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Serviços:
- Esva
- Peamento
- Empacotamento

 

- Aluguer de equipamentos portuários
- Gestão de terminais de carga especializadas
- Operações de logísca
- Limpeza e reparação de contentores

- Conferência de cargas
- Superintendência
- Peritagens

Em média os directores ganham cerca 
de 107 salários mínimos por mês



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2014

Destaques

Para lá do serviço contestado 
pelos clientes e do ambiente de 
nepotismo e de corrupção gene-
ralizada que lá foi montado nos 
últimos anos, há um lado legali-
zado que faz da empresa LAM 
(Linhas Aéreas de Moçambique) 
– a companhia de bandeira que 
detém o monopólio da aviação ci-
vil nacional em operações domés-
ticas – uma “pastagem” apetecível 
para os dirigentes lá montarem os 
seus familiares: são os salários. 
Obedecem a um regime especial 
legalmente inexistente para em-
presas participadas pelo Estado. 
Isso faz desta companhia um lo-
cal atraente. Os vencimentos são 
estrondosos e, aparentemente, por 
aqui se começa a encontrar a razão 
de certos voos domésticos terem 
um custo exorbitante, sucedendo 
que, em certos casos, seja mais ba-
rato voar para destinos em outros 
continentes do que entre cidades 
do país, nomeadamente Maputo-
-Nampula ou Maputo-Pemba. 

O “Canal de Moçambi-
que” está na posse da folha 
de salários da LAM e publica 
aqui parte dos salários de al-
guns dirigentes da companhia. 

Nesta edição vamos apenas dar 
destaque aos salários dos directo-
res sectoriais da companhia. São 
funcionários medianos da empre-
sa. Não são administradores. Che-
gam a levar para casa cerca de 300 
mil meticais por mês (cerca de 10 
mil dólares americanos) no mes-
mo país em que o salário mínimo 
aprovado – na actualização da ta-
bela salarial, em Maio último, pelo 
Conselho de Ministros – é de 2800 
meticais (menos de 100 USD). Ou 
seja um director da LAM leva 
para casa 107 salários mínimos.

Por exemplo, a directo-
ra de Finanças da LAM, He-
lena Maria Cossa, ganha 
uma significante quantia de 
257.600 meticais por mês.  

O director de Aprovisionamen-
to das Linhas Aéreas de Moçam-
bique, Zacarias Daniel Chichan-
go, leva para casa, em cada final 
de mês, mais de 248.400 meticais.

Aquele que era até recente-
mente o director dos Recursos 
Humanos, Salvador Alberto Ma-
camo, aufere, de acordo com a 
tabela salarial da LAM, 248.400 
meticais em cada final de mês. 

Carlos Vasco Sitoe, afecto ao 

Gabinete de Estudos e Projectos, 
com o estatuto de director, ga-
nha, por mês, 226.800 meticais.

Alberto Tipsalo Mabjaia é direc-
tor do gabinete que trata da Gestão 
da Qualidade e Saúde e Ambien-

te. Leva para casa qualquer coisa 
como 222.600 meticais por mês. 

Mariano Arlindo da Costa Rosar 
também tem estatuto de director e 
está afecto ao Gabinete de Segu-
rança Interna, também conhecido 

como GASEC. Leva para casa to-
dos os meses 243.600 mil meticais. 

Faustino Gabriel Massitela é 
director Comercial da empresa. 
Ganha 253.000 meticais por mês. 

Pascoal Ilídio Bernardo é o 

director Técnico. Em cada fi-
nal de mês leva para casa a 
quantia de 257.600 meticais. 

Josephine Mshilla é uma fun-

“Unidos na Luta Contra a Pobreza”

Os gordos salários da LAM
Em média os directores ganham cerca de 107 salários mínimos por mês 
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(Continua na página seguinte)

Directora de 
Finanças ganha 
257.600,00/mês

Director do GEP 
ganha 

226.800,00/mês

Director 
Comercial ganha 
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Director Técnico  
ganha 

257.600,00/mês

Delegação de 
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ganha 
342.858,00/mês

Director de 
Aprovisionamento 

ganha 248.400,00/mês

Director do 
GGOSA ganha 
222.600,00/mês

Director do 
GASEC ganha 

243.600/mês

Director dos 
Recursos Humanos 

ganha 248.400,00/mês
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cionária estrangeira afecta à de-
legação das Linhas Aéreas de 
Moçambique. Leva para casa, 
em cada final de mês, 342.858 
meticais, cerca de 11 mil USD. 

