu fabulário a seguinte fábula muito
bem conhecida entre nós: “Menino gordo comprou um balão e assoprou. Assoprou com força o balão amarelo. Menino gordo assoprou, assoprou, assoprou.
O balão inchou, inchou e rebentou!
Meninos magros apanharam os restos e
fizeram balõezinhos”. Pois é, Presidente! De forma resumida, é este o drama
que o País vive desde a colonização à
luta armada de libertação nacional e da
luta armada de libertação nacional aos
nossos dias e eu me pergunto: até quando? O Mundo como um todo e Moçambique, em particular, vivem hoje perío-

dos dramáticos. Vou citar apenas dois.
De um lado, a Pandemia CV-19 que
revela cada vez mais a maldade humana
erradicada no egoísmo, na falta de caridade num mundo e num país onde 99%
são cristãos. Estes, nada mais são (com
o devido respeito) do que uma cambada
de hipócritas e interesseiros para o grande desgosto e revolta de Deus (é preciso
saber dar para receber). Quando se estuda a possibilidade de reabertura das
Igrejas (fora os interesses lobistas) não
se entende o alarme satânico que ronda
entre nós se se vai impor sem excepção
o distanciamento social em todas as actividades reabertas com a devida sanção
penal para os violadores. Neste caso,
propunha até abrir jejum e oração 24/24
para purificação do corpo e da alma (e
mais, nem digo – livros existem para
isso!) apesar de ser ténue o número dos
que trilham os caminhos últimos da
nossa Santa Sé, a busca pela santidade.
Mas é como comparamos, ao tratar-se
de mais um caso igual ao racismo dissimulado que domina o mundo dos sem
norte nem limites, entre o que seria expectável ser 99% cristãos, provavelmente a percentagem dos verdadeiros
cristãos fosse hoje o seu inverso (“1%”)
sendo por isso desnecessário tanta reza
comunitária que, aliás, ao ser realizado
por tantos hipócritas e fariseus pode até
ser vista por Deus como pecado. Julgamos que tudo isso impõe profunda reflexão sobre os nossos princípios e valores, sobre a aprendizagem com o nosso
passado político-religioso como um
grande contributo para um presente e
um futuro que seja mais humanista e
solidário. Infelizmente, os ataques dos
ateus, (…) para com a fé destes “1%”
acentua-se nestes tempos de crise sanitária e de crise de fé. Seguindo CRISTO
e a visão apocalíptica de S. JOÃO é normal que isso aconteça; que como CRISTO sejamos rejeitados dos anciãos e dos
escribas; que sejamos perseguidos e
mortos por estes e tentados pelos falsos
profetas pois, estes não compreendem e
nem podem compreender as coisas de
Deus senão as dos homens. Para nós,
acreditamos que isso faça parte da idade
física (a da razão) e faz realmente pena
que as pessoas só tenham amor e encontre Deus na sua velhice. NÓS, que apesar da nossa tenra idade física julgamos
possuir uma idade mental envelhecida
preferimos pensar como o nosso último
‘profeta’ “porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder
a sua vida por amor de mim, achá-la-á”. Doutro lado, a guerra contra a corrupção! E, quanto a esta citemos o nosso Mestre CANOTILHO: “a corrupção
está sempre associada ao ‘abuso da
função pública em benefício privado’. A
corrupção é um obstáculo à radicação
do Estado de direito democrático. Beneficia de cumplicidades, cobre-se com
a intransparência das actividades pú-

blicas e privadas, oculta informações
relevantes, joga com o vazio de responsabilidades, vive do conúbio entre o
económico e o político (…). Para quando a improbabilidade de actividades
corruptivas? Ninguém sabe. Mas tem
de se começar por algum lado”. Ora, é
assim que tenhamos ainda por dizer ser
um imperativo político-constitucional o
combate à corrupção no exercício das
funções político-administrativas (…) ou
mesmo da função jurisdicional; precisamente porque a Constituição, norma das
normas, consagra direitos fundamentais
que o Estado constitucional só não consegue assegurar pela pilhagem de que é
alvo (está em causa a tutela dos direitos
fundamentais que impõe esse combate).
Estou farto de ouvir este hino nacional
de quase todos os programas políticos
dos Partidos políticos de países com o
fado de ser “pobres” como é o nosso;
por mais riquezas naturais que
tenham(os) e por maiores que sejam as
riquezas das classes dirigentes, elegem
o combate à corrupção como um objectivo, mas, paradoxalmente, o que é facto
é que nunca se passe das palavras aos
actos e destes aos resultados como se
defende com unhas e dentes (como se
diz, entre nós em África, quando há uma
tentativa do género é o próprio regime
que treme). Ora, por tudo quanto ainda
persiste, muitas vezes derivadas dessa
falta de coragem para fazer a diferença
necessária ao combate à crise político-militar instalada e em síntese à criminalidade só nos resta gritar com o cientista e filósofo grego ARISTÓTELES
(384-322 a.C.) “haverá flagelo mais
terrível do que a injustiça de armas na
mão?”; muitos camaradas não conseguem se livrar da ideia de punição colonial, se prende ao sofrimento autopunindo-se. O sofrimento, às vezes,
começa a fazer parte das nossas vidas e
não conseguimos viver sem ele (muito
cuidado!). Devemos, isso sim, ter consciência de que temos de prover alegria
nos nossos corações se quisermos conquistar o futuro ou conhecer o sol de
Junho do futuro.
III. Do futuro – Camarada(s)! Como
argumentamos, num mundo de loucos,
cada vez mais dividido pela ignorância
e pelo superego; em tempos de crise sanitária e económica urge repensar a vida
colectiva como prioridade da prioridade. Se a humanidade ainda é o futuro,
ora que a honremos; os caminhos que
ora se abrem não podem ser outros senão o de permitir que haja uma maior
abertura à justiça supralegal, à equidade – ainda que difíceis de serem percebidas pelos juristas mais radicais (ou
chamemos-lhes de forma mais leviana,
conservadores) – julgo que constituem
(no plano teórico e devem constituir no
plano prático) as armas de arremesso
capazes de reconfigurar a humanidade (os contextos são outros, é preciso

acompanhar e adaptar-se a evolução
darwiniana). Aos setembristas moçambicanos que conservam na moral
da história a sua integridade e que por
isso continuam a fazer história; aos que
deixaram um legado inspirador; aos
novos revolucionários que se inspiram
naqueles e nestes que se mantêm íntegros, formulo-lhes o meu respeitoso
cumprimento, a minha vénia de admiração e eterna gratidão. PRESIDENTE!
Permitam-nos que respiremos o futuro.
Respirar o futuro é pois dizer – viva os
revolucionários intemporais, viva a República e viva a Democracia Pluralista
material – os oxigénios vitais para o homem político moderno! DESIDÉRIO
ERASMO (DE ROTERDÃO), escritor
e filósofo holandês (1466-1536) dizia:
“Miséria e injustiça acabarão por desaparecer se for permitido, à pura luz
da razão, penetrar nas cavernas escuras da ignorância, da superstição, do
ódio.” Meus caros! Com estas palavras
dirijo-me agora aos que resistem em
abraçar o dever de Cidadania, aos que
preferem se manter súbitos (mesmo
sabendo ler) para que assumam o Estado. Assumir o Estado é deixar de ser
analfabeto político, é assumir a sua CIDADANIA. BERTOLT BRECHT, no
seu poema adverte-nos (e espero que
mentalizem isso de uma vez por todas e
façam disso o vosso manifesto eleitoral,
por favor): “o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala,
nem participa nos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida,
o preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguer, dos sapatos e dos remédios
dependem das decisões políticas. O
analfabeto político é tão burro que se
orgulha e enche o peito para dizer que
odeia a política. Não sabe o imbecil que
da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior
de todos os bandidos, que é o político
vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio
dos exploradores do povo.” Ainda que
num tom escarnico e de revolta há um
pensar politicamente correcto no que
diz BERTOLT. Camarada Presidente! A
FRELIMO – esse importante actor político na história política de Moçambique
– precisa reformar a sua Justiça. Rever
a sua Justiça política passa pela sua
democratização. Assegurar este caminho que na nossa visão pode inaugurar
uma NOVA FRELIMO (a FRELIMO
DO FUTURO) é também deixar um
legado importante da sua governação,
se calhar o maior legado democrático –
Disso depende o vosso (e nosso) futuro!
– Trata-se de fazer valer o vosso santo
título “DOUTOR HONRIS CAUSA”
e, muito sinceramente, espero ser compreendido dentro do espírito democrático, do dever de cidadania (não gostaria
por nada ter de escrever ao Presidente
da República). Tenho-vos dito & Muito
Obrigado!

10

Canal de Moçambique | quarta-feira, 22 de Julho de 2020

Opinião

Aprendendo dos outros
Por Edwin Hounnou

O

povo do Malawi elegeu, a 23 de Junho
de 2020, o candidato
da oposição, Lazarus
Chakwera, reanimou a vida política ao nível de todo o continente africano, depois do primeiro
sinal dado pelo povo da Guiné-Bissau que, a 29 de Dezembro
de 2019, elegeu Umaro Sissoco
Embaló para o cargo de presidente da república. As eleições
destes dois países constituem
uma luz no fundo do túnel. Mostraram que quando a oposição
estiver em torno de um único
candidato é possível pôr termo à
ditadura e regimes autocráticos
que depauperam os nossos países e jogam os povos para a cova
da miséria. Uma eleição quando
transparente vira uma verdadeira
festa para o povo. No Malawi
e na Guiné-Bissau, as forças de
defesa e segurança cantavam e
dançavam com o povo pela vitória eleitoral e nenhum militar
ou polícia foi preso, expulso
ou admoestado por esse facto.
Quando falta a transparência,
temos um festival de violência,
da injustiça dos tribunais e das
trapaças dos órgãos eleitorais.
Assim, uma eleição se torna um
pesadelo ou um festim para um
grupo restrito de pessoas. Fica
uma fonte de conflitos porque a
vitória de uns não convence nem
aos “vencedores” e muito menos
aos “vencidos”. Não é por acaso
que há países no continente Africano que nunca conheceram paz
definitiva desde que se tornaram
independentes. O nosso país é
um exemplo desta desgraça que
nos corrói desde 1975, por haver pessoas que se julgam predestinadas a governar os outros

sem precisar de voto popular. O
silêncio da oposição e a passividade do povo consolida a ideia
de que sem os partidos da luta de
libertação o país vira um caos.
A África vai ganhando a consciência de que a mudança é possível Pode se livrar dos déspotas, corruptos e assassinos para
serem homens livres. Os povos
africanos não se devem convencer de que é vontade de Deus
continuarem pobres. Deus deu
à África tudo o que a Europa e
a América têm tais como recursos minerais, florestais, hídricos,
etc.. O que nos falta são dirigentes comprometidos com a causa
dos seus povos e uma governação transparente do bem público.
Os governos constituídos por
gatunos não contribuem para o
desenvolvimento dos seus países. Os corruptos podem construir grandes infraestruturas
como estradas, pontes enormes
que podem ligar os seus países
à lua, grandes edifícios públicos, mas, no fundo eles perseguem chorudas comissões.
Não é por amor aos povos que
juraram servir. Conhecemo-los isso a partir da nossa terra.
A corrupção e a ambição pelo
enriquecimento sem causa dos
governantes são as doenças que
nos apoquentam. Não temos motivos para continuarmos a acusar
os brancos pelo nosso atraso socioeconómico. A culpa cabe aos
nossos dirigentes que não só imitam os colonos como até os ultrapassam da pior maneira, em vários momentos. São eles que nos
empurram para guerras fratricidas sem fim à vista e chamam
as multinacionais para tomarem conta dos nossos recursos.

O que está a acontecer em
África e, em particular nosso
país, se deve à maneira fraudulenta de como somos dirigidos.
O feiticeiro vive connosco, fala
a nossa língua e chora connosco
quando sofremos calamidades.
Em campanhas eleitorais, o feiticeiro dança com o povo. O choro
dos povos vem do fundo da alma
enquanto o deles se assemelha ao
das hienas para atraírem apoios
em dinheiro, de preferência,
para si, seus filhos e esposas.
Pode parecer uma anedota
contar que, por exemplo, a contribuição da SASOL para a economia nacional é nula porque os
de fora como os de dentro estão
mais interessados em engordar
as contas do que os cofres do Estado. Aqui reside a nossa doença que nos destrói e nos descaracteriza como povos. Não será
novidade nem segredo para ninguém afirmar que o gás natural
do Rovuma não vai alavancar a
economia nacional, como tem
vindo a acontecer com o carvão de Tete quem vendo sendo
explorado desde que o país se
tornou independente. Tudo está
na mesma e pior ainda, vamos
ganhando buracos e escombros
enquanto as mais-valias daí extraídas enriquecem outra gente e
de outras latitudes. Acordaremos
nus, descalços e isolados numa
ilha. Aí será tarde demais. O que
trouxe de positivo para o país o
ouro de Manica? – Nada. Só polui as águas dos rios ante o olhar
passivo do governo. Porquê se
calam as autoridades? – Comem
do mesmo prato. Não encontramos nenhuma explicação para
tanto saque dos nossos recursos.
Os nossos países estão sendo

vítimas de saques sistemáticos
por potências estrangeiras pelas
mãos nossos governantes. Os
problemas por que passam os povos de África são originados pelos seus próprios dirigentes devido à sua má gestão e não resultam
como sequelas do colonialismo
como pretendem nos fazem entender os titulares do poder público. O maior feiticeiro está entre
nós que não pára de acenar para o
feiticeiro estrangeiro também entre na cena da pilhagem dos nossos recursos e com a recompensa
da colaboração recebem o mata-bicho com o reconhecimento
de que venceram as eleições de
maneira retumbante e efusivamente felicitados como tendo
cilindrado os seus adversários.
Não são nem serão os recursos
naturais que libertarão os povos
da miséria, opressão e da ignorância impostas pelos novos colonialistas. O caminho da paz se
cruza com o do desenvolvimento.
Combinando a democracia e paz
chegaremos ao desenvolvimento.
A democracia e liberdade são
renegadas e combatidas. Quando
se distorcem os resultados eleitorais com recurso à força policial,
aos órgãos eleitorais e aos tribunais constituem um grande à vontade e inteligência do povo. Um
vencedor não se impõe, emerge
das urnas da livre e consciente
escolha do povo. Aos que se socorrem da artimanha para continuarem no poder são os artífices
da instabilidade. Paz é desenvolvimento. É um binómio intrínseco
São duas faces da mesma moeda.
Não há paz sem desenvolvimento assim como não há desenvolvimento sem paz. Não há democracia sem liberdade assim como

não há liberdade sem democracia.
A ganância pelo poder, e através deste ao enriquecimento sem
causa, têm levado à verdadeira
agressão à liberdade e à paz. Nunca, nosso país multipartidário,
tinha havido tanta perseguição à
oposição e agressão à liberdade de expressão e de imprensa
como tem sido nos dias que correm. O regime instituiu, para sua
manutenção, os esquadrões da
morte para eliminar fisicamente
a oposição e a todos que sejam
de pensamento diferente. Constituiu, também, um outro esquadrão, ainda que não armada, de
nome G40, que ocupa toda a
imprensa do sector público para
enaltecer as mentiras do governo. A paz não se constrói de tal
maneira. A paz não se sobrepõe
à injustiça e violência. O desenvolvimento e a inclusão são a
grande sombra para os povos.
A Renamo, o MDM e os demais partidos da oposição deveriam aprender que a união faz a
força. Enquanto cada um for por
si e Deus por todos, serão eternos
perdedores. Para a Frelimo vencer
as eleições não precisa de voto de
ninguém. Os órgãos eleitorais –
STAE e CNE – se encarregam de
fazer o resto. O Conselho Constitucional, os tribunais locais e a
PRM fazem o resto do trabalho.
Se a oposição estiver tornar maior a chance de afastar a
Frelimo do poder. A Renamo
sempre se julgou capaz de vencer as eleições sem se juntar a
ninguém, facilitando as ditas
vitórias “retumbantes e sufocantes”. É a oposição que tem facilitado os cambalachos da Frelimo, em particular, a Renamo.
publicidade
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Nacional
Julgamento do ex-deputado da Renamo

