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Proposta de Lei já está no Parlamento

“Uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em primeira classe e 
ajudas de custo para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes, dentro do 
País ou no estrangeiro, com direito à protecção especial” - Artigo 6, alínea i)
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Destaques

  Fernando Veloso e 
  Borges Nhamirre

O presidente Armando Gue-
buza, que é também chefe do 
Governo, está a preparar para 
si e membros da sua família, re-
galias chorudas para o que resta 
do mandato presidencial e após 
a retirada. Vai custar ao Estado 
muitos milhões todos os anos.

Através de Lei que quer que 
passe pela Assembleia da Repú-
blica, o Governo, sob chancela 
do primeiro-ministro, Alberto 
Vaquina, já depositou no Parla-
mento uma proposta de lei que 
não está agendada para a sessão 

que começa esta quarta-feira 
(16 de Outubro de 2013) mas 
isso não significa que a Comis-
são Permanente não possa evo-
car motivos para que isso ainda 
aconteça antes do fim do ano. 

Os direitos e regalias implicarão 
no ano em que a lei vier a ser apro-
vada – e pode ser este ano – “um 
impacto orçamental adicional ao 
Orçamento do Estado estimado 
em 46.121.500,00 MT (quaren-
ta e seis milhões, cento e vinte e 
um mil e quinhentos meticais”.

Os mais de 46 milhões de me-
ticais são apenas o que a lei, se 
vier a ser aprovada pelo Parla-
mento, acrescentará de despesa 

ao Estado já este ano ou no ano 
em que vier a ser aprovada, para 
além do que já gasta hoje o che-
fe de Estado, Armando Guebuza.

Entre outras regalias que à fren-
te abordamos nesta peça, desta-
cam-se: “Uma viagem anual de 
férias, com passagens aéreas em 
primeira classe e ajudas de custo 
para si, cônjuges e filhos menores 
ou incapazes, dentro do país ou no 
estrangeiro, com direito à protec-
ção especial” e “um subsídio de 
reintegração equivalente a 10 anos 
de vencimento base actualizado”.

O vencimento base actualizado, 
caso a lei venha a ser aprovada 
como o Conselho de Ministros 

propõe, será uma variável que mu-
dará sempre que haja alterações 
do salário base do chefe de Estado.

O salário base anual do chefe 
de Estado no ano em que Arman-
do Guebuza ascendeu ao poder 
era de: 1.596.600,00 Meticais, 
segundo estimativas do “my sala-
ry”, uma página da web. O men-
sal era de 133,050 mil meticais.

Actualmente, com as actu-
alizações, estima-se que Gue-
buza tenha salário base aci-
ma de 200 mil meticais/mês.

As viagens, podendo ser para 
qualquer parte do mundo, são uma 
variável extremamente onerosa.

A Lei, nos termos da propos-
ta do Conselho de Ministros, 
terá efeitos retroactivos: “entra 
em vigor na data da sua publi-
cação e produz efeitos a partir 
do ano de 1994”, o que signifi-
ca que a ser aprovada abrangerá 
também Joaquim Chissano, o 
antecessor de Guebuza na Pre-
sidência, mas excluirá Samora 
Machel, o primeiro presiden-
te de Moçambique, já falecido. 

Caso incluísse todos os pre-
sidentes desde a fundação do 
Estado moçambicano, o valor 
dos salários de 10 anos seria atri-

buído aos herdeiros de Samora.
Nos termos da proposta de 

lei que o Conselho de Minis-
tros enviou ao Parlamento, “o 
cônjuge e herdeiros sobrevi-
vos têm direito a uma pensão 
de sobrevivência equivalente 
a cem por cento do seu venci-
mento ou pensão actualizados”. 

O Parlamento terá agora a úl-
tima palavra, embora se saiba 
que o actual chefe de Estado é 
também presidente do Partido 
Frelimo que detém uma Bancada 
Parlamentar com maioria quali-
ficada cuja decisão não poderá 
ser contrariada pela oposição.

De salientar, também, que a 
Assembleia da República nun-
ca reprovou uma proposta do 
Governo. Prevaleceu sempre a 
vontade da maioria que susten-
ta o Governo: a bancada parla-
mentar do Partido Frelimo, que 
recebe ordens do próprio Guebu-
za como presidente do Partido.

O Ministério das Finanças, se-
gundo um documento em nosso 
poder (Parecer 23/GM/MF/2013, 
de 31 de Maio), assinado pelo res-
pectivo ministro Manuel Chang 
refere que “analisada a proposta 

(Continua na página seguinte)

Proposta de Lei já está na Assembleia da República

Guebuza quer direitos e regalias 
milionários
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Aqui a seguir publica-
mos, na íntegra, a funda-
mentação e os exactos ter-
mos do projecto submetido 
pelo Conselho de Ministros 
à Assembleia da República.

A fundamentação esteve 
na forja desde Maio de 2012. 

Fundamentação

“A Lei 21/92, de 31 de De-
zembro, foi aprovada num 
contexto em que o País ainda 
não tinha experiência conso-
lidada sobre o tratamento que 
deveria ser legalmente conce-
dido a um Presidente da Re-
pública, em Exercício ou Após 
a Cessação das suas Funções.

Considerando a experiência 
adquirida ao longo do tempo 
e que decorre nomeadamente 
da aplicação da referida Lei, e 
atendendo ainda, o desenvolvi-
mento do País, e do Estado de 
Direito, a dignidade e o papel 
que desempenha um Presi-
dente da República, mostra-se 
necessário desenvolver os de-
veres e direitos estabelecidos.

A presente proposta vem, 
assim, renovar os deveres, 
direitos e regalias estabe-
lecidos do Presidente da 
República, em exercício e 
após cessação de funções. 
Maputo, Maio de 2012.”

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

LEI N.º /2012 de de

Havendo necessidade de 
desenvolver os deveres e os 
direitos do Presidente da Re-
pública, em exercício e após 
a cessação das suas funções, 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 
179 da Constituição, a Assem-
bleia da República determina:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1
(Objecto)

A presente lei regula os 
deveres, direitos e rega-
lias do Presidente da Repú-
blica, em exercício e após 

de Lei que fixa os Direitos e Re-
galias do Presidente da República 
em Exercício e Após a Cessação 
de Funções, constata-se que da 
sua aprovação e aplicação resulta-
rá um impacto orçamental adicio-
nal para o Orçamento do Estado, 

a cessação das suas funções

Artigo 2
(Âmbito de Aplicação)

A presente lei aplica-se ao 
Presidente da República em 
exercício de Funções e após a 
sua cessação, seu cônjuge, des-
cendentes menores ou incapa-
zes, bem como aos ascendentes 
do primeiro grau ao seu cargo.

CAPITULO II
(DEVERES, DIREITOS 

E REGALIAS DO PRESI-
DENTE DA REPÚBLICA 

EM EXERCÍCIO)

Artigo 3
(Deveres do Presidente da 
República em exercício)

1. O Presidente da República 
em Exercício tem, além do es-
tabelecido pela Constituição da 
República e demais leis relativas 
aos titulares de órgãos executi-
vos do Estado, o dever de depo-
sitar anualmente, no Conselho 
Constitucional, uma declaração 
sobre o seu património e outros 
rendimentos, nos termos da lei.

2. A declaração referida no nú-
mero anterior compreende, tam-
bém, o património e outros ren-
dimentos individuais dos filhos 
menores ou incapazes e do cônju-
ge, salvo se em relação a este vigo-
re o regime de separação de bens.

Artigo 4
(Direitos e Regalas do 

Presidente da República 
em exercício)

O Presidente da Repúbli-
ca em exercício tem, além 
dos estabelecidos nas demais 
leis, os seguintes direitos:

a) Vencimento, abono para 
as despesas de representação, 
ajudas de custo e outros subsí-
dios mensais a serem fixados 
pelo Conselho de Ministros;

b) Viaturas ou outros meios de 
transporte, necessários e adequa-
dos ao exercício das suas funções;

c) Viaturas ou outros meios 
de transporte para uso pessoal;

d) Residência oficial e uma re-
sidência para utilização privada;

estimado em 46.121.500,00 no 
presente exercício económico, 
conforme abaixo se descrimina:

– Equipamentos e Viatu-
ras = 22.060.000,00 Meticais;

– Bens e Serviços = 
2.859.000,00 Meticais;

e) Assistência médica e me-
dicamentosa para si, cônjuge, 
filhos menores ou incapazes e 
ascendentes de primeiro grau a 
seu cargo;

f) Protecção especial para as 
residências de sua propriedade 
pessoal.

CAPÍTULO III
DEVERES, DIREITOS E 

REGALIAS DO PRESIDEN-
TE DA REPÚBLICA 

CESSANTE

Artigo 5
(Deveres do Presidente 

da República após a cessação 
de funções)

O Presidente da República, 
após a cessação de funções, 
além dos deveres estabelecidos 
na Constituição da Repúbli-
ca e nas demais leis, responde 
criminalmente por actos es-
tranhos ao exercício das suas 
funções perante o Tribunal Su-
premo, nos termos da Lei Or-
gânica dos Tribunais Judiciais.

Artigo 6
(Direitos e Regalias do 

Presidente da República 
após a cessação)

1. O Presidente da Repú-
blica, após a cessação de fun-
ções tem, além dos estabe-
lecidos nas demais leis, os 
seguintes direitos e regalias:

a) Gabinete de trabalho;
b) Oficial às ordens;
c) Regime de segurança e pro-

tecção especial, para si, cônjuge, 
filhos menores ou incapazes e as-
cendentes de primeiro grau a seu 
cargo;

d) Tratamento protocolar com-
patível;

e) Lugar protocolar em 
função das precedências defini-
das pelo Protocolo do Estado;

f) Passaporte diplomático para 
si, cônjuge e filhos menores ou 
incapazes;

g) Vencimento, despesas de re-
presentação e subsídios mensais 
actualizados;

h) Passagens áreas em primei-
ra classe e ajudas de custo, quan-
do viaje em missão de serviço 

– Transferências à Famí-
lia = 19.402.500,00 Meticais;

– Demais despesas com Pes-
soal = 1.800.000,00 Meticais”.

Na Assembleia da Repúbli-
ca a proposta está classifica-
da com a referência AR-VII/

de Estado, dentro do País ou no 
estrangeiro;

i) Uma viagem anual de fé-
rias, com passagens aéreas em 
primeira classe e ajudas de 
custo para si, cônjuge e filhos 
menores ou incapazes, dentro 
do País ou no estrangeiro, com 
direito à protecção especial;

j) Pessoal de Protecção e As-
sessoria, em caso de viagens para 
dentro e fora do País;

k) Viatura, de uso pessoal, para 
si, cônjuge e filhos menores ou 
incapazes a seu cargo;

l) Assistência médica e me-
dicamentosa para si, cônjuge, 
filhos menores ou incapazes e 
ascendentes do primeiro grau a 
seu cargo;

m) Protecção especial da sua 
residência;

n) Uma verba destinada à ma-
nutenção e equipamento da sua 
residência;

o) Subsídio de reintegração 
equivalente a 10 anos do venci-
mento base actualizado;

2. O disposto na linha h) do 
número anterior não abrange as 
viagens ao exterior a convite de 
instituições estrangeiras.

3. Os valores relativos às rega-
lias referidas nas alinhas g) e n) 
do número 1 do presente artigo 
são fixados pelo Conselho de 
Ministros.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS 

E TRANSITÓRIAS

Artigo 7
(Transmissão do direito ao 
subsídio de reintegração)

Em caso de morte do Presiden-
te da República, no exercício ou 
após a cessação de funções, antes 
da percepção do subsídio de rein-
tegração, o direito a este subsídio 
transmite-se aos seus herdeiros, 
nos termos gerais de direito.

Artigo 8
(Pensão de sobrevivência)
1. Em caso de morte do 

Presidente da República em 
exercício ou após a cessão de 
funções, o cônjuge e herdeiros 
sobrevivos têm direito a uma pen-
são de sobrevivência equivalente 

Prop.Lei/333/24.06.2013. Está 
a cargo da Primeira Comis-
são, ou seja, Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Di-
reitos Humanos e Legalidade.

A Proposta submetida à As-
sembleia da República (AR) foi 

a cem por cento do seu venci-
mento ou pensão actualizados.

2. O direito referido no núme-
ro anterior extingue-se quando 
altere o estado civil do cônjuge 
sobrevivo, quando os descen-
dentes incapazes se tornem ca-
pazes ou atinjam a maioridade 
civil, ou ainda quando ocor-
re a morte dos ascendentes.

Artigo 9
(Perda de Direito)

1. Perde os direitos esta-
belecidos nesta Lei, o Pre-
sidente da República que 
tenha sido destituído do 
cargo ou tenha renunciado.

Artigo 10
(Regulamentação)

Compete ao Conselho de Mi-
nistros regulamentar a presente 
Lei, no prazo de 90 dias a con-
tar da data da sua publicação.

Artigo 11
(Vigência)

A presente lei entra em vi-
gor na data de sua publicação 
e produz efeitos a partir do ano 
de 1994. 

Artigo 12
(Revogação)

É revogada a lei n.º 21/92, de 
31 de Dezembro, e toda a legis-
lação que contrarie a presente 
Lei.

Aprovada pela Assembleia da 
República, aos       de       de    2012

A PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA

VERÓNICA NATANIEL 
MACAMO NDLOVO

Promulgada aos     de   2012
Publique-se.

O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

ARMANDO EMÍLIO 
GUEBUZA

assinada pelo primeiro-ministro 
Alberto Clementino António Va-
quina, a 05 de Junho de 2013. 
Deu entrada na Secretaria-Geral 
da AR a 06 de Junho de 2013 e 
foi mandada distribuir aos de-
putados a 24 de Junho de 2013.

(Continuação da página anterior)

Projecto de Lei
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  Bernardo Álvaro

A Renamo cumpriu com a sua 
promessa de não retomar o diálo-
go com Governo, caso este não 
aceitasse a participação dos fa-
cilitadores nacionais, jornalistas 
e observadores internacionais. 
Nesta segunda-feira, que estava 
prevista a realização da XXIV 
ronda, a Renamo abandonou a 
sala, exigindo que a delegação 
do Governo aceitasse chamar 
para a sala os facilitadores Dom 
Dinis Sengulane e o profes-
sor Lourenço do Rosário, bem 
como os jornalistas, a fim de 
“ouvirem o que se está a discu-
tir e como está a ser discutido”.

Quando eram 10 horas, 
uma hora depois da hora ha-
bitual do início do diálogo, 
quase sem a presença dos jor-
nalistas, as delegações já se 
encontravam fora da sala.

A Renamo, que prometeu vol-
tar na próxima segunda-feira 
para prosseguir com diálogo, 
diz que não haverá nenhuma 
conversa se o Governo não 
aceitar essas suas exigências.

Na XXIII ronda de diálogo, 
realizada na semana passada, as 
partes saíram do encontro sem 

nenhum acordo político em torno 
da legislação eleitoral, mormente 
os princípios de paridade nos ór-
gãos eleitorais a todos os níveis.

Tal como aconteceu nas rondas 
anteriores, o impasse voltou a 
prevalecer com a Renamo através 
do chefe da sua delegação, Sai-
mone Macuiana, a dizer à saída 
do encontro que o seu partido iria 
romper o diálogo com o executi-
vo, caso este não aceite a presença 
dos facilitadores nacionais, obser-
vadores internacionais e de jorna-
listas nas conversações em curso.

Por sua vez, o Governo, atra-
vés do ministro da Agricultura, 
José Pacheco, sempre recusou 
as exigências e ameaças da Re-
namo, argumentando que não é 
preciso a presença de facilitado-
res nacionais e observadores in-
ternacionais ao diálogo “porque 
acreditamos que nós como mo-
çambicanos temos capacidades 
de resolver os nossos problemas 
sem a interferência de outros”.

A Renamo não quer avançar 
para a discussão de outras maté-
rias constantes da agenda antes 
do desfecho do primeiro ponto 
referente à legislação eleitoral.

Peritos militares cada 

vez mais longe

Ainda não estão presentes nes-
te diálogo os peritos em questões 
militares e de defesa e segurança, 
apesar de já estarem constituídas 
as respectivas comissões em am-
bas as partes. Com o rompimento 
de diálogo a efectivar-se, parece 
cada vez mais remota a possibi-
lidade da chegada dos peritos.

A Renamo argumenta que este 
ponto faz parte do número 2 da agen-
da do diálogo referente à matéria de 
Defesa e Segurança, que só pode 
ser discutido depois de ultrapassado 
o primeiro ponto sobre a legislação 
eleitoral  há mais de 10 rondas sem 
desfecho, dado que as partes têm 
estado a extremar as suas posições.

Enquanto os dias vão passando, 
e se aproxima a data das eleições 
autárquicas previstas para dia 20 
de Novembro próximo, a tensão 
política vai subindo e os discursos 
a serem mais inflamados, dado as 
ameaças da Renamo de não vir a 
deixar que esse pleito tenha lugar.

O muito aguardado encontro 
entre o presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza, e o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 
depende do tal encontro de pe-
ritos. (Canal de Moçambique) 

Saimone Macuiana, chefe da sua delegação da Renamo

Promessa cumprida

Renamo abandona sala de 
diálogo exigindo presença 
de observadores
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A primeira-dama vai visitar, 
nos dias 25 e 26 de Outubro 
corrente, a província de Maputo 
e o Governo local está a exigir 
que os empresários da província 
contribuam para a logística que 
só de alimentação está orçada 
em mais de 126 mil meticais. 

Indignados com a situação, 
alguns empresários contactaram 
o Canal de Moçambique para 
denunciar o que consideram “su-
foco e extorsão” para o sector 
privado, uma vez que tanto o Go-
verno como o próprio Gabinete 
da Primeira-Dama têm orçamen-
tos próprios pagos pelos contri-
buintes incluindo os empresá-
rios que são agora solicitados 
para pagar a logística da visita.

Em carta assinada pelo secre-
tário do Governo provincial de 
Maputo, Ali Chaucale, a que o 

Canal de Moçambique teve aces-
so, lê-se que a província “sentir-
-se-ia bastante honrada” com a 
contribuição dos empresários 
para receber a primeira-dama.

“O secretariado da povoação 
de Djuba sentir-se-ia bastante 
honrado com a contribuição de 
V. Excia em apoiar na preparação 
do evento contribuindo com bens 
e valores monetários em confor-
midade com a lista de produtos 
necessários em anexo”, lê-se na 
carta enviada aos empresários. 

Na lista que está em anexo 
aparecem produtos como cabe-
ças de gado, frangos, arroz, fa-
rinha de milho, refrescos, caldos 
até papel higiénico, que os em-
presários devem comprar para 
a recepção da primeira-dama. 

“Isto pode parecer um pedido, 
mas sabemos que é uma ordem e 
quem não contribuir estará lixa-

do”, desabafam os empresários.
De facto não é a primeira vez 

que o Governo de Maputo vai 
ao bolso dos empresários para 
suportar as visitas do casal da 
Ponta Vermelha. Recentemente, 
um outro grupo de empresários 
baseados em Magude contac-
tou o Canal de Moçambique 
para denunciar o Governo lo-
cal que estava a pedir apoio em 
bens e dinheiro para presidência 
aberta de Armando Guebuza.

Um outro mecanismo usado 
pelo Gabinete da Primeira-Da-
ma para extorquir empresários 
e empresas do Estado é a cha-
mada “Revista Chama”, que é 
editada pelo próprio Gabinete da 
Primeira-Dama. É que os empre-
sários recebem cartas da revista 
a “solicitar” anúncios publicitá-
rios. E num País onde a esposa 
do chefe de Estado também tem 

controlo sobre os circuitos do 
poder e da distribuição de car-
gos, nenhum empresário ousa 

em indeferir o pedido de inser-
ção de publicidade na revista 
da primeira-dama. (Redacção)

Governo de Maputo “extorque” 
empresários para visita da primeira-dama

  André Mulungo 

O Governo distrital da Massinga 
recebeu do Fundo de Infra-estruturas 
Distritais em 2012, 11.9 milhões de 
meticais e deste valor 5.4 milhões de 
meticais foram desviados para acertos 
de “última hora” para receber o presi-
dente da República, Armando Guebuza 
e sua esposa, no âmbito da presidência 
aberta e inclusiva àquele ponto do País.  

Esta informação consta de um rela-
tório publicado pelo Centro de Integri-
dade Pública, que refere que tais des-
pesas não estavam previstas no Plano 
Económico e Social Distrital (PESOD).

Com os arranjos feitos pelos diri-
gentes locais para bajular Guebuza, 
actividades como construção de sani-
tários na Cadeia Distrital, construção 
de duas Sedes de Localidade (Rovene 
e Malamba), construção de um Pos-
to Policial (Lihonzuane), construção 
de duas vedações (SDPI e Residên-
cia do Director do SDPI), construção 
de três residências para funcionários 
(Rovene, Chicomo e Guma), cons-
trução de uma Tribuna (Chicomo), 
construção de duas residências para 
funcionários (Rovene e Chicomo) e 
construção da Sede de Rovene, antes 
previstas no PESOD não foram efectuas.

Os fundos desviados são pro-
venientes do Orçamento de Esta-
do gastos para satisfazer Guebuza.

Guebuza e esposa são 
“deuses” no distrito  

“O distrito é frequentemente subme-
tido a uma pressão quando se anuncia 
a visita do presidente e da primeira-
-dama da República”, lê-se no relatório.

A situação propicia falta de trans-
parência na selecção de empreitei-
ros ou pessoal envolvido em obras, 
uma vez que, pela pressão exer-
cida, não se faz concurso público.

As orientações sobre o tipo de despe-
sa que o distrito deve realizar para visitas 
de alto nível, segundo o relatório, têm 
sido de carácter verbal e sem nenhuma 
base clara para a sua fundamentação.”

Reabilitação da sede da Frelimo

Das obras não previstas no Plano 
Económico e Social Distrital (PESOD) 
faz parte a reabilitação da sede do par-
tido Frelimo, segundo consta do Rela-
tório de Rastreio da Despesa Pública 
da autoria do Centro de Integridade 
Pública (CIP), publicado recentemente.

Segundo Técnicos do CIP, a sepa-
ração entre Estado e o partido Frelimo 
na Massinga é quase inexistente. Os 
funcionários do Estado são confron-
tados com saturações de muitas ve-
zes terem de seguir as orientações do 
partido. (Canal de Moçambique) 

Distrito de Massinga

5 milhões para 
financiar de Guebuza 
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Regalias insultuosas 
para um povo sofrido

Os direitos e as regalias do Presidente da República propostos pelo Go-
verno em forma de Lei, depositada na Assembleia da República e que 
constitui matéria de capa desta edição do Canal de Moçambique, não têm 
outra classificação possível senão “insulto”. É um autêntico insulto a um 
povo classificado como o terceiro mais pobre do mundo, querer pagar fé-
rias ao chefe de Estado e seus filhos para qualquer parte do mundo, com 
todas as despesas pagas por contribuições dos mesmos cidadãos que não 
conseguem garantir refeições condignas para as suas famílias.

Dói só de imaginar que aquele jovem que vive no bairro de Chamanculo 
em Maputo, numa casa de madeira e zinco arrendada, ou no bairro de Mua-
tala em Nampula, numa cabana construída de blocos de adobe e coberta de 
sacos plásticos, que todos os dias acorda para ir à Baixa da sua cidade para 
vender roupa usada na rua, paga impostos ao Estado e este, por sua vez, 
quer usar o valor para pagar “férias” em qualquer parte do mundo, ao chefe 
de Estado, no activo ou reformado. Ao chefe de Estado e à sua família.

Dói saber que em cada coisa que se transacciona paga-se um imposto 
qualquer, pelo menos IVA, e saber que parte disso vai para férias de quem 
deveria pensar, primeiro, nos cidadãos que sofrem muito e só depois em si.

Que Governo é este que paga de salário menos de 6 mil meticais a um 
agente da Polícia da Elite  – como o Canal de Moçambique demonstrou 
com o recibo de salário de agente da FIR – e quer pagar 10 anos de salário 
base só de subsídio de reintegração a um presidente que cessa funções?

Ainda este ano vimos médicos a manifestarem-se durante quase um mês 
e mais do que uma vez, resultando disso a morte de cidadãos um pouco por 
todo o País, porque se tinham esgotado as possibilidades de fazer crer ao 
Governo que com os salários que os médicos auferem ainda hoje é impos-
sível estar-se estável e com a cabeça no lugar para se poder tratar doentes 
de forma responsável.

Os médicos exigiam aumento salarial que tinha um impacto orçamental 
adicional no orçamento do Estado que não era nem metade daquilo que é 
agravamento do custo anual das regalias que a proposta da Lei aqui tratada 
pretende conferir ao Presidente da República no activo e após a reforma. 

O Governo fincou o pé, recusando dar aumento aos médicos. Era de toda 
a justiça fazê-lo. Preferiu, contudo, assistir à população a morrer, cadáve-
res a multiplicarem-se nas morgues, como aqui reportámos, para fazer crer 
que não tinha mesmo dinheiro para reconhecer como direito aos médicos 
um salário digno. E negou-lhes esse aumento. E até os acabou por casti-
gar, expulsando-os do Serviço Nacional de Saúde, entre outras autênticas 
barbaridades.

O Governo alega sempre que não tem recursos. E alegou precisamente 
isso quando tratou os médicos de forma completamente selvagem.

Hoje não há médicos suficientes para atender os doentes – nunca houve 
mas agora é pior ainda – mas para que consigam ter o suficiente para viver 
há mais de cinquenta médicos noutros empregos. Entretanto quem precisa 
do Serviço Nacional de Saúde morre sem assistência médica todos os dias, 
até nas grandes cidades. Culpa do Governo que diz que não tem dinheiro 
para coisas essenciais mas depois faz destas barbaridades para se irem 
“embarrigando”, quais chulos do esforço alheio.

Um pouco depois da greve dos médicos terminar, noticiámos aqui no Ca-
nal de Moçambique que o Governo havia aprovado reformas milionárias 
para ministros e ex-ministros, que chegavam ao salário de 200 mil meticais 
por mês para muitos casos. Ministros no activo como Victor Borges, José 
Pacheco, Manuel Chang, Cadmiel Muthemba e outros servidores públicos 
do topo como David Simango, Alcido Nguenha, Castigo Langa, Virgínia 
Matabele, entre muitos outros, estão contemplados pelas reformas, man-
tendo ainda salários dos cargos que ocupam. Para uns há sempre dinheiro 
para se encherem mas para outros nunca há para pagar simplesmente tra-

balho.
Agora é esta proposta de lei que estabelece direitos, deveres e regalias do 

Presidente da República que, segundo o parecer técnico do Ministério das 
Finanças, vai consumir ao Estado, neste exercício económico – caso entre 
em vigor, um impacto adicional de 46.121.500 meticais. De onde virão os 
milhões/ano para as regalias do Presidente da República e seus familiares?

Sábado passado comemorou-se o dia nacional do professor. A tónica das 
reclamações era sobre os magros salários, horas extras atrasadas, más con-
dições de trabalho como, por exemplo, leccionar numa turma de 60 alunos 
sentados no chão. O Governo respondeu que “o País é pobre” por isso não 
pode dar mais do que está a dar? Não pode dar aos professores mas pode 
dar ao ex-Presidente da República?