Em termos agregados

Feitos os cálculos em termos 
agregados, estes nove funcioná-
rios das Linhas Aéreas de Mo-
çambique custam à empresa 
mensalmente dois milhões e tre-
zentos mil meticais. Ao cabo de 
12 meses, ou seja, em um ano, 
estes funcionários, que não são do 
topo, chegam a custar aos cofres 
da empresa qualquer coisa como 
28 milhões de meticais. Se o Es-
tado atribui aos distritos 7 milhões 
como fundo de desenvolvimento 
distrital, com o fundo de salários 
anual dos 9 funcionários da LAM 
dava para financiar 4 distritos. São 
só nove funcionários e não são 
do topo. São do escalão intermé-
dio. Acima deles ainda há outros.

À estes salários acrescem-se 
senhas de combustível de borla, 
ou seja: não pagam combustível 
para suas viaturas, conta de te-

O músico moçambicano, 
Edson da Luz, mais conhe-
cido por Azagaia já tem o 
valor necessário para a ope-
ração do tumor cerebral que 
o acompanha nos últimos 
tempos. Os agentes do rapper 
e que geriam a campanha

“Ajuda o Mano Azagaia” 
criada nas redes sociais in-

lemóveis, o que quer dizer que 
não compram “crédito”, e um 
fundo renovável em cinco anos, 
de mais de um milhão de meti-
cais para cada director adquirir 
uma viatura zero quilómetros.

Não há critérios para 
fixação de salários

O “Canal de Moçambique” 
contactou uma fonte sénior de 
contas públicas no Ministério das 
Finanças para saber se existia al-
gum critério legal para a fixação 
de salários nas empresas públi-
cas ou participadas pelo Estado. 
A fonte, que pediu anonimato, 
disse-nos que na República de 
Moçambique a fixação de salários 
para os dirigentes das empresas 
públicas é arbitrária, ou seja, não 
obedece a nenhum critério nem 
a qualquer lei, porque não existe 
nada escrito. As empresas prati-
cam este método que vigora desde 
a Independência: a arbitrariedade 
e a subjectividade. Por outras pa-
lavras, essas empresas são uma 
espécie de “País das Maravilhas”, 
em que os seus dirigentes deci-

formaram na sua página ofi-
cial no Facebook que Aza-
gaia conseguiu uma ajuda de 
791,546.63, fruto da campanha 
“Help Azagaia”. A campa-
nha tinha como meta angariar 
750 mil meticais, mas acabou  
superando as expectativas.

À meta fixada acrescem-se 
mais de 40 mil meticais. O va-

dem entre si e a seu bel-prazer 
quanto é que lhes apetece ganhar.

IGEPE confirma e diz que está 
na forja uma proposta para 

padronizar os critérios

O “Canal de Moçambique” 
contactou o Instituto de Gestão das 
Participações do Estado (IGEPE), 
na pessoa do seu director executi-
vo, Abílio Inguane, que confirmou 
não haver, por enquanto, critérios 
objectivos para a fixação de salá-
rios nas empresas públicas. “Es-
tamos agora a trabalhar na finali-
zação de uma proposta de fixação 
de critérios objectivos que penso 
que até ao final do ano estará 
pronta”, disse a fonte, esclarecen-
do que as empresas praticam um 
método subjectivo de fixação de 
salários que inclui a dimensão da 
empresa, os lucros, o número de 
trabalhadores. “Sem um critério 
objectivo, os salários podem ser 
fixados por proposta do ministro 
das Finanças ou das próprias em-
presas submetidas à consideração 
do Ministro das Finanças”, escla-
receu. (Canal de Moçambique)

lor foi conseguido em 11 dias. 
As contribuições chegaram 
de várias partes do mundo, 
incluindo, Moçambique. Ali-
ás grande parte da verba vem 
de moçambicanos. Assim es-
tão cridas as condições para 
o rapper seguir para Índia 
e efeituar a operação ao to-
mor no cérebro. (Redacção)

Azagaia já tem dinheiro para 
fazer operação na Índia

(Continuação da página anterior)
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Estamos hoje aqui para cele-
brar um entendimento que visa 
assegurar, no futuro, um clima de 
Paz duradouro em Moçambique. 

Os desafios do futuro são para 
levar a sério no presente e é ne-
cessário um compromisso sincero 
das forças políticas moçambica-
nas com vista à consolidação de 
um modelo democrático orientado 
para o progresso e assente em re-
gras de boa governança. Os adia-
mentos deste compromisso, sejam 
voluntários ou induzidos pela 
inércia, terão sempre por conse-
quência mais dias de pobreza, de 
doença, de fome e de ignorância 
para a maior parte do nosso Povo.