Supostos recrutados por
Sandura Ambrósio negam
ligação com Junta Militar
E dizem que foram contratados para uma empresa de segurança denominada “Mambas”, propriedade de
Sandura Ambrósio.
Acusação indica erradamente Domingos Marime como director da Escola “American Board”.
osé Jeco, na Beira
Jjosejeco@gmail.com

R

ecomeçou na semana
passada o julgamento de Sandura Ambrósio, ex-deputado
da Renamo, e de outros cinco
homens, acusados de conspiração contra o Estado moçambicano, por, alegadamente, recrutarem jovens e financiá-los
para integrarem a chamada
“Junta Militar da Renamo”.
Eugénio Domingos e António
Bauase, réus ouvidos na quarta-feira da semana passada, afirmaram que o recrutamento dos
jovens detidos pelo SERNIC, no
distrito do Dondo, no passado
mês de Janeiro, não tinha nada
a ver com a sua integração na
Junta Militar da Renamo, mas
era, sim, para afectação numa
empresa de segurança privada
denominada “Mambas”, de que é
proprietário Sandura Ambrósio.
Na sexta-feira da semana
passada, 10 de Julho, dois co-réus, nomeadamente, Aniva
Joaquim e Gabriel Domingos,
também negaram que sejam
colaboradores de Nhongo e explicaram que o recrutamento
tinha em vista preencher vagas
numa empresa de segurança privada denominada “Mambas”.
António Bauase, considerado como recrutador dos outros
co-réus, disse ao tribunal que
tudo começou em Setembro do

Sandura Ambrósio, ex-deputado da Renamo (terceiro da esquerda à
direita) abandonado por Ossufo Momad
ano passado, quando Sandura
Ambrósio lhe falou da necessidade de contactar pessoas de
confiança para trabalharem na
sua empresa de segurança. Essas
pessoas deviam apresentar certificado da 7.ª ou da 10.ª classe,
Bilhete de Identidade e NUIT.
António Bauase envolveu-se
na campanha eleitoral em Setembro do ano passado e afirmou que
ficou sem tempo para atender ao
pedido de Sandura Ambrósio.
António Bauase disse que o
assunto foi reatado em Novembro, através de uma nova ligação efectuada por Sandura Ambrósio, e procurou três homens.
No dia 4 de Janeiro, partiram os
quatro, de comboio, de Marromeu
para o Dondo. Aqui receberam
instruções de que deveriam seguir
para o distrito de Nhamatanda,
onde deveriam encontrar-se com
Sandura Ambrósio, para começarem a trabalhar na sua empresa.

Mas não chegaram a viajar, porque foram todos detidos por agentes da Polícia.
Sandura Ambrósio foi deputado da Renamo no mandato
que terminou em Janeiro, mas
já havia anunciado a sua saída da Renamo em 2019, para
se filiar no Movimento Democrático de Moçambique.
Sandura Ambrósio concorreu
a mais um mandato nas eleições
legislativas de 15 de Outubro
do ano passado, pelo MDM,
no círculo eleitoral de Sofala,
mas não conseguiu a reeleição.
António Bauase, membro influente da Renamo em Marromeu, detido em conexão com o
alegado financiamento e recrutamento para a Junta Militar de
Mariano Nhongo foi ouvido na
sexta-feira da semana passada
pelo tribunal do distrito do Dondo, tendo negado a sua participação material e moral nos ata-

ques atribuídos à Junta Militar.
António Bauase disse que conheceu o dirigente da autoproclamada Junta Militar da Renamo,
Mariano Nhongo, em Julho de
2019, na reunião em que o grupo
dissidente da Renamo definiu a
sua estrutura hierárquica, no interior das matas da Gorongosa.
António Bauase afirmou que
acompanhou, através dos órgãos
de informação, em Marromeu,
onde residia, em Julho de 2019,
que se iria reunir um Conselho
Constitutivo da autoproclamada
Junta Militar da Renamo e que,
por iniciativa própria, decidiu
seguir até ao distrito da Gorongosa, para participar no Congresso, porque identificava-se com
o grupo de Mariano Nhongo.
Mariano Nhongo foi eleito
presidente da Junta Militar da
Renamo no dia 19 de Agosto de
2019, numa Conferência Nacional Extraordinária de três dias,
na região de Piro, nas imediações da Serra da Gorongosa,
em que participaram cerca de
oitenta guerrilheiros, entre eles
André Matsangaíssa Júnior, sobrinho do primeiro comandante-em-chefe da Renamo, e o
tenente-coronel João Machava.
Membro da Comissão
Provincial de Eleições pela
Renamo também detido
Na sexta-feira da semana passada, o tribunal ouviu também
o quinto co-réu, Domingos Marime, indicado na pronúncia

como um dos financiadores da
Junta Militar e como director da
Escola Secundária “American
Board”, uma escola comunitária.
Domingos Marime negou que
tenha sido director da referida
escola e afirmou que era membro de uma associação ecuménica ligada à Igreja “American
Board”.
Domingos Marime
acrescentou que era vogal da
Renamo na Comissão Provincial de Eleições até à data da sua
detenção no passado dia 21 de
Janeiro, no Bairro dos Pioneiros, na cidade da Beira, e que
só conheceu os co-réus deste
processo no dia 17 de Fevereiro, durante a primeira audição.
Domingos Marime disse em
tribunal que, entre os outros co-réus, conhecia apenas Sandura
Ambrósio e António Bauase,
como membros da sua formação política e que, até à data da
sua detenção, não tinha mantido nenhuma conversa com os
dois desde Junho do ano passado, e não soube indicar os
momentos em que os conheceu.
Domingos
Marime
disse que não conhece Mariano
Nhongo e que apenas já ouviu falar dele através dos órgãos de comunicação social.
O julgamento será retomado
na próxima quarta-feira, com a
audição de peritos que estiveram
envolvidos na elaboração dos
autos, a pedido do juiz da causa, Castigo Teófilo Ambrósio.
publicidade
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Resumo do Flash 10, COVID-19

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS BENS ESSENCIAIS DE CONSUMO
NO PERÍODO PÓS-COVID-19
(Março, Abril, Maio e Junho)
Rabia Aiuba e João Mosca

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/flash-10/
RESUMO
O quadro abaixo apresenta os preços médios por produto, dos meses de Março (antes da pandemia) e de Junho de 2020 na cidade de Maputo.

Quadro
Preços médios dos meses de Março e de Junho e variações em percentagem
Produto

Farinha de milho

Unidade

kg

Preço médio de Março

Preço médio de Junho

Variação em % (+ ou -)

50,9

51,1

0,5

Arroz

kg

37,6

40,8

8,5

Massa Esparguete

400g

27,4

28,5

4,2

Amendoim

copo

31,7

26,9

-15,4

Coco

unidade

12,2

11,5

-5,4

Feijão Nhemba

caneca

21,1

22,6

7,3

Mandioca

molhe

39,9

32,5

-18,5

Tomate

molhe

25,2

18,8

-25,5

Cebola

10 kg

450,2

492,9

9,5

Batata-reno

10 kg

432

371,4

-14,

Repolho

unidade, médio

88

67,1

-23,7

Sal

kg

37,1

36,3

-2,1

Açúcar Castanho

kg

68,4

73,2

7,1

Óleo Alimentar

5 litros

452,4

475,5

5,1

Peixe Carapau

kg, tamanho 18

132,9

138,2

4

Frango

1,3 kg a 1,4 kg

234

231,5

-1

Ovos

dúzia

138,4

150,7

8,8

Banana

kg

39,5

41,7

5,4

Carvão

molhe

16,3

15,6

-4,1

Variações acima de 5%

Do quadro cima verifica-se que a média dos preços de Junho, comparativamente à do mês de Março, aumentou em mais de 5% em sete produtos e diminuiu
em seis bens. As variações nos restantes seis produtos foram inferiores a 5%.
A evolução de preços variou conforme os seguintes factores:
ll Origem importada da África do Sul, por razões de flutuação da taxa de câmbio do Metical em relação ao Rand, devido ao encerramento de fonteiras
e posterior possibilidade de importação de bens alimentares apenas por agentes económicos licenciados (formais), o que, possivelmente, reduziu a
oferta e a concorrência.
ll Aumento de preços de alguns bens importados e maior tempo e custo de transporte.
ll Distâncias dos locais de produção em relação ao mercado de consumo (cidade de Maputo), e respectivos custos de transporte.
ll Momento de colheitas da produção (a partir de Abril/Maio).
ll Aplicação de decisões governativas desajustadas, como foi o caso do IVA para o açúcar e os óleos alimentares.
ll Constituição de reservas alimentares por parte das famílias e, em alguns casos, “racionamento” da oferta (estabelecimento indevido de quantidades
máximas de venda por comprador).
ll Retracção da procura em consequência da perda de rendimento das famílias e do aumento do desemprego.
Maputo regista preços mais elevados em bens que são principalmente produzidos no Norte de Moçambique (amendoim, feijão nhemba e carvão) ou principalmente importados e/ou de produção perto de Maputo (peixe carapau, banana, arroz, tomate e repolho). Beira tem preços mais elevados no coco e na mandioca, possivelmente por razões de distâncias dos locais de produção. Nampula apresenta os preços mais altos em massa esparguete, cebola, óleo alimentar
e ovos; com excepção dos ovos, os restantes bens são importados ou produzidos a grande distância.
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Centrais
Arild Drivdal sobre a

“O medo que muitos
na emoção do que na
atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

O

Governo de Moçambique havia marcado o dia 27 de Julho
para o regresso às aulas. Mas tudo indica que o grupo de influência que promove o
pânico e o terror da COVID-19
falou mais alto e pressionou o
Presidente da República, que
recuou da decisão, em comunicação pública ao país. Arild
Drivdal, norueguês que reside
e trabalha em Moçambique,
especialista em Saúde Pública,
formado pela Universidade de
Harvard, compreende o pânico
perante uma doença nova, mas
diz que estudos de rastreio de
contactos que foram realizados
em diferentes países mostram
que não há (ou praticamente
não há) propagação entre as
crianças nas escolas. Em entrevista ao
disse que, com base nos estudos actualmente disponíveis,
parece que o medo que muitos
pais sentem baseia-se mais na
emoção do que na ciência. Arild
Drivdal, que é assessor técnico
da “H2N”, uma organização
não-governamental que trabalha no acesso à informação
e saúde, diz que é preciso que
se encontrem formas de a vida
continuar dentro do novo contexto e teme aquilo a que chama “efeitos secundários”, que
podem ser devastadores para a
vida das pessoas, como a perda
de empregos ou rendimentos,
que pode aprofundar a desigualdade económica. Não tem
dúvidas de que os ginásios e
todas outras actividades devem
abrir. “Não podemos fechar
tudo para sempre, pelo que a
questão é como funcionar de
uma forma tão segura quanto
possível para o maior número possível de pessoas”, disse.
Acompanhe a entrevista na íntegra.
Canal – Há um receio nos
pais em deixar os filhos voltarem à escola, alegadamente
pelo risco de se infectarem. O
Governo havia decidido abrir

as escolas, mas esse grupo de
influência que propaga o medo
parece que pressionou o Presidente da Républica, que, na
semana passada, recuou. Esse
receio tem algum fundamento
científico, ou é só o medo?
Arild Drivdal – Devemos ter
sempre em mente que os investigadores ainda estão a aprender sobre
o novo coronavírus e que há muita coisa que ainda não sabemos,
pelo que a maioria das perguntas
não pode ser respondida com toda
a certeza. Quando se trata de encerramento e abertura de escolas,
não há uma resposta perfeita. Em
primeiro lugar, depende de onde
um país se encontra na trajectória
da pandemia. Faz sentido manter as escolas fechadas se houver
uma propagação descontrolada
na comunidade, como estamos
a ver em alguns países, como o
Brasil e os Estados Unidos, mas
ainda não vimos isso aqui. É por
isso que alguns países da Europa
fecharam inicialmente as escolas
e depois reabriram-nas, quando a
propagação na comunidade estava
sob controlo. Em todos estes casos, a decisão de fechar ou abrir
foi baseada nas circunstâncias de
cada país. Estudos de rastreio de
contactos que foram realizados
em diferentes países mostram que
não há (ou praticamente não há)
propagação entre as crianças nas
escolas. Portanto, o risco geral é
baixo. Com base nos estudos actualmente disponíveis, parece que
o medo que muitos pais sentem
baseia-se mais na emoção do que
na ciência. O medo é uma reacção
psicológica natural e compreensível, mas não parece basear-se em
qualquer investigação científica
que tenhamos actualmente.