Porquê Armando Guebuza, tendo o poder de iniciativa legislativa na mão 
através do Governo que chefia, pode mandar aprovar uma lei para aumen-
tar as suas regalias já gordas e vem depois dizer aos cidadãos que o Estado 
que ele dirige não tem dinheiro para pagar a quem trabalha. 

Os professores, polícias, médicos e demais funcionários do Estado que 
não podem mandar aprovar a lei, viverão para sempre com os magros salá-
rios enquanto o Governo repete a ladainha de que “o País é pobre”?

É pobre para umas coisas e tem dinheiro suficiente para satisfazer “chu-
los”?

A lei que Guebuza quer fazer passar na Assembleia da República para 
o seu próprio benefício prevê para si e sua família quando for à Reforma:

a) Gabinete de trabalho;
b)  Oficial às ordens;
c) Regime de segurança e protecção especial, para si, cônjuge, filhos 

menores ou incapazes e ascendentes de primeiro grau a seu cargo;
d) Tratamento protocolar compatível;
e) Lugar protocolar em função das precedências definidas pelo Protocolo 

do Estado;
f) Passaporte diplomático para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes;
g) Vencimento, despesas de representação e subsídios mensais actuali-

zados;
h) Passagens áreas em primeira classe e ajudas de custo, quando viaje em 

missão de serviço de Estado, dentro do País ou no estrangeiro;
i) Uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em primeira classe 

e ajudas de custo para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes, dentro do 
País ou no estrangeiro, com direito à protecção especial;

j) Pessoal de Protecção e Assessoria, em caso de viagens para dentro e 
fora do País;

k) Viatura, de uso pessoal, para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes 
a seu cargo;

l) Assistência médica e medicamentosa para si, cônjuge, filhos menores 
ou incapazes e ascendentes do primeiro grau a seu cargo;

m) Protecção especial da sua residência;
n) Uma verba destinada à manutenção e equipamento da sua residência;
o) Subsídio de reintegração equivalente a 10 anos do vencimento base 

actualizado; 
Será que alguma sociedade civilizada pode aceitar submeter-se a um Go-

verno que não tem dinheiro para pagar salário digno ao Polícia, ao Profes-
sor, ao Médico, ao Enfermeiro, mas tem condições para dar tudo o aqui 
mencionamos a um ex-presidente?

Votar é agora a melhor arma. Ficar em casa ou trocar a dignidade na hora 
de se ir às urnas dá espaço a que pessoas com este carácter trapaceiro as-
cendam. Cabe ao povo decidir o Governo que quer. Os exemplos são mais 
do que muitos. Estes que nos têm governado não servem mesmo. 

(Canal de Moçambique)
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Os econometristas dizem 
que há riqueza suficiente para 
uma distribuição equitati-
va e sustentável no mundo.

Muitos profetas, sá-
bios e cientistas como Karl 
Marx defenderam esta te-
oria e faz todo o sentido.

A Mãe Natureza na sua per-
feição não precisa de provar 
mais, a sua sincronização, 
entre os movimentos planetá-
rios, sistema solar, os ventos, 
as marés, os rios, as florestas 
e a fauna, etc., falam por si.

Os medos, a ignorância, a 
ganância, os complexos, a 
vaidade, o egoísmo, o indivi-
dualismo, a des-socialização 
e a descrença tornaram o ser 
humano insaciável na “rique-
za”, ou seja, grandes quan-
tidades de valores e bens.

Para que serve tanta riqueza 
(dezenas de milhões de dó-
lares) se o Ser Humano para 
viver com SAÚDE e FELI-
CIDADE não depende dela?!

Só se pode comer nor-
malmente 3 refeições 
por dia, dormir 08 horas/
dia, trabalhar 08 horas/
dia, socializar 05 horas/dia.

A alimentação recomenda-
da e saudável é a menos cara 
ou a mais acessível, em outras 
palavras as carnes, os crustá-
ceos, as bebidas alcoólicas e 
os refrigerantes (açucarados), 
estão entre os alimentos mais 
caros e reciprocamente, nefas-
tos a saúde. Por outro lado, a 
Mãe Natureza produz em larga 
escala os alimentos recomen-
dáveis, nomeadamente a água, 
os cereais, legumes, vegetais, 

frutas, peixe, aves, etc. etc., 
que na base da oferta e procura 
naturalmente estes alimentos 
são (deveriam ser) acessíveis 
a todos os Seres Humanos.

Não importa quantos mi-
lhões você tem, só poderá 
dormir numa casa de cada 
vez, andar num carro, avião 
ou barco de cada vez e termi-
nará o seu percurso na Terra 
como todos os outros de mãos 
vazias como veio ao mundo.

Esta longa introdução tem a 
ver com o futuro da economia 
moçambicana. Desde a nossa 
independência temos vivido 
à custa de financiamentos ao 
OGE (Orçamento Geral do 
Estado), produto da riqueza 
de cidadãos de outros países, 
criando uma dependência nas 
nossas opções e soberania.

Essa “ajuda” aparente 
veio acompanhada de vá-
rios instrumentos entre eles 
os de controlo e disciplina:

– FMI/Banco Mundial, 
União Europeia (UE), G19, 
Comunidade Internacional, 
sistemas de especulação finan-
ceira, pressões políticas, etc..

Não querendo discutir neste 
artigo as causas e consequên-
cias do nosso empobrecimento, 
a disciplina exercida por estas 
organizações à gestão macro-
-económica, é real e efectiva 
e, quando convém aos contro-
ladores (nações dominantes) 
melhorar os índices macro-
-económicos de Moçambique, 
fazem-no de um dia para outro.

Porém não podemos ignorar 
a intervenção absoluta destas 
organizações na gestão macro-

-económica da nossa “riqueza”.
Após termos sofrido um con-

flito militar cruel e empobrece-
dor, imposto ao nosso país e 
a muitos outros no continente 
africano, particularmente após 
a Independência, ficou muito 
claro que os nossos países só 
beneficiariam das suas riquezas 
se “partilhassem” com as na-
ções dominantes cuja maioria 
foi colonialista. Uma das cau-
sas do nosso empobrecimento.

A justiça da Mãe Natureza 
poderá ter caprichado a favor 
dos Empobrecidos nos últimos 
anos, divergindo o poder da ri-
queza para o Hemisfério Sul.

A pobreza das nações domi-
nantes finalmente veio ao de 
cima. Em menos de 10 anos 
uma grande parte dos cidadãos 
e empresas perderam 25 a 50% 
da riqueza. Ficamos então a 
saber que muitos desses países 
nunca tiveram riqueza susten-
tável; que alguns, desde a des-
colonização, geriam deficits 
orçamentais iguais aos nos-
sos, e que outros tantos eram 
gigantes com pés de barro.

O desenvolvimento de Mo-
çambique traz desafios para 
os quais não estamos sufi-
cientemente preparados, não 
porque sejamos incapacitados 
intelectualmente – longe dis-
so – mas, porque – como diz 
o velho ditado: “o hábito faz o 
padre” – os nossos governan-
tes foram treinados para gerir 
os poucos recursos financeiros 
ao sabor dos pretensos finan-
ciadores, com todas as limita-
ções sobejamente conhecidas.

A maioria dos nossos polí-

ticos e governantes aceitaram 
e, pior ainda, acreditaram que 
éramos pobres. Fizeram pla-
nos e estratégias para com-
bater a pobreza, fizeram-se 
promessas eleitorais para 
erradicar a pobreza, etc… 
mas poucos perceberam a 
diferença entre EMPOBRE-
CIMENTO E POBREZA.

Os econometristas dizem 
que por volta de 2018/2020 
Moçambique será capaz 
de sustentar o seu OGE 
sem “ajudas” pela primei-
ra vez na nossa história. Fi-
nalmente uma boa notícia!

E como não há sim sem 
senão, a questão que me-
rece discussão é: – O que 
estão os moçambicanos a 
fazer para se prepararem 
para gerir a sua riqueza?

Dizem os sábios que “em 
tempo de guerra prepara-se 
a paz, e em tempos de paz 
prepara-se a guerra”. Assim 
sendo temos 05 anos para 
mudar o paradigma da ges-
tão dos recursos nacionais.

Nestes 05 anos teremos que 
inverter toda a lógica da po-
lítica actual, o perfil dos go-
vernantes, estratégias de dis-
tribuição da riqueza, plano de 
investimentos sustentáveis, 
regras e procedimentos inteli-
gentes, justiça justa, segurança 
pública e territorial adequados, 
entre outras questões impor-
tantes como Saúde e Educação.

Para o efeito temos que co-
meçar imediatamente pon-
do em discussão a todos os 
níveis da sociedade as vá-
rias disciplinas relativas.

Criar leis que limitam o 
tecto de endividamento, por-
que cada político que estiver 
no governo endividar-nos-á 
para cumprir promessas elei-
torais insustentáveis, ganhar 
comissões em hipotéticos 
contratos, cuja dívida será 
paga pelas futuras gerações.

Impor regras e limites com 
uma supervisão e responsabili-
zação nas instituições financei-
ras privadas e públicas que mal 
geridas poderão criar o caos e 
empobrecimento colectivo 
como bancos, seguradoras, 
fundos de pensões e outros.

Temos que formar a nova 
classe governativa e institui-
ções que deverão assegurar os 
destinos de um país económico 
e financeiramente sustentável.

Paradoxalmente é mais di-
fícil gerir riqueza do que em-
pobrecimento. Se não nos 
prepararmos, poderemos vir 
a parecer-nos como os “no-
vos-ricos” que querem com-
prar tudo que vêm, e pensam 
que o dinheiro não acabará.

Para que não caiamos no 
ridículo nem na pobreza por-
que não há riqueza infinita, 
os moçambicanos devem 
priorizar este debate. Neste 
momento da euforia dos Re-
cursos Naturais, os nossos 
dirigentes vendem um aviá-
rio pelo preço de uma moela.

Será um erro gravíssimo 
deixar os políticos, que nun-
ca geraram nem geriram ri-
queza, decidir por NÓS.

A luta continua,
(Canal de Moçambique)

Gestão de riqueza
Por: Amade Camal

Direitos Fundamentais
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Guebuza nada em águas bem 
conhecidas
Por: Alfredo Manhiça  

(Continua na página seguinte)

Excelentíssima Dra. Maria Alice 
Mabota, tanto na sua primeira Car-
ta Aberta aos Libertadores da Pá-
tria, tornada pública no dia 18 de 
Setembro do ano em curso, como 
na segunda, publicada no dia 10 do 
mês em curso, foi sempre claro e 
explícito que as suas inquietações 
e indignações eram dirigidas às 
senhoras e senhores «libertadores» 
da pátria amada. É notório o facto 
que a Dra. Mabota tenha nomeado 
explicitamente 16 figuras. Percebe-
-se! A desencadear a guerra de li-
bertação nacional não foram só 16 
moçambicanos. Tal exclusividade 
privilegiada coube a estas 16 figu-
ras (e a poucas outras que poderiam, 
justamente, ser associadas a estas), 
não tanto por terem materialmente 
empunhado as armas contra o exér-
cito da administração colonial por-
tuguesa, ou contra todos aqueles 
que eram, na altura, considerados 
colaboradores do colonialismo ou 
reaccionários, inimigos da luta de 
libertação, mas pelo facto de terem 
sido os mentores, os «cérebros» 
das ideologias políticas que deviam 
constituir a racionalidade da luta 
armada e guiar o seu andamento. 

Ora, como insiste a Dra. Mabota 
na sua segunda “Carta Aberta aos 
Libertadores da Pátria”, se for a 
estes moçambicanos que as suas 
indignações são dirigidas, e se for 
destes que a Doutora espera uma 
resposta, então, a resposta já foi 
dada: o SILÊNCIO! Este tem sido 
o modo como os senhores que a 
Dra. Mabota chama de libertadores 
da pátria enfrentam as questões cru-
ciais da vida pública, com o silên-
cio emprenhado de cumplicidade. 

De facto, quando em Novembro 
do ano 2000, o jornalista Carlos 
Cardoso foi morto a tiros no cen-
tro da capital, em conexão com o 
seu jornalismo investigativo, que 
na altura indagava sobre a fraude 
de 14 milhões de dólares norte-
-americanos no Banco Comercial 
de Moçambique (BCM), os «liber-
tadores da pátria» esconderam-se 
atrás dos processos judiciários obs-
curos e pilotados, que só serviam 
para fazer tempo e tapar os olhos 
da opinião pública, e não se digna-
ram pronunciar-se sobre a conota-
ção política que aquele crime tinha. 
Quando no dia 11 de Agosto do ano 
2001, o Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) interino 
do Banco Austral, António Siba-
-Siba Macuácua, foi assassinado a 
sangue frio, atirado pelo vão das 

escadas do 10° andar do seu gabi-
nete, houve uma reacção de indig-
nação da parte da opinião pública 
nacional e internacional, mas «as 
senhoras e os senhores libertadores 
da pátria amada» ficaram calados. 
Ora, a morte macabra de Siba-Siba 
ocorreu em conexão com a sua de-
cisão administrativa de publicar no 
jornal Notícias do dia 19 de Junho 
de 2001, uma lista de cerca de 1200 
indivíduos e companhias com em-
préstimos vencidos. Uma lista que 
deixava facilmente transparecer 
que alguns sonantes devedores ti-
nham ficado de fora do anúncio – o 
que suscitava fervorosa curiosidade 
de saber porquê e quem são! Ma-
cuácua tinha também cancelado 
muitos contractos assinados pela 
direcção precedente, inclusivo o 
de Nyimpine Chissano (que Deus 
o tenha «no céu»), filho mais velho 
do então Presidente da República, 
Joaquim Chissano, que tinha sido 
contractado como consultor, com 
um vencimento de 3. 000 dólares 
norte-americanos por mês, embora 
não tivesse nenhuma experiência 
no sector bancário. Poucas sema-
nas após o assassinato, a polícia 
sul-africana (que tinha sido envol-
vida nos processos de investigação 
do crime) entregou ao Governo e 
ao partido Frelimo um dossier mais 
detalhado das suas investigações, 
mas a reacção do partido e do Go-
verno foi o silêncio. Quando no ano 
2010 o portal Wikileaks, citando a 
correspondência diplomática secre-
ta norte-americana, revelou a exis-
tência de uma ligação estreita entre 
o narcotráfico e o poder político de 
Moçambique, incluindo o presiden-
te Armando Guebuza e o seu prede-
cessor, «as senhoras e os senhores 
libertadores da pátria» não só fi-
caram indiferentes a tal revelação, 
mas observaram silêncio também 
quando no dia 16 de Dezembro do 
mesmo ano o partido no poder re-
provou a proposta da Renamo para 
questionar o executivo sobre as ale-
gações tornadas públicas pelo por-
tal. E quando através da instituição 
da Força da Intervenção Rápida, foi 
reintroduzido o uso sistemático do 
instrumento da repreensão e inti-
midação dos que protestam contra 
a violação dos seus direitos, houve 
(e continua haver) protesta da parte 
da maioria dos moçambicanos que 
para o governo e o partido não con-
tam para nada. Da parte daqueles 
que contam não há nenhuma pa-
lavra. Só de longe, lá do fundo do 

túnel, fez-se ouvir a voz do antigo 
Primeiro-Ministro, Pascoal Mu-
cumbi, mas como, por sinal, tal voz 
não teve nenhum eco, ficou abafa-
da. Nem da parte daqueles que em 
nome da tutela dos interesses dos 
eleitores se enriquecem na «casa 
do povo», não houve reacção. 

Senhora Doutora, num Estado de 
direito, uma incompetência e uma 
irresponsabilidade como aquelas 
que chocaram a opinião pública in-
ternacional, em Novembro do ano 
2000, quando 75 pessoas morreram 
asfixiadas, nas celas da polícia, em 
Montepuez, mereciam uma exone-
ração imediata do governo da pro-
víncia onde esta vergonha ocorreu. 
Em Moçambique, José Pacheco, 
que na altura era governador da 
Província de Cabo Delgado, foi 
premiado e feito Ministro do Inte-
rior, em 2005. Quando em Agosto 
de 2012 os bispos católicos de Mo-
çambique publicaram uma Nota 
pastoral – Construir a Democra-
cia para Preservar a Paz -, exor-
tando os moçambicanos e os seus 
governantes a acautelarem-se dos 
constrangimentos que, segundo os 
Bispos, constituem uma ameaça à 
paz e a convivência democrática, o 
chefe do Estado chamou-os «pro-
fetas da desgraça», e os «liberta-
dores» da pátria não reagiram a tal 
irreverência. Neste momento, con-
tamos já com mais de 50 mortos 
em consequência dos incidentes ar-
mados entre os homens armados da 
Renamo e as forças de lei e ordem. 
Estou convencido que alguns entre 
os «libertadores» de Moçambique 
estejam informados dos planos 
bélicos que o executivo tem, mas 
nenhum ousa pronunciar-se no sen-
tido de exortá-lo a redobrar os es-
forços para salvar a paz ameaçada.

Esta divagação da memória que 
recorda alguns (apenas alguns) epi-
sódios que deveriam ter merecido 
uma forte intervenção dos «liberta-
dores da pátria», oferece uma ideia 
do tipo de homens e mulheres que 
os moçambicanos consideram li-
bertadores da sua pátria. O modo 
de comportar-se da classe dirigen-
te moçambicana é como se se tra-
tasse de uma ceita secreta. Neste 
tipo de organizações, os ideais, os 
objectivos e as finalidades procla-
mados publicamente e indicados 
como a essência da organização, 
conhecidos e implementados pela 
maioria dos aderentes e dos subal-
ternos, não correspondem aos reais 
objectivos e finalidades reservados 

só à cúpula da ceita. De facto, neste 
tipo de ceitas os seniores e todos os 
membros que têm acesso à com-
ponente secreta da organização, 
prestam um juramento de nunca 
divulgar, nem denunciar, nem de-
sertar a organização, mesmo se, em 
caso de conflitos entre interesses 
pessoais e interesses da ceita, esta 
tivesse que sacrificar a parte mais 
nobre do indivíduo, como prova-
velmente terá acontecido com a 
Sra. Graça Machel, quando o seu 
saudoso marido foi instantanea-
mente silenciado pelos «assassi-
nos que morrem diariamente uma 
morte lenta na indignidade e infâ-
mia das opções que fazem» (pala-
vras da Graça Machel, Metical, n° 
1057, de 22 de Agosto de 2001). 

Multiplicam-se as vozes que fa-
lam da necessidade de reescrever 
a história da luta de libertação e 
de Moçambique independente. Al-
guns pensam que a verdadeira his-
tória de Moçambique só será escri-
ta quando a Frelimo deixar o poder. 
Outros acham que não seja neces-
sário que a Frelimo saia do poder, 
basta que termine (com a morte 
natural) a geração da luta armada. 
No livro intitulado Uria Simango: 
Um Homem e uma Causa – uma 
descrição detalhada do itinerário 
político do homem que era conhe-
cido unicamente pela etiqueta de 
reaccionário -, o seu autor, Barnabé 
Lucas Ncomo, fala substancial-
mente de duas direcções da Fren-
te de Libertação de Moçambique, 
que conviviam lado a lado durante 
os anos da luta de libertação. Exis-
tia, por um lado, o Comité Central 
(eleito pelo Congresso) que era, 
oficialmente, o órgão máximo do 
movimento. Por outro lado, existia 
um órgão secreto constituído por 
Eduardo Mondlane (quando estava 
ainda em vida), Janet Mondlane, 
Samora Machel, Joaquim Chissa-
no, Marcelino dos Santos, Arman-
do Guebuza, Aurélio Manave, Josi-
na Muthemba, Eugénio Mondlane 
e Francisco Sumbane, entre outros. 
Este grupo reunia-se secretamente 
na casa de Janet e Eduardo Mon-
dlane, na Oyster Bay, para debater 
os assuntos cruciais relacionados 
com o movimento. Era nestas 
reuniões secretas e restritas onde 
as decisões fundamentais eram 
tomadas e posteriormente levadas 
ao órgão decisório oficial – o Co-
mité Central. Segundo o estudo de 
Ncomo, o que esteve na base deste 
estado de coisas era a luta intesti-

na pela hegemonia e pelo controlo 
do poder exercitado de forma neo-
-patrimonial. A fase mais decisiva 
desta luta interna foi caracterizada 
pela sistemática eliminação política 
ou física de todos os que represen-
tavam um obstáculo para o exer-
cício do domínio de tipo neo-pa-
trimonial no seio do movimento.

A existência de um corpo di-
rectivo de facto e um outro corpo 
directivo que só serviria para rati-
ficar e dar o cunho de decisão co-
lectiva àquilo que, na verdade, era 
decisão das partes, faz pensar que 
já durante o tempo da luta armada, 
a «unidade», que muitas vezes é 
invocada nos discursos propagan-
dísticos como o segredo da Vitó-
ria, é um véu que esconde a luta 
irredutível pela hegemonia que se 
travou e continua a ser combatida 
entre os vários interesses. Enquan-
to os guerrilheiros comuns faziam 
sacrifícios nas bases militares e 
batiam-se com o inimigo nas fren-
tes do combate e nas zonas liber-
tadas, a elite estava acantonada na 
Tanzânia, a viver como senhores 
– graças aos fundos que vinham do 
exterior para apoiar a luta armada. 
Foi, portanto, já durante a luta de 
libertação que aqueles que a Dra. 
Mabota chama de «libertadores da 
pátria» começaram a comportar-se 
como oportunistas, caçando posi-
ções de comando e a utilizar tais 
posições para fins pessoais. È mui-
to provável que o actual presidente 
da República e do partido tenha 
exagerado, encanelando tudo o que 
é oportunidade de negócio para o 
circuito da sua família ou dos seus 
delfins, mas ele permite-se agir e 
comportar-se deste modo porque 
sabe que ninguém dos seus cama-
radas tem as mãos limpas e, por-
tanto, em condições de criticá-lo. 
Guebuza sabe muito bem que tipo 
de pessoas compõem o seu gover-
no e que tipo de pessoas influentes 
fazem parte do seu partido e quan-
tos benefícios ilícitos teve e tem 
cada um daqueles que a Dra. Ma-
bota esperava que o interpelassem. 
Tenho a impressão (tomara fosse 
só minha) que «as senhoras e os 
senhores libertadores da pátria» a 
quem a Dra. Mabota faz apelo para 
que intervenham contra o agir de 
Guebuza e sirvam de sua consciên-
cia moral, sejam membros activos 
da ceita secreta que tem Guebuza 
como seu chefe e cujo fundamen-
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tal objectivo é governar Moçam-
bique como se fosse um feudo ou 
propriedade privada de um clube. 
De facto, quase todos os filhos dos 
«libertadores da pátria» tornaram-
-se, de um dia para o outro, mi-
lionário e empresários, incapazes 
de justificar a origem das suas ri-
quezas. Os «seus» libertadores da 
pátria, Dra. Mabota, não podem 
dar nenhuma outra resposta às suas 
inquietações, senão o SILÊNCIO. 

Com muita probabilidade, nas 
próximas eleições, Moçambique 
vai fazer o seu ingresso na lista dos 
países africanos cujos presidentes, 
terminados os seus mandatos cons-
titucionais, procuram formas para 
manter-se no controlo do poder. 
Se esta for a única forma possível 
para proteger a riqueza da origem 
duvidosa, quer a do presidente e 
a da sua filha, quer a dos «liberta-
dores da pátria», então, tudo será 
feito – inclusiva uma guerra – para 
que o chefe de Estado mantenha as 
suas funções. De facto, tudo indica 

que os «camaradas» não quiseram 
apoiar a Chissano quando pediu 
o terceiro mandato porque a sua 
liderança não garantia o controlo 
absoluto do poder político e econó-
mico, da parte da elite do partido. 
Não é por acaso que foi chamado 
um «deixa andar». Um «deixa an-
dar» pode ser um negligente. Não 
me parece que o presidente Chis-
sano tenha sido um negligente no 
exercício das suas funções. Não 
nos esqueçamos que Chissano foi o 
primeiro presidente africano a ven-
cer o prémio Mo Ibrahim de boa 
governação, em 2007. Um «deixa 
andar» pode também ser aquele 
que não assegura suficientemen-
te o «pássaro» e por isso foge-lhe 
nas mãos. Provavelmente este é o 
sentido que o presidente Guebu-
za queria dar à expressão quando 
atribuía-a ao seu predecessor. Isto 
é, a liderança de Chissano não ga-
rantia a perpetuidade da Frelimo no 
poder, segundo a opinião dos «ca-
maradas». Ele era julgado demasia-

do honesto e alguém que pretendia 
aplicar ao pé da letra as regras de-
mocráticas concordadas em Roma.

No dia 10 do mês em curso, o 
governo moçambicano ordenou a 
saída do país do treinador portu-
guês do Costa do Sol, Diamantino 
Miranda, por ter afirmado, no final 
de um jogo, que os moçambicanos 
são ladrões. Muito bem! Palmas 
para o nosso governo que defende 
a «dignidade do país e a honra dos 
moçambicanos». O ridículo é que 
embora o português se tenha ido 
embora, o problema ficou. Os mo-
çambicanos e a opinião pública in-
ternacional continuam a inquietar-
-se sobre a origem da riqueza dos 
«libertadores» da pátria e dos seus 
filhos; em cada controlo a polícia 
de trânsito continua a roubar o di-
nheiro dos transportadores semico-
lectivos e dos outros motoristas; os 
cidadãos que procuram renovar os 
seus documentos, como a Carta de 
Condução, o BI, o Passaporte e ou-
tros, continuam a ser roubados pe-

los funcionários que aí trabalham, 
com a desculpa de ajudar a agilizar 
o processo; no Aeroporto de Mava-
lane, os passageiros continuam a 
ser roubados pelos oficiais alfande-
gários. Isto tudo, e mais outras prá-
ticas desta natureza, não entrou no 
avião com o Diamantino Miranda. 
Ficou em Moçambique. Não é pela 
eliminação de quem denuncia o 
mal que este fica eliminado. Neste 
caso, pelo que me parece, a digni-
dade do país e a honra dos moçam-
bicanos merecem a tutela só e só 
quando a ofensa é verbal. Porque, 
caso contrário, seria de perguntar 
onde está a dignidade daqueles 
moçambicanos que diariamente 
viajam em condições precárias 
porque o agente da polícia, que de-
via disciplinar este procedimento, 
acontenta-se com a nota de 50 Mt 
que cada motorista dos transportes 
semicolectivos enfia nos documen-
tos que entrega o agente, quando é 
interpelado. Não é a isto que se diz 
«ser comprado por um preço de ba-

nanas», ou melhor, com um prato 
de sopa, como dizia o português? 
E quem tutela a estes moçambica-
nos que são ofendidos na sua in-
tegridade física? E porque é que a 
Senhora ministra Helena Taipo não 
intervém também nestes casos?

Dra. Mabota, o caso Miranda 
é indicativo! Ainda que existisse 
alguém entre «as senhoras e os 
senhores libertadores da pátria», 
com coragem suficiente para dizer 
«já chega!» e lançasse uma crítica 
aberta ao sistema cleptocrático ins-
taurado no país, o mais provável era 
essa pessoa tivesse um fim seme-
lhante àquele que teve o português. 