Os fundadores da democracia 
cedo se aperceberam dos riscos 
para a estabilidade social de um 
governo que se mantém distan-
te dos pobres e desfavorecidos.

Quando os interesses dos repre-
sentantes se sobrepõem aos interes-
ses dos representados, a democra-
cia está em risco e o Estado deixa 
de servir o Povo e fica ao serviço 
do punhado de privilegiados com 
acesso aos corredores do Poder.

Depois do sonho lindo de há duas 
décadas atrás, quando a Paz pare-
cia instalada de vez e a democracia 
instituída para sempre, assistimos 
em Moçambique a um processo 
sistemático de concentração de 
poder nuns quantos, empurrando 
para as margens todos os outros.

É de assinalar o facto de estar 
bem representada nesta cerimó-
nia, a Comunidade Internacio-
nal, que continua a acompanhar 
com atenção e interesse a ca-
minhada de Moçambique em 
direcção ao aprofundamento 
da democracia e ao progresso.

Agradeço aos diplomatas, aos 

Embaixadores da Itália, dos Es-
tados Unidos da América, de 
Portugal, de Botswana e à Alta 
Comissária de Inglaterra, que 
se empenharam directamen-
te na última fase deste proces-
so, pois também a eles se deve 
o meu regresso em segurança 
à capital do meu país e a con-
cretização deste novo acordo.

Não é este o momento nem o lugar 
para ajustar contas com o passado.

Mas não devemos ignorar 
os factores de risco que nos le-
varam de novo à beira de um 
abismo de confrontação entre 
irmãos, para que os possamos 
efectivamente evitar no futuro.

Com o acordo assinado em Roma 
em 1992, conseguimos abrir ca-
minho à Constituição que acabou 
com o Regime de Partido Único.

Espero que, com o acor-
do que hoje assinamos, se 
possa abrir caminho ao fim 
do Estado de Partido Único.

A minha experiência de 

vida dos últimos anos foi de 
grande proximidade com o 
Povo e com o seu sofrimento.

Depois de tantos anos de de-
mocracia, não há razão para que 
se mantenham desigualdades 
tão gritantes e que irmãos nossos 
vivam ainda em condições tão 
difíceis, longe de todos os bene-
fícios da civilização moderna.

Sem hospitais, sem escolas, sem 
acesso a oportunidades dignas de 
emprego e à promoção social que a 
independência, primeiro, e a demo-
cracia, depois, lhes prometeram.

Está nas nossas mãos mudar 
este estado de coisas.

O acordo hoje assinado consa-
gra muitas das principais reivin-
dicações da Renamo: a nova lei 
eleitoral visa garantir a transpa-
rência nos processos eleitorais, 
com o envolvimento de todos 
os intervenientes no processo 
da escolha democrática, desde 

o calendário até ao apuramen-
to e validação dos resultados.

Também no plano da De-
fesa, Segurança e Ordem Pú-
blica se dão com este acor-
do passos importantes.

Moçambique precisa de forças 
militares e de segurança verdadei-
ramente independentes do partido 
que estiver no Poder, ao serviço de 
todos os cidadãos e não de um gru-
po privilegiado, seja ele qual for.

O poder armado do Estado 
deve estar ao serviço da Repú-
blica e deve organizar-se para 
defender a integridade da Pá-
tria e a segurança dos Cidadãos.

Demos agora os primeiros 
passos mas fica ainda mui-
to por fazer com vista a liber-
tar o Estado Moçambicano da 
sua actual servidão partidária.

No momento em que no-
vas oportunidades de progresso 
se apresentam a Moçambique, 
com a exploração de abundan-
tes recursos naturais, não de-

vemos nunca esquecer que a 
principal riqueza de Moçam-
bique são os Moçambicanos.

Só com uma justa e equilibra-
da distribuição da riqueza na-
cional, reflectida em programas 
sociais de emprego, de educação, 
de assistência sanitária e de pro-
moção individual e colectiva, em 
todas as Províncias, de Norte a 
Sul, no Litoral e no interior, nas 
maiores cidades, mas também 
nas mais pequenas aldeias, po-
deremos cumprir a principal pro-
messa que a Democracia encerra:

Fazer de todas as moçambica-
nas e de todos os moçambicanos 
verdadeiros cidadãos, senhores do 
seu destino, leais à Pátria e gratos 
ao Estado porque lhes devolve em 
dignidade e direitos o que lhes é 
devido pelos sacrifícios do pas-
sado e pelo trabalho no presente.