“A questão subjacente é que a vida tem de continuar. Não podemos fechar tudo para sempre, pelo que a q
forma tão segura quanto possível para o maior número possível de pessoas

Canal – Devíamos ter encerrado, como escolas?

cisão de abrir baseia-se num tipo
diferente de análise, que inclui
uma avaliação dos riscos reais,
as consequências de manter as
crianças fora da escola e a necessidade de a sociedade se adaptar
à pandemia a longo prazo. Já não
estamos a agir por precaução,
mas, sim, a adaptar-nos a uma situação a longo prazo.

Arild Drivdal – Em suma, foi
provavelmente uma decisão correcta encerrar as escolas no início
da pandemia, porque havia tantos
factores desconhecidos. Se não se
souber exactamente quais são os
riscos, normalmente o melhor é
ter cuidado. A decisão de fechar
as escolas baseou-se, portanto, na
prudência, o que é justo, mas a de-

Canal – Pelos números que
vemos no Ocidente, a maior
parte de mortos são idosos que
tinham outras doenças combinadas e que estavam em asilos
e descompensaram na assistência. Um país como Moçambique, onde não se vive muitos
anos, como lá, onde devia estar
concentrado o esforço de pre-

venção, ou qual devia ser a nossa preocupação?
Arild Drivdal – Porque os idosos são muito mais vulneráveis
do que a população mais jovem,
é muito importante tomar todas
as medidas possíveis para os proteger. Estes são os nossos avós
e avôs, os nossos pais e mães. A
primeira linha de protecção vem
dos membros da família, que
podem assegurar-se de que eles
usam máscaras, manter distância
das pessoas idosas e ajudá-las nas
suas tarefas quotidianas. Também devem ser tomados cuidados
especiais por pessoas obesas ou
com doenças cardiovasculares,
diabetes ou doenças respiratórias. Globalmente, o foco princi-

pal deve continuar a ser a prevenção, para que possamos abrandar
e prevenir a transmissão do vírus.
Deveríamos ter algum conforto
no facto de Moçambique ter uma
população muito jovem, o que
significa que as taxas de mortalidade serão muito mais baixas do
que nos países ocidentais.
Canal – Sabendo-se que outras doenças, mesmo isoladas,
matam mais do que a COVID-19, o que levou a tanto
pânico?
Arild Drivdal – O novo coronavírus veio muito subitamente e espalhou-se muito rapidamente, por
isso nos chocou. O vírus também
pode infectar qualquer pessoa.
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Centrais
abertura das escolas

têm baseia-se mais
a ciência”
sistente na comunicação sobre a
resposta à pandemia, incluindo
numa questão como a da abertura
das escolas.
Canal – Basicamente, as medidas de prevenção foram importadas do Ocidente, e não se
olhou para as especificidades
de um país como Moçambique.
Se tivesse de decidir, que medidas de prevenção tomaria?

questão é como funcionar de uma
s”
Talvez por essa razão, parte dos
líderes que estavam habituados
a ser protegidos ou que podiam
viajar para outros países para tratamento médico, não tendo já essa
opção, compraram a teoria do
pânico. Quando os ricos e poderosos se sentem vulneráveis, têm
tendência a exagerar, o que pode
levar ao pânico. Não estou a falar
de Moçambique especificamente,
mas em geral. Muito resume-se
também à comunicação. Se as
autoridades alimentarem a crença
de que se morre se se apanha o
vírus, então as pessoas tenderão
a acreditar nisso e a ficar assustadas. É assim que a comunicação
funciona. É por isso que é importante ser comedido, factual e con-

Arild Drivdal – Parece haver
um entendimento emergente de
que as medidas de prevenção eficazes são as mesmas em todos os
países: lavar as mãos, usar máscaras, manter distância e evitar
grandes grupos. Em particular, os
países que implementaram cedo
o uso universal de máscaras, tais
como Hong Kong, viram um
efeito muito positivo. Em alguns
casos, foram necessários bloqueios, mas esta nunca foi uma
boa solução para Moçambique,
devido ao efeito negativo que teria tido sobre as pessoas pobres.
Globalmente, as autoridades de
saúde pública em Moçambique
fizeram um bom trabalho, e devemos estar gratos por isso. Encontraram um meio-termo razoável e
pragmático sem fecharem tudo.
Igualmente importante, tivemos a
sorte de evitar a politização irracional da pandemia, a que assistimos, por exemplo, no Brasil e
nos Estados Unidos, o que levou
a uma cascata de más decisões e a
resultados terríveis nesses países.
O desafio agora é fazer ajustamentos adequados a longo prazo.
Canal – Há especialistas que
dizem que a testagem que se
está a fazer é enganadora, na
medida em que detecta quando
o vírus está no organismo e não
detecta quem teve e que já não
tem. Apontam que a testagem
serológica é que permitiria avaliar a prevalência, e seria mais
útil.
Arild Drivdal – Os testes ao
vírus e os testes aos anticorpos
têm objectivos diferentes. É necessário testar o vírus a fim de
controlar a pandemia. É a única
forma de saber quem está infectado e como a pandemia está a
evoluir, e fornece as informações

de que as autoridades necessitam
para tomar as medidas apropriadas. Por exemplo, se houver muitos casos positivos numa área,
as autoridades precisam de fazer
tudo para impedir a propagação
do vírus. Nos países avançados,
os testes são o primeiro passo na
abordagem de teste, rastreio e
isolamento, a que alguns chamaram o “padrão de ouro” da gestão
da saúde pública. Isto é essencial
e deve ser feito sempre que possível e quando houver recursos suficientes. Os testes de anticorpos,
por outro lado, informam-nos sobre onde o vírus tem estado e se
existe alguma imunidade emergente na comunidade. Pode também dar-nos uma ideia da parte
escondida ou invisível da pandemia, uma vez que encontraremos
pessoas que foram infectadas
mas que não foram testadas. Não
creio que possamos dizer que os
testes serológicos sejam mais ou
menos úteis. Ambos são úteis,
mas os testes para o vírus são
mais urgentes, porque estamos a
lidar com uma pandemia activa.
Canal – Recentemente escreveu que era preciso controlar os
efeitos secundários da COVID
que classificou como “devastadores”. Que efeitos são esses e
como é que se evitam?
Arild Drivdal – Existe uma
vasta gama de efeitos secundários, e estes estão a tornar-se mais
visíveis à medida que a pandemia
evolui. No nosso contexto, o efeito secundário mais importante é
visto quando a vacinação de rotina de crianças e os cuidados
médicos preventivos de mães e
recém-nascidos param. Isto inclui a distribuição de redes mosquiteiras para prevenir a malária.
As autoridades devem equilibrar
as necessidades criadas pela pandemia e as necessidades de saúde
permanentes, que estão sempre
presentes. Os pais têm de fazer
questão de levar os seus filhos
para visitas de vacinação e de
cuidados preventivos. Eles não
devem ter medo de ir ao centro de
saúde. Claro que existem outros
efeitos também a nível social, e
devemos esperar que o Governo
faça tudo o que estiver ao seu al-

cance para minimizar o impacto
das medidas de saúde pública na
subsistência das pessoas, para
que as pessoas possam alimentar
as suas famílias.
Canal – Como especialista em
Saúde Pública, como é que um
país com problemas de água
potável para beber, na maioria
da população, pode combater
uma doença que, à partida, está
ligada à higienização?
Arild Drivdal – Esta é uma
questão muito importante. Talvez a melhor forma de abordar
a questão seja ver a pandemia
como uma “oportunidade” para
expandir as medidas de higiene
em todo o país. O aumento do
acesso à água, saneamento e higiene terá um efeito significativo na propagação do vírus, mas
também ajudará a prevenir muitas outras doenças. É claro que
não podemos resolver os desafios
das infra-estruturas básicas de
um dia para o outro, mas há muitas coisas que podem ser feitas,
por exemplo, disponibilizar água
e sabão nas escolas e centros de
saúde. Como em tudo o resto, devemos fazer o melhor que pudermos com os recursos que estão
disponíveis.
Canal – Qual é a sua opinião
sobre os ventiladores e os túneis
de desinfecção?
Arild Drivdal – Os túneis de
desinfecção são uma brincadeira e não têm qualquer utilidade
prática. Em alguns casos, parecem mesmo ter aumentado o
risco ou a transmissão. No início
da pandemia, havia um enorme
enfoque sobre os ventiladores,
mas este enfoque mudou desde
então. Uma elevada percentagem
de pessoas que foram colocadas
em ventiladores morreu, enquanto outras sofreram graves danos
pulmonares e outros efeitos a
longo prazo. Como os clínicos
aprenderam mais, as suas abordagens evoluíram, e agora há um
foco muito maior em abordagens
alternativas que atrasam ou evitam a entubação.
Canal – Parece haver alguma
má interpretação sobre o cigar-

ro e as bebidas. Em Moçambique, por exemplo, há uma
campanha contra a bebida,
relacionada com a COVID-19,
que não está muito bem explicada. A bebida tem alguma coisa a ver com a COVID-19?
Arild Drivdal – Não tenho conhecimento de qualquer pesquisa
que demonstre que a bebida, em
si mesma, afecta o risco que as
pessoas enfrentam devido ao vírus. O risco vem do facto de as
pessoas estarem próximas umas
das outras num bar ou se envolverem em comportamentos que
as colocam mais em risco. Talvez
se esqueçam de lavar as mãos
ou de manter distância e bebam
em grupos de pessoas. A propagação precoce na Áustria e Itália
provém quase exclusivamente
de pessoas que bebem em bares depois de fazerem esqui nas
montanhas. Nos Estados Unidos,
parte do recente aumento de casos pode também estar ligado a
bares e festas. É absolutamente
uma estratégia apropriada fechar
bares e discotecas e proibir festas
com mais de 5-10 pessoas.
Canal – Algumas medidas
restritivas foram tomadas
na perspectiva de que a COVID-19 vai passar. Refiro-me,
por exemplo, aos ginásios, hotéis e casas de diversão. O que
vai acontecer se a COVID-19
não passar? Já não teremos ginásios e casas de diversão?
Arild Drivdal – Um ensaio
aleatório controlado na Noruega mostrou que não havia risco
em abrir ginásios ao público. No
entanto, algo semelhante depende evidentemente de as pessoas
tomarem medidas relevantes no
que diz respeito à higiene e distanciamento social. A questão
subjacente é que a vida tem de
continuar. Não podemos fechar
tudo para sempre, pelo que a
questão é como funcionar de uma
forma tão segura quanto possível
para o maior número possível de
pessoas. Isto remete sempre para
as medidas de prevenção: lavar
as mãos, usar máscaras, manter
distância e evitar grandes grupos.
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COMUNICADO:
ADECRU exige cancelamento do processo de Revisão da Política Nacional de Terras (PNT)
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procede hoje, 16 de Julho, na
cidade da Matola, o lançamento oficial do processo de auscultação pública sobre a
revisão da Politica Nacional de Terras (PNT), num contexto em que o país enfrenta
vários desafios impostos pela rápida propagação e transmissão da pandemia da
COVID-19, intensificação dos ataques armados nas províncias de Cabo Delgado,
Manica e Sofala.
De acordo com o comunicado da presidência da República, “a revisão da Política
Nacional de Terras tem como objectivo produzir um quadro político-legal e
institucional participativo e inclusivo que melhor responde aos desafios do crescimento
social e económico e assegure que o uso e aproveitamento de terra estejam ao serviço
dos moçambicanos através de uma gestão que respeite a propriedade do estado sobre
a Terra”.
A actual Política Nacional de Terras e respectivas Estratégias de Implementação
foram aprovadas, pela Resolução n.º 10/95, de 17 de Outubro, do Conselho de
Ministros. Durante a vigência desta política que ora será revisto, o país foi receptor
de grandes investimentos virados para a exploração de recursos naturais onde ficou
evidente a pressão sem precedentes sobre a terra, decorrente da expansão dos centros
urbanos, da construção de infra-estruturas públicas e privadas de diversa ordem,
da implantação no meio rural de projectos de larga escala baseados na terra e dos
impactos das mudanças climáticas.
Todas estas realidades destacam a complexidade e o carácter vital do sector de terras,
especialmente no que concerne à necessidade de proteger os direitos e interesses
legítimos dos cidadãos e das comunidades rurais, ao mesmo tempo que se criam
condições apropriadas para que o país se desenvolva social e economicamente de
forma sustentável.
A Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU)
denuncia e repudia veemente a decisão do Presidente da República e do seu Governo
em avançar unilateralmente com o processo de revisão da Politica Nacional de Terras
por seguintes razões:
Ø A revisão da Política Nacional de Terras representa uma decisão unilateral
do Ministério da Terra e do Governo de Moçambique para atender interesses
e agendas privadas e neoliberais das multinacionais e das grandes potências
mundiais;
Ø A revisão da Politica nacional de Terras visa fomentar e flexibilizar o
quadro legal sobre a terra, para uma possível introdução do mercado e
arrendamento da terra e posteriormente a sua privatização sob o pretexto de
melhorar a transparência e eficiência na administração e política de terras,
legitimando deste modo a usurpação de terras, patrimónios seculares e
meios de vivências das comunidades e dos povos;
Ø A prioridade da revisão da Politica Nacional de Terras é atender os interesses
das empresas privadas nacionais e internacionais, grandes produtores
de commodities e bancos com foco nos corredores de desenvolvimento para
torná-los em regiões de fluxo de capitais e exportação de produtos primários
para os mercados globais, aprofundando desta forma os graves problemas
relativos a usurpação de terra, deslocação involuntária e reassentamentos
de milhões de pessoas, degradação ambiental e conflitos sócio-ambientais;
Ø A revisão da Política Nacional de Terras irá inevitavelmente forçar a
alteração da Lei e regulamento de Terra como parte de um processo mais
amplo que visa a privatização da terra e outros bens e riquezas naturais,
Ø A decisão do Executivo de Maputo de revisão da Política Nacional de
Terras é lançada dentro de um contexto impróprio em que a sociedade
moçambicana, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, está a travar
uma luta árdua para evitar o alastramento da pandemia de COVID-19 e dos
ataques armados no Centro e Norte do País, o que desencoraja e condiciona
sobremaneira o processo de revisão da Política Nacional de Terras;
Ø A pandemia de COVID-19 vai restringir significativamente a participação
de vários actores vivos da sociedade durante as consultas comunitárias,
pondo em causa a efectivação dos princípios constitucionais de participação
da sociedade e de gestão democrática das políticas de desenvolvimento;
Ø Avançar com o processo de revisão da Política Nacional de Terras no
contexto de COVID-19 e de guerra, representa um grande golpe aos

Ø

Ø

Ø
Ø

instrumentos de governação inclusiva e participação da sociedade na
concepção e implementação de políticas em Moçambique, que repetidas
vezes têm sido defendido pelo Presidente Nyusi;
Existência de tendências claras do Ministério da Terra e Ambiente que
visam favorecer um certo grupo de organizações e empresas com fim
último de descriminar e afastar completamente uma parte considerável
de organizações da sociedade civil que, desde o princípio tem vindo a
questionar o secretismos e a falta de transparência no processo que levou a
criação da comissão de revisão da Politica Nacional de Terras;
Existência de tendências claras orientadas para dividir as organizações da
sociedade civil para reinar, através de um processo que foi encabeçado pelo
Ministério de Terra e Ambiente focado na selecção arbitrária de organizações
da sociedade civil nacionais e internacionais consideradas menos críticas e
fáceis de manipular;
Desconhecimento total por parte das organizações da sociedade civil, sector
privado, comunidades e académicos das bases e os fundamentos dos temas
sobre os quais incidem a presente revisão da Política Nacional de Terras;
O processo de criação da comissão de revisão da Política Nacional de
Terras e do lançamento da auscultação pública enferma de várias e graves
irregularidades com destaque para falta de transparência, existência de
secretismos, tentativa de manipulação e instrumentalização de determinadas
organizações e exclusão de diversos sectores da sociedade moçambicana.