Desculpe-me, Sr. Doutora, pelo 
tempo que perdeu a ler o meu es-
crito. Não foi a mim que dirigiu 
as suas indignações e nem sou 
digno de dar uma resposta a pro-
pósito. Todavia, acho que não é 
pelo facto de eu ser indigno que 
a Senhora deixará de fazer uso 
da minha contribuição se ela fos-
se útil. (Canal de Moçambique)

O significado da condecoração do Presidente 
Guebuza no Uganda pelo Museveni: é para 
“dormirmos sono mesmo”? 
Por: Egídio Vaz  | egidiovaz@gmail.com | www.egidiovaz.com

Quando a 29 Janeiro de 1986 
Yoweri Museveni era empos-
sado como novo presidente de 
Uganda em resultado de uma 
rebelião secessionista por ele 
dirigida que resultou na depo-
sição do então chefe de Estado, 
Tenente-general Bazilio Olara-
-Okello, o seu discurso de toma-
da de poder a muitos animou.

“Os povos da África, o povo 
de Uganda, têm direito a um 
governo democrático. Não é 
um favor de qualquer regime. 
O soberano deve ser o povo, 
não o governo. E eu estou 
aqui para garantir isso. Para 
trazer a normalidade demo-
crática. Não irei perpetrar-me 
no poder” – discursava Yowe-
ri Museveni para o Mundo, 
África e Uganda em particular.

De 1986 a 2013 passam já 27 
anos, praticamente o suficiente 
para que Uganda testemunhasse 
três presidentes reeleitos, caso 
os mandatos de presidente fos-
sem de cinco anos com apenas 
uma reeleição, tal como a ain-
da constituição moçambicana 
comanda-nos, no nosso caso.

Em 2006 Museveni conse-

guiu, através de emenda cons-
titucional, retirar o limite de 
mandatos, não cumprindo, 
assim, a promessa por ele fei-
ta em 2001 quando jurou que 
aquela candidatura era a última.

Recentemente o Presidente da 
República, Armando Guebuza, 
visitou Uganda para junto do seu 
homólogo participar das festivi-
dades dos 51 anos de indepen-
dência. Lá, o nosso presidente 
também foi condecorado com a 
mais importante ordem conhe-
cida por “Ordem Excelente da 
Pérola de África”, na verdade, a 
mais alta distinção atribuída aos 
chefes de Estado naquele país.

Isto acontece depois de em 
Setembro de 2011 o Gover-
no moçambicano ter convida-
do um ditador para participar 
das cerimónias de comemo-
ração do ano Samora Machel.

À custa dos impostos do Es-
tado, Guebuza convidou Denis 
Sassou Nguesso, Presidente do 
Congo Brazzaville, para tomar 
parte das cerimónias centrais 
de homenagem ao primeiro 
presidente de Moçambique in-
dependente, Samora Machel. 

Denis Sassou Nguesso é um 
líder considerado ditador, até 
sanguinário e que dirige com 
mão-de-ferro o seu país. Sas-
sou Nguesso chegou à presi-
dência da República do Congo 
pela primeira vez em 1979 e 
caiu em 1992. Retoma ao po-
der em 1997 depois de depor 
Pascal Lissouba. De lá até hoje 
ele é quem dirige aquele país.

Caros, estes sinais, estas 
companhias do Presidente da 
República devem tirar sono a 
qualquer um. Num momento 
em que o seu mandato chega ao 
fim, recrudesce a propaganda 
enaltecendo a sua figura, num 
momento em que o enfoque de-
veria ser para o partido, como 
estratégia de criar condições 
para o próximo candidato. Por 
outro lado, nunca em nenhum 
momento da história da Freli-
mo como movimento ou parti-
do um líder só foi tão bajulado 
e elevado à categoria de Deus 
como o é agora. A inexistência 
de sinais visíveis de que a sua 
governação chega ao fim e a não 
abertura do ciclo de sucessão 
adensam ainda dúvidas sobre 

as reais intenções deste cidadão 
com relação ao futuro do país. 

Museveni, Sassou Nguesso, 
os dois juraram, tal como o nos-
so presidente jurou em respeitar 
a constituição e a normalidade 
democrática. José Eduardo dos 
Santos também jurou respeitar a 
constituição e está a respeitá-la. 
Mas José Eduardo dos Santos 
contornou a vontade do povo, 
alterando a constituição para 
que o presidente não fosse eleito 
directamente, mas, sim, por via 
do partido que vence a maio-
ria parlamentar. Denis Sassou 
Nguesso conseguiu derrubar 
militarmente Pascal Lissouba e 
desde lá a esta parte manipulou 
sistematicamente as eleições, 
prendeu e aniquilou sistemati-
camente potenciais opositores. 
Yoweri Museveni, outrora tido 
como um líder inspirador, con-
seguiu até agora garantir a per-
petuação no poder através de 
mudanças constitucionais que 
confere reeleições ilimitadas. 

Entretanto, é com este tipo 
de pessoas que o nosso presi-
dente passeia, janta e convive. 

Moçambique deve preocupar-

-se quando “o filho mais que-
rido” recebe premiações de 
pessoas de má conduta demo-
crática. Não honra a ninguém.

Estive a pensar: o que o Presi-
dente Yoweri Museveni estaria 
a dizer ou comentar com o meu 
presidente em relação ao seu 
fim do mandato? Que temas de 
democracia o Presidente Yowe-
ri domina, temas estes passíveis 
de serem passados para o nosso 
presidente, tendo em conta a sua 
experiência de vida e de gover-
nação? Que lições e ilações pode 
o Presidente Yoweri passar para 
o Presidente Guebuza quanto 
a temas como RESPEITO À 
CONSTITUIÇÃO, boa-gover-
nação, inclusão económica, res-
peito de mandatos, aposentação 
e vida após presidência?   Que 
temas de democracia tratam os 
presidentes Mugabe, Yoweri e 
Sassou Nguesso quando se en-
contram com o meu presidente? 

Isto não me tira sono. 
Eu rezo todos os dias para 
que Deus esteja no coman-
do desta gente, pelo menos 
uma vez. (www.egidiovaz.
com; egidiovaz@gmail.com)

Opinião
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Bem, anunciou-se na se-
gunda-feira o vencedor do 
Prémio Mo Ibrahim para 
Boa Governação em Áfri-
ca. E pela quarta vez em 
cinco anos não houve ven-
cedor. O prémio de cinco 
milhões de dólares é dado 
aos antigos chefes de Es-
tado que cumprem com 
vários critérios, entre eles, 
terem abandonado o poder 
voluntário e pacificamente. 
Obviamente, que é muito 
mais complexo que isso.

O único presidente que 
abandonou o poder nos úl-
timos dois anos pacifica-
mente foi Mwai Kibaki do 
Quénia. Mas como o seu 
último mandato foi con-
testado entre alegações 
de envolvimento nas ma-
tanças que se seguiram às 
eleições de 2008, não me-
receu o prémio, segundo 
a Fundação Mo Ibrahim.

Afinal porquê custa tanto 
que haja vencedores para 
um prémio africano para 
ex-presidentes africanos? 
Desde a sua criação em 
2006, apenas teve três ven-
cedores. Apesar de ter pro-
blemas com prémios dados 
a pessoas por terem feito 
trabalho cuja eleição era 
mesmo para trabalharem 
para o bem dos seus países, 
concordo com o princípio 
do prémio: encorajar os 
chefes de Estado a melho-

rarem os seus índices de 
boa governação e liderança.

Agora, será que constitui 
mesmo surpresa que ne-
nhum ex-presidente tenha 
ganho o prémio? Bem, va-
mos pegar um ponto: sema-
na passada os actuais presi-
dentes reunidos em cimeira, 
na capital etíope, Adis-Abe-
ba, criticaram a actuação do 
Tribunal Penal Internacio-
nal. Qual é o pecado do TPI? 
Ter até à data sentenciado 
um ex-presidente africano e 
ter em curso casos que en-
volvem figuras africanas. 
Esquecem-se que Charles 
Taylor, Laurent Gbagbo, 
General Nkunda, Joseph 
Kony, Thomas Lubanga 
Dyilo foram entregues ou 
referidos ao TPI pelos pró-
prios líderes. Esquecem-
-se também que Slobodan 
Milosevic foi o primeiro 
presidente em exercício 
a ser julgado; esquecem-
-se que Ratko Mladic, Zla-
vko Tolomir também estão 
sob as malhas do tribunal. 

Olhemos para o caso de 
Gbagbo. Foi através do 
punho dele que Costa de 
Marfim aderiu aos Esta-
tutos de Roma. Na altura 
fazia-lhe sentido porque 
queria resolver o proble-
ma dos “rebeldes”. Anos 
depois, após ter sido de-
posto, não podia reclamar 
de estar a ser injustiçado.

Aliás, independentemente 

dos sentimentos de injusti-
ça que os líderes africanos 
hoje sentem por causa da 
pretensa africanização dos 
casos em Haia, é preciso 
referir que foram eles os 
que mais apetite mostraram 
quando da criação do TPI 
ao ponto de 34 dos 54 Es-
tados africanos terem acedi-
do aos Estatutos de Roma, 
concedendo ao tribunal ju-
risdição nos seus Estados.

E como diz um ex-basto-
nário moçambicano, “por 
ironia do destino a procura-
dora-geral do TPI é africana 
(da Gâmbia). 5 dos 18 juízes 
do TPI são africanos (Áfri-
ca é o continente com mais 
juízes no TPI) e a Vice-Pre-
sidente do TPI é africana, 
do Senegal. África domina 
os principais postos do TPI. 
Logo está tudo dito quan-
to a perseguir africanos...”

E é bom frisar que o TPI 
não é um tribunal da pri-
meira instância. Ele funcio-
na por complementaridade, 
isto é, o TPI apenas exer-
ce a sua jurisdição quan-
do o Estado parte do qual 
o acusado é nacional ou 
onde o crime foi cometido 
não consegue levar o caso 
ao tribunal ou não mostra 
vontade de julgar o caso.

O exemplo da Quénia é 
mais instrutivo. Inicialmen-
te os casos contra certas 
figuras, entre eles o actual 

presidente, deveriam ter 
sido julgados internamente 
mas o parlamento local não 
conseguiu aprovar os instru-
mentos legais necessários 
para a criação dum tribunal 
especial para lidar com os 
casos. Só assim é que o TPI 
interveio para julgá-los.

O mais engraçado é que 
Quénia foi um dos países 
que mais criticou o líder 
sudanês, Omar al-Bashir, e 
o queria ver em Haia. Hoje 
porque o seu presidente 
tem de se sentar nos ban-
cos do tribunal já critica o 
mesmo tribunal. Como os 
ventos da expediência po-
lítica mudam de rumo...

E é também bom frisar 
que, segundo muitas men-
tes legais, não existe no 
TPI nenhum caso que não 
tenha sido devidamente ins-
truído. Os casos em apreço 
são legalmente legítimos.

Concordo com alguns co-
mentadores que argumen-
tam que muitos africanos 
não têm problemas com 
o TPI. Quem tem proble-
mas contra o TPI são al-
guns líderes africanos que 
deviam ser os primeiros a 
respeitar a legalidade, li-
berdade de expressão, en-
tre outros direitos funda-
mentais, nos seus países.

É tempo dos africanos 
perceberem que os direitos 
humanos são mesmo uni-
versais. Embora eu ache 

que não são perfeitos. Se, 
como africanos, assina-
mos a Carta Universal dos 
Direitos Humanos, temos 
que aceitar implementá-
-los, pelo menos a nível 
dos direitos fundamentais.

Se os líderes africanos, 
com a excepção do Botswa-
na, não querem reconhecer 
o TPI, que mensagem nos 
querem passar? Que podem 
governar e cometer atro-
cidades com impunidade? 
Isto não cheira à hipocri-
sia? Como cidadão afri-
cano, não tenho problema 
nenhum em ver qualquer 
que seja o líder que come-
teu atrocidades contra os 
seus cidadãos a enfrentar a 
justiça. Afinal, internamen-
te muitos são protegidos. E 
a justiça que cega como a 
Sra. Justiça deve ser, tarda.

Posto isto, como é que 
acham que podemos ter um 
ex-presidente africano ven-
cedor do Prémio Mo Ibrahim 
se a mensagem que nos pas-
sam é de que se estão nas 
tintas com os mais elemen-
tares princípios de justiça? 

* Título da respon-
sabilidade do Ca-
nal de Moçambique

** Artigo originalmen-
te publicado na sua pági-
na do Facebook e reedi-
tado e cedido pelo autor 
ao Canal de Moçambique

Qual é o pecado do TPI?*
Por: Bayano Valy**

publicidade
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Por: Alda Salomão (*)

As acusações de “agita-
dores”, “desinformadores” e 
“contra o desenvolvimento”, 
feitas contra os técnicos do 
Centro Terra Viva (CTV), 
especialmente contra a sua 
Directora Geral (DG), são 
a estratégia encontrada por 
alguns membros do governo 
provincial de Cabo Delgado 
e do Distrito de Palma para 
ocultar as grandes questões 
e irregularidades do licen-
ciamento dos projectos de 
exploração de gás em Cabo 
Delgado (Palma) e noutros 
pontos do país. São acusa-
ções feitas com o simples 
intuito de fugir ao facto de 
que, um pouco por todo o 
país, têm estado a ser toma-
das posições e decisões por 
agentes do governo que, de 
forma inaceitável, desres-
peitam os direitos legítimos 
dos cidadãos, especialmente 
os cidadãos e comunidades 
rurais. Aproveitando-se da 
falta de informação e conhe-
cimento, sobretudo conhe-
cimento legal nestas zonas, 
desconsideram a imposição 
legal de prevenção de im-
pactos sociais e ambientais 
negativos no licenciamento 
de projectos de investimento 
e, desviam-se da obrigação 
de priorização de benefí-
cios económicos e financei-
ros para estas comunidades.

Estas acusações, porque 
repetidamente feitas em pú-
blico, impõem que sejam 
esclarecidos, também pu-
blicamente, os factos até 
aqui deliberadamente omi-
tidos e camuflados por de 
trás de grandes discursos 
e entrevistas supostamente 
de combate à pobreza rural. 
São estes factos que origi-
naram a campanha policial 
contra a DG do CTV, que 
agora se estendeu para os 
Paralegais do distrito, for-
mados pela Iniciativa para 
Terras Comunitárias (iTC), 
os quais trabalham com o 
CTV na disseminação de le-
gislação ambiental e sobre 
terras, e na preparação das 
comunidades da Península 
de Afungi para a participa-
ção nas consultas organiza-

das nos diferentes processos 
de licenciamento em curso.

As próprias comunidades 
têm sido vítimas de intimida-
ção e assédio constante por 
parte da polícia local, por te-
rem saído da “escuridão” que 
a ignorância total sobre os 
seus direitos representava. No 
momento em que escrevemos 
este artigo, o Comandante da 
Polícia do Distrito de Palma, 
continuava a impor reuniões 
quase diárias á aldeia de Qui-
tupo, a mais visada para o re-
assentamento, com o objectivo 
único de dissuadir os membros 
daquela comunidade de levan-
tarem questões relativas aos 
seus direitos sobre a terra e de 
se oporem ao reassentamento. 
A polícia é hoje o instrumen-
to através do qual se pretende 
impor o poder e os interesses 
dos investidores, manipulando 
processos, paralisando mentes 
e silenciando vozes. É com a 
escolta da polícia que circu-
lam os técnicos e consultores 
da empresa Anadarko, respon-
sáveis por abordar o assunto 
do reassentamento junto das 
comunidades porque se consi-
dera que as comunidades não 
devem apresentar as suas in-
quietações, mesmo sendo ab-
solutamente legítimas, porque 
isso constitui “violência con-
tra o governo. Aliás, da boca 
dos governantes do Distrito 
de Palma, técnicos do CTV 
e doutras ONGs locais ouvi-
ram pronunciamentos como:

• “Desde quando é que um 
membro da comunidade de 
Quitupo sabe o que é lei?”; 

• “O Governo e a empresa de-
cidiram que as pessoas têm de 
ser reassentadas, e isso vai acon-
tecer quer queiram quer não”; 

• “O CTV e as comunidades 
devem saber que não têm o po-
der de travar um projecto e que 
nem tudo deve ser feito dentro 
da lei”.

Parece-nos muito simplista, 
cómodo e conveniente cultivar 
a percepção de que os moçam-
bicanos que ocupam cargos 
públicos são, necessariamente, 

os moçambicanos mais patrio-
tas e que, por ocuparem esses 
cargos estão, automaticamente, 
mais preocupados com a pro-
tecção e desenvolvimento do 
país e das comunidades do que 
todos os outros cidadãos do 
país. A prática, infelizmente, 
tem dado inúmeras mostras de 
como funcionários do governo 
lideram actos ilegais e até cri-
minosos, em prejuízo de todos 
nós, incluindo dos próprios in-
vestidores. A 13 de Setembro 
passado, a aldeia de Quitupo 
foi o palco donde se exibiram 
dados do que poderá revelar-se 
como uma das maiores fraudes 
montadas dentro do governo, 
nos últimos tempos, para bur-
lar e prejudicar os cidadãos 
e interesses nacionais, num 
chocante negócio de açambar-
camento de terras. O próprio 
governo exibiu documentos, 
supostamente actas de consul-
tas, sobre assuntos claramente 
distintos da ocupação de terras, 
e onde constavam assinaturas 
de pessoas que disseram nun-
ca terem pegado numa caneta 
nas suas vidas. É de interes-
se público que se esclareça 
como e por quem terão sido 
produzidas as supostas actas 
e apostas as assinaturas que 
constam daqueles documentos.

Não fazer ou não dizer nada 
sobre esta situação não é opção 
para o CTV. Por isso, indica-
mos abaixo as questões de di-
reito e de facto, que na nossa 
opinião, merecem atenção e 
intervenção urgente de todos, 
mas sobretudo das institui-
ções do Estado, responsáveis 
por assegurar a legalidade e 
a proteção dos direitos e inte-
resses dos cidadãos deste país.

1. Legitimidade das Acti-
vidades das Organizações da 
Sociedade Civil

A liberdade de associação 
está consagrada no artigo 52 da 
Constituição e os cidadãos são 
livres de exercer e gozar desta 
liberdade, desde que não con-
trariem os limites constitucio-
nais, não violem a lei e não per-
turbem a ordem e tranquilidade 
públicas.Para além disso, as or-
ganizações da sociedade civil 

que intervêm na área do am-
biente e recursos naturais, têm 
a sua existência e acções legiti-
madas por instrumentos legais 
como a Lei das Associações 
(Lei Nº8/91, de 18 de Agos-
to) e a Lei do Ambiente (Lei 
Nº.20/97, de 1 de Outubro).

Como tivemos a oportuni-
dade de esclarecer em comu-
nicado de imprensa, publicado 
nos órgãos de comunicação so-
cial no passado mês de Agos-
to, o trabalho que o CTV está 
a realizar foi expressamente 
solicitado pelo Administra-
dor do Distrito de Palma. No 
entanto, como resposta às re-
clamações da comunidade de 
Quitupo sobre a maneira ir-
regular como os processos de 
licenciamento dos projectos 
de gás estão a acontecer, espe-
cialmente o facto de não terem 
sido consultadas no proces-
so de atribuição da licença de 
uso da terra para os investido-
res, o governo distrital decidiu 
questionar a legitimidade de o 
CTV e outras Organizações da 
Sociedade Civil, defenderem 
os direitos das comunidades. 

De facto, no momento em 
que este artigo é publicado, 
uma equipa de ONGs inte-
grando o CTV, a MULEIDE 
(Associação Mulher, Lei e De-
senvolvimento) e a ASPACAD 
(Associação dos Paralegais de 
Cabo Delgado) está a ser proi-
bida pelo Administrador do 
Distrito de Palma de preparar as 
comunidades para os processos 
de consultas sobre o licencia-
mento ambiental, porque essa 
preparação, segundo ele, “está 
a dificultar o trabalho do go-
verno, porque as comunidades 
agora fazem muitas perguntas 
sobre leis”. Por isso, exigem-
-se credenciais, autorizações, 
guias de marcha e outros docu-
mentos, mesmo a organizações 
que, como o CTV, existem 
há mais de dez anos, devida-
mente autorizadas, pelo pró-
prio governo, para operarem 
em todo o território nacional.

Estranhamos também que 
depois de encontros de apre-
sentação do trabalho do CTV, 
também na sua qualidade de 
coordenador do secretariado 

da Plataforma da Sociedade 
Civil para Recursos Naturais 
e Indústria Extractiva, reali-
zados com representantes do 
Governo central, provincial e 
distrital, desde Fevereiro de 
2013, estas mesmas institui-
ções venham hoje declarar 
que “a Directora Geral do 
CTV saiu de Maputo directa-
mente para a aldeia de Quitu-
po, sem se apresentar ao Go-
verno Provincial e Distrital”. 
Quando recordados sobre os 
encontros acima menciona-
dos, ocorreu-lhes apenas di-
zer que “a apresentação foi 
verbal e não escrita”, como 
se os documentos, sejam eles 
credenciais, autorizações ou 
guias de marcha, (que só po-
derão vir do próprio CTV), 
possam resolver as questões 
de fundo que a seguir men-
cionamos. Ninguém até hoje 
respondeu à pergunta colo-
cada pelo CTV, sobre se o 
governo, a qualquer nível, 
tem legitimidade para im-
pedir que o CTV ou outra 
organização desenvolva as 
suas actividades em qualquer 
parte deste país, quando tais 
actividades sejam legais e in-
tegradas na agenda do desen-
volvimento nacional. Aguar-
damos esclarecimentos sobre 
este assunto, que sabemos 
ser preocupação de várias 
ONGs nacionais, em todo 
o país.Precisamos de saber 
donde vem a proibição de as 
ONGs, legalmente constituí-
das, visitarem e trabalharem 
em qualquer comunidade 
deste país. Precisamos de sa-
ber porque é que precisamos 
de pedir mais autorizações ao 
governo, fora do processo da 
aprovação dos nossos esta-
tutos, e da apresentação dos 
nossos planos de trabalho aos 
diferentes níveis do governo. 
Ainda que tivesse sido esse 
o caso, qual a base legal da 
proibição de se sair directa-
mente de Maputo a Quitupo?

Esquecendo-se de que 
muitos dos técnicos do pró-
prio governo que trabalham 
nos ministérios, nas direções 
provinciais e nas adminis-

PROJECTOS DE EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL EM PALMA:

As questões de fundo por de trás das
acusações de “agitadores,”proferidas 

contra o Centro Terra viva
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trações dos distritos não 
são oriundos dos territórios 
onde actuam, as Organi-
zações da Sociedade Civil 
(OSCs) que trabalham em 
Palma têm sido apontadas 
como sendo “pessoas e or-
ganizações “de fora” que 
vêm a Palma envenenar as 
comunidades contra o go-
verno e contra o desenvol-
vimento das comunidades”.

Quando questionada pela 
comunidade de Quitupo, a 
13 de Setembro, sobre os 
motivos que ditaram o in-
terrogatório da DG do CTV 
pela polícia de Palma, a 
Secretária Permanente do 
Governo da Província de 
Cabo-Delgado comentou 
que “ninguém é proibido 

É com base nesta e noutras 
disposições da Lei do Ambien-
te que temos defendido que a 
Licença para o Uso e Aprovei-
tamento da Terra, emitida pelo 
Ministro da Agricultura em 
Dezembro de 2012, foi feita em 
violação do princípio da prece-
dência da licença ambiental aci-
ma exposto, pois não deveria 
ter sido emitida antes da emis-
são desta licença. A explicação 
obtida junto do MICOA, que 
pensamos corroborar a nossa 
posição, é de que foi decidido 
que se deveria “abrir uma ex-
cepção” ao projecto da Anada-
rko, para acelerar o processo de 
licenciamento desta empresa e, 
assim, permitir que a mesma 
conseguisse os financiamentos 
necessários para a implemen-
tação do projecto de exploração 
de gás natural. Quanto a nós, 
esta excepção, feita por um 
órgão sem competência para 
o efeito, representa a primeira 
irregularidade grave, nome-
adamente a ilegitimidade do 
Executivo de abrir excepções a 
leis, quando estas não o fazem 
no seu próprio texto, ou quan-
do o Parlamento, único órgão 
competente para esse efeito, 
não o tenha feito por lei ulterior.

O que para nós é mais sur-
preendente é que, tanto do lado 
do MICOA como do lado dos 
assessores da própria empresa, 
parece haver desconhecimento 
da lógica por de trás da deter-
minação legal de que a licença 
ambiental deve preceder as de-
mais licenças. Ambos defende-
ram recentemente em público a 
posição de que era preciso atri-
buir o DUAT à empresa para 
que se pudesse realizar o estudo 
de impacto ambiental. Quanto a 
nós, o princípio da precedência 
da licença ambiental é a expres-
são legal dum importante pilar 
da sustentabilidade ambiental, 

de ser interrogado pela polí-
cia, mas ninguém deve entrar 
na casa dos outros sem pedir 
licença”. Isto não só não res-
pondeu à pergunta, como faz 
subentender que as áreas das 
comunidades são “casas” dos 
membros do governo geridas 
por estes, onde os residentes 
não têm cara, voz ou opinião.

À mesma pergunta feita 
pela DG do CTV à Ministra 
dos Recursos Minerais, esta 
governante comentou que lhe 
chegaram informações de que 
a equipa do governo, lidera-
da pela Secretária Permanente 
provincial, havia sido agredi-
da! Educar e informar cidadãos 
é violência contra o governo?

Tanto quanto sabemos, na 
ordem jurídica moçambicana 

o princípio da prevenção. De fac-
to, a Lei do Ambiente, no Artigo 
1, Nº.5, esclarece que a Avaliação 
do Impacto Ambiental (AIA), que 
serve de base para o licenciamento 
ambiental, é um instrumento de 
gestão ambiental PREVENTI-
VA. A falta de entendimento destes 
princípios básicos da política e da 
legislação ambiental, representam 
uma fragilidade grave e inaceitável 
da parte dum ministério que tem 
como mandato, entre outros, “Ve-
lar pela introdução de uma cultu-
ra de sustentabilidade no processo 
de tomada de decisões em maté-
ria de gestão e uso de recursos 
naturais, principalmente na fase 
de planificação e exploração”… 
(Veja-se Estatutos do MICOA).

Durante a consulta pública so-
bre a AIA, realizada em Maputo 
a 9 de Setembro de 2013, e em 
encontros com o MICOA antes e 
depois disso, fomos informados 
ainda de que se decidira inverter a 
ordem de precedência das licenças 
porque “seria complicado para o 
investidor realizar a AIA sem ter 
o DUAT da área”. Este argumento 
preocupou-nos porque, para além 
de confirmar que o licenciamento 
de projectos está a ser conduzido à 
margem da lei, deixou transpare-
cer a existência de uma confusão 
entre a necessidade de determi-
nação da base territorial para 
a realização da AIA e a necessi-
dade de emissão do DUAT sobre 
a área pretendida. Parece-nos 
que o MICOA e os assessores 
da empresa confundiram “iden-
tificação prévia do terreno” com 
“obtenção prévia do DUAT”... 
(Vejam-se Artigos 25 e 27 do 
Regulamento da Lei de Terras).