Estamos a entrar num novo 
ciclo democrático e eleitoral.

Temos todos de nos empe-
nhar — e quando digo todos 
quero referir-me aos partidos, 
aos candidatos, às estruturas do 
Estado envolvidas no processo 
eleitoral e aos cidadãos eleitores 
— para que as eleições decor-
ram num clima de tranquilida-
de, sem violência, com debate 
aberto de ideias e propostas, sem 
apelos ao ódio e à confrontação.

Cada candidato deve ter as 
mesmas portunidades de se 
apresentar livremente aos elei-
tores e de propor as soluções 
que considera melhores para 
o progresso de Moçambique.

Deixo uma última palavra 
para os que morreram na luta 

A paz de Afonso Dhlakama e a 
paz de Armando Guebuza  

O país assistiu na passada sexta-feira à cerimónia da homologação, ao mais alto nível, do acordo de cessar-fogo, do qual se espera que 
ponha fim a dois anos de confrontos militares entre as tropas governamentais e os homens armados da Renamo. Segundo dados, ainda 
que não oficializados, a guerra fez mais de uma centena de mortos e milhares de deslocados, para além da destruição de infra-estruturas. 
O acordo foi assinado pelo Presidente da República, Armando Guebuza, que também é comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança, e pelo presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, que veio a Maputo com esse especial propósito. Após a assinatura do acordo – um 
acordo de “cessação de hostilidades militares”, que não tem a dimensão histórica do Acordo Geral de Paz assinado em Roma por Joaquim 
Chissano e por Afonso Dhlakama, em 1992, e que pôs fim a 16 anos de guerra civil –, os dois dirigentes proferiram discursos por ocasião 
do evento. 

O “Canal de Moçambique” toma a iniciativa de publicar os dois discursos na íntegra, para que o estimado leitor faça a sua análise indepen-
dente e tire as suas próprias conclusões. Obedecendo à ordem da cerimónia, começamos também com o discurso de Afonso Dhlakama, 
presidente da Renamo, e terminamos com o discurso de Armando Guebuza, actual Presidente da República de Moçambique. Eis a seguir.

Afonso Dhlakama

(Continua na página seguinte)
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pela Paz em Moçambique e 
para todos os que contribuí-
ram para vivermos este dia.

Homem sábio é o que aprende a 

construir consensos e compromis-
sos sobre as ruínas que os erros 
passados deixaram, para que os er-
ros não se repitam e para que não 

seja em vão o sangue derramado.
O Futuro é de esperança, se, 

entre irmãos, cada um assumir as 
suas responsabilidades e os com-

promissos forem respeitados, dia 
a dia, nas palavras e nos actos.

É para esse Futuro de espe-
rança que todos os Moçam-

bicanos, com os olhos postos 
em nós, nos estão a chamar.

Muito obrigado.

Hoje é um dia muito importante 
para o nosso Povo e para a Pátria 
Moçambicana. Na verdade, através 
deste acto de assinatura do Acordo 
de Cessação das Hostilidades Mi-
litares entre o Governo de Moçam-
bique e a Renamo, assumimos, ao 
mais alto nível, o compromisso 
de, em definitivo e de imediato:

• cessar com todas as hostilida-
des militares; 

•iniciar o processo de desmi-
litarização, desmobilização e de 
reintegração das forças residuais 
da Renamo, por um lado, na vida 
civil, em actividades económi-
cas e sociais, e por outro lado, 
nas Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique e na Polícia da 
República de Moçambique, para 
que este partido político se con-
forme com o primado da Lei; e 

•prosseguir com o aprofun-
damento dos mecanismos de 
diálogo político e social que re-
alizamos com diferentes seg-
mentos da nossa sociedade.

Por ocasião deste marco his-
tórico, queremos saudar o nos-
so Povo muito especial que no 
seu clamor pela Paz confiou na 
cultura política e na capacida-
de dialogante do seu Governo, 
do nosso Governo, para realizar 
esse nosso desiderato colectivo.

Mesmo no desespero, que por 
vezes se gerava, o nosso Povo 
esperou, paciente e firmemente, 
por este dia, consciente de que 
as soluções para os nossos de-
safios deveriam ser encontradas 
no diálogo enformado e infor-
mado pela nossa Carta Magna.