A revisão da Politica Nacional de Terras deve ser compreendida como uma etapa
decisiva de aprimoramento e fortalecimento contínuo da estratégia de implementação
das políticas de ajustamento estrutural no nosso país e no continente africano. Sua
concepção e matriz estão directamente associadas ao modelo de desenvolvimento
excludente e neoliberal adoptado pelo Governo moçambicano, que prioriza atracção
de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e grandes projectos em prejuízo do
investimento interno e dos interesses de largas maiorias de camponeses e de
comunidades rurais, pelo que, ADECRU defende:
Ø A suspensão e paralisação imediata de todas as acções em curso orientadas
para a revisão da Política Nacional de Terras e urge o governo a mobilizar
recursos humanos e financeiros na luta contra o COVID -19;
Ø Que o governo e todas a forças vivas da sociedade concentrem os esforços
na busca de estratégias claras para uma paz efectiva em Moçambique ao
mesmo tempo que se empenham para travar a rápida propagação do novo
coronavirius e seus efeitos nefastos;
Ø Rever a comissão criada e cancelar todos os memorandos de entendimento
assinados com determinadas organizações da sociedade civil nacionais,
internacionais e provinciais;
Ø Estabelecer uma comissão independente e inclusiva que poderá liderar o
processo uma vez terminada a pandemia de COVID -19;
Ø Cancelar todos os documentos já elaborados, relacionados com a revisão
da Politica Nacional de Terras e estabelecer uma análise independente para
verificar a pertinência e necessidade da revisão da actual Política Nacional
de Terras em Moçambique;
Ø Que a Terra não seja privatizada independentemente das circunstâncias e
pressões que estejam a ser exercidas sobre o Governo moçambicano, pois
a Terra representa a maior conquista e o principal património material e
imaterial do povo moçambicano;
Ø Acção urgente e articulada de todas as organizações e intuições progressistas,
movimentos de camponeses, ambientais e sociais, pessoas do bem e
comunidades rurais de todo o país para uma ampla mobilização com vista
a impedir o avanço do processo de revisão da Politica Nacional de terras e
concentrar os esforços no combate aos ataques armados e a pandemia de
COVID -19.
A ADECRU compromete-se a colaborar com o governo, organizações da sociedade
civil e outros actores relevantes um possível processo de revisão da Política Nacional
de Terras que seja abrangente, oportuno, justo, inclusivo e transparente no espírito
da abordagem “leave no one behind” ou melhor “não deixar ninguém para trás”,
visando assegurar a consulta e protagonismo popular.

Maputo, 16 de Julho de 2019
ADECRU

As vítimas da prevenção!
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Divulgação

Nacional
Revertidos a favor do Estado

Privados perderam cerca de
7700 hectares e 74 DUAT’s
por falta de exploração
Resumo do Observador Rural N° 96

MICRO-SIMULAÇÕES DOS IMPACTOS DA COVID-19 NA POBREZA
E DESIGUALDADE EM MOÇAMBIQUE
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20 de Julho de 2020
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erca de 7700 hectares de
terra, que correspondem
a 74 DUAT’s, que haviam
sido concedidos a privados, foram confiscados e revertidos a favor do Estado nos últimos
dois anos, devido ao incumprimento dos planos de exploração. Esta
informação foi dada, na passada
quinta-feira, pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, durante a
cerimónia de lançamento do processo de auscultação pública da revisão
da Política Nacional de Terras. Durante o mesmo período, foram fiscalizados cerca de 6,5 milhões de hectares e foi constatado que cerca de
1,3 milhão de hectares se encontra
em situação de não aproveitamento,
e estão a decorrer actos administrativos com vista à reversão a favor
do Estado da área não aproveitada.
Na ocasião, Nyusi disse que a
revisão deve responder a lacunas que existem na legislação,
como, por exemplo, mecanismos de garantia efectiva da consulta comunitária para concessão
de terras para grandes projectos.
“Embora por exemplo, a legislação esteja clara sobre a obrigatoriedade da consulta comunitária, a
sua prática é, por vezes, problemática. Há coisas que estão a acontecer, contrariando os princípios
estabelecidos. Existem, por exemplo, terras que são concessionadas à margem das normas”, disse.
Nyusi condenou o açambarcamento de terra, que acaba por ficar
ociosa. “Enquanto muitos procuram
terras para investir, viver ou produzir, temos uma elevada quantidade
de terras concessionadas, mas ociosas. Há casos de exclusão dos que
possuem o direito natural de acesso
à terra nos processos de tomada de
decisão sobre posse, exploração e
assentamentos. Temos também os
especuladores de terras”, afirmou.
O que também não escapou na

intervenção do Presidente da República foram os problemáticos
processos de realojamento. “Registamos conflitos quando o reassentamento das populações não
obedece ao que foi estipulado ou
acordado, incluindo os aspectos culturais das comunidades.”
Nyusi disse que o Estado já delimitou o que pretende. “Primeiro,
o Estado moçambicano continuará
a ser o proprietário da terra e dos
outros recursos naturais; segundo, todos os moçambicanos têm
direito de acesso à terra, e, terceiro, os direitos adquiridos pelas famílias e comunidades locais
deverão sempre ser protegidos”.
Segundo Nyusi, essas são as três
premissas principais que não devem ser mexidas. “Não queremos
ver trazido um cenário em que as
famílias e comunidades locais percam as suas terras porque as autoridades atribuíram a novos ocupantes, sejam investidores privados ou
públicos. Pelo contrário, teremos
de trazer, na nova lei mecanismos
que evitem tais situações”, disse.
Nyusi afirmou que os investimentos, por nacionais ou por estrangeiros, sendo bem-vindos, não
devem, no entanto, significar perdas para os nacionais. “Precisamos
de procurar conferir uma maior
consistência e significado prático
ao direito de uso e aproveitamento da terra, o DUAT, no âmbito da
economia de mercado, debatendo a sua transmissibilidade para o
benefício de todos, para fortalecer
as finanças das famílias, comunidades locais e do próprio Estado.”
Segundo disse Nyusi, uma outra questão a ser levada a auscultação pública é sobre a necessidade de se escalrecer o conceito de
“comunidade local” e seu reforço
como um importante mecanismo
para a garantia efectiva da posse
de terra pelos cidadãos e famílias
rurais e das zonas peri-urbanas.
(Continua na pág. 24)

RESUMO
A presente pesquisa teve como objectivo estimar a pobreza, o número de pessoas em
situação de pobreza e os níveis de desigualdade diante dos impactos negativos da COVID-19.
A metodologia consistiu no uso da base de dados do mais recente inquérito do Orçamento Familiar (IOF14/15). Com base no IOF14/15, foram conduzidas as micro-simulações que comportaram a adopção de três cenários de contracção do consumo dos agregados familiares. O primeiro cenário, optimista, prevê a redução no consumo entre 5 e
10%, o segundo, moderado, prevê a redução entre 10 e 15% e, o pessimista, considera
a redução entre 15 e 20%. Estas reduções não são homogéneas a todos os agregados
familiares.
Definiu-se uma matriz de características que influenciaram os níveis de contracção de
consumo, tais como: o nível de pobreza registado na última avaliação, o estado desfavorável anterior de algumas províncias afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, a insegurança que ocorre desde 2017 em Cabo Delegado e o tamanho do agregado familiar
nas zonas rurais. Com base nestas micro-simulações, foram calculados os índices de
pobreza considerando os critérios do limiar da pobreza nacional e internacional (do
Banco Mundial), a incidência sobre as desigualdades e estimou-se o número de pessoas
que engrossarão a pobreza. A simulação considerando o critério internacional tem por
objectivo permitir comparações com outras realidades e, a nível nacional, as diferenças
dos resultados entre os dois critérios.
Os resultados das micro-simulações com base no critério nacional indicam que a pobreza, a nível nacional, poderá aumentar para 75.5%, 77.7% ou 81.7%, para cada um dos
três cenários, respectivamente, um retrocesso de mais de vinte anos. Usando a linha de
pobreza internacional, a pobreza, a nível nacional, poderá aumentar para 92.6%, 93.1%
ou 93.37%, conforme forem considerados os três cenários. Em ambos os casos, a pobreza é mais acentuada nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. Pode-se admitir que o
efeito da COVID-19 seja mais acentuado nas cidades, porém, o ponto de partida dos índices de pobreza (IOF 14/15) revela uma maior incidência da pobreza no meio rural que
os efeitos da COVID não eliminam plenamente, ao ponto de tornar o índice de pobreza
urbana mais elevado. Estes aumentos nos índices de pobreza quase que impossibilitarão
o cumprimento da meta dos ODS, de erradicar a pobreza até 2030.
Os índices de desigualdade, calculados com base no índice Gini, poderão aumentar dos
0.47 registados no IOF14/15 para 0.478, 0.484 ou 0.504 em cada um dos três cenários.
Verifica-se que as zonas rurais apresentam uma distribuição de consumo menos díspar
em comparação com as zonas urbanas, isto é, as desigualdades são menores no meio
rural.
A população pobre poderá aumentar em 2,927,273 se considerado o cenário 1, em
3,992,048 para o cenário 2 ou em 5,866,403 para o terceiro cenário. Quando usados os
dados da linha de pobreza internacional, a população em situação de pobreza poderá
aumentar em 13,255,685, em 13,502,101 ou em 13,841,191, conforme cada um dos três
cenários
Os cenários aqui traçados possuem alguma dose de incerteza, própria dos métodos de
simulação. Porém, constituem um instrumento que pode ajudar a prever os impactos
da COVID-19 na pobreza e na desigualdade, fornecendo elementos de discussão dos
impactos microeconómicos nos agregados familiares. Estas micro-simulações podem
também contribuir na decisão de políticas para minimizar os impactos e iniciar um ciclo
de crescimento com redução da pobreza e das desigualdades.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HELICÓPTEROS EM APOIO A OPERAÇÕES OFFSHORE, MOÇAMBIQUE
Eni Rovuma Basin B.V.- Sucursal de Moçambique, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para
a Prestação de Serviços de Helicópteros em Apoio a Operação
Offshore, em Moçambique.
ÂMBITO DO TRABALHO
Os serviços de Helicópteros a serem prestados cobrem o transporte padrão offshore não limitado ao de passageiros, de voos de transporte de
carga, de evacuação médica das instalações offshore para base de operações, de voos para o transporte do pessoal especializado pontual a
resolução de emergências técnicas em instalações offshore.
Com base em tarefas simultâneas e cobertura caso hajam problemas
técnicos ou em manutenção com um dos helicópteros, a Empresa necessita de (3) três helicópteros com as seguintes características mínimas e
especificações:
ll Capacidades para dois (2) pilotos e doze (12) passageiros;
ll Base de certificação: FAR/EASA CS 29;
ll Peso máximo de descolagem (MTOM) <21 toneladas e D<27
ll A capacidade de peso máximo a descolagem disponível de modo
a chegar a instalação offshore a 140MN de distância do aeroporto
de Pemba e regressar sem reabastecer, deve ser não inferior a
950 KG;
ll Transporte de passageiros;
ll Transporte limitado de carga;
ll Transporte de carga perigosa não é previsto, contudo é exigido ao
operador que tenha capacidade para tal;
ll SAR limitada (busca e resgate), significando capacidade limitada
de busca e lançamento de barcos salva vidas;
ll Certificação aprovada de configuração para evacuação médica,
duas (02) macas.
O serviço deverá ser prestado por meio de três (3) helicópteros primários
de uso específico:
um (1) deles servirá como ativo de resposta de emergência e como unidade de reserva para substituir o primário que esteja avariado ou em
manutenção.
O número de helicópteros em serviço poderá ser acrescido em uma ou
duas unidades dependendo da necessidade das operações.
A área prevista de operações fica a cerca de 150MN a norte do aeroporto de
Pemba.

que evidenciem alinhamento com os padrões internacionais (por
exemplo, ISO 14001; OHSAS 18001 ou ISO 45001) e / ou evidência de sistema de gestão de SSA certificado;
II Documentos administrativos:
a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome da
Pessoa Jurídica e pessoa de contato para recebimento do pacote
de qualificação e outras informações relevantes da Eni Rovuma
Basin B.V.;
b)

Últimos três anos de Demonstrações Financeiras e Relatório Anual, incluindo
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. Esses
documentos devem ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) e
também para a entidade registrada em Moçambique da Empresa que firmará o
contrato em questão;

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ainda
não esteja registrada em Moçambique, deve especificar se pretende efectuar o seu registo imediato em Moçambique e especificar a respectiva linha do tempo;
d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e beneficiários finais (se não listados na bolsa de valores);
e) Caso pretende participar da Manifestação de Interesse como
consórcio ou empreendimento conjunto, informações sobre cada
membro de consórcio ou empreendimento conjunto e papel de
cada participante no projeto em potencial. Essa intenção de formar um consórcio ou uma JV deve ser apoiada por um Contrato ou “Memorando de Entendimento” devidamente assinado por
cada entidade do grupo;
f)

Licenças relevantes exigidas pela lei moçambicana para executar
os serviços.

As empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse registrando a sua empresa através do nosso site (aplicativo Eni
Rovuma bacia B.V.):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
Para qualquer suporte, poderá entrar em contacto com a nossa equipe de
serviços de suporte através do endereço abaixo:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
Depois de enviar a Manifestação de Interesse no aplicativo do site, deverá
partilhar o número de seu ID para o endereço abaixo:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANTE:

A base de operações é o aeroporto de Pemba: (FQPB-POL): a base de operações pode mudar mas, neste caso será necessário o acordo com o
operador e todas as despesas resultantes da alteração nomeadamente, serão reembolsadas.

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e também ao seguinte código de mercadoria:

Recursos humanos adequados, em termos de pilotos, técnicos e pessoal administrativo, deverá ser disponibilizado, por forma a assegurar voos
acima do normal em termo de números (prevendo-se 5 dias por semana
e 4 voos por dia, 24 horas por dia e 7 dias por semana de resposta de
emergência).

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área “Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SERVIÇOS
DE HELICÓPTERO EM APOIO A OPERAÇÕES OFFSHORE, MOÇAMBIQUE”.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de interesse, fornecendo a seguinte informação e documentação:
I.

Documentos técnicos:
a) Localização das instalações e escritórios do contratado;
b) Organograma da empresa do contratado;
c) Número de anos no mercado prestando SERVIÇO semelhante;
d) Evidência de experiência comprovada no ambiente offshore de
operação envolvendo helicópteros em conformidade com as características listadas acima;
e) Evidência comprovada de ter realizado, pelo menos, duas operações offshore, com grandes companhias petrolíferas, por uma
duração total mínima de quatro (4) anos. Para os fins deste
requisito, “grande companhia petrolífera” significa uma empresa
que opera em mais de um país;
f)

Manual do sistema de gestão de SSA ou lista de documentos

SS05BC07
- AIRCRAFT LOGISTIC SERV FOR DRILLING/PRODUCTION-ROTARY WINGS

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, as
Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse poderão receber
da Eni Rovuma Basin B.V o Pacote de Qualificação.
A presente consulta não deve ser considerada como um convite à apresentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da
Eni Rovuma Basin B.V, de celebrar qualquer acordo ou memorando de
entendimento com qualquer Empresa que participe desta Manifestação
de Interesse.
Qualquer custo incorrido na preparação da Manifestação de Interesse
será da total responsabilidade das Empresas, as quais não terão direito a
qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V.
Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação
de Interesse serão tratados como estritamente confidenciais e não serão
divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.
A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação
de Interesse para o endereço do site acima indicado é 31 de Julho de
2020, 23:59 horário da África Central. A documentação recebida após
a data e hora indicada não será aceite.
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EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE PROVISION OF HELICOPTER SERVICES IN SUPPORT OF OFFSHORE OPERATIONS, MOZAMBIQUE
Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites interested
companies to submit expressions of interest for the Provision of Helicopter Services in support of Offshore Operations, in Mozambique.
SCOPE OF WORK
The helicopter services to be provided cover the standard offshore
passengers transportation, internal cargo flights, Medical Evacuation
from the offshore installations to operations base, flight to move personnel that is critical to solve technical emergencies on the offshore
installation.
In light of the double task, and for covering any grounding of one
helicopter, the Company requires three (3) helicopters, with the
following minimum characteristics and scope:
ll Two pilots plus 12 passengers capacity;
ll FAR/EASA CS 29;
ll Maximum take-off mass (MTOM) <21 tons and D<27;
ll Available payload, to reach the offshore installation at
140NM from airport and come back without refueling, not
less than 950 k;
ll Passengers transportation;
ll Limited internal cargo transportation;
ll Dangerous Goods transportation is not expected, although
the operator is required the capability for;
ll Limited SAR, meaning the capability of limited search and
of launching Emergency Liferafts;
ll Approved Medical Evacuation configuration, two (02) stretchers.

The service will be provided by means of three (3) sole use primary
helicopters: one (1) of them is meant as the Emergency Response
Asset and as back-up unit, to replace the primary one being unserviceable or under maintenance
Number of helicopters in service could increase by one unit, even
two, according to the operations needs
The expected area of operations, is about 150 nm North of Pemba
Airport
The operations base is the airport of Pemba (FQPB - POL): operation
base could change but, in this case, agreement with the operator
will be sought and all expenses due to the movement will be reimbursed
Adequate manning, in terms of Pilots, Technicians and administrative personnel shall be granted, in order to ensure, further than
normal flights (expecting 5 days per week, 4 flights per day), H24
7/7 Emergency Response.
DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by providing, through the below specified link, the
following documentations:
Technical documents:
Location of Contractor’s stores and office;
Contractor’s Company Organigram;
Number of years in the market providing similar SERVICE;
Evidence of proven experience in the offshore environment
of operation involving helicopters compliant with the above
listed characteristics
e) Evidence of proven experience as having carried out, at
least, two operations offshore, with major Oil Companies, for
a minimum total duration of four (4) years. For the purpose
of this requirement, “major Oil Company” shall mean a Company operating in more than one Country
f) HSE Management System Manual or list of documents/procedures evidencing alignment with international standards
I.
a)
b)
c)
d)

(e.g. ISO 14001; OHSAS 18001 or ISO 45001) and/or evidence of a certified HSE Management System;
II.
Administrative documents:
a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity
name and contact person for receiving qualification package
and other relevant information from Eni Rovuma Basin B.V.;
b) Last three years of Financial Statements and Annual Report
including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow Statement. These documents must be provided for the Company
Group (if applicable), and also for the Company’s Mozambican registered entity that will enter into the subject contract;
c) Company’s registration in Mozambique. In case your Company is not already registered in Mozambique, please specify
if you would be willing to promptly register in Mozambique
and specify the respective timeline;
d) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in the stock
exchange);
e) In case, you wish to participate in the Expression of Interest
as a consortium or as a joint venture, information about each
member of consortium or joint venture and role of each participant in the potential project. Such intention to form either
a consortium or a JV, must be supported by an Agreement or
“Memorandum of Understanding” duly signed by each entity in
the group;
f) Relevant licenses required by Mozambican law to perform the
service.
Companies interested in this invitation may submit their Expression of
Interest by registering the company on our website (Eni Rovuma basin
B.V. Application):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
For any issues and support, you can contact our service operations support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your application
I.D. number must be Shared to:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to the
following commodity code:
SS05BC07
- AIRCRAFT LOGISTIC SERV FOR DRILLING/PRODUCTION-ROTARY WINGS
Within the website application, under the section “Object of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as follows: “PROVISION OF HELICOPTER SERVICES IN SUPPORT OF OFFSHORE
OPERATIONS, MOZAMBIQUE”.
Subject to the delivery and compliance of all the above documentation,
Companies interested in this Expression of Interest may receive from
Eni Rovuma Basin BV the Qualification Package and may further be
included in the tender process for the subject activities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore it does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma Basin B.V., to enter into
any agreement or arrangement with you or with any Company participating in this Expression of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression
of Interest shall be fully born by such Companies who shall have no resourse in this respect to Eni Rovuma Basin.
All data and information provided pursuant to this Expression of Interest
will be treated as strictly confidential and will not be disclosed or communicated to non-authorized persons or companies.
The deadline for receipt of Expression of Interest by the website address
indicated above is set at 31st of July 2020, 23:59 Central Africa Time.
Documentation received after the set deadline will not be accepted.
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Outras coisas e sabores
Por: Da Glória Cumba

Quando pensamos no frango, construímos sempre a ideia
básica e preguiçosa de um frango assado ou frito com batatas. É pouco nutritivo, mas é o que faz as delícias da esmagador maioria, porque, é bom que se diga, é o que há
sempre de disponível quando existe fome e pouco tempo.
Para desconstruir esta ideia sem necessariamente entrar nas
comidas indianas que esbarram nas brilhantinas e os molhos berrantes, pensamos, então, num destino incomum. A
Rússia. Uma latitude tão distante, mas tão perto. Distante
geograficamente, muito por culpa também da indústria cultural “ocidentalizada”, que teima em contornar a Rússia.
Tão próximo para os moçambicanos mais velhos que, nos
momentos mais difíceis, tinham a Rússia como “mãe”.
É para exaltar o contexto antigo de “mãe” Rússia que escolhemos para esta semana o estrogonofe de frango.
Um pouco de história: o prato foi baptizado com o nome
“Govjadina-po-strogonovski, gorchitseju” (estrogonofe
de carne com mostarda). O frango é apenas uma evolução
modernizada, porque o prato original consistia em cubos
panados de carne num molho de mostarda e um caldo de
legumes (“bouillon”), finalizado com uma pequena porção
de creme azedo (“sour-creame”), sem cebolas ou cogumelos adicionados à receita.
A receita é muito anterior à Primeira Guerra Mundial, e
só mais tarde se adicionou cebolas e extracto de tomate, e
acabou por se tornar um prato fino e delicado.
Sugerimos para hoje estrogonofe de frango.

Ingredientes
– 50g de peito de frango
– uma colher de sopa de manteiga
– uma cebola grande picada
– pimenta preta a gosto
– 1/2 litro de natas
– 1/2 chávena de água quente
– sal q.b.

Modo de preparar
Corte o frango em tiras pequenas e reserve. Numa panela,
refogue a cebola até dourar, acrescente o frango e tempere com sal e pimenta. Deixe cozinhar por uns minutos e
adicione meia chávena de água quente e deixe cozer até a
água secar. Acrescente, a seguir, as natas e deixe cozer até
engrossar. Se gostar, pode acrescentar cogumelos e salsa
para finalizar, que a sua refeição ficará mais rica e saborosa.
Bençãos e bom apetite.
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Nacional
(Continuação da pág 18)

“Que soluções práticas devemos trazer que contribuam para
o alargamento e garantia dos direitos da mulher moçambicana
sobre a terra, incluindo no controlo, por esta, dos resultados
económicos decorrentes do seu
uso e aproveitamento”, disse.
ADECRU diz que revisão da
Política Nacional de Terras é
para acomodar a expropriação
de terras às comunidades
A Acção Académica para o
Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), uma
organização não-governamental,
criticou o lançamento do processo da auscultação em tempos de
COVID-19, indicando que não
terá a devida participação, o que
vai fomentar e flexibilizar o quadro legal sobre a terra, para uma
possível introdução do mercado
de arrendamento da terra e, posteriormente, a sua privatização sob o
pretexto de melhorar a transparência e eficiência na administração
e política de terras, legitimando,
deste modo, a usurpação de terras,
património secular e meio de vida
das comunidades e dos povos.
“A prioridade da revisão da Politica Nacional de Terras é atender
os interesses das empresas privadas nacionais e internacionais,
grandes produtores de ‘commodities’, e bancos, com foco nos
corredores de desenvolvimento
para torná-los em regiões de
fluxo de capitais e exportação

de produtos primários para os
mercados globais, aprofundando, desta forma, os graves problemas relativos à usurpação de
terra, deslocação involuntária e
reassentamentos de milhões de
pessoas, degradação ambiental e
conflitos socio-ambientais”, lê-se num documento que a ADE-

visa a privatização da terra e
outros bens e riquezas naturais.
“A decisão do Executivo de
Maputo de revisão da Política
Nacional de Terras é lançada
dentro de um contexto impróprio, em que a sociedade moçambicana, do Rovuma ao Maputo e
do Zumbo ao Índico, está a tra-

A ADECRU considera que a
pandemia de COVID-19 vai restringir significativamente a participação de vários membros da
sociedade durante as consultas
comunitárias, pondo em causa a
efectivação dos princípios constitucionais de participação da sociedade e de gestão democrática

CRU distribuiu na quinta-feira.
A ADECRU considera que a
revisão da Política Nacional de
Terras irá inevitavelmente forçar a alteração da Lei e Regulamento de Terras como parte de
um processo mais amplo que

var uma luta árdua para evitar
o alastramento da pandemia de
COVID-19 e dos ataques armados no Centro e Norte do país, o
que desencoraja e condiciona sobremaneira o processo de revisão
da Política Nacional de Terras.”

das políticas de desenvolvimento. “Avançar com o processo de
revisão da Política Nacional de
Terras no contexto de COVID-19
e de guerra representa um grande
golpe aos instrumentos de governação inclusiva e participa-

ção da sociedade na concepção
e implementação de políticas
em Moçambique, que repetidas
vezes tem sido defendido pelo
Presidente Nyusi”, afirmam.
A ADECRU considera que há
“tendências claras” do Ministério da Terra e Ambiente que
visam favorecer um certo grupo de organizações e empresas
com o fim último de discriminar e afastar completamente
uma parte considerável de organizações não-governamentais,
que, desde o princípio, têm
vindo a questionar o secretismo e a falta de transparência
no processo que levou à criação da Comissão de revisão da
Politica Nacional de Terras.
“Existência de tendências claras orientadas para dividir as
organizações da sociedade civil
para reinar, através de um processo que foi encabeçado pelo
Ministério de Terra e Ambiente
focado na selecção arbitrária
de organizações da sociedade
civil nacionais e internacionais consideradas menos críticas e fáceis de manipular.”
A ADECRU considera que
há desconhecimento total por
parte das organizações não-governamentais, do sector privado, das comunidades e de
académicos sobre as bases e os
fundamentos dos temas sobre os
quais incide a presente revisão
da Política Nacional de Terras.