É nosso entender que o inves-
tidor precisa apenas de indicar ao 
governo a área que, podendo, ten-
ciona ocupar para a implantação 
do seu projecto. Com base nessa 
indicação, o governo pode, nos 
termos da lei, determinar que seja 

ninguém tem o poder de limitar 
ou impedir que as OSCs desen-
volvam as suas actividades em 
qualquer parte deste país, sen-
do tais actividades legais. Nes-
tes termos, é importante que se 
esclareça a razão pela qual o 
Governo tem estado a proibir 
que as organizações da socie-
dade civil, legalmente constitu-
ídas, realizem as suas activida-
des em qualquer comunidade 
deste país. Apesar das barreiras 
ilegais impostas, as OSCs es-
tão determinadas a continuar 
firmes na realização daquela 
que consideram ser uma das 
mais nobres acções que qual-
quer cidadão e/ou instituição 
pode realizar: partilhar, de for-
ma construtiva, conhecimento 
e informação. Se isto agora 

realizada a AIA sobre a zona pre-
tendida. Em situação ideal, o go-
verno já deveria ter os instrumen-
tos necessários para orientar os 
investidores para os lugares certos 
(apropriados para a actividade em 
causa e com o mínimo de confli-
tos), nomeadamente o zoneamen-
to ecológico e os planos de uso da 
terra, acompanhados da respectiva 
avaliação ambiental estratégica. 
Em alguns casos, estes instrumen-
tos até já existem mas simples-
mente não são usados. Achamos, 
por isso, que a AIA pode e deve 
ser realizada antes da emissão do 
DUAT, até porque, o processo da 
AIA pode e deve inviabilizar qual-
quer pretensão de ocupação de ter-
ras que não tenha sido devidamen-
te aprovada naquele processo. No 
caso de Palma, a possibilidade de 
afectar negativamente várias fa-
mílias, forçando-as a um reassen-
tamento involuntário com todos os 
efeitos perniciosos destes proces-
sos, pode ser considerada um risco 
fatal do projecto, inviabilizador 
da sua implantação na área sobre 
a qual já recai o DUAT emitido 
precocemente a favor da empresa, 
ou da sua implantação nos moldes 
até aqui pretendidos. Neste caso, a 
pergunta legítima a colocar será: 
porquê se gastou tempo e recur-
sos financeiros num processo de 
licenciamento com valor precário 
e utilidade duvidosa? Ou seja, se a 
Licença Ambiental é que determi-
na a validade das demais licenças, 
como prescreve o Artigo 15 supra-
citado, qual terá sido o objectivo 
e utilidade da emissão antecipa-
da duma licença do uso da terra?

Por outro lado, qual a utilida-
de do processo de licenciamento 
ambiental se a ocupação da terra 
para os fins e nos moldes preten-
didos pela empresa já foi auto-
rizada, sem que antes tivessem 
sido identificados e avaliados os 
impactos sociais e ambientais do 
projecto como determina a lei? 

Estamos perante mais um caso 

constitui crime, aguardamos 
que o digam publicamente.

2. Precedência da Licença 
Ambiental

O nosso entendimento em 
relação aos processos de li-

1. O licenciamento e o registo das actividades que pela sua 
natureza, localização ou dimensão, sejam susceptíveis de pro-
vocar impactos significativos sobre o ambiente, são feitos de 
acordo com o regime a estabelecer pelo governo, por regula-
mento específico.

2. A emissão da licença ambiental é baseada numa avaliação 
do impacto ambiental da proposta de actividade e precede a 
emissão de quaisquer outras licenças legalmente exigidas 
para cada caso.

que justificadamente levanta dú-
vidas sobre o papel e relevância 
do MICOA, e exacerba descon-
fianças sobre o já muito propalado 
negócio de açambarcamento de 
terras, sob a capa de investimentos 
para o combate à pobreza. Aliás, a 
pressa com que o DUAT foi emi-
tido, à entidade a favor de quem o 
DUAT foi emitido, e o facto de o 
beneficiário desse direito ser uma 
outra entidade ainda, impõem que 
se esclareça publicamente a razão 
pela qual foi necessário retirar o 
DUAT das comunidades, espa-
lhando o espectro e a incerteza do 
reassentamento sobre as mesmas.   

Estamos perplexos com a ta-
manha confusão demonstrada no 
processo de licenciamento do uso 
da terra em benefício das empre-
sas de exploração de gás em Pal-
ma. O negócio entre a Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH) e a Anadarko, para a ob-
tenção do DUAT em nome da 
Rovuma Basin Logistics (de que 
ambas são sócias), assim como 
o contrato de cessão do DUAT 
subsequentemente firmado, entre 
a RBL e a Anadarko, levantam 
questões éticas e legais da maior 
seriedade e, certamente ficarão 
registados como uma das maiores 
acrobacias legais e empresariais 
da história da promoção de in-
vestimentos estrangeiros no país.

3. Atribuição do DUAT para 
Investimentos em Áreas Comu-
nitárias 

A Constituição da República, 
a Lei de Terras e o respectivo re-
gulamento, contêm disposições 
claras que orientam o licencia-
mento da ocupação de terras por 
investidores públicos ou privados 
em áreas ocupadas por comuni-
dades rurais. Em nosso entender, 
são as seguintes as regras/pas-
sos principais para a atribuição 
de DUATs para fins económi-
cos, em sequência legalmente 

cenciamento de grandes e 
pequenos projectos com 
impactos ambientais signi-
ficativos, tem sido guiado 
pelo Artigo 15 da Lei do 
Ambiente, que abaixo trans-
crevemos na íntegra, com 
destaque e sublinhado nosso.

prescrita, e as irregularidades 
cometidas no caso de Palma:

a) Consultas comunitárias: 
Para além do prescrito na Lei 
de Terras e no seu Regulamento 
(Artigos 25 e 27), o Ministé-
rio da Agricultura aprovou em 
2010 um Diploma Ministerial 
sobre Consultas que impõe a 
realização de pelo menos duas 
consultas comunitárias. Neste 
ponto importa fazer notar que, 
para além da obrigação de um 
aviso prévio de 15 dias e da rea-
lização de pelo menos duas reu-
niões para consulta, esta tem um 
conteúdo determinado por lei, 
nomeadamente “ a confirma-
ção de que a área está livre e 
não tem ocupantes”. Ademais, 
o parecer do administrador, 
subsequente a esta consulta, 
tem igualmente um conteúdo 
legalmente pré-determinado, 
ou seja “o parecer do Admi-
nistrador do Distrito incidirá 
sobre a existência ou não, na 
área requerida, do direito de 
uso e aproveitamento da terra 
por ocupação. Caso sobre a 
área requerida recaiam outros 
direitos, o parecer incluirá os 
termos pelos quais se regerá a 
parceria entre os titulares da 
terra, com direitos adquiridos 
por ocupação e o requerente.

No caso de Palma, é já so-
bejamente sabido que a área 
pretendida pelo projecto tem 
ocupantes que não foram con-
sultados, quer sobre a pretensão 
dos investidores de ocuparem 
a sua terra, como sobre a con-
sequência de tais ocupantes te-
rem de ser reassentados. Neste 
caso, e por muito esforço feito 
pelo governo para mostrar o 
contrário, a verdade é que não 
houve uma única consulta sobre 
a atribuição do DUAT para o 

Artigo 15.º
(Licenciamento Ambiental)
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projecto, tanto quanto à forma, 
como quanto à substância. De 
facto, nestes aspectos, as duas 
reuniões realizadas a 7 e 24 de 
Agosto de 2012, enfermaram de 
vícios graves que, salvo melhor 
entendimento, impõem a nuli-
dade do DUAT, especialmente 
depois de ter sido exibido pu-
blicamente, a 13 de Setembro 
de 2013, na Aldeia de Quitupo, 
perante câmaras da televisão 
nacional (TVM), e blocos de 
notas de jornalistas, o esquema 
com o qual se pretendeu burlar 
o Estado e os seus cidadãos. 

Técnicos da Direcção Pro-
vincial de Agricultura de Cabo-
-Delgado, associados a técnicos 
da ENH, mostraram que foram 
forjados documentos e falsifica-
das assinaturas, para “compor” 
actas de consultas comunitárias 
e permitir assim a emissão do 
DUAT. Este acto ainda constitui 
crime no nosso país, e estamos 
convictos de que o Ministério 
Público encetará as diligências 
necessárias para o apuramento 
de responsabilidades. Em para-
lelo, estamos esperançosos de 
que Sua Excelência o Ministro 
da Agricultura tomará a inicia-

c) Processo de extinção 
do DUAT por interes-
se público: O Artigo 18 
da Lei de Terras determi-
na, de forma taxativa, as 
circunstâncias em que o 
DUAT pode ser extinto. 
Foram até agora infrutífe-
ras as tentativas do CTV 
de obter esclarecimen-
tos sobre qual dos funda-

tiva de declarar a nulidade deste 
DUAT e, com isso, repor a legali-
dade no licenciamento do projec-
to. Para benefício de todo o públi-
co, a TVM deveria ser autorizada 
a exibir integralmente a filmagem 
do referido encontro, cuja cópia 
pode ser também obtida no CTV.

b) Parcerias entre investido-
res e comunidades: Hoje sabe-se 
também que para além de não ter 
sido realizada nenhuma consulta 
comunitária sobre o licenciamen-
to do uso da terra, nos termos e 
para os efeitos determinados na 
lei, não foi discutida nem nego-
ciada qualquer parceria entre as 
comunidades e os investidores, 
quer no âmbito da consulta, quer 
noutro contexto qualquer. Na 
verdade, vezes sem conta ouvi-
mos os aldeões comentarem que 
apenas queriam saber as razões 
porque terão de ser reassentados, 
o tamanho da fábrica que os obri-
ga a sair, o destino que seguirão, 
e os termos e condições em que 
a sua mudança será efectuada. 

Por uma questão de coerência 
do próprio governo e outros secto-
res, importa fazer notar que muito 
recentemente o Fórum de Consul-

mentos terá determinado a 
extinção do DUAT das co-
munidades e a sua transfe-
rência para a RBL, e sobre 
o processo de expropriação 
seguido e legalmente impos-
to como condição sine qua 
non para a emissão da licen-
ça de uso da terra. Os dados 
que temos até ao momento 
indicam ter havido também 

tas sobre a Terra (FCT), no docu-
mento intitulado “Directrizes para 
o Reforço da Segurança de Posse 
de Terras das Comunidades Ru-
rais e para Parcerias entre Comu-
nidades e Investidores”, aprovado 
na generalidade na sua IV sessão 
(realizada em Inhambane, em No-
vembro de 2012) recomendou que 
sejam privilegiadas parcerias em 
que se mantém o DUAT na posse 
das comunidades, mas possibi-
litando, com base em condições 
e termos previamente acordados 
entre as partes, que os investidores 
usem terras comunitárias para os 
seus projectos. É também enten-
der dos membros do FCT, que o 
reassentamento deve ser uma de-
cisão excepcional devidamente 
fundamentada. O FCT recomen-
dou igualmente que, ao contrário 
do que acontece actualmente, as 
parcerias sejam formalizadas por 
via de contratos ou outros docu-
mentos que lhes confiram valor le-
gal, sendo um deles o“Contrato de 
Cessão de Exploração” (que, em 
nosso entender, melhor seria de-
signado por “Contrato de Cessão 
do DUAT”), previsto no Artigo 15 
do Regulamento da Lei de Terras, 
mas ainda não regulamentado.

irregularidades em relação 
a este aspecto, pois o DUAT 
foi emitido sem que, parale-
lamente, se tenha conduzido 
o processo de expropriação, 
e sem o pagamento prévio 
de indemnizações ou com-
pensações, como impõe o 
Artigo 19, Nºs.3 e 4, do Re-
gulamento da Lei de Terras. 
Supomos que o Ministro da 

No caso de Palma, foi este con-
trato que, segundo a ENH, o go-
verno firmou com a Anadarko. 
Estranhamente, ao invés de or-
ganizar e apoiar as comunidades 
locais, já detentoras do DUAT por 
direito constitucional, o governo 
preferiu retirar injustificadamente 
o DUAT da posse das comunida-
des, para que fosse uma empresa 
privada, criada exclusivamente 
com esse propósito, a negociar um 
contrato de cessão do DUAT com 
a Anadarko, sem conhecimento ou 
qualquer benefício financeiro ou 
doutra natureza para as comuni-
dades afectadas. A maneira como 
as comunidades foram margina-
lizadas deste processo, levanta 
também questões sobre o papel e 
relevância das recomendações do 
FCT. Estamos todos ansiosos por 
conhecer os termos e condições 
em que este negócio foi firmado e, 
num contexto em que se aventa a 
hipótese de reassentamento, a in-
formação sobre o valor deste con-
trato será de muita utilidade como 
referência para as negociações de 
compensações e ou indemnizações 
para as comunidades afectadas. 

Tanto quanto muitos de nós sa-
bemos, o FCT constituiu um gru-

Agricultura deverá ter emiti-
do a declaração de extinção 
do DUAT das comunidades, 
mas aguardamos, há já três 
meses, por resposta ao pedi-
do de esclarecimentos sobre 
este assunto. Quanto à reti-
rada do DUAT da posse das 
comunidades, esclarecimen-
tos obtidos da Ministra dos 
Recursos Minerais e do Mi-

po de trabalho que está ainda 
a trabalhar na regulamentação 
deste tipo de contrato, para que 
haja uma base legal para a sua 
operacionalização. Na ausência 
de qualquer instrumento regula-
dor, será de todo útil que a ENH 
ou o Ministério da Agricultura 
(MINAG) venham a público 
esclarecer as bases legais que 
possibilitaram a conclusão do 
contrato com a Anadarko. Não 
podemos deixar de recordar 
neste contexto, e ainda com bas-
tante estranheza, que o MINAG 
retirou da agenda da V Sessão 
Ordinária do FCT, realizada 
em Gondola em Abril do ano 
corrente, os pontos relativos à 
adopção formal das Directri-
zes acima citadas e à proposta 
de Regulamento da Cessão do 
DUAT. Porque esta supressão 
foi feita unilateralmente e em 
pleno decurso da referida ses-
são, sem qualquer justificação 
dada aos participantes, pergun-
tamo-nos se isso terá tido algu-
ma coisa a ver com este caso.

Indicamos abaixo algumas 
das disposições mais rele-
vantes sobre consultas comu-
nitárias, parcerias e contra-
tos de cessão de exploração.

nistro da Agricultura, indi-
cam que o facto deveu-se 
à preocupação de se não 
emitir o DUAT a favor de 
uma empresa estrangeira e 
de mantê-lo nas mãos do 
Estado. No entanto, estes 
argumentos são destruí-
dos pelo facto de o DUAT, 

(Continuação da página anterior)

(…..)
4. A celebração de contrato de cessão de exploração está igualmente sujeita a aprovação prévia da entidade que autorizou o pedido de aquisição ou de reconheci-

mento do direito de uso e aproveitamento da terra e, no caso das comunidades locais, depende do consentimento dos seus membros.
5. Os contratos de cessão de exploração só são validos quando celebrados por escritura pública.

1. Para a realização de projectos de investimentos privados que impliquem a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra, será feito um trabalho para a 
identificação prévia do terreno, envolvendo os Serviços de Cadastro, as autoridades locais, o qual será documentado no esboço e memória descritiva, seguindo-se do 
disposto no artigo 24 do presente Regulamento.

1. Os Serviços de Cadastro enviarão ao Administrador do respectivo distrito um exemplar do pedido, para efeitos de afixação do respectivo Edital e obtenção do seu 
parecer, prestando-lhe a assistência técnica necessária para a recolha de informações sobre o terreno pretendido e os terrenos limítrofes. 

2. Será feito um trabalho conjunto, envolvendo os Serviços de Cadastro, o Administrador do Distrito ou seu representante e as comunidades locais. O resultado desse 
trabalho será reduzido a escrito e assinado por um mínimo de três a um máximo de nove representantes da comunidade local, bem como pelos titulares ou ocupantes 
dos terrenos limítrofes.

3. O parecer do Administrador do Distrito incidirá sobre a existência ou não, na área requerida, do direito de uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação. 
Caso sobre a área requerida recaiam outros direitos, o parecer incluirá os termos pelos quais se regerá a parceria entre os titulares da terra adquiridos por ocupação e 
o requerente.

Artigo 15 (Regulamento da Lei de Terras)
(Transações relativos a prédios rústicos)

Artigo 25 (Regulamento da Lei de Terras)
(Projectos de investimento Privado)

Artigo 27 (Regulamento da Lei de Terras)
(Parecer da Administração do Distrito e consulta às comunidades locais)

(Continua na página seguinte)
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d) Delimitação prévia e 
prioritária de terras comuni-
tárias para efeitos de implan-
tação de projectos: Como se 
disse acima, a legislação sobre 
terras orienta a ocupação de 
terras comunitárias através de 
vários mecanismos, sendo, por 
isso, de lamentar que o governo 
ignore tais orientações e opte 
por gerir o uso e ocupação da 
terra rural, como se houvesse 
um total vazio legal. De facto, 
um dos mecanismos previstos 
para a prevenção de conflitos, 
e para o reforço da segurança 
de posse de terras pelas comu-
nidades rurais no contexto de 
projectos económicos e promo-
ção do desenvolvimento rural 
sustentável, é a delimitação 
das terras das comunidades. 
O Anexo Técnico ao Regula-
mento da Lei de Terras, apro-
vado pelo Diploma Ministerial 
Nº.29-A/2000, de 17 de Março, 
indica, no Artigo 7, Nº.1, que 
a delimitação de terras deve 
ser feita prioritariamente nos 
casos (a) onde haja conflitos; 
(b) nas áreas das comunida-
des locais onde o Estado e/ou 
outros investidores preten-
dem lançar novas actividades 
económicas e/ou projectos e 
planos de desenvolvimento; 
(c) a pedido das comunidades. 
O mesmo Artigo determina, 
no seu Nº.4, que “quando a 
delimitação for efectuada por 
causa da existência de novas 
actividades económicas e/
ou projectos e planos de de-
senvolvimento, os custos são 
suportados pelos investidores.

Apesar de a Iniciativa para 
Terras Comunitárias (iTC) 
ter programado a delimitação 
de terras das comunidades de 
Palma, em cumprimento dos 
ditames do Anexo Técnico em 
termos de prioridades, nem a 

de facto, ter sido emitido 
a favor de uma empresa 
privada com participa-

Administração do Distrito, nem o 
governo provincial de Cabo delga-
do mostraram, até aqui, qualquer 
interesse em que esta actividade 
fosse realizada, com prioridade 
para as comunidades da Península 
de Afungi, área sobre a qual recai 
o DUAT emitido a favor do pro-
jecto. Na verdade, parece ter havi-
do um desincentivo para que isso 
acontecesse, tendo a intervenção 
da iTC sido restringida às activi-
dades integradas na componente 
de divulgação da legislação, ad-
vocacia e comunicação, desenvol-
vidas pelo CTV (na sua qualidade 
de membro do consórcio da iTC e 
responsável por esta componente).

O CTV tem estado a chamar a 
atenção de todos para a importân-
cia e urgência da delimitação das 
terras das comunidades da Penín-
sula de Afungi, especialmente a 
comunidade de Quitupo, para que 
quando o eventual processo de re-
assentamento tiver de ser discutido 
e decidido, estejam já clarificados 
e acautelados os aspectos legais re-
levantes e se tenha realizado a devi-
da preparação social para o efeito.

Os ataques contra o CTV re-
sultam também da falta de enten-
dimento, por parte dos agentes 
do governo provincial e local, do 
facto de que a preparação social 
que o CTV/iTC estão a realizar, 
bem como a delimitação de ter-
ras também planeada, são uma 
imposição legal, dada a previsão 
de implantação de um grande pro-
jecto económico no distrito. Espe-
ramos, por isso, que, ao invés de 
ver inimigos onde não existem, a 
Administração do Distrito apre-
cie o esforço que o CTV/iTC e 
seus parceiros estão a desenvolver 
para apoiar a sua preparação para 
os desafios que os investimen-
tos actuais e futuros representam.

e) Proibição de titulação do 
direito de uso da terra em áreas 
ocupadas por infra-estruturas 

ção estrangeira, cujo sócio 
estrangeiro recebeu da sua 
contra-parte o direito ex-

petrolíferas e de gás: O caso de 
Palma encerra uma situação legal 
caricata, porquanto nos termos do 
Artigo 20, Nº.3, da Lei de Petró-
leos, “os terrenos onde se encon-
tram as instalações e uma faixa 
circundante a ser definida por re-
gulamento, consideram-se zonas 
de proteção parcial, nos termos 
da legislação sobre o uso e apro-
veitamento de terras”. Por sua 
vez, o Artigo 9 da Lei de Terras de-
termina que “nas zonas de prote-
ção total e parcial não podem ser 
adquiridos direitos de uso e apro-
veitamento da terra, podendo, 
no entanto, ser emitidas licenças 
especiais para o exercício de ac-
tividades determinadas”. A nossa 
conclusão, salvo melhor entendi-
mento, é de que, afinal, a Anadarko 
apenas pode ter uma licença espe-
cial para a ocupação de terras para 
a implantação de infra-estruturas. 

Por isso é que não conseguimos 
calar a seguinte pergunta: afinal, 
porque se entrou nesta azáfama de 
retirada do DUAT das comunida-
des para a RBL, se ninguém pode 
ter DUAT em áreas onde sejam 
implantadas infra-estruturas petro-
líferas ou de gás? Por outro lado, 
a outra pergunta que temos feito 
de forma insistente em todas as 
consultas sobre a AIA, sem termos 
obtido ainda qualquer resposta é: 
afinal, qual o tipo e dimensão das 
infra-estruturas do projecto da 
Anadarko e ENI, e qual a área de 
terra efectivamente requerida para 
a sua implantação? Ainda que nos 
digam que provavelmente tratar-
-se-á da maior fábrica de liquefa-
ção de gás natural do mundo, será 
que ela precisará de ocupar 7,000ha 
de terra para esse efeito, acrescida 
de 18,000ha para uma cidadela 
industrial? Estranhamente, o Re-
latório do Estudo de Impacto Am-
biental (REIA) que foi circulado 
para comentários públicos contém 
esta lacuna grave, que em nosso 

clusivo de usar e fruir desse 
direito. Mas o que é real-
mente curioso é a razão que 

entender deveria ter simplesmente 
impedido o início das consultas.

Ou seja, não existem dados 
neste momento que justifiquem a 
indicação feita pela IMPACTO, 
Lda, de que “muito provavelmente 
a aldeia de Quitupo e os seus dois 
acampamentos de pesca (Milam-
ba I e Milamba II) terão de ser re-
assentados”. Isto é, iniciou-se um 
processo de profunda desestabili-
zação e perturbação social nas co-
munidades da península de Afungi, 
sem que as empresas e o governo 
tenham qualquer fundamento para 
aterrorizar as populações da zona 
com o espectro do reassentamen-
to. A ligeireza com que este assun-
to está a ser tratado deveria, em 
nosso entender, ter já despoletado 
uma auditoria ao processo da AIA. 
Nem o processo de DUAT nem o 
processo da AIA deveriam ter ini-
ciado sem a apresentação das es-
pecificidades do projecto, tal como 
impõe a lei, mas isso não aconte-
ceu. Porquê? Mais uma excepção 
feita à lei? Com que fundamento?

3. Autorização do Reassenta-
mento 

De acordo com comentários do 
MICOA, depois do já tristemen-
te famoso Caso Cateme (Tete), o 
governo decidiu aprovar um re-
gulamento para orientar a tomada 
de decisões sobre os reassenta-
mentos resultantes da implemen-
tação de projectos económicos.

Este regulamento, aprovado 
pelo Decreto No. 31/2012, de 8 
de Agosto, integrou, correctamen-
te, a avaliação da necessidade de 
reassentamento no processo de li-
cenciamento ambiental. Fazemos 
notar que, nos termos do Artigo 
15 deste Decreto, a aprovação 
do Plano de Reassentamento 
precede a emissão da licença 
ambiental. No caso de Palma, o 
reassentamento é o principal im-
pacto negativo significativo da 

terá levado o Estado, titular 
do direito de propriedade da 
terra, a sentir a necessidade 

pretensão da Anadarko e ENI 
de ocupar a Península de Afungi 
para a implantação da fábrica de 
gás liquefeito e infra-estruturas 
de apoio, incluindo áreas de 
habitação para trabalhadores.

Do ponto de vista processu-
al, a combinação entre o Re-
gulamento sobre Avaliação do 
Impacto Ambiental e o Regu-
lamento sobre Reassentamen-
to, impõem que o processo de 
licenciamento ambiental seja 
conduzido de forma substancial-
mente cuidadosa e participativa, 
exigindo várias consultas e au-
diências públicas e, consequen-
temente, um nível adequado de 
preparação de todos os interve-
nientes, como determinam os 
Artigos 13 e 14. O caso de Palma 
mostrou as seguintes situações 
preocupantes e irregularidades:

a) Falta de preparação da 
Administração para a com-
preensão dos vários processos 
de licenciamento e procedi-
mentos inerentes.Pensamos 
que foi este facto que fez com 
que, em momento inoportuno e 
sem consciência do erro, a 18 de 
Setembro de 2013, o Secretário 
Permanente do Distrito (SPD) 
tenha ido à aldeia de Quitupo, 
na companhia de representantes 
da Impacto, Lda e da Anadarko, 
comunicar, alto e em bom som, 
que “estamos aqui para infor-
mar que o governo e a empresa 
decidiram que a comunidade de 
Quitupo tem de ser reassentada 
para a implantação do projecto, 
e a empresa vai explicar como 
é que o processo de reassenta-
mento vai acontecer...”. Perante 
a insistência dos membros da 
comunidade em receber escla-
recimentos sobre a razão pela 
qual a fábrica não poderia co-
-existir com a aldeia, o SPD 

de se atribuir, a si pró-
prio, um direito de uso e 
aproveitamento da terra.

(Continua na página seguinte)

1. O direito de uso e aproveitamento da terra extingue-se:
a) pelo não cumprimento do plano de exploração ou do projecto de investimento, sem motivo justificado, no calendário estabelecido na aprovação do pedido, mes-

mo que as obrigações fiscais estejam a ser cumpridas;
b) por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra por motivos de interesse público, precedida do pagamento de justa indemnização e/ou com-

pensação;
c) no termo do prazo ou da sua renovação;
d por renuncia do titular.
2. No caso de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra, as benfeitorias não removíveis revertem a favor do Estado.

(...)
3. O processo de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra, por motivo de interesse público, será paralelo ao processo de expropriação e é precedido do 

pagamento de justa indemnização e/ou compensação;
4. A declaração de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra é feita pela entidade que autorizou o pedido de emissão do título ou reconheceu o direito de 

uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação.