Gostaríamos de convidar a 
todos os presentes para obser-
varmos um minuto de silêncio 
de reflexão e em memória das 
preciosas vidas inocentes que se 
perderam, desnecessariamente.

Estendemos as nossas sauda-
ções a si, Senhor Presidente do 
Partido Renamo e ao seu Partido 
por terem finalmente compreen-
dido e assumido que seria apenas 
na mesa do diálogo e à luz do Es-
tado de Direito Democrático que 
as vossas preocupações seriam 
avaliadas e atendidas. Que não 
seria através da força das armas!

Estas saudações são extensivas 
às organizações e personalidades 
moçambicanas que aceitaram, 
em nome da Pátria e da Paz, dar 
o seu valioso contributo, quer na 
preparação das condições para o 

diálogo, por vezes com riscos para 
a sua própria vida, quer na mesa 
do diálogo, quer fora dela, tendo 
sempre em vista envolver-se no 
processo que nos levaria a abrir 
esta nova e promissora página na 
nossa História. Esta capacidade in-
terna de resolução de conflitos, em 
particular através da equipa de ob-
servadores nacionais na mesa do 
diálogo e de todas as organizações 
e personalidades que se envolve-
ram neste processo, demonstra que 
temos e devemos confiar na nossa 
capacidade endógena para tam-
bém realizar o nosso sonho colec-
tivo de prosperidade e bem-estar.

As nossas saudações são ain-
da dirigidas às organizações e 
personalidades estrangeiras, aos 
nossos parceiros de desenvol-
vimento e a toda a comunida-
de internacional pelo seu papel 
ao longo deste processo e ten-
do em vista este dia histórico.

Minhas Senhoras e Meus Se-
nhores,

Com a assinatura deste Acordo 
despertam-se justas e legítimas 
expectativas do nosso Povo que 
se resumem a uma vida melhor 
do que antes. Na verdade, o nos-
so Povo espera que, doravante, 
todos os actores políticos se con-
formem, escrupulosamente, com 
os ditames da Constituição da 
República, na orientação da sua 
vida em sociedade. Neste quadro, 
os moçambicanos, todos os mo-
çambicanos, esperam usufruir de 
todas as suas liberdades e garan-
tias constitucionais, por exemplo:

• consolidando os ganhos já al-

cançados e continuar a construir 
o seu bem-estar, entregando-se ao 
trabalho, em Paz; 

•realizando as suas cerimónias 
de evocação dos seus antepassa-
dos, em Paz; 

• juntando-se para cerimónias 
religiosas e de outra índole, em 
Paz; 

• organizando as suas festas e 
outras actividades sociais, em Paz;

 •produzindo nas suas macham-
bas e noutros sectores de activida-
de, em Paz; 

• aplicando os seus conheci-
mentos e rendimentos, em Paz; 
e •circulando com os seus bens 
por qualquer espaço geográfico 
do nosso solo pátrio, a qualquer 
hora do dia e da noite, também 
em Paz. Para os nossos parceiros 
de desenvolvimento, a partir deste 
Acordo abrem-se muitas e impor-
tantes perspectivas para que con-
nosco continuem a concentrar-se 
no apoio à nossa Agenda Nacional 
de Luta contra a Pobreza e pelo nos-
so bem-estar. Para os nossos inves-
tidores, nacionais e estrangeiros, a 
cerimónia de hoje reforça o am-
biente propício para negócios em 
que têm vindo a operar, para assim 
intensificarem, ampliarem e diver-
sificarem as suas intervenções em-
presariais na nossa Pátria Amada.

Temos assim pela frente o de-
safio de implementar, de forma 
célere, este documento. O nosso 
Governo reafirma o seu compro-
misso de fazer a sua parte neste 
processo. Neste contexto, de ime-
diato, na nossa qualidade de Presi-
dente da República iremos tomar 
as providências necessárias para 
o efeito de adopção do presente 

Acordo de Cessação de Hostilida-
des Militares pela Assembleia da 
República, sob forma de Lei. Por 
outro lado, iremos, nos próximos 
dias, promover uma reflexão so-
bre o estabelecimento, estrutura-
ção, organização, funcionamento 
e financiamento de um Fundo da 
Paz e Reconciliação Nacional.

Trata-se de um fundo que visa 
oferecer oportunidades de geração 
de renda, espevitando o espírito 
empreendedor que habita em cada 
um dos nossos compatriotas, devi-
damente desmobilizados, incluin-
do, naturalmente, os elementos das 
forças residuais da Renamo. Este 
fundo não visa distribuir dinheiro!