CDD diz que tráfico de droga pode estar
entre as causas da guerra em Cabo Delgado
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

O

Centro para Democracia e Desenvolvimento,
uma
organização não-governamental, diz que o tráfico
de droga e a extracção ilegal de
recursos minerais podem estar
ligados à guerra em Cabo Delgado. Até aqui, o “extremismo
islâmico”, os interesses corporativos da indústria petrolífera
e o “lobby” de Erik Prince, um
antigo operativo da elite militar americana, agora à frente
de uma proposta empresarial
privada para pacificar Cabo
Delgado, eram consideradas as
causas dos ataques terroristas.
“Mais do que o fundamentalismo religioso e a disputa das multinacionais do ramo petrolífero,

é bastante óbvio que hoje quem
mais lucra com a guerra em Cabo
Delgado são os cartéis de droga,
porquanto a já fraca fiscalização
marítima tornou-se praticamente
inexistente, com todas as forças
concentradas em frear o avanço
cada vez mais concertado e regular dos terroristas do alShabab e
Estado Islâmico”, diz o Centro para
Democracia e Desenvolvimento e
acrescenta que, enquanto se tenta
resolver a guerra no campo de batalha, a zona do Oceano Índico que
banha Cabo Delgado “reforçou o
papel de viaduto para o contrabando de estupefacientes e consequente enriquecimento ilícito de elites
mafiosas e redes de traficantes”.
O Centro para Democracia e
Desenvolvimento escreve também que a guerra desviou as
atenções da extracção ilegal de
recursos naturais, uma prática

Erik Prince
criminosa associada à imigra-

se sabe, entre graças à falta de

ção clandestina no Norte do país.

meios para fiscalização marítima,

A droga em Moçambique, como

o que faz com que parte importan-

te da costa seja aproveitada como
uma auto-estrada pelas redes de
tráfico de droga. Trata-se de droga
vinda do Afeganistão e Paquistão.
“Este é um padrão cimentado na
zona costeira moçambicana, o que
a transformou, desde os anos 90,
em corredor de droga. Não deixa
de levantar preocupação o facto de
serem de domínio público as fragilidades das fronteiras marítimas
e terrestres sem que haja uma intervenção estratégica em termos de
prevenção e combate”, pode ler-se
na publicação do Centro para Democracia e Desenvolvimento, que
termina dizendo que o negócio da
droga em Moçambique só funciona porque há uma corrente protectora com poder de Estado, que
ordena a livre passagem e não tem
interesse na consolidação das instituições de Defesa e Segurança.
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Uma data na História

Agenda cultural e social
LITERATURA E LIVROS
22 de Julho (quarta-feira)
ll Candidaturas abertas para a
Oficina Literária de Ficção
Narrativa “Os olhos deslumbrados “, na Fundação
Fernando Leite Couto.
ll } Sessão de leitura de poemas “Ler olhos nos olhos”,
com Neide Cumby, às
22h30, na página do Facebook e Instagram da Galeria
“Vivos pela Arte “.

23 de Julho (quinta-feira)
ll Sessão de conversas abertas sobre o livro “A dor da
quarentena”, com Victor
Zeca, às 18h00, “online”
na página do Facebook e
Instagram de Victor Zeca.
ll Sessão de música ao vivo
com Radja Aly, às 21h00,
“online” no Facebook.
ll Sessão de “free styles “, às
18h00, “online” nas plataformas digitais do MC
Kadabra.

EXPOSIÇÕES

24 de Julho (sexta-feira)

24 de Julho (sexta-feira)

ll Juliana de Sousa ao vivo,
às 17h30, na página do
Facebook de “Led Live
Inhambane”.

ll Exposição “Colecção Crescente”, às 10h00, no “Kulungwana”, em Maputo.
PROGRAMAÇÃO PARA
CRIANÇAS
23 de Julho (quinta-feira)
ll Sessão da pequenada sobre
a história “A borboleta amarela”, às 10h30, “online” na
página do Facebook e Instagram de Ester Tembe.
ESPECTÁCULOS E CONCERTOS
23 de Julho (quinta-feira)
ll “Live Challenge”, com
Assa Matusse, na página do
Facebook da Fundação Fernando Leite Couto.
24 de Julho (sexta-feira)
ll Isabel Novela, acústico,
com “Ahidumbeni”, às
18h30, nas plataformas do
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
ENTRETENIMENTO
22 de Julho (quarta-feira)
ll Noite de “stand up comedy “, com Mayra Santos,
às 18h00, “online” no Facebook e Instagram.
ll Sessão de música com
Idelsa de Carmen, às
19h00, “online” na página
do Facebook “16Neto”.
ll “Jam session”, às 17h00,
no “Roots Crib”.
ll Conversa sobre “Está na
hora de esquecer o ex”, às
14h00, “online” na página
da “Terapia do Casal”.

ll “Conversas masculinas”,
às 21h00, na página do
Facebook e YouTube das
“Mulheres Belíssimas”.
ll Sessão de “Conversas
femininas”, com Sheila
Ibrahimo e Linda Fernando, “online” no Facebook
e Instagram.
25 de Julho (sábado)
ll Conversas entre mulheres
sobre assuntos relacionados com iniciação dos
mistérios femininos, às
18h00, “online”, na página
do Facebook da “Escola
das Bruxas”.
26 de Julho (domingo)
ll Debate sobre o que elas
decidem, às 11h00, na Rádio “Voz Coop”, em Maputo.
PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS
22 de Julho (quarta-feira)
ll Debate sobre que reinvenções os artistas e as Galerias podem ter no novo
mundo, às 18h30, “online”
na página do Facebook do
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
ll III colóquio sobre a gestão
de património cultural, às
14h00, com transmissão
“online” pelo canal do
“YouTube” do “Centro de
Memórias”.
23 de Julho (quinta-feira)
ll Sessão de auscultação pú-

blica sobre a proposta de
Lei da Liberdade Religiosa e de Culto, às 9h00, na
plataforma “Zoom Meetings”, com ID 96951232710.

Por: João de Sousa

22 de Julho de 2016
… Ausenda Maria

ll Palestra sobre “Como
produzir artigos científicos: aspectos, qualidade
e cuidados na escrita”, às
15h00, “online” na página
do Facebook da professora
Mário Magra.
ll Debate sobre “Recursos educativos digitais:
adaptar-se ao ensino ‘online’”, às 16h30, “online”
nas plataformas virtuais da
“Escola Virtual”.
ll Conferência
digital
“Oceanos: a vida que nos
une”, em direto na página
do Facebook do Fórum da
Energia e Clima.
25 de Julho (sábado)
ll Curso de Fotografia, às
9h30, no Auditório Municipal “Carlos Tembe”,
Matola.
ll Capacitação em Inglês Falado, às 18h30, “online”
nas plataformas digitais da
“Jab English Instituiion”.
ll Sessão “online” de aulas
de Francês, às 7h00, no
“Zoom” (videoconferência).
FEIRAS E NEGÓCIOS
22 de Julho (quarta-feira)
ll Leilão “online” de veículos ligeiros e e veículos
pesados em:
ll www.leilosoc.co.mz
OUTRAS ACTIVIDADES
25 de Julho (sábado)
ll Campanha de sensibilização “Previne-te da
COVID-19”, às 9h00,
“online” na plataforma
“Txeka”.
ll Sessão de distribuição de
máscaras no Mercado do
Zimpeto, às 10h00, em
Maputo.

Q

uem
conheceu
Ausenda
Maria sabe bem das
suas
qualidades
de comunicadora e do seu
fascínio pela radiodifusão,
iniciado na década de 60,
na Emissora do Aero Clube da Beira, e posteriormente, no Rádio Clube de
Moçambique, mas também
na ELMO, uma agência de
publicidade que era propriedade de Jorge Cabral, e
cujos escritórios e estúdios
funcionavam no Prédio
“Fiul”, na Avenida Brito
Camacho (Av. Patrice Lumumba) e onde fez parceria
(como a foto documenta)
com Leite de Vasconcelos
e Eugénio Corte Real na
produção e apresentação
do programa “A Noite e
o Ouvinte”. Desta equipa
fazia parte o sonoplasta e
realizador Manuel Tomás.
Ausenda fez tudo o que
havia para fazer em matéria de rádio. Começou
pela locução de continuidade, fazendo turnos de
emissão. Produziu um variado leque de programas,
abordando temas variados.
Fez reportagem. Participou no “Teatro em Sua
Casa” numa altura em que
a Secção de Dramaturgia
do Rádio Clube de Moçambique era dirigido por
Sarah Pinto Coelho. Gravou “spots” publicitários.
Quando decidiu fixar re-

sidência em Portugal começou a trabalhar na Rádio
Renascença, uma emissora ligada à Igreja Católica. Aí fez uma importante
parceria, como noticiarista, no programa da manhã
daquela estação emissora,
denominado “Despertar”,
com um dos maiores comunicadores de rádio, de
seu nome António Sala.
Ausenda ingressou depois na Rádio Comercial
em Lisboa. Nessa altura, e
por influência dela, tornei-me Correspondente dessa
estação emissora, elaborando duas vezes por semana crónicas sobre a actividade política, económica
e social de Moçambique.
Ela colaborou com a
RDP, RDP Internacional,
RDP África e também
com a Rádio Televisão
Portuguesa, fazendo voz
“off” de peças noticiosas.
Quem conheceu Ausenda Maria lembra-se certamente do seu gosto pelas
bijuterias e pelos desportos radicais, ou não tivesse sido ela uma das
primeiras mulheres paraquedistas de Moçambique.
Ausenda Maria, essa
profissional talentosa e
dedicada, com uma voz
única e inconfundível,
deixou-nos
fisicamente no dia 22 de Julho de
2016. Faz agora 4 anos.
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“As peripécias da longa noite”

Preços de Publicidades

Conhecidas as “melhores crónicas”
sobre a tragédia do “Idai”
elson Marqueza
N
nelson.alicene@hotmail.com

J

á é conhecida a lista das crónicas vencedoras do concurso
de crónicas denominado “Memórias do Idai”, lançado em 14
de Março de 2020 pela editora
“Fundza”. “Memórias do Idai” é um
concurso que, segundo as palavras do
director executivo da “Fundza”, Dany
Wambire, pretende lembrar o primeiro
aniversário após a passagem do ciclone “Idai”, a 14 de Março de 2019,
pela região centro de Moçambique.
Na passada segunda-feira, 20 de Julho, Dany Wambire disse ao
que, para
esta edição do concurso, a editora recebeu noventa crónicas. Dany Wambire disse que a ideia era publicar vinte e
cinco a trinta crónicas. Lendo a lista
das crónicas, vrifica-se-se que o júri
decidiu aprovar vinte e seis crónicas.
Estas vinte e seis crónicas serão organizadas numa antologia cuja publicação está marcada para o próximo mês
de Agosto.
O primeiro classificado vai receber o valor monetário de 15.000,00
meticais, o segundo vai receber
10.000,00 meticais, e o terceiro vai receber 5.000,00 meticais.
A lista dos resultados do concurso de crónicas “Memórias do Idai”
está publicada no “site” da editora,
com os vinte e seis títulos ordenados do primeiro ao último lugar.
Os primeiros quatro títulos e os
seus autores são os seguintes: “O
croniconto dos 200 quilómetros da
Dona Abistra e o cunhado comissionista”, de Francisco Raposo; “Ainda
há fé em Muda”, de Basílio Mazoio;
“O fogo da água e o peso da fome”,
de Enia Lipanga; “As peripécias da
longa noite”, de Joaquim Oliveira.
A vigésima sexta crónica é da autoria de Mélio Tinga e tem o título “Do céu mais escuro de Dombe.
Ao concurso “Memórias do Idai”
poderiam concorrer todos os cidadãos
nacionais e cidadãos estrangeiros com
residência em Moçambique. Segundo as regras, cada autor poderia participar com apenas um texto da sua
autoria, no género literário crónica,
relatando um episódio vivido durante a passagem do ciclone “Idai” pela
província de Sofala. O júri, que, em
princípio, deveria seleccionar os vinte e cinco a trinta melhores textos,
foi constituído por Paulina Chiziane,
escritora, Manuel Ferreira, linguista,
Manuel Mutimucuio, escritor, Cristovão Seneta, crítico literário, e Dany
Wambire, responsável da “Fundza”.
As crónicas seleccionadas estão
no processo de organização, que inclui edição linguística, para posterior
publicação numa antologia, cujo lançamento está previsto para Agosto.

“As peripécias da longa noite”
O
publica, aqui, excertos da crónica “As peripécias da longa noite”, de Joaquim
Oliveira, que ficou em quinto lugar.
“A luz sumiu. Começámos, então, a

ver o mundo com os olhos das mãos e
dos pés. Nosso mundo eram as paredes
e os objectos molhados que naquela
hora eram nossos obstáculos. De uma
coisa tínhamos certeza: naquele instante, Deus estava distante, montado
no trono, talvez lá para as bandas de
onde vinha a tempestade. Então, não
nos valia a pena chorar, pois lágrima
nenhuma sobreviveria contra a maré
demolidora daquele vento todo impiedoso, cem vezes faminto”, começa
assim o texto de Joaquim Oliveira.
“Estávamos todos cientes dos avisos meteorológicos difundidos na véspera, mas quem acharia que pudesse
aquilo ser o fim do mundo?”, escreve,
no desenrolar da narrativa, numa transcrição que traz à superfície o contraste
entre a Natureza e a reacção humana.
“As horas que se seguiram, até à
noite, foram coroando o nosso desespero em meio ao vento, que passava
de moderado a forte e de forte a devastador. As árvores já se tinham virado
para o mesmo lado, despenteadas em
suas copas como bando de marginais.
As pessoas magras, feitas de veia e
osso, voavam como folhas secas e
se esqueciam do caminho. Mas tudo
isso era apenas prelúdio, as cenas de
terror ainda estavam vasculhando
os guarda-fatos para a inesquecível
noite de glamour e ódio”, continua o
texto, repleto de recursos estilísticos.
“Primeiro foi o vento, depois a trovoada e, por fim, a chuva. O caldo da
tragédia estava já entornado na panela sem sal. As casas mais humildes já
começavam a cair, lentamente, com
estilo de quem posa para uma foto
romântica. Por aí dezanove horas,
ligou-me o meu irmão Duarte, rindo
para não chorar. A dependência em
que vivia, na Manga, oferecera o tecto
ao vento como quem se rende e para
o alto levanta as mãos. Conseguiria a
casinha alguma misericórdia para escapar do tiro no peito e continuar em
pé?”, escreve, numa fotografia literária da fatídica noite no centro do país.
“A ventania não parava de berrar no
tecto da casa. Aquele sopro de vuvuzelas, feito tatuagem, não sai dos meus
ouvidos. A chuva era pesada, caía sobre
o telhado lembrando uma divina cascata. As chapas dançavam e apitavam
em uníssono. Aos poucos, se desprendiam dos barrotes e abriam clareiras
por onde podia a chuva entrar. Mas a
chuva e o vento já entravam passivamente pelas janelas. Sem vidros, nada
podiam fazer as grades enferrujadas
e pobres cortinas. Com o vento de
dentro batendo para cima, as chapas
ganhariam asas a qualquer instante. E
assim foi. A cobertura voava aos pedacinhos”, continua o texto, a cartografar bairros pobres, agora mais pobres pelos efeitos da Mãe Natureza.
Como se propositadamente quisesse terminar o texto num desenlace da narrativa aberta, aprendida
nas aulas do Ensino Primário e do
Ensino Secundário, “As peripécias da longa noite” termina assim: “O amanhã saberá como foram as peripécias da longa noite”.
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União Europeia fortemente comprometida com a implementação do Acordo
de Paz e Reconciliação e com o processo de DDR em Moçambique
A União Europeia (UE) apoia os principais
processos de construção da paz no mundo,
envidando esforços para facilitar um diálogo
construtivo e inclusivo com a participação dos
actores políticos, a sociedade civil e os cidadãos. O trabalho da UE para a promoção da
paz e estabilidade em Moçambique assenta
nestas bases, no apoio político e também na
cooperação para o desenvolvimento e assistência humanitária, entre outras áreas-chave
da parceria com Moçambique.
A 6 de Agosto de 2019, foi assinado pelo Presidente SE Filipe Nyusi e pelo Presidente da
RENAMO, Ossufo Momade, o Acordo de Paz e
Reconciliação, agora já em fase de execução.
Presente na cerimónia de assinatura em nome
da União Europeia, a então Alta Representante e Vice-Presidente da Comissão, Federica
Mogherini, sublinhou o forte apoio político e
financeiro da UE e anunciou um pacote de 60
milhões de Euros para apoiar a implementação do Acordo.

de Paz e pela UNOPS para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração
de ex-combatentes.