Artigo 18 (Lei de Terras)
(Extinção do direito de uso e aproveitamento da terra)

Artigo 19 (Regulamento da Lei de Terras)
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respondeu, exasperado, que “a 
decisão já foi tomada e terão de 
sair quer queiram quer não!”. 
Estas afirmações revelaram 
que, por um lado, os técnicos 
do Distrito não compreendem 
os vários processos de licencia-
mento, nem tão pouco a interli-
gação entre os mesmos. O CTV 
participou nesse encontro e tem 
o registo do mesmo para quem 
queira ver e ouvir por si próprio.

b) Falta de uma estratégia 
de comunicação adequada, 
tanto da Administração como 
das empresas. É muito preocu-
pante a falta de uma estratégia 
de comunicação que permita 
compreender as informações 
que a cada momento devem ser 
passadas para o público, espe-
cialmente para as comunidades 
afectadas.Tanto quanto entende-
mos, e isto foi confirmado vá-
rias vezes pelo MICOA, a deci-
são sobre reassentamento ainda 
não foi tomada, simplesmente 
porque ainda não foi concluído 
o processo que poderá permitir 
ao governo tomar tal decisão. 
Então, a pergunta é: porque será 
que o governo provincial e dis-
trital não pára de ir à aldeia de 
Quitupo, e de anunciar o inicio 
do processo de reassentamento, 
quando, de facto, a única coisa 
que pode acontecer legalmente 
neste momento, é o levantamen-
to de dados sócio-económicos 
para a produção do Plano de 
Reassentamento que ainda deve 
passar por várias consultas pú-
blicas antes que a decisão sobre 
se vai ou não haver reassenta-
mento seja tomada? A informa-
ção sobre o assunto do reassen-
tamento foi até aqui gerida da 
pior maneira possível, facto in-
justificado e absolutamente ina-
ceitável, especialmente quando 
se tenta impedir que as comuni-
dades recebam esclarecimentos 
sobre um assunto que abalou 
profundamente as suas vidas. 
Na aldeia de Quitupo, a escola 
ruiu, mas ninguém se interessa 
em reconstruí-la porque “dizem 
que vamos ser reassentados”. 
As casas dos aldeões estão, 
muitas delas, em degradação, 
e nada se faz porque “dizem 
que vamos ser reassentados”. 
Nas machambas, o trabalho 
decorre a meio gás, e as mu-
lheres dizem que há meses que 
não conseguem dormir“porque 
não sabemos quando vamos 
ter de sair”..... Isto não é justo! 

c) Falta de preparação das 
comunidades. A iniciativa do 
CTV e doutras OSCs de esclare-
cer aspectos legais e preparar as 
comunidades para os processos 
de licenciamento tem sido mui-
to mal recebida pelo governo, 
por razões que ainda não conse-
guimos entender. Também não 
conseguimos entender como é 
que o MICOA continua distante 

e sem controlo efectivo dos pro-
cessos. Em vez do MICOA, quem 
está a desdobrar-se em esforços de 
comunicação com as comunida-
des é a Policia, mas com objecti-
vos diferentes do fornecimento 
de esclarecimentos. A Polícia está 
determinada a silenciar e intimi-
dar, a afastar da comunidade to-
das as pessoas e organizações que 
as possam apoiar e esclarecer, e a 
assegurar que a empresa continue 
a fazer corta-matos aos procedi-
mentos legais. Existe muita pressa 
por parte da empresa em obter a 
licença ambiental, prevendo inclu-
sivamente que isso aconteça até ao 
fim de 2013 ou inícios de 2014. No 
entanto, é importante que se escla-
reça que se o processo do reassen-
tamento for minimamente bem 
conduzido, esta licença dificilmen-
te poderá ser obtida em menos de 
12 meses, tal como afirmaram os 
próprios consultores da empresa 
afectos ao processo. A menos que 
o MICOA abra mais exceções.

d) Resistência no uso de Ins-
trumentos de Gestão Ambiental 
e de Terras. A legislação do Am-
biente e do Planeamento e Orde-
namento do Território indicam 
e destacam alguns instrumentos 
concebidos para assegurar o de-
senvolvimento sustentável, com 
destaque para os planos de uso da 
terra. Entre nós levantam-se dú-
vidas sobre a maneira como estes 
instrumentos estão a ser usados 
para informar, atempadamente, 
os processos de licenciamento e 
para prevenir e minimizar con-
flitos entre os diferentes sectores 
e interesses sociais e económi-
cos. Em que medida é que estes 
instrumentos foram produzidos, 
considerados e usados no licen-
ciamento do projecto de Palma? 
Estamos há 8 meses tentando per-
ceber qual o ponto de situação do 
Plano de Uso da Terra do Distrito 
de Palma que, no início do ano, 
nos disseram que estava em fase 
de finalização. Não conseguimos 
até aqui obter resposta ao pedido 
de esclarecimentos sobre o proces-
so que foi e/ou está sendo seguido 
para a sua elaboração, nem sobre 
o papel do Plano na orientação 
das decisões sobre o local de im-
plantação das infraestruturas dos 
projectos de gás. Suspeitamos que 
se trata de um plano que, quando 
for aprovado, não terá outra opção 
senão acomodar a realidade do 
terreno, em termos de ocupação 
de terras, ao invés de orientá-la. 

O governo do Distrito comen-
tou, no início do ano, que estava 
muito preocupado com a demora 
na finalização do plano por parte 
do MICOA pois não tinha uma 
base para decidir sobre os milha-
res de pedidos de ocupação de 
terras recebidos como resultado da 
existência do projecto de gás.Em 
nosso entender, o Plano de Uso 
da Terra facilitaria em grande me-
dida a tomada de decisões sobre 

onde implantar as infraestruturas 
dos projectos de hidrocarbonetos 
e outros interesses económicos e 
sociais. A previsão de ocupação 
das terras das comunidades circun-
vizinhas à de Quitupo, numa área 
de 18,000ha, para a construção de 
uma cidadela industrial associada 
aos projectos de gás, com possível 
reassentamento dessas comunida-
des, segundo comentários de téc-
nicos da ENH, só nos pode fazer 
prever que a confusão está apenas 
no início. A ENH afirma que essas 
comunidades terão de ser reassen-
tadas porque “nunca terão quali-
ficações técnicas para se integra-
rem na dinâmica que será criada 
na área, por isso terão de sair....”

O que significa isto? Vamos 
começar a construir guetos para 
os “externos e estrangeiros”, afas-
tando os ocupantes originários 
simplesmente porque são campo-
neses e pescadores? Camponeses 
e pescadores que sempre vive-
ram naquela região, vão deixar 
de lá poder continuar porque não 
têm “perfil” para viver em cida-
des modernas? Vindo da boca 
de assessores do governo, estas 
afirmações levam-nos a pergun-
tar se o colono regressou disfar-
çado de agente governamental.....

Quanto a nós, e até prova em 
contrário, não existe qualquer jus-
tificação da necessidade de reas-
sentar, nem os aldeões de Quitupo, 
muito menos os ocupantes da área 
pretendida para a edificação de 
uma cidadela industrial. É perfei-
tamente possível e recomendável 
que estas pessoas sejam mantidas 
nas suas áreas e integradas nos 
assentamentos urbanos que even-
tualmente serão erguidos. Depois 
de conhecidos os detalhes das in-
fraestruturas, em termos de dimen-
são e necessidade de terra, a prio-
ridade da ocupação dos espaços 
previstos para habitação moderna 
e convencional, deverá ser dada 
às pessoas locais. Se os trabalha-
dores da Anadarko e ENI podem 
residir na zona, porque será que 
os locais têm de sair? Vamos per-
mitir isto? Defendemos a integra-
ção e priorização dos locais, tanto 
na sua preparação técnica para o 
aproveitamento das oportunidades 
de negócios que os projectos estão 
e continuarão a criar, como para 
a elevação das suas condições de 
vida, mantendo a coesão e esta-
bilidade social necessárias para o 
seu desenvolvimento equilibrado.

Continuaremos a desafiar a 
Anadarko e a ENI a aproveitarem 
a oportunidade que ainda existe de 
serem projectos de referência em 
termos de boas práticas e boa go-
vernação ambiental, social e eco-
nómica. Ao nosso governo, só nos 
resta esperar que tome a liderança 
na correcção dos erros cometidos 
para que os seus discursos sobre 
combate à pobreza, promoção do 
desenvolvimento rural e proteção 
das comunidades rurais, não con-
tinuem a ser contrariados por exi-
bições de fraudes, burlas e coação. 

4. Modelo de desenvolvimen-
to, democracia e justiça

Infelizmente o caso de Palma 
não é o único onde agentes do 
governo lideram processos de to-
mada de decisão em moldes que 
prejudicam as populações. Sem 
educação e acesso à informação, 
as pessoas do campo são tratadas 
como inexistentes, sem caras, sem 
voz, sem espaço e sem opinião. 
Porque são pobres e analfabetas 
diz-se, com desprezo, como ou-
vimos o Comandante da Polícia 
de Palma dizer “as comunidades 
são como crianças”, pelo que não 
há necessidade de consultá-las, 
ou então que “as comunidades 
dizem uma coisa hoje e amanhã 
esquecem-se do que disseram”. 
Será mesmo? É que, para nós, os 
membros dessas comunidades são 
como os nossos pais, as nossas tias 
e os nossos avós, e sempre que 
pensamos nestas pessoas vemos 
tudo menos pessoas ignorantes 
e estúpidas. Vemos tudo menos 
pessoas que não percebam os as-
suntos. Vemos tudo menos pessoas 
amnésicas que se possam esquecer 
da notícia de que amanhã poderão 
acordar sem casa...Quem se esque-
ceria de uma notícia como esta?

Este e outros casos levam-nos 
muitas vezes a questionarmo-nos 
sobre o modelo de desenvolvimen-
to que estamos a seguir, sobre a 
nossa própria identidade e sobre a 
nossa noção de democracia. Quan-
do violentamos as nossas comuni-
dades rurais sem quaisquer escrú-
pulos, por interesses individuais e 
externos, que auto-estima estamos 
a cultivar e demonstrar? Quando 
impedimos as ONGs nacionais 
de realizarem livremente as suas 
actividades, que democracia e in-
clusão estamos a praticar? Quando 
impedimos que pessoas afectadas 
por projectos manifestem as suas 
preocupações e exijam os seus di-
reitos, a que povo estamos a servir?

5. A Polícia como instrumento 
de intimidação e coação

Como resultado da divulgação 
de informação e capacitação so-
bre legislação ambiental e gestão 
de recursos naturais realizada pelo 
CTV junto das comunidades da 
Península de Afungi, estas comu-
nidades passaram a ser interlocu-
tores minimamente informados 
e activos nos encontros com o 
governo e com a empresa. Este 
facto está a desagradar profunda-
mente todos os níveis do governo, 
assim como a empresa Anadarko, 
que reclama que “antes as comu-
nidades não levantavam nenhuma 
questão e estavam satisfeitas com 
o projecto mas, de repente, estão a 
levantar questões e a mostrar mui-
ta resistência à nossa presença”.

É por isso que o Comandante da 
Polícia do Distrito de Palma, que 
apesar de ter afirmado veemente-
mente na presença de membros 
da Plataforma da Sociedade Civil 

sobre Recursos Naturais e In-
dustria Extractiva, no dia 18 de 
Setembro, que é uma polícia de 
todos os cidadãos, parece ter as-
sumido a missão exclusiva de 
assegurar que os investidores 
não sejam incomodados e que 
o processo do licenciamento 
dos seus projectos corra com a 
maior celeridade e menor per-
turbação possível, ainda que 
isso implique atropelos à lei. 
De facto, a polícia local não só 
mantém uma presença quase 
diária nas aldeias, liderando en-
contros de mobilização das co-
munidades a favor dos projectos 
de gás, como também se desdo-
bra em notificações e interro-
gatórios a membros das ONGs, 
a quem inclusivamente proíbe 
de realizar as suas actividades.

De quê é que as empresas têm 
medo para precisarem de escolta 
policial para circularem nas áre-
as das comunidades onde não há 
qualquer sinal de desordem ou 
violência? De quê é que o go-
verno distrital tem medo, para 
impedir que as comunidades 
sejam preparadas para partici-
parem nas consultas de forma 
informada? Apesar das ameaças 
mal disfarçadas, incluindo ame-
aças contra a integridade física 
da sua DG, o Centro Terra Viva 
mantém-se determinado a pros-
seguir com as suas actividades 
de divulgação de legislação e 
assessoria jurídica às comunida-
des rurais, em Palma e noutros 
pontos do país, e a denunciar 
irregularidades sempre que isso 
seja detectado. Sempre estive-
mos e continuaremos também 
interessados e dispostos a regis-
tar, reconhecer e publicitar casos 
de boas práticas na atracção e 
implementação de projectos de 
investimentos em áreas comuni-
tárias, infelizmente ainda muito 
raros entre nós. Em conjunto 
com outras ONGs, especial-
mente no âmbito da Plataforma 
da Sociedade Civil sobre Recur-
sos Naturais e Indústria Extrac-
tiva, continuaremos a procurar 
dar o nosso contributo para que 
os projectos de investimento 
nacional ou estrangeiro sejam 
concebidos, licenciados e im-
plementados com respeito pela 
legislação nacional, e priorizan-
do o interesse nacional. Os cida-
dãos deste país são a maior ri-
queza que ele possui e o respeito 
pelos seus direitos é uma obriga-
ção legal e moral. Por isso, re-
correremos a todas as instâncias 
competentes para assegurar que 
tal aconteça, e para que a lega-
lidade e a justiça prevaleçam.

O Gabinete Jurídico do 
CTV pode ser contactado atra-
vés do número 823002496, 
pelo email ctv@tvcabo.co.mz, 
pelo número fixo 21416131, 
ou pelo fax 21416134.

(*) Jurista Ambiental e Direc-
tora Geral do Centro Terra Viva
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  Borges Nhamirre

O negócio da compra de 30 
barcos pelo Governo de Mo-
çambique, na França, dentre 
eles, seis (06) para fins militares, 
continua a alimentar jornais um 
pouco por todo o mundo, devi-
do ao seu tratamento misterioso 
que o executivo moçambicano 
deu a este dossier, contrariando 
tudo o que é legislação interna. 
Da França chegam informações 
segundo as quais uma delegação 
de alto nível do Governo ter-se-
-ia deslocado ao Principado do 
Mónaco para negociar o finan-
ciamento para o pagamento dos 
navios encomendados à Cons-
tructions Mécaniques de Nor-
mandie (CMN), em Cherbourg. 
Como garantia do empréstimo, a 

mídia francesa avança com a pos-
sibilidade do Governo moçam-
bicano ter envolvido no negócio 
contrapartidas de petróleo, gás 
e receitas de recursos naturais.

“O facto da ministra dos Re-
cursos Naturais ter ido à dele-
gação (do Governo moçam-
bicano) ao Mónaco pode nos 
levar a crer que os títulos (da 
dívida) poderiam ser garanti-
dos por petróleo, gás e receitas 
de recursos minerais do País”, 
escreve a Indian Ocean News-
letter (ION), editado em Paris.

Num artigo intitulado “Mo-
çambique: visita discreta ao 
Mónaco”, inserido na edição nr. 
1365, de 11 de Outubro corrente, 
na versão inglesa, a publicação es-
creve que uma delegação de alto 
nível do Governo (moçambicano) 

deslocou-se a Nice e ao Principa-
do do Mónaco no dia 28 de Se-
tembro, um dia após o encontro 
entre os presidente de Moçam-
bique, Armando Guebuza, e da 
França, François Hollande, para 
negociar o financiamento para 
pagar os barcos da EMATUM, 
empresa moçambicana que o Ca-
nal de Moçambique já demons-
trou (com recurso a provas do 
Boletim da República e outras) 
na sua edição de há duas sema-
nas, ser 100% do Estado. (NR: 
Ver ainda nesta edição caixa so-
bre a natureza da EMATUM).

Na delegação do Governo 
moçambicano, segundo a pu-
blicação, seguiram a ministra 
dos Recursos Minerais, Espe-
rança Bia, e o director Admi-
nistrativo da Presidência da 

Numa entrevista publicada 
no dia 13 de Setembro de 2013, 
na edição nr. 3453, do jornal 
francês “Le Marin”, especia-
lizado em “economia maríti-
ma”, o principal accionista da 
Constructions Mécaniques de 
Normandie (CMN), Iskandar 
Safa, o mesmo que assinou os 
contratos com o ministro das 
Finanças, Manuel Chang, e 
outros três ministros franceses 
(ver a foto) para a venda dos 
barcos a Moçambique, afirma 
que existem outros negócios 
“mais importantes que Moçam-
bique concluiu com a sociedade 
mãe do CMN, a holding Privin-

República, Filipe Sigaúque, 
mais dois agentes de Segurança.

A deslocação “da delegação de 

Esta terça-feira (15 de Outu-
bro de 2013) à saída da XII ses-
são do Conselho de Ministros, o 
Canal de Moçambique abordou 
o vice-ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Henrique Banze, sobre a sua 
participação na organização da 
deslocação da “delegação do alto 
nível do Governo a Mónaco”. 
Banze limitou-se a dizer: “Não 
sei do que está a falar”. O Canal 
de Moçambique insistiu com 
as datas em que tal deslocação 
se teria efectuado, mas o vice-

vest da qual sou o dirigente”.
Eis a seguir a entrevista de 

Iskandar Safa ao “Le Marin”, 
na íntegra (Nota da Redacção: 
esta é a versão traduzida por um 
tradutor oficial. A versão origi-
nal foi publicada em Francês):

Le Marin: O que representa 
este contrato para a CMN?

Iskandar Safa: Trata-se 
de facto de três contratos que 
foram assinados e estes cons-
tituem apenas uma parte do 
compromisso que Moçambi-
que pretende assumir. O nosso 
cliente é uma empresa do Es-

alto nível de Governo” ao Prin-
cipado do Mónaco e a Nice para 
mobilizar o financiamento para a 
compra dos barcos, teria sido or-
ganizada pelo vice-ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Coope-
ração, Henrique Banze, e pela se-
cretária do Presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza, Maria Inês 
Moiane Dove. “A Embaixada de 
Moçambique em Paris foi contor-
nada e não tomou conhecimento 
do assunto”, escreve o jornal ION.

“O ‘The Indian Ocean News-
letter’ apurou que o propósito da 
deslocação da delegação moçam-
bicana a Mónaco era completar o 
acerto financeiro para a compra de 
30 barcos”, escreve a publicação.

-ministro repetia sempre a mes-
ma frase: “Não sei do que está a 
falar, não sei do que está a falar”.

tado à qual vamos fornecer 24 
traineiras. Entre outros, trata-
-se também de 3 interceptores 
de 32 m e 3 navios patrulha 
do tipo trimarã para a marinha. 
Esses 30 navios serão constru-
ídos em Cherbourg, o que irá 
representar mais de dois anos 
de trabalho para o estaleiro. 

É um novo e belo contrato, 
que se situa na continuida-
de do que o CMN sabe fazer: 
produtos inovadores que per-
mitem conquistar mercados.

Le Marin: O senhor diz que 
se trata apenas de uma parte 
da encomenda...

Recursos naturais como garantia para 
compra de barcos e armamento (?)

“Este contrato constitui efectivamente apenas uma parte de outro, esse mais importante que Moçambique concluiu 
com a sociedade mãe do CMN, a holding Privinvest da qual sou o dirigente”, Iskandar Safa, proprietário do 

estaleiro Constructions Mécaniques de Normandie e elemento chave no negócio de navios

– Iskandar Safa, proprietário do estaleiro Constructions Mécaniques de Normandie

“Este negócio é apenas uma parte”

“Não sei do que está a falar”

O Ocean Eagle de 42 metros, encomendado por Moçambique O Interceptor HSI 32, também encomendado por Moçambique
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Iskandar Safa: Este contrato 
constitui efectivamente apenas 
uma parte de outro, esse mais 
importante que Moçambique 
concluiu com a sociedade mãe 
do CMN, a Holding Privin-
vest da qual sou o dirigente. 
No que respeita o CMN, fo-
ram encomendados 30 navios, 
representando um valor global 
de 200 milhões de euros. Ou-
tras embarcações, também no 
número de 30, serão confiadas 
a nosso parceiro, o grupo Abu 
Dhabi Mar, que dispõe de esta-
leiros na Alemanha e nos EAU 
(Emirados Árabes Unidos). Não 
posso no entanto divulgar mais 

O Canal de Moçambique re-
produz aqui a versão traduzi-
da (tradução oficial) do jornal 
Le Marin sobre o negócio dos 
barcos. “A encomenda recebi-
da pelo estaleiro naval francês 
Constructions Mécaniques de 
Normandie em Cherbourg en-
globa a construção de 24 trai-
neiras, três barcos-patrulha de 
32 metros e outros três de 42 
metros. Uma encomenda his-
tórica para a empresa, efectu-
ada logo no momento em que 
o seu plano de trabalho tinha 
atingido o nível mais baixo.

O contrato com Moçambi-
que permite à empresa de se 
relançar no mercado da pes-
ca e de afirmar a sua liderança 
no sector dos barcos-patrulha.

Não faltaram superlativos 
para a CMN desde a assinatura 
de três contratos com o Estado 
moçambicano no dia 5 de Se-
tembro, um negócio avaliado 
em 200 milhões de euros. Trata-
-se, sem dúvida, da encomenda 
mais importante em termos de 
número de barcos que o estalei-
ro de Cherbourg já recebeu des-
de o início das suas actividades.

Daqui a dois anos deverão ser 
entregues 30 navios civis e mi-
litares: 24 traineiras (21 navios 
arrastões de pesca e 3 palangrei-
ros) por conta de uma empre-
sa do Estado moçambicano, 3 
barcos-patrulha do tipo Ocean 
Eagle de 42 metros e 3 intercep-
tores de 32 metros para a mari-
nha. “É um novo e belo contra-
to, que se situa na continuidade 
do que a CMN faz de melhor: 
oferecer produtos inovadores 
que permitirão conseguir novas 
encomendas”, declarou o accio-
nista da empresa Iskandar Safa.

Durante os últimos quatro 
anos, uma das prioridades do 
estaleiro foi obter encomen-
das de navios novos. Para esse 

detalhes: existe confidencialida-
de comercial a ser respeitada.

Le Marin: Em Cherbourg, 
o estaleiro encontrava-se 
numa situação difícil...

Iskandar Safa: A contabili-
dade não pode prever o futuro! 
Não é porque nos encontráva-
mos numa situação aparente-
mente difícil que devemos bai-
xar os braços... Sabe, a CMN 
já vendeu mais de 350 navios 
civis e militares e está presente 
em mais de 37 países. Isso não 
é nada. Nenhum outro estalei-
ro naval conseguiu penetrar o 

efeito, apostou na inovação, 
com três palavras-chave: po-
tência, velocidade, baixo custo 
de aquisição. O departamento 
de estudos redesenhou a gama 
Combattante e Vigilante, mo-
delos que contribuíram consi-
deravelmente para o renome 
da empresa. Na Euronaval, o 
estaleiro apresentou a nova em-
barcação FS56 e o Catamarã 
SWAO 53; no mês de Fevereiro, 
na feira Index, foi a vez do con-
ceito dos trimarãs Ocean Eagle. 
Por fim, durante a Euromarin, 
foi apresentado um navio off-
-shore polivalente, o MRV 80.

“Os navios serão entregues 
não armados”

O Ocean Eagle é sem dúvi-
da o mais impressionante. Este 
trimarã escolhido por Moçam-
bique será utilizado em missões 
de vigilância e de intervenção: 
irá servir para combater a pira-
taria, terrorismo, tráfico e pesca 

mercado mundial a esse nível. 
E se soubermos aumentar a 
nossa competitividade, existem 
outros mercados a serem con-
quistados. A França sempre foi 
um país competitivo e o gover-
no soube apoiar as empresas. 
Graças a esse apoio e a uma 
competitividade que deve ser 
aperfeiçoada diariamente, as 
empresas só poderão prosperar.

Le Marin: CMN encetou 
negociações antigas com a Lí-
bia. Qual é a situação actual 
dessas negociações?

Iskandar Safa: Discutimos 

ilegal e na protecção de zonas 
sensíveis. Este navio de patrulha 
dispõe igualmente de capacida-
des em matéria de actividades 
de inteligência ou operações es-
peciais, estando equipado com 
drones e semi-rígidos. Com 
uma equipagem reduzida de 
apenas 7 pessoas, pode atingir 
uma velocidade de 30 nós e tem 
uma autonomia de 3000 milhas.

Para atingir esse nível de de-
sempenho e ao mesmo tempo 
garantir a fiabilidade da pla-
taforma, os engenheiros da 
CNM inspiraram-se em certas 
tecnologias da aeronáutica. Op-
taram também por cascos em 
materiais compósitos, que têm a 
vantagem de diminuir conside-
ravelmente o peso da embarca-
ção. A ponte de comando dispõe 
de um equipamento electrónico 
completo e o espaço panorâmi-
co permite uma visão de 360°. 

O estaleiro CMN irá também 
construir para Moçambique in-
terceptores do tipo HSI 32. Tra-

efectivamente com a Líbia a en-
trega de 4 navios patrulha de 54 
metros, que seriam construídos 
em Cherbourg. As negociações 
estão bem avançadas, mas tudo 
depende da Líbia... Prospec-
tamos também outros países...

O estaleiro iniciou uma di-
versificação visando a pesca, 
os navios de abastecimento 
off-shore, para isso ratifican-
do acordos industriais com 
Voith e GDF-Suez para a apli-
cação de tecnologias aprovei-
tando as correntes marítimas. 

Le Marin: E no que diz res-
peito aos iates, qual é a situa-

ta-se de um modelo que evoluiu 
do conceito dos 15-60, lançados 
à água pela primeira vez em 
1992. Concebido para fins mili-
tares bem como para operações 
de vigilância costeira, pode atin-
gir uma velocidade de 45 nós 
e tem uma autonomia de 800 
milhas, permitindo efectuar pa-
trulhas de 3 dias consecutivos. 
O casco é em materiais compó-
sitos e permite a embarcação de 
um semi-rígido na rampa trasei-
ra. A CMN especifica no entanto 
que os navios serão entregues 
a Moçambique não armados.

Graças à encomenda, CMN 
poderá também consolidar a sua 
posição no mercado de navios 
de pesca. “Tornar-se-á mesmo o 
maior construtor francês de na-
vios arrastão”, esclarece o minis-
tro do Orçamento e antigo depu-
tado – presidente da Câmara de 
Cherbourg, Bernard Cazeneuve.

À saída dos estaleiros do úl-
timo navio arrastão novo, após 
umas 60 unidades lançadas à 

ção actual?
Iskandar Safa: Neste mo-

mento, decidimos não nos con-
centrar nos iates. Esse mercado 
sofreu consideravelmente com a 
crise económica e financeira de 
2008 e mudou muito. O merca-
do referente à nossa especializa-
ção, nomeadamente os iates de 
mais de 60 metros, encontra-se 
numa situação extremamente di-
fícil. Assistimos a uma competi-
ção importante dos países com 
mão-de-obra barata. Para nós, é 
impossível concorrer com eles 
actualmente. Mas isso não sig-
nifica que não conseguiremos 
reverter o processo futuramente;

água posteriormente à Libera-
ção, ocorreu em 1989. Segundo 
a CMN, este novo arrastão de 
23,5 m com uma arqueação de 
195 UMS, com dimensões de 
palangreiro, foi concebido para 
responder às necessidades de 
armadores necessitando de em-
barcações resistentes e econó-
micas, prestando uma especial 
atenção à segurança e ergono-
mia do trabalho, ao conforto e à 
higiene dos produtos pescados. 
Podendo ser equipado para a 
pesca de arrasto pelo fundo ou 
para a pesca pelágica, este na-
vio compacto poderá integrar 
uma tripulação de 8 marinheiros 
e efectuar viagens de 10 dias 
consecutivos. A forma do cas-
co foi especialmente estudada 
para redução de resistência ao 
avanço. Uma das opções elec-
trónicas disponíveis é um dispo-
sitivo que permite uma melhor 
gestão dos recursos piscatórios.