Os beneficiários deste fundo 
deverão ser capacitados para me-
lhor realizarem os seus projectos.

O nosso Governo fará a sua con-
tribuição, na medida que os recur-
sos disponíveis o permitirem, de-
monstrando assim, uma vez mais, 
o seu compromisso com a Paz e 
ecoando o princípio que reverbera 
no seio do nosso Povo: “a única 
alternativa à Paz, é a própria Paz.”

Neste contexto, convidamos os 
partidos políticos, as confissões 
religiosas e outras organizações 
da sociedade civil, bem como o 
sector empresarial a participarem 
nesta reflexão e na sua operaciona-
lização. Convidamos igualmente 
os nossos parceiros de desenvol-
vimento e outras pessoas de bem 
a estudar formas de contribuir com 
ideias e recursos para este progra-
ma que vai, de forma estruturante e 
estruturada, consolidar os alicerces 
da Paz e da Reconciliação na Na-
ção Moçambicana. Esperamos que 
o Senhor Presidente da Renamo e 

o seu Partido se coloquem à altura 
das expectativas criadas com este 
acto que hoje aqui nos reúne e dos 
desafios inerentes à materializa-
ção dos desígnios deste Acordo, 
incluindo no que concerne às ini-
ciativas que acabamos de anunciar.

Queremos usar desta oportu-
nidade para saudar os países que 
foram convidados, por consenso, 
para a missão de monitoria da 
implementação deste Acordo. A 
estes gostaríamos de agradecer 
pela prontidão demonstrada para o 
cumprimento deste preponderante 
papel. Trata-se de um papel enten-
dido como devendo conferir maior 
transparência e credibilidade, para 
todos, ao processo de desmilitariza-
ção, desmobilização e reintegração 
das forças residuais da Renamo, 
nos termos previstos neste Acordo.

Minhas Senhoras e Meus Se-
nhores,

Uma palavra de gratidão vai 
para o papel de profunda entre-
ga e perseverança na defesa da 
pátria, dos cidadãos e dos seus 
bens, protagonizado pelas Forças 
de Defesa e Segurança. Tratou-
-se de uma forma de ser e de estar 
exemplares de que a nossa Pátria 
Amada se orgulha, hoje e sempre.

Nas Forças de Defesa e Segurança 
encontramos nestes últimos meses:

• um renovado conceito de pa-
triotismo; 

•uma clarividente tradução do 
juramento de Bandeira em actos 
de muita heroicidade; e •muitas 
lições do que cada moçambica-
no pode fazer quando ama o seu 
Povo, a sua Pátria, a Paz e o Pro-
gresso na Nação Moçambicana. 
Bem hajam as Forças de Defesa e 
Segurança! A terminar, exortamos 
a todos os nossos compatriotas, 
que são os que ganharam com este 
acordo, pela sua paciência, persis-
tência, esperança e fé na chegada 
deste dia, para que do Rovuma 
ao Maputo, do Índico ao Zumbo 
e no estrangeiro, sejam actores 
importantes e permanentes da sua 
materialização, fiscalizando e fa-
cilitando a sua implementação. A 
atitude vigilante e de elevada cons-
ciência de cidadania são para aqui 
chamadas em nome da Unidade 
Nacional, da Paz e do Desenvol-
vimento da nossa Pátria Amada.

Muito obrigado pela vossa 
atenção.

Armando Guebuza

(Continuação da página anterior)
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tão, Manuel António, foi a Marínguè 
pedir os nomes daqueles que tinham 
sido escolhidos para a segurança da 
Renamo, e esta entregou. O proble-
ma começou quando, para se fazer 
treinos, o Governo disse: ‘Não posso 
misturar a minha segurança com a 
da Renamo’. Daí, haver esse conflito 
que se arrasta, vão mais de 20 anos”.

1 de Outubro 2012 – O presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama, ame-
açou que, “se a Frelimo não aceitar 
rever o ‘pacote’ eleitoral”, a Renamo 
não participará nas eleições autárqui-
cas, em 2013, e nas eleições gerais, em 
2014, em Moçambique, nem deixará 
que elas se realizem. Desde 2004, a 
questão do “pacote” eleitoral vem di-
vidindo a Frelimo e a Renamo, o que 
levou, naquele ano, observadores es-
trangeiros a exigirem acesso aos com-
putadores da CNE, mas o Governo 
alegou que não podia, por questão de 
soberania nacional, o que, desde en-
tão, foi alimentando a desconfiança da 
Renamo, a ponto de exigir paridade.