Jovens beneficiários de um dos projectos da Young Africa, financiados pela União Europeia.

Através do Instrumento de Contribuição para
Estabilidade e Paz (IcSP)*, a UE mobilizou também 10 milhões de Euros unindo os esforços
de reconstrução pós-ciclone à promoção da
paz. Trata-se de um programa implementado
conjuntamente com organizações locais e internacionais, nomeadamente, a Young Africa,
para o empoderamento de jovens para a paz
e prosperidade; Aga Khan, no projecto de coesão social e resiliência à radicalização em Cabo
Delgado; Helpcode e a Fundação Greg Carr na
educação para a paz e para as comunidades
resilientes no em Gorongosa; e Unicef e UN
Habitat no reforço da resiliência por via de
apoio à reconstrução no sector da educação.
Estes projectos estão em curso desde 2019.
A UE mobilizou ainda 2 milhões de Euros como
contribuição inicial ao Fundo Comum co-gerido pelo Secretariado para o Apoio ao Processo

Federica Mogherini saudando os signatários do Acordo de Paz
e Reconciliação Nacional de Maputo. Imagem (Euronews)

Este apoio inclui 50 milhões de euros de financiamento
do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para
apoiar (i) a governação local e meios de subsistência nas
áreas afectadas pelo conflito; (ii) o processo de descentralização; e (iii) o processo de desarmamento, desmobilização e reinserção (DDR) bem como a reconciliação
nacional.
A primeira parcela deste pacote, correspondente a 25
milhões de Euros para apoiar a promoção de meios de
subsistência e governação local e os meios de subsistência nas áreas afectadas pelo conflito, está em implementação desde finais de 2019, enquanto o restante
montante de 25 milhões de Euros, que cobre o apoio à
consolidação da paz em Moçambique na vertente DDR
e reconciliação nacional (10 milhões de Euros) e a vertente da descentralização (15 milhões de Euros), arranca
neste segundo semestre de 2020.

Apoio

Fonte

Apoio à reconstruçao, paz e IcSP
estabilidade após os ciclones Idai e Kenneth.

Montante
em EUROS
7.000.000

Para o Embaixador da Unão Europeia em Moçambique, Antponio Sánchez-Benedito Gaspar, “a paz efectiva e a estabilidade são sempre processos prioritários. A implementação
do Acordo de Paz de Maputo está agora na
sua fase inicial mas muito já foi feito pois todos têm interesse numa paz duradoira como
condição essencial para prosseguir com as restantes agendas de desenvolvimento e prosperidade”.
“A União Europeia, assim como outros parceiros, sempre esteve disponível para ajudar
durante a fase de procura da paz e na sua consolidação, com destaque para o DDR. O apoio
à implementação do Acordo de Paz está também ligado à reconstrução pós-ciclone e algumas das iniciativas em curso são conjuntas,
dando resposta ao mesmo tempo à necessidade de as pessoas viverem em paz e tranquilas
e de poderem reconstruir as suas vidas depois
de uma imensa destruição causada por desastres naturais extremos. Em parceria com os
actores moçambicanos, estamos firmemente
comprometidos em levar este processo ao termo desejado, no âmbito do nosso amplo compromisso com o multilateralismo e com a paz
e estabilidade duradouras em Moçambique”,
disse.
Data indicativa
do início da
implementação
November 2019

1.000.000
300.000
200.000

FED

25.000.000

Área
geográfica

UNICEF/UN
Habitat

Sofala, Cabo
Delgado

Young Africa

Sofala

Gorongosa Park

Gorongosa

HELPCODE

1.500.000

Governação e Desenvolvimento Económico Local

Parceiro de
implementação

1º Semestre 2020

Fundação Aga
Khan

Cabo Delgado

AICS (Itália)

Manica, Tete

ADA (Áustria)

Sofala

UNCDF
Apoio ao DDR (Secretariado)

IcSP

2.000.000

1º Semestre 2020

Apoio ao DDR e Reconciliação

FED

10.000.000

2º Semestre 2020

Apoio à Descentralização

FED

15.000.000

2º Semestre 2020

UNOPS

Anexo: Sumário do apoio da União Europeia ao processo de paz em Moçambique
* O IcSP - Instrumento de Contribuição para Estabilidade e Paz – é implementado em países parceiros da União Europeia pelo
mundo, mais especificamente em zonas de conflito e em contextos de crise emergente. O IcSP enquadra-se nos objectivos da
Estratégia Global da União Europeia para a Política Externa e Segurança.
Delegação da União Europeia n.2820, Tel: 21 481000
Email: delegation-mozambique@eeas.europa.eu
Maputo - Moçambique
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Na cidade da Beira

INGC arrenda armazém por
sessenta milhões de meticais
láudio Saúte
C
sauteclaudio@gmail.com

O

Instituto Nacional
de Gestão de Calamidades
pagou
cerca de 60 milhões
de meticais de renda por um
armazém que é propriedade da empresa “Terra Mar
Logística”, na cidade da
Beira, de Março de 2019 a
Março de 2020, num contrato altamente duvidoso.
Isso aconteceu no tempo
em que Augusta Maíta era
a directora-geral no INGC.
Segundo
apurou
o
, o INGC
pagava cinco milhões de meticais por mês à “Terra Mar Logística”. Em Março de 2019, a
cidade da Beira foi fustigada
pelo ciclone “Idai”, que destruiu quase tudo, incluindo
as instalações do INGC. E,
na sequência da recepção, armazenamento e distribuição
de ajuda alimentar fornecida pelo Programa Mundial
de Alimentação e outros organismos, o INGC celebrou
um contrato com a empre-

Augusta Maita, ex-directora-geral no INGC
sa “Terra Mar Logística”.
“Este contrato é duvidoso.
Isto gerou um mal-estar na
instituição. A nova directora-geral do INGC ordenou a
rescisão do contrato e mandou que o INGC abandonasse
os espaços da ‘Terra Mar’ e
voltasse para o armazém próprio em dois dias”, disseram.
“Terra Mar Logística” diz
que só coordenou a operação

O director da “Terra Mar
Logística”, Félix Machado, num contacto com o
,
confirmou que, em Março do ano
passado, foi celebrado com
o INGC um contrato de arrendamento do armazém.
Félix Machado disse que o
armazém possui cinco mil metros quadrados, tem funções
aduaneiras, e o valor pago
mensalmente era de cinco milhões de meticais. Disse também que, devido aos efeitos
do ciclone “Idai”, fazia todo o
sentido a “Terra Mar Logística”
dispensar o espaço para responder à situação da calamidade.
“O armazém foi arrendado a
terceiros, e nós, ‘Terra Mar’,
como logísticos, estivemos a
coordenar outras empresas, em
número de cinco. Por exemplo,
os donos do armazém, a segurança, a conferência. Este valor
era dividido por cinco empresas, e a maior parte do valor ia
para o dono do armazém”, disse.
Félix Machado acrescentou
que, no início, a perspectiva era de arrendar por três ou

Felix Machado, director da
Terra Mar
quatro meses, mas a situação
acabou por durar mais tempo.
“É um armazém de trânsito, que era para apoiar as
ajudas às vítimas do ciclone.
O INGC cancelou o contrato, e há prejuízos enormes
por detrás de tudo isso.”
INGC confirma o contrato,
mas não divulga os valores
O assessor de imprensa no
INGC, Germano Amade, con-

firmou ao
que, em Março de 2019, foi
assinado um contrato com a
duração de seis meses com a
“Terra Mar Logística”, para
armazenar e distribuir ajuda
às vítimas do ciclone “Idai”.
“Em Março de 2019, foi
assinado um contrato de seis
meses. Depois, foi prorrogado pelo mesmo período
de seis meses. E, em Março
deste ano, 2020, houve rescisão por força da lei, que já
não dava mais espaço. O nosso armazém foi reconstruído,
e voltámos a ocupar”, disse.
Germano Amade não forneceu o contrato firmado
entre o INGC e “Terra Mar
Logística”, alegando que
está sob alçada da Unidade
de Gestão das Aquisições.
“Não sei quanto é que foi
pago. Não gostaria de entrar
em detalhes sobre os valores
envolvidos. O contrato e os
valores estão nas Unidades
Gestoras e Executoras e Executoras das Aquisições. Solicitei, e não me forneceram”, disse.
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“Total” anuncia oferta de doze mil “kits” de
colheita de amostras e reagentes da COVID-19

A

“Total” anunciou, na
quarta-feira da semana passada, a entrega
ao Ministério de Saúde
de 12.000 “kits” de colheita de
amostras, reagentes e consumíveis para seis mil testes. A oferta
é no âmbito do apoio à resposta
nacional contra a COVID-19.
Um comunicado da “Total”
indica que o apoio desta empresa multinacional e dos seus
parceiros no projecto “Mozambique LNG” à resposta nacional
contra a COVID-19 já incluiu a
entrega às autoridades de Cabo
Delgado de 12.000 máscaras e
diverso outro material de protecção individual, 15 termómetros
infravermelhos e 30 bombas de
pulverização, de dez litros cada.
O documento acrescenta que
está também em curso a reabilitação de uma enfermaria com ca-

pacidade de 50 camas no Hospital
Provincial de Pemba, destinada
ao isolamento de doentes de COVID-19, instalação, também em
Pemba, de um novo laboratório-contentor de 45m2, com cinco
divisões para testagem de COVID-19, apetrechado de equipamentos laboratoriais completos
e de escritório, e o processo de
aquisição de cinco ventiladores e de uma tenda a ser usada
como enfermaria de isolamento
para pacientes com COVID-19
no Hospital Distrital de Palma.
Esta é a segunda oferta do
projecto “Mozambique LNG”,
dirigido pela “Total”. A primeira foi de 12.500 máscaras
cirúrgicas, que fazem parte de
um lote inicial de 50.000 máscaras destinadas às autoridades
de saúde no país. (Redacção)

FDA autoriza sistema de cigarros sem combustão

F

umadores
incapazes
de abandonar o hábito
têm agora a opção de
um produto que satisfaz o mesmo prazer, mas cientificamente comprovado como
apresentando menos riscos à
saúde, por não ser de combustão, como o cigarro normal.
Com efeito, a Agência Americana para a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA)
aprovou, no dia 6 de Julho, a
comercialização do IQOS, como
um produto de tabaco de risco
mitigado. O IQOS é um dispositivo electrónico com nicotina,
mas que reduz o risco de combustão. A FDA tomou a decisão
depois de se certificar, cientificamente, que o sistema IQOS aquece o tabaco, mas não o queima,
o que reduz significativamente
a produção de constituintes químicos potencialmente nocivos.
A FDA disse ainda que a sua
decisão baseou-se na evidência científica de que a substi-

tuição completa dos cigarros
convencionais pelo sistema
IQOS reduz significativamente a exposição do organismo
a constituintes químicos nocivos ou potencialmente nocivos.
O sistema IQOS foi desenvolvido pela Philip Morris International (PMI), a maior empresa internacional de fabrico e
comercialização de produtos de
tabaco, em particular de cigarros,
de produtos sem fumo e respectivos dispositivos electrónicos e
acessórios, bem como de outros
produtos que contêm nicotina.
O CEO da PMI, André Calantzopoulos, considerou a decisão
da FDA de “um marco histórico
para a Saúde Pública”, acrescentando que a decisão torna possível
informar adultos que continuam a
fumar, “que mudar completamente para o IQOS é uma melhor escolha do que continuar a fumar”.
Acrescentou que “o IQOS é um
produto fundamentalmente diferente dos cigarros de combustão,

e deve ser regulado de maneira
diferente (…) Agora, mais do que
nunca, há uma necessidade urgente de diálogo fundamentalmente
diferente, com uma abordagem
cooperativa, para se alcançar um
futuro livre de fumo. A decisão da
FDA dá um exemplo importante
de como Governos e Organizações de Saúde Pública podem regular alternativas sem fumo para
as diferenciar dos cigarros para
a promoção da Saúde Pública”.
Para a PMI, “a melhor opção
para a saúde é nunca começar
a fumar ou parar de fumar por
completo”. Contudo, a empresa considera que para os que
não conseguem deixar de fumar, “a melhor escolha é mudar
para um produto sem combustão
cientificamente
comprovado”.
De acordo com Calantzopoulos, a decisão da FDA “é
o resultado do nosso compromisso contínuo em colocar a
ciência na vanguarda, enquanto prosseguimos com o nosso

propósito de substituir o mais
rápido possível os cigarros por
alternativas sem combustão”.
“Aproveitar inovações como
o IQOS para acelerar drasticamente a redução do consumo
de cigarros é a oportunidade
deste século. A regulamentação
abrangente, baseada na evidência
científica, pode ajudar a transferir rapidamente os fumadores
adultos que, de outra forma, continuariam a fumar, para melhores
opções, ao mesmo tempo que
se tomam medidas de protecção
contra consequências não intencionais”, disse o CEO da PMI.
A autorização de comercialização foi emitida no quadro
de uma legislação de 2009, que
autoriza a FDA a regulamentar produtos de tabaco, inclusive através da supervisão de
produtos de tabaco inovadores.
A PMI submeteu requerimentos para a autorização do
dispositivo IQOS e três outras
variantes de sticks de taba-

co, nomeadamente a Marlboro
HeatSticks, a Marlboro Smooth
Menthol HeatSticks e a Marlboro Fresh Menthol Heatsticks.
A 30 de Abril de 2019, a FDA
autorizou a venda do IQOS
nos Estados Unidos através de
uma autorização de comercialização no quadro dos requerimentos de pré-comercialização
de produtos de tabaco, que
considerou a comercialização
do produto apropriada para a
protecção da Saúde Pública.
A 30 de Março de 2020, a
PMI submeteu à FDA um requerimento suplementar no
quadro dos requerimentos de
pré-comercialização de produtos de tabaco para o sistema de
aquecimento de tabaco IQOS 3.
A carteira de produtos sem
fumo da PMI inclui produtos de
tabaco aquecido sem combustão
e produtos de vapor com nicotina.
Para
mais
informações
consulte os sites: www.pmi.
com e www.pmiscience.com.
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BAD confirma financiamento
de 400 milhões para o projecto
de GNL em Moçambique
dustrialização do país e da região,
por meio da actividade industrial
prevista, que o gás doméstico irá
gerar em Moçambique e na região
da África Austral. A presença do
banco garantirá a adesão aos pa-

drões internacionais de transparência e a total conformidade com
os requisitos ambientais e sociais,
de acordo com o Sistema Integrado de Salvaguardas”. (Redacção)

INAE mandou encerrar
mais cinco padarias

O

“Projecto de Desenvolvimento de Gás
Natural Liquefeito de
Moçambique Área 1”,
dirigido pela “Total”, assinou
na quarta-feira da semana passada, acordos de financiamento, confirmando, deste modo, o
acesso a um empréstimo necessário para avançar com o desenvolvimento do projecto no
Norte de Moçambique. Dos 16
biliões financiados pelos bancos, o BAD participa com um
financiamento de 400 milhões
de dólares, num grupo de que
fazem parte a Agência de Crédito à Exportação, o US-EXIM,
JBIC, UKEF, Thai EXIM,
NEXI, SACE, ECIC, UKEF,
“Atradius” e bancos comerciais.
Lembre-se que a decisão final
de investimento foi assegurada
em Junho de 2019, e o valor total do projecto é de cerca de 20
biliões de dólares norte-americanos. Isso inclui componentes
“onshore” e “offshore”, custos
associados à construção de instalações a serem compartilhadas com o projecto adjacente da
Área 4 e custos de financiamento.