Apoio inequívoco do governo

Esta estratégica empresarial 
de inovação é hoje consagrada 
pelos contratos com Moçambi-
que. Iskandar Safa monitorou 
as negociações pessoalmente. 
CMN devia competir com esta-
leiros americanos, australianos 
e espanhóis. “As negociações 
desbloquearam-se este Verão. 
Reagimos a este sinal estabe-
lecendo relações ao mais alto 
nível”, confiou-nos Bernard 
Cazeneuve, que sempre perma-
neceu próximo do homem de 
negócios que ele chama San-
dy, um pseudónimo que data 
da época das milícias cristãs 
libanesas durante a guerra ci-
vil. Lado a lado com o ministro 
moçambicano (da Economia e) 
das Finanças, estiveram presen-

Bernard Cazeneuve, Iskandar Safa, Manuel Chang e Pierre Balmer

(Continua na página seguinte)

Os contornos do negócio, segundo o jornal Le Marin
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(Continuação da página anterior)

tes em Cherbourg três minis-
tros do governo: Ayrault para a 
assinatura do contrato, além de 
Bernard Cazeneuve, o ministro 
do Comércio Exterior Nicole 
Bricq e Arnaud Montebourg, 
encarregado da Recuperação 
Produtiva. Este último visitou 
o estaleiro durante a campanha 
presidencial para defender o 

Numa notícia publicada por 
diversos jornais do mundo, in-
cluindo a Washington Post, da 
autoria de Sylvie Corbet And 
Angela Charlton, jornalistas de 
Associated Press (AP), lê-se que 
a França pode estar a vender ar-
mas a Moçambique, como parte 
do negócio dos navios, que é in-
titulado de “negócio invulgar”.

“França está a negociar a possibi-
lidade de vender armas a Moçam-
bique em conexão com o chorudo 
negócio dos navios”, escreve a AP 
citando “um oficial moçambicano”.

“As autoridades francesas não 
querem comentar as negociações”.

“patriotismo económico”. Ficou 
em contacto regular desde então 
e o ministro considera o suces-
so actual como a “comprovação 
de que a base industrial france-
sa é atractiva. Podemos vencer, 
mesmo na área da construção 
naval onde a luta é renhida”. 

“O apoio inequívoco do go-
verno, particularmente nos gran-

exportação dispondo de planos 
de trabalhos bem preenchidos”.

Pierre Balmer, que esta sema-
na devia entregar um orçamento 
para navios-patrulha na América 
do Sul, espera desde agora con-
solidar a sua posição no merca-
do doméstico. O estaleiro aguar-
da com impaciência a votação 
da lei de programação militar e 
os projectos Batismar e BSAH. 

Vai ser entregue um dos-
sier, juntamente com STX, 
para o programa B2M (1).

Nas naves do estaleiro, prati-

A notícia diz que o armamen-
to em causa seria usado nos 
barcos de patrulha marítima.

“Os navios de patrulha irão neces-
sitar de armas e outro equipamento 
militar, por isso há negociações que 
permitirão a compra das armas ne-
cessárias, na França”, lê-se no arti-
go publicado pela AP, em Inglês.

O vice-ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e Coopera-
ção, Henrique Banze, é citado 
no mesmo artigo a afirmar que 
“sim, iremos precisar de armas”.

“É importante, não somente 
ter navios. Será importante ter a 
certeza de que eles estão protegi-

des dossiers de exportação, é 
uma grande novidade para nós, 
realça por sua vez o PDG (Pre-
sidente Director Geral) do esta-
leiro CMN, Pierre Balmer. Esse 
apoio reequilibra a competição 
com nossos concorrentes no es-
trangeiro. Todos beneficiam de 
encomendas a nível nacional e 
aventuram-se nos mercados de 

camente vazias neste momento 
devido às medidas de desem-
prego parcial, a realização do 
contrato moçambicano, será 
iniciada durante as próximas 
semanas, logo que for efectua-
do o aprovisionamento de aço 
e de materiais pesados. Perante 
a CGT (A Federação Nacional 
dos Sindicatos de Transporte), 
o franco libanês Iskandar Safa 
salientou ainda que “deveremos 
melhorar ainda a nossa com-
petividade para conseguirmos 
conquistar outros mercados”.

dos”, palavras de Henrique Banze 
citado no referido artigo da AP. 

Ao dizer que ainda há “A par-
te mais importante” do negócio 
– palavras de Iskandar Safa, na 
entrevista a “Le Marin” – este 
deveria querer referir-se a este 
fornecimento de armamento.

Recorde-se que o Canal de Mo-
çambique entrevistou Henrique 
Banze esta terça-feira (15 de Ou-
tubro de 2013) à saída do Conse-
lho de Ministros em Maputo, para 
saber do seu papel neste assunto, e 
ele limitou-se a dizer que não sabia 
do que o nosso repórter estava a 
falar. “Não sei do que está a falar”.

O Governo criou uma empre-
sa – a EMATUM – para firmar 
este negócio de compra de na-
vios e agora aventa-se a possi-
bilidade de incluir armamento, 
desconhecendo-se para já quanto 
investimento irá isso implicar. 

Como noticiou o Canal de 
Moçambique há duas semanas, a 
“EMATUM – Empresa Moçam-
bicana de Antum”, foi a entidade 
criada pelo Governo para a compra 
dos barcos de pesca e de patrulha.

A intenção do executivo era 
evitar a exposição do negó-
cio aos cidadãos caso o tema 
tivesse que passar na discus-
são do Orçamento do Estado, 
na Assembleia da República. 

Não houve também concur-
so público para selecção do 
fornecedor, estando isso a le-
vantar suspeitas de corrupção 
dado que não se obedeceu às 
regras de Procurement do Esta-
do a que o Governo se obriga.

A EMATUM foi cons-
tituída no dia 02 de Agos-
to de 2013, em Maputo. 

São accionistas da EMATUM: 
o IGEPE – Instituto de Gestão das 
Participações do Estado, com 5100 
acções, representando 34% do ca-
pital social; a Emopesca – Empre-
sa Moçambicana de Pesca, regis-
tada como empresa estatal  com 
4950 acções, representando 33%; 
e, por fim, a GIPS - Gestão de In-
vestimentos, Participações e Ser-
viços, Limitada, que detém 4950 
acções, isto é, os restantes 33%.

A GIPS é uma entidade par-
ticipada pelos Serviços Sociais 
do Serviço de Informação e Se-
gurança do Estado (oficialmen-
te abreviado como SERSSE). 

A SERSSE representa os agen-
tes do SISE no activo e na reserva. 

A GIPS foi constituída a 14 
de Dezembro de 2011, com ca-
pital social de 270 mil meticais. 

Aquando da fundação, a 

GIPS tinha como accionistas 
Joia Haquirene e os SERSSE.

A 26 de Fevereiro de 2013, 
houve alteração de sócios, e do 
pacto social, quotas. Joia Ha-
quirene deixou de constar nos 
registos da GIPS e as acções da 
entidade ficaram divididas entre 
a própria GIPS e os SERSSE.

Joia Haquirene é um funcioná-
rio do SISE (Serviços de Infor-
mação e Segurança do Estado), 
director provincial em Maputo.

A primeira actividade de in-
vestimento registada desde que 
a GIPS foi criada é a consti-
tuição da EMATUM, a 02 de 
Agosto de 2013, juntamente 
com o IGEPE e a EMOPESCA.

Os restantes accionistas da 
EMATUM, o IGEPE e a EMO-
PESCA são empresas instituições 
públicas ou do Estado a 100%. 

O IGEPE – Instituto de Gestão 
das Participações do Estado é to-
talmente detido pelo Estado e tem 
como missão gerir as suas parti-
cipações em diversas sociedades.

A Emopesca – Empre-
sa Moçambicana de Pes-
ca – é uma empresa estatal.

Em alguns registos a Emopesca 
é tida como SA (Sociedade Anó-
nima), mas o Canal de Moçambi-
que apurou junto na Conservatória 
de Registo de Entidades Legais 
que esta empresa está registada 
como E.E. (Empresa Estatal).

A Emopesca está registada no 
livro C13, fls. 48 e no livro E 27, 
fls 124 e verso, na Conservatória 
do Registo de Entidades Legais. 

Em ambos registos a 
EMOPESCA consta como 
EE (Empresa Estatal).

Analisados os factos, consta que 
apenas a GIPS é que tem accionis-
tas que não sejam o Estado, nome-
adamente o SERSSE, que repre-
senta os interesses dos agentes de 
Informação e Segurança do Estado 
(SISE). (Canal de Moçambique) 

– escreve a Agência Associated Press

“França pode estar a vender armas 
a Moçambique”

Uma empresa “fantasma” 
chamada EMATUM
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– segundo o juiz reformado, João Trindade, foi 

“impróprio usar a forma sumária para julgar Portimão”

“Não é aceitável que o partido 
que nos governa, e que se propõe 
governar-nos por muitos anos, ve-
nha qualificar a corrupção activa, 
confessada e punida desta forma 
assustadoramente complacen-
te e leviana” – Gilberto Correia

 O escândalo do candidato 
da Frelimo que foi flagrado e 
condenado por suborno à pro-
curadora distrital de Moatize 
continua a criar indignação ge-
neralizada. E a onda de reacções 
tem vindo a aumentar desde 
que o partido Frelimo decidiu, 
através do seu porta-voz, Da-
mião José, manifestar o apoio 
“incondicional” ao candidato 
corrupto e ter apelidado a corrup-
ção de “acidente de percurso”.

E quem se juntou ao coro 
de críticas à postura do parti-
do Frelimo é o antigo bastoná-

rio da Ordem dos Advogados, 
Gilberto Correia, que diz, cla-
ramente, acreditar que “actos 
de corrupção para Carlos Por-
timão sejam meros acidentes 
do seu percurso profissional”.

Gilberto Correia escreveu na 
sua página de Facebook que a 
decisão do partido Frelimo de 
manter um candidato corrupto 
confesso é um “retrocesso ci-
vilizacional”. “Não é aceitável 
que o Partido que nos governa, e 
que se propõe governar-nos por 
muitos anos, venha qualificar a 
corrupção activa, confessada e 
punida desta forma assustadora-
mente complacente e leviana”.

Em tom de indignação o antigo 
bastonário questiona se “um cor-
ruptor confesso e condenado em 
definitivo pode ser governante de 
milhares de pessoas sem qualquer 

problema? E o Partido Frelimo 
vai apoiá-lo, fornecer meios, dis-
ponibilizar o aparelho partidário 
e fazer campanha para garantida-
mente isso acontecer?” questio-
na Correia, acrescentando estar 
“perplexo e, simultaneamente, 
muito assustado com o rumo 
que seguimos neste domínio”.

Para Gilberto Correia, na po-
lítica, como em qualquer outra 
área, deve haver limites éticos. 
“Sei que a política não é pro-
priamente um paraíso ético, mas 
daí até o que está a acontecer em 
Moatize vai uma distância. Para 
mim, mais do que uma questão 
meramente política, a manuten-
ção deste candidato configura 
um retrocesso civilizacional 
grave e indisfarçável”, finaliza 
o antigo bastonário. (Redacção)

A propósito do candidato corrupto da Frelimo

Manter candidatura de Carlos Portimão é 
“retrocesso civilizacional grave e indisfarçável”

O caso de Carlos Portimão, 
o candidato da Frelimo à pre-
sidência do Conselho Muni-
cipal de Moatize que foi jul-
gado e condenado no dia 26 
de Setembro por ter tentado 
subornar a procuradora distri-
tal de Moatize, “pode, ainda, 
não ter terminado”, segundo 
o “Boletim sobre o Proces-
so Político em Moçambique”, 
editado pela AWEPA/CIP, ci-
tando o juiz do Tribunal Supre-
mo reformado, João Trindade. 

Refere a publicação, na sua úl-
tima edição, que João Trindade, 
juiz reformado do Tribunal Su-
premo, escreveu na sua página 
no Facebook, a 29 de Setembro, 
que foi “impróprio usar a forma 
sumária para julgar Portimão”.

Carlos Portimão foi acusa-
do de “injúria” ao ser levado a 
julgamento horas depois de ter 
tentado subornar a procuradora 

Ivânia Mussagy para libertar um 
seu primo sob custódia judicial.

A magistrada mandou-
-o prender imediatamente e 
foi julgado no mesmo dia.

O modelo de “processo su-
mário” usado para julgar Carlos 
Portimão o mais depressa possí-
vel sob pressão política, segun-
do explicou João Trindade, “só 
pode ser utilizado para os deli-
tos com pena inferior a um ano 
de prisão, enquanto a “injúria a 
um magistrado” tem uma pena 
de até dois anos de prisão”. 

“Assim, o julgamento pode 
ser contestado”, refere a publi-
cação que cita o juiz reformado.

“A forma processual que de-
veria ter sido seguida é a de 
Polícia Correccional, mais so-
lene do que a que foi aplicada 
e pressupondo a realização da 
instrução preparatória e a de-
dução prévia de acusação pú-

blica. Uma vez que o recurso 
ordinário mostra-se inviável, 
por a sentença ter transitado 
em julgado imediatamente de-
pois de proferida, resta uma 
hipótese: o uso do mecanismo 
de anulação de sentenças ma-
nifestamente injustas e ilegais, 
previsto nos artigos 17, nº 3, 
alínea b), da Lei nº 22/2007, de 
1 de Agosto, e 50, alíneas c) e 
d), da Lei nº 24/2007, de 20 de 
Agosto, que cabe, em exclusi-
vo, ao Procurador-Geral da Re-
pública desencadear”, detalhou.

Trindade concluiu dizendo 
que: “Se tal vier a ser feito, du-
vido que o candidato, ainda que 
eleito em Novembro próximo, 
venha a terminar o seu manda-
to. Isto, claro está, se prevalecer 
o princípio da legalidade e do 
Estado de Direito democrático”. 

O candidato corrupto foi de-
tido, no dia 26 de Setembro e 

foi julgado sob forma sumária 
e condenado por prática de in-
júria à autoridade. Portimão 
foi condenado a três meses de 
prisão, mas a prisão não foi 
efectiva, isto é, não chegou a 
ir para a cadeia. A prisão foi 

convertida em uma multa de 
apenas 10 meticais por dia. Ele 
pagou tendo sido solto ime-
diatamente para assim poder 
continuar a ser candidato à pre-
sidência do Município de Moa-
tize pela Frelimo. (Redacção)

- diz Gilberto Correia, antigo bastonário da Ordem dos Advogados 

Moatize – Caso do candidato corrupto da Frelimo 

Julgamento de Carlos Portimão ainda 
pode ser contestado

Gilberto Correia, ex-bastonário da Ordem dos Advogados
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Agentes pulverizadores em Chidenguele

Gaza cumpre apenas 28 
por cento do planificado 

Saúde para crianças e mulheres grávidas

  Cláudio Saúte

A malária, doença mais mor-
tífera em Moçambique, ceifou 
vidas a 2800 pessoas num perí-
odo de um ano, o que significa 
uma subida de 10 por cento, se 
comparado com os números re-
gistados no ano de 2010/2011.

A subida do número de óbitos 
deveu-se a não pulverização no 
ano passado, devido ao atraso da 
chegada dos insecticidas no País.

Esta informação foi, sexta-
-feira da semana finda, avan-
çada pela directora do Progra-
ma Nacional de Controlo da 
Malária, Graça Matsinhe, em 

No contexto do controlo da 
malária em mulheres grávidas, 
a província de Gaza planificou 
para este ano atender 22.185 mu-
lheres grávidas, mas até Agosto 
passado havia atingido 12.855, 
o que representa uma realiza-
ção na ordem de 28 por cento.

Segundo o director provin-
cial da Saúde de Gaza, Isaías 
Ramiro, a pulverização é um 
dos meios mais eficazes na 
prevenção de malária. E disse 
que, no cômputo geral, no ano 
passado em Gaza registou-se 
214 mil casos de malária, con-
tra 350 mil registados em 2011.

Quanto ao número de óbi-

Tchemanine, Posto Adminis-
trativo de Chidenguele, distrito 
de Mandlacaze, província de 
Gaza, no lançamento da Cam-
panha Nacional de Pulverização.   

“Neste ano, esperamos que 
haja uma redução drástica dos 
casos de malária. Como referi, o 
facto de não ter havido a campa-
nha no ano de 2012 fez com que 
os casos de malária aumentassem 
em grande escala nas unidades 
sanitárias de todo o País”, disse.

Acrescentou que neste mo-
mento o País está a registar cerca 
de três milhões de casos de ma-
lária, o que significa um aumen-
to na ordem de 25 por cento em 

tos, disse que reduziu de 97 
em 2011, para 42 em 2012. 
“Isto mostra que o impacto 
desta intervenção é muito for-
te. Na nossa província, preci-
samos de maior envolvimento 
de todos nesta luta”, disse Isa-
ías Ramiro, sublinhando que 
na campanha lançada semana 
passada houve uma grande mo-
bilização que permitiu que as 
equipas de saúde penetrassem 
no interior das comunidades.

Acrescentou que estão 
criadas condições para que 
a província de Gaza cum-
pra com os planos traçados.  

2012, em comparação com 2011.
A campanha de combate à 

malária vai decorrer em todo o 

O ministro da Saúde, Ale-
xandre Manguele, disse em 
Tchemanine que o lança-
mento da campanha de pul-
verização vai impedir que os 
mosquitos não piquem e trans-
mitam malária na comunidade.

“Queremos que haja boa saú-
de nas crianças e mulheres grá-

país e prevê pulverizar 58 dis-
tritos. E com isso pretende-se 
cobrir cerca de dois milhões de 

vidas. Fomos recebidos em algu-
mas casas e sentimos que existe 
um sinal positivo. A partir daqui, 
lançamos para todo o País a cam-
panha de pulverização”, disse. 

Manguele disse também que 
durante o encontro discutiu-
-se em detalhe a questão de en-
volvimento comunitário com 

famílias, ou seja, oito milhões 
de pessoas estarão protegidas da 
malária através da pulverização.

realce ao papel presente e fu-
turo dos agentes polivalentes 
elementares e médicos tradi-
cionais numa perspectiva de 
inovação e sustentabilidade. 

Quanto às grandes ende-
mias, como o HIV-SIDA e 
tuberculose, foi discutido o 
programa acelerado de modo 
a haver uma melhor integra-
ção, despiste e seguimento.

“Foram também analisados 
os diferentes componentes da 
gestão dos programas de saú-
de pública como a nutrição, 
programa alargado de vacina-
ção e doenças negligenciadas 
e não transmissíveis”, disse. 
(Canal de Moçambique)

De 2011 a 2012

Mortes por malária subiram 10% em 
Moçambique

Chefe do posto grita “viva Frelimo” na 
cerimónia do Estado

Salvador Chale, chefe do Posto de Chidenguele

O chefe do Posto Adminis-
trativo de Chidenguele, no dis-
trito de Mandlacaze, provín-
cia de Gaza, Salvador Chale, 
partidarizou, na sexta-feira da 
semana finda, no povoado de 
Themanine, a cerimónia de lan-
çamento da campanha nacional 
de pulverização contra mos-
quitos causadores da malária.

A cerimónia teve lugar no 
último dia do Conselho Co-
ordenador do Ministério da 
Saúde que decorreu em Chi-

denguele e foi dirigido pelo 
ministro do pelouro, Alexandre 
Manguele. Eis que usando da 
palavra, Salvador Chale gritou:

“Frelimo hoyê, Frelimo hoyê. 
Viva Frelimo. Estamos aqui para 
lançarmos a campanha da malá-
ria. O nosso administrador não 
está aqui porque está a acompa-
nhar a visita do camarada pri-
meiro-ministro que está de visi-
ta à província de Gaza”, disse.

Não houve repreensão ao 
dirigente local, mas também 

não houve resposta efusi-
va às palavras que no regime 
marxista-leninista eram de 
ordem e até há moçambica-
nos que foram mortos por 
não aceitarem pronunciá-las.

Na comunidade Themani-
ne, foram visitadas algumas 
famílias incluindo pessoas 
influentes na zona, para que 
passem a mensagem de sensi-
bilização sobre a pulverização 
intra-domiciliária a outras pes-
soas. (Canal de Moçambique)
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  Cláudio Saúte 

O número de chefes de secre-
taria escolares suspensos por ha-
ver indícios de terem comparti-
cipado na delapidação de fundos 
públicos nos Serviços Distritais 
de Educação, Juventude e Tec-
nologias de Matutuíne, provín-
cia de Maputo, subiu de quatro 
para 13. Até sexta-feira da se-
mana passada, haviam sido sus-
pensos os chefes de secretaria 
das escolas primárias completas 
de Mudade, Bela Vista-sede, 
Manhangane e Tinonganine.

Informações na posse do Ca-
nal de Moçambique indicam 
que nesta semana houve uma 
reunião de emergência nos Ser-
viços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia que 
culminou com a suspensão de 
mais nove chefes de secreta-
ria, nomeadamente das escolas 
primárias completas de Nsi-
me, Mungazine, Hindelane, 
Jabula, Xuxa, Catuane-Sede, 

  Cláudio Saúte

Uma alcateia de leões está a 
semear terror no povoado de 
Honwana, Posto Administrati-
vo de Mapulanguene, distrito 
de Magude, província de Ma-
puto. Na calada da noite, os 
leões atacam currais e devo-
ram gado; cabritos e ovelhas. 
Além de leões, há relatos de 
outros tipos de animais sel-
vagens que atacam currais, 
como, por exemplo, as hienas.

Madjuva, Ndlala e Mahau.
Entretanto, o director distri-

tal dos Serviços Distritais da 
Educação Juventude e Tecno-
logia de Matutuíne, Vitorino 

Criadores ouvidos pelo Ca-
nal de Moçambique em Mapu-
languene narram, na primeira 
pessoa, o que passam. Homens 
e mulheres pernoitam nos cur-
rais, e com ajuda de cães e fogo 
tentam afugentar os felinos, 
mas às vezes sem sucesso por-
que os leões andam em grupo.

Amosse Moiane, 68 anos, 
contou que vivia em Honwana, 
mas agora reside em Mapulan-
guene por causa de leões. Disse 
que a sua criação continua ain-

Cumbane, disse em contacto 
com o Canal de Moçambique 
que ainda estava à espera do 
despacho da Direcção Provin-
cial da Educação de Maputo.

da em Honwana. Conta que este 
ano já perdeu 9 cabeças e 10 
cabritos por ataque de felinos.

 “Não sabemos o que está 
a acontecer. Os leões vêm do 
lado do Parque. Por medo, aca-
bei fugindo de Honwana para 
Mapulanguene, mas a minha 
criação continua aqui”, disse.

Moiane, outro criador de 
gado, não sabe dizer quantas 
cabeças tem. “Tenho muita ca-
beça. Por cada uma das minhas 
filhas lobolada recebi 10 cabe-
ças. Estas cabeças estão a re-
produzir até hoje. São muitas.”     

Por seu turno, Paulo Ndlovu, 
63 anos, disse que conta com 
uma manada de 260 cabeças de 
gado bovino. Não sabe quantas 
cabritos e ovelhas possui, mas 
diz que são mais de 100. Disse 
que na semana passada, os le-
ões atacaram, por duas vezes, 
a sua manada. Uma vez foi de 
dia, durante o pasto. A outra foi 
no período nocturno no curral. 
No total, três cabeças foram 
devoradas na semana passada”

“Confirmo que tenho cole-
gas que já estão desvincula-
dos das funções que exerciam. 
Não sou eu quem decide sobre 
as suspensões. Ainda estou à 

“Desde o ano passado até 
agora perdi mais de 20 cabe-
ças de gado, trinta cabritos e 
mais de 10 ovelhas. Os leões 
invadem a rede da zona de Chi-
cucuza e vêm até aqui atacar 
os nossos currais”, lamentou.

Ndlovu contou que de 1983 
a 1993 esteve refugiado na vi-
zinha África do Sul com a sua 
família. Com dinheiro con-
seguido na “terra do rand” 
voltou depois do conflito ar-
mado e começou a criar gado 
que hoje está a ser devorado.

“Dormimos nos cur-
rais para controlar as 
nossas cabeças”, disse.

Já Carmona Muzimba, 71 
anos, diz que no mês passa-
do perdeu quatro cabeças de 
gado, nove ovelhas e 97 ca-
britos. Explicou que cansado 
de ataques de leões na calada 
da noite, decidiu montar ar-
madilhas em redor do seu cur-
ral e como resultado disso já 
matou três leões e uma hiena.

“Já matei três leões que 

espera do despacho”,  disse.
Na semana passada, Cum-

bana disse existir indícios de 
desvio de fundos nalgumas es-
colas de Matutuíne. Disse que 
uma equipa da inspecção da 
Direcção Provincial da Educa-
ção de Maputo está a fazer um 
trabalho no terreno de modo 
a avaliar o grau de envolvi-
mento dos chefes de secretaria 
nos esquemas de desfalque.

O esquema de desvio de 
fundos era feito através de du-
plicação de folhas de salários 
e processamento de salários 
de professores de N2 e N3, 
como se fossem de N1. Das 
28 escolas que processam fo-
lha de salário em Matutuíne, 
24 estão indiciadas de estarem 
envolvidas no desfalque finan-
ceiro. O dinheiro era sacado a 
partir do Millennium bim, da 
Rua Timor Leste, para contas 
particulares. Este desvio vem 
decorrendo desde Maio passa-
do. (Canal de Moçambique)

queriam atacar o meu cur-
ral. Na semana passada ma-
tei uma hiena que vinha ata-
car cabritos”, acrescentou.

Diz que os leões quando 
chegam no seu curral dividem-
-se em dois grupos. Um grupo 
aproxima-se do curral e afugen-
ta, e o outro ataca quando o gado 
sai em debandada do curral.

Na quarta-feira da semana 
passada, quando a Reportagem 
do Canal de Moçambique ainda 
estava no terreno, um criador 
de nome Luís Castigo Cuambe 
reclamou mais um ataque de le-
ões. O gado voltava da represa 
de Honwana, onde bebe água.

O povoado de Honwana dis-
ta cerca de 125 quilómetros da 
vila-sede do distrito de Magu-
de e 25 quilómetros da sede 
do posto de Mapulanguene. 
De Honwana a Chicucuza, na 
zona onde passa a “rede” do 
Parque Transfronteiriço de Kru-
ger, são cerca de 15 quilóme-
tros. (Canal de Moçambique)

Muzimba: O Homem que matou três leões e uma hiena em Mapulanguene

Roubo de dinheiro no sector da Educação em Matutuíne

Sobe para 13 o número de chefes de 
secretaria suspensos

Distrito de Magude

Leões criam terror em Mapulanguene
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  Eugénio Bapiro 

Os raptos a cidadãos nacio-
nais e estrangeiros que vêm 
acontecendo há dois anos em 
Moçambique podem colocar o 
País numa situação de insegu-
rança e retraírem o turismo que 
é uma das principais fontes de 
receitas do Estado. Entretanto, 
o ministro do Turismo tem en-
tendimento contrário. Carvalho 
Muária defende que os rap-
tos, tal como o crime, “fazem 
parte do desenvolvimento”.