4 de Outubro de 2012 – Joa-
quim Chissano, antigo Presidente 
da República, afirma que “fintou” 
Dhlakama nos protocolos do AGP.

17 de Outubro de 2012 – Afon-
so Dhlakama – perseguido pela FIR 
desde Nampula, onde residia nos 
anos anteriores – cria obstáculo à 
mesma FIR em Vunduzi (a trinta qui-
lómetros de Santungira, Gorongosa) 
e   instala-se em Santungira, alegan-
do mal-estar democrático no país.

23 de Novembro de 2012 – O 
Governo de Moçambique dá a co-
nhecer publicamente uma comissão 

encarregada de dialogar com a Re-
namo, sobre as queixas deste parti-
do, segundo as quais o AGP de 1992 
não foi cumprido pelo Governo.

5 de dezembro de 2012 – O chefe 
da delegação da Renamo na forma-
ção das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique acusa o Governo de 
manter apenas quatro oficiais supe-
riores da antiga guerrilha, em com-
paração com vinte e sete da Frelimo.

22 a 24 de Março de 2013 – O Co-
mité Central da Frelimo, reunido em 
Maputo na sua II sessão, veio a pú-
blico “repudiar” os discursos “belicis-
tas” e atentatórios à “unidade nacio-
nal”. “Esta condenação do órgão mais 
importante do partido que dirige o 
Governo pode ser vista como uma es-
pécie de luz verde para que o execu-
tivo accione também a sua máquina 
de propaganda e de guerra”, escreve 
o jornal “O país”. Os ministros Filipe 
Nyusi e José Mandra vieram a público 
afirmar que “quem ultrapassar a linha 
vermelha será severamente punido”.

2 de Abril de 2013 – Duzentos 
militantes do partido Renamo, que 
estavam numa capacitação, foram 
escorraçados, pela Polícia, da sua 
sede no distrito de Gondola, provín-
cia de Manica, no centro do país, 
observou a Agência Lusa no local. 
A Polícia também ocupou essa sede. 
Na acção, três membros da Rena-
mo foram detidos, incluindo o de-
legado distrital, Filipe Machatine.

3 de Abril de 2013 – A FIR voltou 
a reeditar o assunto em Muxúnguè, 
província de Sofala. “A FIR foi pro-
vocar aqueles homens da Renamo à 

noite, porque iniciaram os disparos”, 
disse à Lusa, em 4 de Abril de 2013, 
um outro residente, uma versão não 
confirmada pelas autoridades locais.

3 de Abril de 2013 – A partir deste 
dia, militares das FADM são instala-
dos na Gorongosa e cercam Dhlaka-
ma em Santungira. O jornal mo-
çambicano “O país”, de 4 de Abril, 
descreve que, até às 16h00 de 3 de 
Abril, o chamado “quartel-general da 
Renamo” estava totalmente cercado 
pelas Forças de Defesa e Segurança. 
“Ontem [dia 3 de Abril de 2013], o 
presidente Dhlakama falou com to-
dos os delegados provinciais, alertan-
do-nos para a prontidão combativa. 
Assim, informei estes homens que 
estavam em Gondola para tomarem 
as suas posições e esperarem a voz 
de comando do presidente. Se é assim 
que a Frelimo decidiu que deve resol-
ver o problema do país, assim terá a 
devida resposta. Este é o recado que 
o presidente Dhlakama transmitiu 
ontem à noite”, disse Sofrimento Ma-
tequenha, citado pelo jornal “O país”.

4 de Abril de 2013 – A Renamo re-
taliou, atacando a FIR em Muxúnguè. 
“Esta é a primeira acção de retaliação 
da Renamo, desde a ocupação, na 
terça e na quarta-feira, das suas sedes 
em Muxúnguè (Sofala) e Gondola 
(Manica), no centro do país”, escre-
ve a Lusa, em 4 de Abril de 2013.

1 de Maio de 2013 – A Polí-
cia de Moçambique desarmou 15

ex-guerrilheiros da Renamo que 
escoltavam o secretário-geral Ma-
nuel Bissopo, em Manica. “Partindo 
do princípio de que essas armas es-
tão para proteger o líder da Renamo, 

Afonso Dlhakama, as armas, de uma 
ou de outra forma, serão devolvi-
das à sua proveniência, neste caso, a 
sede do maior partido da oposição no 
país, na Gorongosa, servindo para o 
qual estão direccionadas”, justificou 
Francisco de Almeida, comandan-
te provincial da PRM, em Manica.