O projecto de GNL de Moçambique, dirigido pela “Total”, será
o primeiro desenvolvido em terra (“onshore”), consistindo inicialmente em dois comboios de
GNL com a capacidade nominal
de 13,12 milhões de toneladas
por ano (MTPA), para apoiar o
desenvolvimento dos campos da
Área 1 de Golfinho/ Atum localizados no mar (“offshore”). O
projecto assegurou com sucesso
um total agregado de 11,1 milhões de toneladas por ano de
vendas de GNL a longo prazo
(representando 85% da capacidade nominal da infra-estrutura),
sendo os principais compradores
de GNL oriundos da Ásia e da
Europa. O investimento do BAD
na Área 1 representa o maior investimento deste banco no financiamento de projectos em África e
complementará um investimento
em Moçambique de US$800 de
dólares nos sectores de electricidade, transporte e agricultura.
Um comunicado do BAD cita
Abdu Mukhtar, director do Departamento de Desenvolvimento
Industrial e Comercial do banco,
que afirmou: “A assinatura do fi-

nanciamento da Área 1 de GNL
de Moçambique anuncia uma
nova era de industrialização para
o país e para o resto da região.
Acreditamos que é fundamental
que investidores privados, partes
interessadas locais, a comunidade de doadores e o Governo de
Moçambique se concentrem no
desenvolvimento industrial, conduzido pela execução de projectos de gás doméstico. Alguns dos
compradores e produtores de fertilizantes ou unidades de produção
de energia têm potencial para se
tornarem competitivos na região
e globalmente, criando, assim,
dezenas de milhares de empregos
para o povo de Moçambique”.
Por outro lado, o representante
do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique, Pietro
Toigo, afirmou: “É um marco histórico para o banco e para Moçambique. Este investimento alavancará o desenvolvimento de recursos
naturais para acelerar a transformação agrícola e os investimentos
em infra-estruturas sustentáveis,
que são dois pilares fundamentais da actual estratégia no país.
O projecto contribuirá para a in-

E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

A

Inspecção Nacional das
Actividades Económicas diz que, durante a
actividade de inspecção
realizada no período de 6 a 10 de
Julho foram suspensos mais cinco estabelecimentos do sector da
indústria de panificação no país.
O facto foi revelado na terça-feira, em Maputo, por Tomás
Timba, director nacional de Operações da Indústria, Comércio,
Turismo e Transporte, na qualidade de porta-voz da INAE.
Falando numa conferência de
imprensa, Tomás Timba, disse
que as cinco padarias suspensas
fazem parte de um conjunto de
149 entidades panificadoras inspeccionadas no referido período.
Com a suspensão destas cinco
padarias, sobe para doze o número de padarias proibidas de
funcionar, pelo menos temporariamente, devido a várias irregularidades, muitas das quais
relativas à falta de higiene.

Tomás Timba afirmou, na
ocasião, que a subida do preço
do pão que se regista em Moçambique relaciona-se com o
aumento do preço da farinha de
trigo no mercado, motivado, em
grande medida, pelas restrições
na circulação de mercadorias
nas fronteiras, impostas pela
pandemia do novo coronavírus.
A INAE diz que o pão subiu, em
geral, 1,00 metical e 2,50 meticais.
A INAE diz também que, ainda no período de 6 a 10 de Julho,
fiscalizou um total de 871 unidades económicas e foram incinerados 2.116 produtos diversos, que
se encontravam fora do prazo.
Segundo disse Tomás Timba, no sector da restauração,
comércio geral e estabelecimentos de diversão nocturna
foram encerrados cinquenta estabelecimentos em todo o país,
destacando-se a cidade de Maputo, com 37 estabelecimentos
encerrados, devido à violação
das normas do estado de emergência. (Eugénio da Câmara)
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“Standard Bank” promove
imersão empresarial para
pequenas e médias empresas
A

s pequenas e médias
empresas moçambicanas vão beneficiar,
de 10 a 14 de Agosto, de um programa de imersão empresarial, denominado
#Ideate Bootcamp, promovido
pelo “Standard Bank”, através
da sua “Incubadora de Negócios”, em parceria com a “Eni
Rovuma Basin”, no âmbito da
promoção de ligações comerciais e oportunidades para este
segmento de empreendimentos.
A formação será ministrada de forma virtual e tem como
objectivo apoiar as pequenas e
médias empresas na validação
dos seus modelos de negócio,
para garantir a sua sustentabilidade e escalabilidade. Ela
surge no âmbito da implementação do “Plano de Conteúdo
Local” do projecto “Coral Sul”.
Durante cinco dias, os participantes vão obter ferramentas e utilizar
metodologias que irão permitir elaborara, avaliar, melhorar e comunicar os seus modelos de negócio.

São elegíveis para este programa empreendimentos formalmente registados em Moçambique,
com pelo menos dois anos de
actividade e com receita anual
comprovada, devendo, para o
efeito, apresentar um alvará válido, uma cópia do Boletim da
República, o registo comercial,
a prova do endereço comercial e
o Número Único de Identificação
Tributária (NUIT) da empresa.
Os candidatos devem ter uma
empresa nas áreas de agricultura,
energias renováveis, lavandaria,
fabrico de móveis, transporte de
mercadorias, logística, armazenagem, transporte de pessoas, mecânica, construção civil, construção
de estradas, alimentação, recrutamento, gestão de resíduos sólidos
ou saúde e segurança no trabalho.
São estimuladas para se candidatarem empresas baseadas na
província de Cabo Delgado, criadas por mulheres ou por jovens
empreendedores e as que adoptam
princípios de economia circular.

Autoridade Tributária apreendeu cerca de
800.000 litros de combustível não declarado

A

Autoridade Tributária
apreendeu, na semana passada, cerca de
800.000 litros de combustível, que se encontrava num
armazém aduaneiro, algures na
cidade da Matola. É apontada
como causa da apreensão a não
declaração às autoridades aduaneiras da importação da referida mercadoria dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
Segundo os procedimentos
aduaneiros, a importação de combustível deve ser declarada às Alfandegas num prazo de cinco dias
depois da chegada ao país, o que
não se verificou na importação da
referida mercadoria. Esta irregu-

laridade foi constatada no âmbito
do trabalho interno de validação e
reverificação de processos aduaneiros. A não declaração desta
mercadoria lesaria o Estado em
cerca de oito milhões de meticais.
No passado mês de Junho, foram apreendidos cerca de 80.000
litros de combustível, declarados às Alfandegas como estando em regime de trânsito para
a África do Sul, no entanto foi-lhe dado um destino diferente.
Na semana passada, as Alfândegas de Moçambique, em
Sofala, apreenderam, por tentativa de descaminho, cerca de
240.000 litros de combustível,
acondicionado em seis camiões-

-tanque com capacidade de
40.000 litros cada. O descaminho
desta mercadoria lesaria o Estado em um milhão de meticais.
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“Standard Bank” anuncia financiamento
de 485 milhões de dólares para o
projecto “Mozambique LNG”

O

“Standard Bank” é
uma das principais
instituições financeiras nacionais envolvidas no financiamento de um
total de 15 biliões de dólares
norte-americanos para o projecto “Mozambique LNG”, liderado pela empresa multinacional
francesa “Total”, na Bacia do
Rovuma, cujo contrato de financiamento, confirmando o
acesso ao crédito, foi assinado
na quarta-feira, 15 de Julho.
O custo total de 20 biliões de
dólares norte-americanos para o
projecto, para o qual foi tomada
uma decisão final de investimento em Junho de 2019, inclui componentes “onshore” e “offshore”,
custos associados à construção de
infra-estruturas que serão partilhadas com o projecto da Área 4 adjacente, e custos de financiamento.
Este projecto, dirigido pela “Total”, será o primeiro empreendimento de gás natural liquefeito
“onshore” de Moçambique, inicialmente constituído por duas
plataformas de gás natural liquefeito, com uma capacidade total de
12,9 milhões de toneladas por ano

(MTPA), para apoiar o desenvolvimento dos campos “Golfinho/
Atum”, localizados inteiramente dentro da Área “offshore” 1.
O projecto assegurou com sucesso o total de 11,1 milhões de toneladas por ano de vendas de gás natural liquefeito a longo prazo com os
principais compradores de gás natural liquefeito na Ásia e na Europa.
O “Standard Bank” contribuiu
com um total de 485 milhões de
dólares norte-americanos para
esta operação e desempenha as
funções: (i) Subscritor Líder Pri-

mário, (ii) Agente da Facilidade
de Crédito garantido pela ECIC,
(iii) Banco da Conta Doméstica,
(iv) Agente Doméstico de Garantias da CSA, (v) Agente Internacional de Garantias da CSA, (vi)
Entidade de Custódia de Garantias
da CSA, (vii) Agente Doméstico
de Garantias partilhadas da Área
1, (viii) Agente Internacional de
Garantias partilhadas da Área 1,
(ix) Entidade de Custódia de Garantias partilhadas da Área 1 e (x)
Agente do Grupo Inicial da Área 1.
Este projecto consolida a po-

sição de Moçambique como
um importante produtor e fornecedor regional e global de
gás natural liquefeito e será o
maior investimento privado realizado no continente africano.
O “Standard Bank” considera
que esta operação faz jus à sua experiência na área de petróleo e gás
no Continente, em geral, e em Moçambique, em particular, consolidada ao longo dos anos por uma
equipa composta por profissionais concentrados em resultados.
A participação do “Standard

Bank” reflecte também o compromisso de capitalizar o potencial do
país, como um futuro gigante produtor e exportador gás natural liquefeito, impulsionando, desta forma, o crescimento de Moçambique.
Este é o segundo projecto de
gás natural liquefeito a ser financiado pelo “Standard Bank”
em Moçambique, depois de, em
2017, ter concedido financiamento comercial para a construção da Plataforma Flutuante de
Gás Natural Liquefeito do Coral
(FLNG), sendo o único financiador africano no Acordo Financeiro.
A “Total E&P Mozambique
Area 1, Limitada”, uma subsidiária integral da “Total SA”, opera
na Área “offshore” 1 com uma
participação de 26,5%. Os co-investidores incluem a “ENH
Rovuma Área Um, S.A.” (15%),
a Mitsui E&P Mozambique Area 1
Limited” (20%), a “ONGC Videsh
Rovuma Limited” (10%), a “Beas
Rovuma Energy Mozambique
Limited” (10%), a “BPRL Ventures Mozambique B.V.” (10%),
e a “PTTEP Mozambique Area
1 Limited” (8,5%). (Redacção)

Província de Maputo recebe mais
material de protecção da COVID-19

A

província de Maputo
recebeu, na sexta-feira, 17 de Julho, mais
materiais de protecção da pandemia da COVID-19, destinado a profissionais de saúde e também a
pessoas infectadas pelo vírus,
com dificuldades em respirar.
O equipamento foi doado
pela “Mozal” e é constituído
por 180 pares de botas, 16.200
luvas cirúrgicas, 20 termómetros infravermelhos, 1.250
máscaras de oxigénio para
adultos, 250 máscaras de oxigénio para crianças, 12.960
máscaras
cirúrgicas
N95,
20.000 aventais descartáveis,
1.000 macacões, 25.920 barretes e 17.780 batas descartáveis.

A secretária de Estado da
província de Maputo, Vitória
Diogo, enalteceu o importante
papel que os parceiros sociais
do Estado têm realizado no âmbito do programa de resposta à
COVID-19, tendo enaltecido a
necessidade da conjugação de
esforços por diversos agentes
para encarar o futuro imediato,
a “nova normalidade”, com determinação de contribuir para
o desenvolvimento do país.
Ocorreu um gesto semelhante, também na mesma província, com o donativo de 100.000
máscaras reutilizáveis, fornecidas pelo Governo português,
através do Instituto de Cooperação e da Língua Portuguesa
“Camões”, e pela “Rede Aga

Khan para o Desenvolvimento”.
As máscaras foram fabricadas pela “Moztex”, unidade fabril do grupo “Aga
Khan”, com sede na Matola.
Vitória Diogo referiu, na ocasião, que o apoio é oportuno e de
importância imensurável para a
resposta provincial à pandemia
da COVID-19, e acrescentou que
o mesmo é de uso obrigatório e
vai servir principalmente a grupos vulneráveis na província e
aos sectores que estão geralmente mais expostos ao risco, devido à sua natureza profissional.
Participaram
na
cerimónia de doação dirigentes do
Estado português e do grupo “Aga Khan”. (Redacção)