“Há um trabalho que está a 
ser feito, mas o crime vai con-
tinuar. Onde há desenvolvimen-
to, há crime. Eu recordo-me 
que em cidades como Pemba, 
Nacala, Chimoio e Tete não 
havia crimes e hoje por cau-
sa do desenvolvimento que o 
País conhece nestes locais até 
acontecem assaltos à mão arma-
da”, disse Carvalho Muária, na 

abertura da Feira Internacional 
de Turismo, em Marracuene.

A Feira Internacional de Tu-
rismo de Moçambique acontece 
numa altura em que um dos te-
mas da actualidade é a questão 
de raptos a cidadãos nacionais e 
estrangeiros seguidos de cobran-
ça de resgates “milionárias”.

Os jornalistas questionaram 
ao ministro se os raptos não 
iriam afectar o turismo, ao que 
respondeu: “Em todo o mun-
do há crime, é por isso que 
em cada País há polícias e for-
ças armadas exactamente para 
conter estas situações, existem 
países piores que Moçambi-
que, onde a cada 30 minutos 
são assassinadas pessoas.”

Assim, Muária considera o 
fenómeno dos raptos “normal” 
e “parte de desenvolvimento” e 
que por isso “não vai influenciar 
negativamente” na área que di-
rige. (Canal de Moçambique)

Defende Carvalho Muária sobre a possibilidade dos raptos retraírem o turismo em Moçambique

Poderão os raptos retraírem o turismo em Moçambique?

“Crime faz parte do desenvolvimento 
e vai continuar”

  Bernardo Álvaro 

Um recluso morreu 
numa cadeia tutelada pelo 
Ministério da Justiça e su-
bordinado à Cadeia Cen-
tral de Maputo (Machava). 
A vítima é Tenísio Alfredo 
Zunguza, de 16 anos de 
idade, que se encontrava 
preso no Estabelecimento 
Penitenciário de Recupe-
ração Juvenil de Boane, 
na província de Maputo.

Um comunicado envia-
do pelo Ministério da Jus-
tiça informa que no dia 29 
de Setembro passado o Es-
tabelecimento Penitenciá-
rio de Recuperação Juve-
nil de Boane registou uma 

tentativa de fuga de dois 
reclusos, quando o guarda 
prisional em serviço efec-
tuava a recolha destes às 
celas. De acordo com a 
nota em referência, trata-
-se, primeiro, do recluso 
Domingos Linda Tomos-
sene, que viria a ser recap-
turado 30 minutos depois.

O Canal de Moçambique 
apurou que este recluso é 
condenado pela 5ª. Secção, 
no Processo nº. 429/10, 
do Tribunal Provincial 
de Maputo, a 13 anos de 
prisão maior, por crime 
de assalto à mão armada.

O segundo recluso já 
morto, que em vida res-
pondia pelo nome de Te-
nísio Alfredo Zunguza, 

tinha sido condenado pela 
6ª. Secção, no Processo nº. 
29/09, do Tribunal Provin-
cial de Maputo, a 16 anos 
de Prisão por homicídio 
voluntário qualificado.

Uso de pó de piripiri 
para empreender fuga

O Ministério da Justiça 
diz no seu comunicado que 
“das diligências efectua-
das constatou-se que para 
lograr os seus intentos, os 
reclusos em causa lança-
ram pó de piripíri ao guar-
da, tendo na sequência 
conseguido reagir contra a 
agressão física, causando-
-lhes alguns ferimentos”.

Segundo a explica-

ção ambígua do Mi-
nistério da Justiça, “a 
reacção do guarda peni-
tenciário face à tentativa 
de fuga teria provoca-
do alguns ferimentos”.

“Os dois receberam a 
assistência médica e me-
dicamentosa no posto mé-
dico local, de onde viriam 
a ser transferidos para a 
Cadeia Central de Mapu-
to. No dia seguinte, foram 
submetidos à consulta mé-
dica no Hospital Central 
de Maputo”, diz o docu-
mento que estamos a citar.

Morte do recluso

De acordo com as auto-
ridades, Tenísio Alfredo 

tinha sido internado por 
causa de “alguns ferimen-
tos” e viria a perder a vida 
no sábado passado, dia 05 
de Outubro do ano cor-
rente, tendo o funeral sido 
realizado no dia 09 de Ou-
tubro perante a família e 
com o apoio da Direcção 
da Penitenciária de Boane.

Tal como no inciden-
te ocorrido a um mês em 
Marracuene, a nota do 
Ministério da Justiça con-
clui que para o apuramen-
to de responsabilidades 
e devida imputação das 
consequências decorre 
um inquérito ordenado 
em função do sucedido. 
(Canal de Moçambique)

Na penitenciária de Boane

Recluso menor morre vítima de 
espancamento

Carvalho Muária, ministro do Turismo
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  Eugénio Bapiro

A Liga Muçulmana recebeu 
e goleou o Estrela Vermelha da 
Beira por 4-0, aproveitando-
-se do deslize do Ferroviário 
da Beira diante do Costa do 
Sol (1-0), reforçando a sua li-
derança no “Moçambola”. 
E a seis jornadas do fim do 
campeonato, o Matchedje viu 
o seu objectivo, de manter-
-se na maior prova futebolís-
tica do País, a ir para os ares.

Ferroviário da Beira, que à 
entrada da 21ª jornada do “Mo-
çambola” era o segundo classifi-
cado, perdeu com o Costa do Sol 
por (1-0), o que permitiu a Liga 
Muçulmana reforçar a sua lide-
rança, estado agora a seis pontos 
do HCB, que bateu Maxaquene 
(3-1), e a oito do Ferroviário 
da Beira, terceiro classificado.

No desafio dos “desespe-
rados”, o Matchedje, que em 
21 jogos realizados conseguiu 
apenas sete pontos, já arru-
mou as malas para militar na 
segunda divisão nacional. Ain-
da na luta pela sobrevivência 
estão o Chingale de Tete com 

(21 pontos), Têxtil do Púnguè 
(22), Vilankulos (22), Estre-
la Vermelha da Beira (21) e 
Ferroviário de Nampula (24).

 A 21ª jornada, disputada no 
último fim-de-semana, foi uma 
das mais produtivas com 20 
golos marcados, uma média de 
3 por jogo. Tendo contribuído 
com maior número de golos o 
empate (3-3) entre o FC Chi-
buto e Ferroviário de Maputo 
a goleada da Liga Muçulmana 
diante do Estela da Beira (4-
0) e a vitória caseira do HCB 
diante do Maxaquene (3-1). 

Outros resultados

A Liga Muçulmana-Estrela 
Vermelha (4-0), Têxtil Pún-
guè-Fer. Nampula (1-1), Ma-
tchedje-Chingale Tete (0-1) 
CD Nacala-Vilankulo (2-0), 
HCB Songo-Maxaquene (3-1)

Chibuto-Fer. Maputo (3-3), 
Costa do Sol-Fer. Beira (1-0)

Na próxima jornada (22ª), 
teremos o segundo teste do 
Costa do Sol pós era Diaman-
tino Mirada, os “canarinhos” 
vão defrontar o líder do cam-
peonato, a Liga Muçulmana, 

naquele que pode se conside-
rar o grande jogo da jornada.

Na 22ª jornada, o Ferroviá-
rio de Nampula recebe o seu 

homónimo da Beira, Ferrovi-
ário de Maputo vai medir for-
ças com o Têxtil, Maxaque-
ne e Chibuto, Chingale mede 

forças com HCB, Vilankulo e 
Matchedje, Estrela Vermelha 
da Beira e Desportivo de Na-
cala. (Canal de Moçambique)

O presidente do Real Ma-
drid, Florentino Perez, revelou 
que o custo de Gareth Bale 
foi de 91 milhões de euros, 
mantendo assim Cristiano Ro-
naldo como o jogador mais 
caro da história do futebol.

 Florentino Perez confirmou 
os valores da transferência 
numa entrevista à estação de te-
levisão Intereconomia, mas não 
de forma directa, já que disse 
apenas que o jogador tinha um 
seguro de 91 milhões de eu-
ros, tanto quanto tinha custado.

A transferência de Bale para o 
real Madrid foi alvo de inúme-
ras especulações sobre o valor 
da transferência com a impren-
sa inglesa a apontar para 101 
milhões de euros. (Expresso)

“Moçambola-2013”

Liga Muçulmana reforça liderança e 
Matchedje volta ao…“bairro”

Bale custou 91 milhões de euros mas Ronaldo 
continua jogador mais caro de sempre
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  Fernando Veloso e 
  Cláudio Saúte

O Coordenador do ProSa-
vana no Ministério da Agri-
cultura, Calisto Bias, disse 
ao Canal de Moçambique que 
adoptar-se a via de negocia-
ção directa da terra entre os 
cidadãos locais, com direi-
tos adquiridos, ancestrais, ou 
consuetudinários, e os inves-
tidores interessados em de-
senvolver projectos no espa-
ço territorial abrangido, está 
fora do âmbito do programa.

Calisto Bias falava esta 
terça-feira (15 de Outubro de 
2013) em Maputo, numa con-
ferência de Imprensa que se 
seguiu à apresentação do mo-
delo triangular (Moçambique, 
Japão e Brasil) do ProSavana.

O ProSavana, entre outras 
coisas, anuncia-se como um 
programa que tem por objec-
tivo melhorar a condição de 
vida dos cidadãos que residem 
em 19 distritos das provín-
cias nortenhas de Zambézia, 
Nampula e Niassa e se propõe 
promover o desenvolvimento 
agrícola regional sustentável 
e inclusivo. Mas apesar des-
tes seus propósitos anuncia-
dos, está a suscitar conflitos 
de terras entre camponeses e 
investidores no espaço territo-
rial abrangido pelo programa.

O diálogo com Calisto Bias

Leia a seguir, em jeito de 
perguntas-respostas, a parte 
da Conferência de Impren-
sa com perguntas suscitadas 
pelo Canal de Moçambique:

Canal de Moçambique 
(Canal): Este programa 
(ProSavana) pelo que o se-
nhor está a dar-nos a conhe-
cer é muito parecido com 
outros de que já ouvimos fa-
lar e vimos desde a Indepen-
dência Nacional. É capaz 
de citar o exemplo de um 
programa semelhante a este 
que tenha resultado como o 
senhor promete que vai re-
sultar este?

Calisto Bias: Quer um 
exemplo de Moçambique?

Canal: Sim. Claro. Esta-
mos a falar de Moçambique, 
não lhe peço outros exem-
plos. É que aqui já houve 
programas muito semelhan-
tes a este que promoveram 
conferências de Imprensa 
como esta em que está a ser 
apresentado o ProSavana 
e foram feitas imensas pro-
messas. Queremos acreditar 
que este vai ser um sucesso, 
mas gostava que o senhor, 
dado tratar-se de uma ini-
ciativa governamental, um 
programa governamental, 
nos pudesse indicar um ou-
tro semelhante que tenha 
resultado bem exactamente 
como o senhor nos está a 
dizer que este poderá vir a 
resultar.

Calisto Bias: Eu não gos-
taria de fazer comparações 
do programa ProSavana com 
outros programas, porque o 
ProSavana surge num contex-
to bastante específico e numa 
condição socioeconómica e 
agro-ecológica bastante es-
pecífica. Portanto, o exemplo 
que daí vai decorrer não tem 
de ser necessariamente igual 
ao de um outro local. Penso 
que o sucesso deste progra-
ma, à partida reside no facto 
de reconhecermos as especi-
ficidades daquela região e do 
potencial que ela oferece para 
o seu desenvolvimento e tam-
bém de reconhecermos que 
para se traduzir esse potencial 
em realidade há desafios que 
nós temos que passar por eles. 

Esses desafios não têm de 
ser necessariamente ape-
nas ao Governo. Todos os 
actores são chamados para 
este programa. É por isso 
que estamos a pensar que o 
ProSavana não pode ser um 
programa de curta duração. 
Tem de ser um programa de 
longa duração porque muitas 
vezes os sucessos ou as con-
quistas que nós vamos tendo 
ao longo do percurso levam 

algum tempo de maturação.
E neste contexto eu acredi-

to, sinceramente, que o pro-
grama pode ser um sucesso. 
Temos todos os instrumentos 
necessários que possam fazer 
com que o programa alcance 
os objectivos e acima de tudo 
existe grande vontade da po-
pulação de ver a sua situação 
transformada e muitos deles 
já estão muito engajados na 
produção. Se for ao longo da-
quele corredor (NR: caminhos 
de ferro do norte) há produto-
res que estão a fazer mara-
vilhas. Estão a desenvolver, 
com tecnologia, a sua produ-
ção. Portanto o potencial está 
lá, nós temos é que maximizar 
esse potencial. Há questões 
de financiamento, acesso aos 
insumos e se nós tivermos 
todas essas cadeias a fluir de 
forma normal, acreditamos 
que é possível ter sucesso… 
identificarmos aquelas vias de 
acesso, as mais críticas para 
nós exportarmos a produção, 
acreditamos que o ProSava-
na pode ser um sucesso. E 
talvez seja por isso que nós 
estamos a levar muito tempo 
a desenhar o Plano Director.

Canal: Há ainda uma 
questão que também gosta-
ríamos de entender, relativa 
à questão da terra. Por que 
é que há sempre interme-
diários entre a pessoa que 
exerce o direito consuetudi-
nário e o investidor priva-
do interessado? Por que é 
que o Governo não legaliza 
a terra dos camponeses ou 
outros cidadãos, emite-lhes 
DUAT e a negociação passa 
a ser entre esses camponeses 
ou cidadãos que estão na-
quele lugar há muito tempo 
ou que sempre lá estiveram 
nessas terras, com direitos 
digamos consuetudinários, e 
os investidores privados in-
teressados? Por que é que o 
Governo se mete sempre no 
meio? Qual é o objectivo? 
Porque é que o governo não 
legaliza a terra das pessoas 
e depois diz: agora negoceia 

com esse senhor brasileiro, 
japonês, etc. que está inte-
ressado em investir? Por 
que é que existe sempre al-
guém do Governo que se 
mete no meio?

 Calisto Bias: Responden-
do no contexto do ProSavana, 
e de facto eu esqueci-me de 
responder a essa pergunta an-
teriormente, dizer que a nossa 
intenção – e porque reconhe-
cemos que o DUAT (Direito 
do Uso e Aproveitamento de 
Terra) é um documento impor-
tante para as comunidades – é 
identificar isto como uma ac-
ção que deve ser desenvolvi-
da: a legalização do direito de 
uso e aproveitamento da terra 
das comunidades que lá se en-
contram. Então nós identificá-
mos, embora ainda não tenha-
mos um documento que seja 
aprovado, mas acreditamos 
que vai ser aprovado, identi-
ficámos que isto seria uma ac-
tividade particularmente be-
néfica para a população que lá 
se encontra, as comunidades, 
mas não significa que é o Pro-
Savana que vai implementar 
isso. Identificámos. Se aqui-
lo envolver recursos vamos 
mobilizar esses recursos para 
aqueles que eventualmente 
tiverem essa capacidade e au-
toridade de implementar essa 
actividade a possam imple-
mentar. Mas, que é necessário 
que as comunidades realmen-
te tenham DUAT, nós reco-
nhecemos essa importância.

Canal: Então, defende a 
negociação directa entre o 
titular de direitos adquiri-
dos, consuetudinários, etc., 
e o interessado na explora-
ção da terra ou no negócio?   

Calisto Bias: O que nós 
queremos defender aqui é que 
qualquer tipo de negociação 
tem que beneficiar as comu-
nidades que lá se encontram. 
Utilizando as vias que forem 
necessárias usar, mas que seja 
uma parceria que traga vanta-
gens para as comunidades que 

se encontram lá no terreno.

Canal: O ponto é que há 
sempre alguém que não é 
dali, que vai lá, fazendo uso 
de “inside information” (in-
formação privilegiada) por 
força de cargo que exerça a 
nível do Aparelho do Estado 
ou do Governo, antecipa-
-se e pretende intermediar 
a negociação entre o titular 
– insistimos neste ponto – o 
titular do direito consue-
tudinário – que é anterior 
à existência da lei que fala 
da concessão de DUAT e o 
interessado em dedicar-se a 
investimento. Porque é que 
o investidor não encontra 
naquele titular do direito à 
terra o seu parceiro direc-
to? Da mesma maneira que 
encontramos na lei a pro-
tecção ao moçambicano nas 
parcerias com outras enti-
dades investidoras noutras 
áreas de negócio, por que é 
que esse modelo não se apli-
ca também quando se trata 
do camponês? Será que o 
camponês é tido como um 
ignorante, um incapaz que 
não sabe da sua vida e não é 
capaz de negociar? 

Calisto Bias: Penso que as 
comunidades têm capacida-
de de negociação e nós res-
peitamos aquilo que são os 
conhecimentos tradicionais 
que existem na região e que 
têm capacidade negocial e 
precisamente por isso é que 
nós no âmbito do ProSavana 
queremos fortalecer aquilo 
que são as associações, coo-
perativas porque este poder 
negocial aumenta poten-
cialmente quando as comu-
nidades estão organizadas. 

Agora penso que na ques-
tão desse tipo de negociação, 
está tudo plasmado na Lei 
da Terra e Regulamento da 
Terra e realmente dizer que 
cairia um pouco fora do meu 
do âmbito estar a dizer se se-
ria possível ou não outro tipo 
de modelo de negociação. 
(Canal de Moçambique)

Coordenador do ProSavana diz que não lhe 
compete falar da negociação directa entre 
camponeses e investidores
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Contextualização

Moçambique é, desde Ou-
tubro do ano passado, um 
país cumpridor da Iniciativa 
de Transparência da Indús-
tria Extractiva (EITI, sigla 
inglesa). Nesta conformida-
de, o país deve, anualmente, 
publicar os relatórios de pa-
gamentos efectuados pelas 
companhias que exploram re-
cursos minerais no território 
nacional, bem como dos va-
lores que o Governo recebeu. 
Moçambique já publicou três 
relatórios referentes aos anos 
de 2008, 2009 e 2010, e está a 
preparar o quarto, de 2011. A 
fim de melhorar a relevância 
destes relatórios, em termos 
de qualidade de informação e 
compreensão pelo público, o 
Comité de Directores de EITI 
introduziu novos requisitos.

Assim, para apresentarem 
uma situação mais completa 
sobre o desempenho da in-
dústria extractiva, os relató-
rios devem conter informa-
ção contextual básica sobre 
a base legal, regime fiscal, 
a contribuição para a eco-
nomia, dados de produção, 
contratos, a participação do 
Estado nos projectos extrac-
tivos, alocação das receita, 
registo e atribuição de licen-
ças, bem como os titulares 
e propriedade das empre-
sas detentoras das licenças. 

  Raimundo Moiane

Pelo menos três países aca-
bam de confirmar a sua presença 
na terceira edição First Nacio-
nal Bank Wine Festival 2013, 
ou seja, o festival de vinhos que 
terá lugar de 24 a 26 do mês em 
curso, na cidade de Maputo.

Portanto, o EITI, mais do 
que prever a publicação dos 
pagamentos efectuados e va-
lores recebidos, exige o cum-
primento estrito das leis do 
país, que prevêem a transpa-
rência dos actos governati-
vos e prestação de contas, o 
que pressupõe informar aos 
cidadãos sobre como os seus 
recursos são captados, geri-
dos e que benefícios estão a 
trazer para o país. Como se 
pode depreender, é necessá-
ria uma mudança estrutural 
na forma de estar dos gesto-
res dos negócios públicos, 
passando da sua obsessão 
pelo secretismo a uma gover-
nação aberta e transparente.

Novos padrões de 
transparência

Os novos padrões de trans-
parência foram aprovados 
na 6ª reunião global do EITI 
realizada em Maio último 
em Sydney, na Austrália, e 
deverão entrar em vigor no 
próximo ano. Portanto, to-
dos os relatórios que serão 
produzidos a partir de 2014 
deverão conter a informação 
exigida pelos novos padrões, 
embora, querendo, cada país 
possa começar a implementar 
os novos requisitos a partir 
de 2013, introduzindo-os, já, 
nos relatórios em elaboração.

Há que reconhecer que 

Trata-se da África do Sul, 
Portugal e Espanha, tidos como 
grandes produtores de vinhos a 
nível mundial que durante es-
ses dias irão divulgar as suas 
melhores marcas de vinho que 
neste momento estão a ser pro-
duzidas neste grupo de países.

Segundo Kelven Inácio, re-

os relatórios moçambica-
nos já apresentam algumas 
informações que passam a 
ser obrigatórias com os no-
vos padrões, nomeadamen-
te: contextualização da base 
legal, regime fiscal, contri-
buição para a economia, in-
formação desagregada dos 
pagamentos das companhias 
e por projecto. Ainda, estes 
relatórios apresentam dados 
sobre as receitas colectadas 
em espécie, embora sejam 
apenas referentes ao gás na-
tural. Tal menção é referente 
à quantidade em gigajoules, 
porém, nada se diz sobre o 
destino dado a estes recursos.

É que, de acordo com infor-
mações do Governo, o gás co-
lectado é entregue ao Ministé-
rio da Energia (sem antes ser 
reportado ao Ministério das 
Finanças) que, por sua vez, o 
canaliza à empresa Electrici-
dade de Moçambique (EDM), 
que depois vende uma parcela 
à Maputo Gás Company (em-
presa moçambicana que se 
dedica ao transporte, distri-
buição e comercialização de 
gás natural produzido em Mo-
çambique que é usado como 
fonte de energia para o fun-
cionamento de diversas uni-
dades industriais na província 
de Maputo) e utiliza a outra 
nas suas centrais eléctricas.

Há que assinalar que, no 
âmbito dos novos padrões, 

presentante da DK Eventos, uma 
das empresas organizadora do 
evento, o número de países par-
ticipantes nesta terceira edição 
poderá duplicar ou mesmo tri-
plicar, uma vez que já há alguns 
que manifestaram o seu interes-
se em fazer parte do festival, 
faltando apenas a sua confirma-

no caso de venda da parcela 
de produção do Estado ou de 
outras receitas colectadas em 
espécie resultar em receitas 
com materialidade para o re-
latório (em Moçambique o 
relatório abrange empresas 
que tenham feito pagamen-
tos ao Estado a partir de 500 
mil meticais- 500.000), o 
Governo e as empresas pú-
blicas são obrigados a divul-
gar os volumes vendidos e 
as receitas. Essa informação 
deve ser desagrega por tipo 
de produto, preço e mercado. 

Oportunidade Para Se 
Saber Se as Companhias 

Pagam o Devido

Os relatórios de pagamen-
tos e recebimentos produ-
zidos até ao momento não 
permitem saber se o que as 
companhias pagam é o que 
deviam efectivamente pagar, 
tendo em conta a produção, 
exportação e as imposições 
fiscais devidas. A falta des-
ta informação, constitui uma 
grande lacuna para os níveis 
de transparência que pre-
tendemos para o nosso país.

Os novos padrões prevêem 
que as companhias mineiras e 
petrolíferas divulguem os da-
dos de produção do ano fiscal 
em análise, incluindo: volu-
mes de produção total e o va-
lor de produção por produto 

ção como são os casos da Itália, 
Franca, o Brasil e Zimbabwe.

O festival de vinhos de Mo-
çambique é um evento que co-
meça ganhar tradição no calen-
dário cultural, uma vez que, para 
além dos visitantes se limitaram 
a provar as novas e melhores 
marcas de vinho, vão ainda 

e, quando relevante, por esta-
do/região (não aplicável para 
Moçambique), bem como os 
volumes de exportação total 
e o valor de exportação por 
produto. Estes dados são ou 
deviam ser fáceis de obter, 
uma vez que o relatório ver-
sa sobre actividades que já se 
realizaram, no caso de Mo-
çambique, há dois anos atrás.

A inclusão desta informa-
ção constitui uma oportuni-
dade para verificar até que 
ponto as companhias mineiras 
e petrolíferas que operam no 
país se conformam com a lei e 
com os termos contratuais as-
sinados e, a partir disto, aferir 
se pagam o que deviam pagar, 
porque será possível cruzar as 
informações declaradas pelas 
companhias mineiras e petro-
líferas e os dados do mercado.

Todavia, a inclusão des-
ta informação pode não ter 
o impacto esperado porque 
Moçambique ainda não dis-
põe de um sistema autónomo 
de verificação das quantida-
des e qualidades exploradas 
e exportadas pelas compa-
nhias mineiras e petrolífe-
ras, pelo que o Governo de-
pende da informação que 
é fornecida pelas próprias 
companhias mineiras e pe-
trolíferas, segundo mostrou 
o primeiro relatório de EITI 
produzido em 2010 pela Boas 
& Associates. (Continua)

apreender como se bebe o vinho 
e que tipos de pratos são combi-
nados quando se consome uma 
determinada marca de vinho.

Nesta edição, os organizado-
res esperam que o evento seja 
visitado por mais de três mil pes-
soas. (Canal de Moçambique)

Novos standars do eiti desafiam o governo 
de moçambique a dar provas de estar 
comprometido com a transparência 

Três países já confirmaram participação 
na 3.ª edição do “FNB Wine Festival”

Por: Fátima Mimbire 
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O presidente angolano, José 
Eduardo dos Santos, anunciou 
esta terça-feira em Luanda o fim 
da parceria estratégica com Por-
tugal, durante o discurso sobre o 
estado da nação, na Assembleia 
Nacional de Angola. A informação 
foi veiculada pela agência LUSA.

“Só com Portugal, as coisas não 
estão bem. Têm surgido incompre-
ensões ao nível da cúpula e o clima 
político actual, reinante nessa rela-
ção, não aconselha à construção da 
parceria estratégica antes anuncia-
da”, disse José Eduardo dos Santos.  

Contactado pelo Expresso, o Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros 
diz estar a preparar uma resposta ao 
anúncio do Presidente angolano.

Os interesses angolanos e portu-
gueses estão em causa e a forma de 
fazer política deve ser repensada, 

consideram alguns observadores 
económicos e políticos. Isto acon-
tece no seguimento da entrevis-
ta de Rui Machete, ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Portu-
gal, à Rádio Nacional de Angola.

Impacto na economia 
portuguesa

São centenas as empresas por-
tuguesas que têm negócios com 
Angola e estima-se que haja pelo 
menos 150 mil portugueses a tra-
balhar naquele país, sobretudo 
em Luanda. A parceria estratégica 
existente até agora entre os dois 
Estados tinha como potencial ob-
jectivo favorecer as relações eco-
nómicas e políticas entre as nações.

A economia angolana deverá 
crescer 7,2% este ano segundo o 
Banco Mundial e tem funcionado 

como uma espécie de ‘balão de 
oxigénio’ para muitas empresas lu-
sitanas que se defrontam com a cri-
se que assola Portugal e a Europa.

O Presidente angolano, duran-
te o seu discurso, falou ainda das 
relações bilaterais com outros 
países do mundo que “vão bem” 
e do interesse em captar investi-
mento directo para o país, assim 
como de desenvolver o turismo.

Cimeira bilateral em risco

Portugal e Angola previam reali-
zar, em Luanda, a primeira cimeira 
bilateral em Fevereiro do próximo 
ano. Aliás, o encontro deste tinha 
sido anunciado em Fevereiro pas-
sado pelo então ministro dos Negó-
cios Estrangeiros português, Paulo 
Portas. Esta cimeira corre agora o 
risco de ser cancelada. (Expresso)

Angola anuncia fim da parceria 
estratégica com Portugal

publicidade

José Eduardo dos Santos, presidente angolano
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Reunião entre o presidente 
dos EUA e os líderes do Con-
gresso foi adiada, mas  demo-
cratas e republicanos mostram-
-se optimistas e admitem estar 
mais próximos de um acordo.

A Casa Branca anunciou o 
adiamento de uma reunião en-
tre Barack Obama e os líderes 
do Senado, para permitir mais 
tempo para “progressos” rumo 
ao acordo sobre o orçamento 
e a subida do teto da dívida.

“A reunião desta tarde do 
presidente com os líderes dos 
dois partidos foi adiada para 
permitir que os líderes no Se-
nado tenham tempo para conti-
nuar a fazer progressos impor-
tantes rumo a uma solução”, 
declarou a Presidência norte-
-americana num comunicado.

O presidente norte-america-
no, Barack Obama, e o vice-
-presidente, Joe Biden, deve-
riam encontrar-se com o líder 
democrata no Senado, Harry 
Reid e o líder republicano, Mi-
tch McConnell, quando faltam 

A renúncia do Conselho Na-
cional Sírio em participar na 
conferência internacional Ge-
nebra-2 é uma prova da incapa-
cidade do Ocidente de cumprir 
os acordos com a Rússia sobre 
a Síria, declarou o ministro rus-
so dos Negócios Estrangeiros. 

“A declaração do senhor Sa-
bra, que dirige o Conselho Na-
cional da Síria, que faz parte 
de alguma forma da coligação 
nacional dos opositores sírios, 
confirma uma vez mais que é 
preciso realizar o mais rápi-
do possível a conferência e o 
principal obstáculo nesta via 
é a incapacidade de os nossos 
parceiros de obrigar a oposi-
ção síria, que eles protegem, a 
ir a Genebra e sentar-se à mesa 
das conversações com o Gover-

três dias para terminar o prazo 
para aumentar o teto da dívida.

Segundo a CNN não é claro 
se o adiamento desta reunião 
sinaliza um problema ou se, de 

no para, com base num acordo 
mútuo, definir vias de saída da 
crise, incluindo um período de 
transição, incluindo as estrutu-
ras que, nessa etapa de transi-
ção, irão dirigir a preparação da 
nova constituição, de eleições, 
etc.”, afirmou Serguei Lavrov 
numa conferência de imprensa.

“Os nossos parceiros ameri-
canos prometeram-nos reunir 
todos para participar na confe-
rência, fazer isso sob a égide 
da Coligação Nacional. O meu 
colega John Kerry confirmou-
-me há uns dias que se esta-
vam a dedicar activamente a 
isso e que haveria resultados 
dentro em breve. Por enquan-
to não há nada”, acrescentou.

“É estranho ouvir periodi-
camente declarações de vários 

facto, foi necessário dar mais 
tempo para as negociações 
entre as duas partes. Certo é 
que tanto republicanos, como 
democratas falaram em mais 

representantes da Secretaria 
de Estado norte-americana de 
que todos avançamos para os 
objectivos da Genebra-2, o im-
portante apenas é que a Rússia 
pressione Damasco. Isto é virar 
tudo ao avesso, porque exer-
cemos pressão sobre Damas-
co e dá resultado real”, frisou.

Lavrov considerou que 
a oposição síria se desin-
tegra cada vez mais, sendo 
cada vez mais fortes as posi-
ções de grupos extremistas.

“Há riscos reais de que os ex-
tremistas tomem conta de várias 
regiões da Síria. Aí tem agora 
lugar o processo de destruição 
de armas químicas. Por isso to-
dos compreendem as ameaças 
ligadas ao reforço das posições 
de elementos radicais, extre-

progressos nas conversações.
“Estou muito optimista. Acre-

dito que iremos alcançar um 
acordo razoável durante esta 
semana para reabrir o gover-

mistas, jihadistas”, acrescentou.
Serguei Lavrov consi-

derou que esta é mais uma 

no, pagar as contas e começar 
a negociação a longo prazo 
para colocar o nosso país numa 
base fiscal sólida, afirmou 
Harry Reid, citado pela CNN.

Mitch McConnell disse tam-
bém partilhar do mesmo opti-
mismo: “Estamos a caminhar 
para um resultado que seja 
aceitável para ambas as partes.” 

Também Barack Oba-
ma, horas antes, tinha su-
blinhado avanços nas nego-
ciações sobre o orçamento.

“Penso que tem havido avan-
ços no Senado. Mas veremos 
esta tarde se o progresso é mes-
mo real”, afirmou o presidente.

“A minha esperança é que o 
espírito de cooperação nos mova 
nas próximas horas”,  rematou.

Há 14 dias que os EUA têm 
encerrados os serviços pú-
blicos não essenciais, sen-
do esta semana decisiva para 
aprovar o orçamento, uma 
vez que o prazo para aumen-
tar o teto da dívida termina já 
esta quinta-feira. (Expresso)

das razões para realizar a 
conferência Genebra-2 o 
mais rápido possível. (JN)

Rússia alerta para “riscos reais de que os extremistas tomem 
conta de várias regiões da Síria”

Democratas e republicanos mais 
perto de um acordo

Rússia lança críticas ao Ocidente 
sobre compromissos pela Síria
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O governo brasileiro diz 
que todas as explicações da-
das até agora pelos EUA so-
bre a espionagem à Presidente 
Dilma Rousseff são “falsas”.

O ministro brasileiro das Co-
municações, Paulo Bernardo, 
afirmou que o governo está à es-
pera de novas explicações por 
parte dos EUA sobre a espiona-
gem a Dilma Rousseff e aos seus 
assessores, já que, até à data, to-
dos os argumentos são “falsos.”

“Não nos deram nenhuma expli-
cação razoável. Todas as explica-
ções que nos foram dadas desde o 
início desses episódios revelaram-
-se falsas”, declarou  Paulo Bernar-
do, citado pelo jornal “O Globo.”

“As explicações que nós re-
cebemos da embaixada e depois 
as visitas que as nossas equipas 
fizeram aos EUA, os aconte-
cimentos posteriores mostra-
ram que não se sustentavam as 
alegações que nos apresenta-
ram”, acrescentou o ministro,

Segundo o ministro, não há 
dúvidas de que a presidente e os 
seus assessores foram alvo de 
espionagem, sendo uma atitude 
“inaceitável” por parte dos EUA, 
que alegaram querer proteger ou-
tros países contra o terrorismo. 

“É uma espionagem com um 
carácter comercial, industrial, in-
teresse em saber questões como 
o pré-sal e outras de peso eco-
nómico ou de peso comercial. 
Portanto, é mais grave do que pa-
rece à primeira vista”, explicou.

Questionado sobre se Dilma 
Rousseff devia cancelar a sua via-
gem a Washington, em Outubro, o 
ministro das Comunicações disse 
esperar que a situação se resolva 
em breve pela via diplomática.

O programa ‘Fantástico’, da 
TV Globo, revelou no domin-
go que a Agência Nacional de 
Segurança Americana (NSA) 
terá espiado e-mails, telefone-
mas e SMS da presidente Dilma 
Rousseff e dos seus assessores.

Dilma protege ‘emails’ da 
espionagem americana

 
Os emails do Governo bra-

sileiro vão passar a estar pro-
tegidos com um sistema de 
alta segurança, anunciou a 
Presidente Dilma Rousseff.

Esta medida, recentemente 
anunciada no canal do Twitter da 
chefe de Estado, surge depois das 
denúncias de que os EUA anda-
vam a vigiar o Governo brasileiro.

De acordo com o jornal “A 
Folha”, será o Serviço Fede-
ral de Processamento de Da-
dos a entidade responsável 
pela administração do sistema.  

O escândalo de vigilân-
cia revelado pelo ex-agente da 
CIA Edward Snowden reve-
lou que os EUA controlaram 
emails entre a Presidente bra-
sileira e os seus assessores.

Os documentos apresentados 
pelo ex-espião também revelam 
que o Governo americano con-
trolou as comunicações da Petro-
brás, a maior empresa brasileira.

A polémica causou mal-estar en-
tre os dois países, levando Dilma 
a cancelar uma viagem aos EUA

Dilma manda construir 
satélite anti-espionagem

    
O governo brasileiro vai 

iniciar em Outubro a cons-
trução de um satélite anti-

-espionagem, para aumentar a 
segurança das comunicações.

Em causa estão os documentos 
divulgados pelo ex-espião da CIA, 
Edward Snowden, no programa 
‘Fantástico’ da TV Globo, que 
indicam que as informações de 
Dilma Rousseff que foram alvo de 
espionagem por parte da Agência 
Nacional de Segurança Americana 
(NSA), podem ter sido intercepta-
das nas comunicações por satélite. 

De acordo com o jornal “O 
Estadão”, o projecto do satéli-
te geoestacionário já estava em 
desenvolvimento, mas a sua 
construção foi antecipada para 
Outubro, face às denúncias de 
espionagem por parte dos EUA.

O satélite, que terá um disposi-
tivo para desligar os terminais não 
autorizados, custará entre os 600 
milhões e os 660 milhões de dó-
lares (456 milhões e 501 milhões 

de euros) e deverá entrar em órbita 
em 2016, segundo a mesma fonte.

Em agosto, o governo brasileiro 
escolheu o grupo franco-italiano 
Thales Alenia Space para adquirir 
a tecnologia, cabendo a constru-
ção à Visiona, uma joint-venture 
entre a Telebrás e a Embraer.

Além do reforço da segurança 
das comunicações, o satélite permi-
tirá também alargar a abrangência 
da banda larga no país. (Expresso)

Por causa da espionagem americana, Dilma cancelou uma viagem ao país

As informações de Dilma Rousseff terão sido interceptadas nas comunicações por satélite

Brasil acusa Estados Unidos de 
mentirem sobre espionagem
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Um responsável da província 
de Zhejiang, no leste da China, 
foi demitido após a divulgação 
de uma foto em que um locatá-
rio o carrega às costas para pro-
teger os sapatos de luxo numa 
zona inundada pelo tufão Fitow.

Segundo a imprensa chine-
sa, na foto inserida numa rede 
social, o responsável, de apeli-
do Wang, director do gabinete 
das construções da periferia 
de Sanqishi da localidade de 
Yuyao, é carregado na travessia 
de um pequeno canal de água, 
para chegar a uma casa de uma 
das vítimas das inundações.

Um dos mais poderosos pi-
ratas somalis, Mohamed Abdi 
Hassan, foi detido na Bélgica, 
onde será julgado pelo seques-
tro com reféns do navio belga 
“Pompeya” durante 70 dias.

A informação, divulgada, 
esta segunda-feira, por diver-
sos meios de comunicação 
social, não pôde ser confirma-
da junto de fonte oficial, mas 
o Ministério Público federal 

Apesar de Wang ter insistido 
caminhar “descalço”, segundo 
a agência Nova China, um ha-
bitante colocou-o sobre as suas 
costas para uma das visitas de 
apoio às vítimas, tendo feito o 
mesmo no percurso de regresso.

Desde o início de Outubro 
dez pessoas morreram em con-
sequência da passagem do tu-
fão Fitow no leste da China, 
fenómeno natural que afectou 
cerca de sete milhões de pes-
soas e devastou habitações 
em 11 cidades e plantações.

Em determinados pontos, a 
chuva caiu com intensidade 
durante mais de 17 horas. (JN)

belga deverá dar uma confe-
rência de imprensa durante a 
manhã, segundo fonte judicial.

Abdi Hassan, que tinha anun-
ciado a sua retirada em Ja-
neiro, foi detido no aeroporto 
de Bruxelas, onde aterrou no 
sábado, proveniente de Nairo-
bi (Quénia) e foi levado para 
Bruges, onde o juiz determi-
nou a prisão preventiva, infor-
ma o diário “De Standaard”.

Chamado de “Boca grande” 

(Afweyne, em somali), Abdi 
Hassan é considerado, junto 
com os filhos, como um dos 
mais célebres e perigosos lí-
deres da pirataria na costa da 
Somália nos últimos anos, se-
gundo os relatórios da ONU.

Estima-se que desde 2005 
Abdi Hassan tenha ganhado vá-
rios milhões de dólares graças 
às suas actividades criminosas.

O sequestro do “Pompeya” 
manteve como reféns, du-

Na origem dos protestos 
anti emigração na Rússia está 
a morte de um jovem que terá 
sido atacado por um emigrante.

A polícia russa deteve, re-
centemente, mil e duzentos 
emigrantes que trabalhavam 
num armazém de vegetais em 
Moscovo, de acordo com o 
“Russia Today”. As autori-
dades encontraram um car-
ro com armas e dinheiro.   

Estas detenções acontecem 
um dia depois de um protes-

rante 70 dias, dez cidadãos 
de nacionalidades holande-
sa, belga, filipina e croata.

Dois dos mais espectaculares 
actos da pirataria moderna so-
mali são atribuídos a Abdi Has-
sam, o primeiro dos quais ocor-
reu em Setembro de 2008, com 
o cargueiro ucraniano “Faina”, 
carregado de armamento, no-
meadamente carros de assalto, 
sistemas de defesa antiaérea, 
lança-foguetes e munições.

to anti-emigração na mesma 
zona de Moscovo, o bairro de 
Biryuliovo. Os confrontos re-
sultantes da manifestação le-
varam à prisão de 380 pessoas.

Na origem dos protestos anti-
-emigração está a morte de um 
jovem de 25 anos que a polí-
cia suspeita ter sido atacado 
por um emigrante. O jovem 
Yegor Scherbakov terá sido 
mortalmente esfaqueado em 
frente da namorada.(Expresso)

Dois meses mais tarde foi a 
vez do petroleiro saudita “Si-
rius Star”, com 330 metros 
de comprimento e transpor-
tando dois milhões de barris 
de petróleo, carga avaliada 
em 100 milhões de dólares.

O líder da pirataria ma-
nifestou há alguns dias na 
imprensa somali que que-
ria dedicar-se à política.

Não é conhecido o moti-
vo da sua viagem à Bélgica.

Demitido por proteger sapatos de 
luxo de inundação

Mais de mil emigrantes detidos na Rússia

Bélgica detém um dos mais poderosos 
piratas somalis
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Um sabre com ouro em-
butido e cabo com placas de 
marfim, apresentado como 
um “testemunho histórico” 
da criação da Arábia Saudita, 
em 1932, vai ser leiloado em 
Novembro pela casa Osenat.

A peça rara, a leiloar a 17 
de Novembro em Fontaine-

bleau, perto de Paris, foi ava-
liada entre os 800 mil e os 1,2 
milhões de euros e “suscita já 
grande interesse entre os co-
leccionadores do Médio Orien-
te”, disse a leiloeira francesa.

A espada foi oferecida pelo 
rei Abdel Aziz ibn Saud, fun-
dador do Reino da Arábia Sau-

dita, ao príncipe Ahmad Shah 
Khan, ministro da Corte do 
Afeganistão, aquando da assi-
natura a 5 de Maio de 1932 em 
Jeddah do tratado de amizade 
entre o Afeganistão e os reinos 
de Najd e de Hedjaz. A junção 
destas duas províncias em Se-
tembro de 1932 deu origem 

oficialmente à Arábia Saudita.
Posteriormente, o sabre, cuja 

lâmina com perto de 79 cen-
tímetros poderá ser de origem 
síria do século XIX, foi cedido 
pelo filho do príncipe afegão 
a um coleccionador privado.

“O simbolismo do sabre é 
importante nos países árabes. 

Dar um sabre é um gesto de 
amizade eterna, de lealdade, de 
confiança e de protecção mútua 
entre o doador e o presentea-
do”, lembrou Jean-Christophe 
Chataignier, director de depar-
tamento de recordações his-
tóricas da Osenat, citado pela 
agência France Presse. (JN)

Sabre histórico da Arábia Saudita 
leiloado em Novembro

Vencedora do Man Booker 
Prize em 2009 pela totalidade da 
sua obra, a autora canadiana de 
82 anos acaba de ser galardoada 
com o prémio máximo das letras

Nascida Alice Ann Laidlaw, a 
10 de Julho de 1931 em Wingham, 
Ontario, no Canadá, é conhecida 
por uma obra de ficção que vai 
buscar às raízes da sua terra natal 
a grande fonte de inspiração, no-
meadamente em Huron County, 
onde decorre a acção de muitas 
das suas novelas . Os seus roman-
ces e contos exploram as com-
plexidades humanas através de 
narrativas aparentemente simples.

Três vezes vencedora do Prémio 
Governador Geral do Canadá para 
Ficção, Alice Munro já foi classifi-
cada como o “Chekhov” canadia-
no. É considerada mundialmente 
uma das grandes escritoras con-
temporâneas. A sua obra lida com 
o amor e o trabalho, e o falhanço 
de ambos, numa obsessão pelo 
tempo e com a incapacidade de o 
retardar ou impedir o seu avanço.

Muito evidente nas suas histó-

rias é o tema do envelhecimento, 
e o dilema da rapariga rural que vê 
a idade aumentar e a relação com 
a sua família e a pequena cidade 
onde cresceu manter-se inalterável.  
Vejam-se os seus mais recentes 
trabalho: “Hateship, Friendship, 
Courtship, Loveship, Marria-
ge” (2001, e “Runaway” (2004).

A sua prosa revela com ironia 
e seriedade, a um tempo, as am-
biguidades da vida, colocando o 
fantástico ao lado do mundano, 
do dia a dia mais comum, que 
tem vindo a criar uma empatia 
crescente entre críticos e leitores.

Em 2009, a escritora anunciou 
em Toronto que sofria de cancro 
e de vários problemas cardía-
cos, mas não deixou de trabalhar.

Livros publicados em Portugal 
de Alice Munro: “Amada Vida” 
(Relógio d’Água, 2013),”O Pro-
gresso do Amor” (Relógio d’Água, 
2011), “O Amor de uma Boa Mu-
lher” (Relógio d’Água, 2008), “Fu-
gas” (Relógio d’Água, sem data) e 
“A Vista de Castel Rock” (Relógio 
d’Água, sem data), (Expresso)

Alice Munro, uma das grandes 
escritoras contemporâneas
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Obras originais com gran-
de valor de mercado e assi-
nadas pelo ‘graffiter’ Banksy 
passaram despercebidas no 
Central Park nova-iorquino. 
E só oito mudaram de mãos.

Ninguém acreditaria que obras 
avaliadas em milhares de euros, 
assinadas por Banksy, tivessem 
estado à venda num espaço cen-
tral de Nova Iorque por apenas 
60 dólares (cerca de 44 euros). 
Mas foi exactamente isso o que 
aconteceu no passado sábado.

O famoso graffiter britânico 
que ninguém conhece resol-
veu colocar à venda alguns dos 
seus trabalhos, todos pelo mes-
mo valor unitário, numa acção 
única e irrepetível, como poste-
riormente fez questão de tornar 
público no seu site da internet.

As obras em causas foram 
dispostas numa banca colocada 
no Central Park de Nova Iorque, 
um dos espaços verdes mais 
emblemáticos da cidade e local 
de peregrinação de muitos ar-
tistas plásticos, que ali expõem 
as suas obras. O momento ficou 

registado em vídeo e neste po-
dem ver-se as primeiras obras a 
serem transaccionadas apenas 
a meio da tarde, assim como 
se constata a fraca afluência de 
interessados durante todo o dia. 

A não divulgação da venda e o 
facto de a maior parte dos tran-
seuntes terem pensado tratar-se 
de falsificações de desenhos 
do famoso graffiter nascido em 
Bristol, fez com que apenas oito 

dos quadros originais tenham 
mudado de mãos, rendendo um 
total de pouco mais de 300 euros.

A primeira compradora levou 
duas obras, pediu um desconto 
de 50% e o vendedor (cuja iden-

tidade também é desconhecida) 
aceitou. Desconhece-se ainda 
se a felizarda tem ideia do valor 
que as obras que levou para casa 
poderão ganhar no mercado.  

Com uma ideia negativa 
sobre o mercado da arte, o in-
cógnito artista de rua não cos-
tuma vender os seus trabalhos, 
até porque Banksy tornou-se 
conhecido pelas pinturas e de-
senhos grafitados. Os que atin-
gem valores de milhares (ou 
milhões) de euros em leilão 
são retirados dos sítios onde o 
graffiter os cria e depois vendi-
dos contra vontade do próprio.

A provar isso mesmo está 
o facto de Banksy disponi-
bilizar no seu site todas as 
suas criações, para que as 
pessoas possam fazer com 
elas o que bem entenderem.

Esta venda inédita integrou o 
projecto ‘Better Out Than In’ em 
Nova Iorque, a residência duran-
te um mês do artista britânico, 
que se comprometeu a criar uma 
obra por dia nas ruas da cidade 
que não dorme.  (Expresso)

Banksy vende a 50 euros quadros 
que valem milhares

Estará o trabalho manual 
como base para a criação de 
obras de arte ultrapassado? 
A exposição “3D: Printing 
the Future”, em Londres, pa-
rece apontar nesse sentido.

Seiscentas esculturas fei-
tas numa impressora 3D 
dão corpo à exposição “3D: 
Printing the Future”, mostra 
que o Museu da Ciência de 
Londres, Inglaterra, inaugu-
ra e que poderá ser visitada 
até 10 de Fevereiro de 2014.

As impressoras a três di-
mensões, usadas maiori-
tariamente em áreas como 
a arquitectura, medicina 
e até engenharia aerospa-
cial, começam a ser cada 

vez mais utilizadas tam-
bém no domínio da arte.

No caso desta exposição de 
Londres, das 600 obras im-
pressas em 3D, 150 são “re-
produções” de visitantes do 
museu, que durante o mês de 
agosto foram “lidos” aquan-
do da sua visita ao espaço, 
para serem replicados em pe-
ças de 5 ou 20 centímetros. 

Além dos moldes huma-
nos em miniatura, há peças 
abstractas criadas por algu-
mas personalidades, como a 
“Pneuma 2”, uma represen-
tação artística de um pulmão 
criado pelo professor do MIT 
Neri Oxman. (Expresso)

Exposição revela lado artístico 
das impressões 3D
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  Raimundo Moiane

A Conselheira para o Desenvol-
vimento na Embaixada da Áus-
tria em Moçambique, Eva Kohl, 
disse esta terça-feira em Maputo 
que o ambiente de negócios em 
Moçambique continua minado 
pela corrupção que atrasa o de-
senvolvimento económico do País 
ao inibir o fluxo de investimen-
tos privados internos e externos.

Eva Kohl proferiu essas palavras 
durante o Fórum de Negócios Mo-
çambique-Áustria, que tinha como 
principal objectivo o reforço das re-
lações económicas entre os sectores 
privados e público dos dois países 
bem como a divulgação de oportu-
nidades de investimentos e de ne-
gócios existentes em Moçambique.

Foi perante a presença de re-
presentantes do governo e sector 
privado moçambicano bem como 
de representantes de duas dezenas 
de empresas austríacas ligadas a 
diversos sectores de desenvolvi-
mento com destaque para as áre-
as de Energia, Agricultura, Água, 
Saúde, Educação, Construção e 
Indústria transformadora que Eva 
Kohl disse ser urgente erradicar-
-se na totalidade a corrupção em 
Moçambique de modo a tornar 
o País como principal destino de 
investimento estrangeiro, tendo 
em conta que Moçambique pos-

sui enormes potencialidade de 
investimentos em diversos sec-
tores com particular destaque na 
exploração dos recursos naturais 
como gás natural e carvão mineral.

A conselheira para o Desenvol-
vimento na Embaixada da Áustria 
em Moçambique manifestou-se 
ainda preocupada com a burocra-
cia que se regista nas instituições 
do aparelho do Estado, uma vez 
que, segundo ela, também influen-
cia negativamente no desenvolvi-
mento do ambiente de negócios.

“Estes são fenómenos que ini-
bem os investimentos privados 
tanto internos como externos ra-
zão pela qual devem ser comba-
tidos urgentemente para tornar 
Moçambique mais atractivo como 
destino principal para investi-
mentos”, sublinhou Eva Kohl.

Esforço do Governo

Por outro lado, Eva Kohl con-
gratulou as autoridades mo-
çambicanas pelo seu esforço 
no combate à corrupção bem 
como à burocracia no aparelho 
do Estado, através da criação de 
um quadro legal para o efeito.

“Como todos sabem, o governo 
moçambicano já possui um ga-
binete de combate à corrupção e 
recentemente o Conselho de Mi-
nistros lançou um novo formulário 

que vai facilitar o licenciamento de 
novos negócios”, disse Eva Kohl.

“Estes são alguns exemplos que 

demonstram que o governo mo-
çambicano está num bom caminho 
visando a melhoria do ambiente de 

tem vindo a registar quase diaria-
mente a vinda de missões empre-
sárias de diversos países para iden-
tificar as referidas oportunidades.

Esta avalanche é muito bem 
visto pelo empresariado nacional, 
uma vez que, segundo o vice-pre-
sidente da Confederação das As-
sociações Economias de Moçam-
bique (CTA), Rui Monteiro, para 
além de trazer a sua experiência 
e novas tecnologias transitem co-

tão empenhadas no desenho de um 
quadro jurídico virado à melhoria 
do ambiente de negócios no País.

“Estamos neste momento a pro-
ceder reformas no aparelho do Es-
tado para melhorar atracção de in-
vestimentos privados tanto internos 
como externos. Também estamos a 
criar uma série de incentivos fiscais 

A descoberta de diversos re-
cursos naturais nos últimos anos 
no País está atrair cada vez mais 
atenção de grandes empresas 
de todos os cantos do mundo.

São grandes empresas interes-
sadas em investir no País, dada 
as grandes oportunidades de in-
vestimento que essas descober-
tas estão a criar não só para sua 
exploração como para seu esco-
amento, razão pela qual o País 

Em jeito de respostas das preo-
cupações apresentadas pela Con-
selheira para o Desenvolvimento 
da Embaixada da Áustria em Mo-
çambique, o Governo moçambi-
cana, através da secretária Perma-
nente do Ministério da Indústria e 
Comércio. Cerina Banú, disse que 
neste momento as autoridades es-

negócios no País razão pela qual es-
tou satisfeita pelo esforço do gover-
no nesse sentido”, finalizou a fonte.

nhecimento e fortalecimento de 
capacidade financeira as peque-
nas e médias empresas nacionais 
razão pela qual são bem-vindas.

Refira-se que os representantes 
das 20 empresas austríacas deslo-
cam-se esta quarta-feira à cidade 
da Beira onde vão visitar diversos 
empreendimentos económicos 
tais como o Porto da Beira e a 
Zona Económica Especial da 
Manga. (Canal de Moçambique)

para permitir o desenvolvimento 
de pequenas e medias empre-
sas na componente da indústria 
transformadora dado ao seu im-
pacto na criação de mais impos-
tos de trabalho e valorização de 
produtos nacionais”, sublinhou 
a secretária Permanente do Mi-
nistério da Indústria e Comércio.

 - diz a conselheira para o Desenvolvimento na Embaixada da Áustria

Ambiente de negócios em Moçambique 
está minado pela corrupção

A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade 
e em todas as províncias do país que estejam interessados 

em revender o jornal Canal de Moçambique.  
Os interessados deverão contactar os nossos serviços 
comerciais por email: veloso.f2@gmail.com ou por 
telefone: 82 3672025 | 84 2120415 | 82 8405012

Procura de agentes 
de vendas

Sector privado satisfeito com vinda de 
mais investidores

Governo promete melhorar ambiente 
de negócios no País