25 de Maio de 2013 – Nove elemen-
tos da FIR tentam desarmar a seguran-
ça da Renamo, mas recebem resposta 
com disparos de ex-guerilheiros da 
Renamo, na Gorongosa. Abandonam 
carros de assalto, que depois são en-
tregues pela Renamo às autoridades.

28 de Maio de 2013 – A Renamo 
adverte que não aceitará desarmar-
-se, se não for por via negocial.

20 de Junho de 2013 – Jerónimo 
Malagueta profere declarações cujo 
conteúdo era sobre o descontenta-
mento da Renamo em face do au-
mento progressivo do contingente das 
Forças de Defesa de Moçambique 
na Gorongosa, rondando os dois mil 
efectivos. “O perímetro de seguran-
ça do presidente da Renamo começa 
a partir do Save”, disse Malagueta.

21 de Junho de 2013 – A Polícia 
prende o brigadeiro Malagueta. Ex-
-guerrilheiros da Renamo começam a 
atacar autocarros da “Etrago”, na Es-
trada Nacional 1, depois do rio Save.

22 de Junho de 2013 – O tráfego ro-
doviário na Estrada Nacional 1, entre 
Save e Muxúnguè, começa a funcio-
nar sob fortes medidas de segurança.

4 de Julho de 2013 – O líder da Re-
namo afirma que os seus homens ata-
caram a Polícia em Muxúnguè, depois 
de o terem pressionado nesse sentido. 
“Eu disse aos antigos guerrilheiros que 
‘vocês foram militares e sabem onde 
estão as armas, desenrasquem-se’”.

5 de Julho de 2013 – O ac-
tual conselheiro e porta-voz do

Presidente da República, Edson 
Macuácua, falando em nome do se-
cretário-geral da Frelimo, na capital 
moçambicana, disse que a numerosa 
força de defesa e segurança que se 
encontra na região centro do país, em 
particular na Gorongosa, está para 
proteger o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama. Em 24 de Novembro de 
2009, Simão Bute denunciara a mo-
vimentação de efectivos da Polícia e 
do SISE para Nampula, e António de 
Oliveira Maneque, porta-voz da Polí-
cia, coincidentemente justificara que 
não  se pretendia, com isso, assassinar 
Dhlakama, tendo afirmado que este 
estava a ser alvo de redobrada protec-

Cronologia da guerra civil finda

(Continua na página seguinte)

  Adelino Timóteo

6 de Março de 2012 – As diferentes 
forças especiais da Polícia da Repú-
blica de Moçambique procedentes de 
Maputo, numa missão coordenada ao 
mais alto nível da corporação, fracas-
saram, durante a noite, no ataque aos 
homens armados da Renamo, que, ha-
via três meses, estavam aquartelados 
na sede da desse partido, na Rua dos 
Sem Medo, na cidade de Nampula.

8 de Março de 2012 – Nova inves-
tida, que culmina com a ocupação 
da sede da Renamo em Nampula, 
num acto que resultou na morte de 
sete elementos da FIR. Trinta e três 
elementos da Renamo foram deti-
dos. “A nossa sede está ocupada pela 
Polícia”, disse Fernando Mazanga.

8 de Março de 2012 – A partir 
deste dia, estabelece-se defronte da 
residência de Afonso Dhlakama, na 
Rua das Flores, em Nampula, um 
aparato policial quase de guerra, 
com dois carros blindados, três car-
rinhas Toyota Ranger e mais de 50 
homens fortemente armados (agen-
tes da PRM, da FIR e do Grupo de 
Operações Especiais). Inicia-se a 
fase de policiamento de todas as mo-
vimentações de Afonso Dhlakama.

3 de Abril de 2012 – O chefe da se-
gurança pessoal do líder da Renamo, 
e também deputado da Assembleia da 
República, Simão Bute, denunciou 
que a Polícia da República de Moçam-
bique pretende “assaltar a residência 
do seu líder”, em Nampula, antes do 
próximo domingo, alegadamente, 
para assassinar Afonso Dlakhama.

15 Abril de 2012 – Num domin-
go, realizou-se um encontro entre 
Dhlakama e Guebuza, em Nampula, 
em que o Presidente da República, 
perante as queixas de Dhlakama, se 
mostrou sensibilizado e pediu  des-
culpas pelos acontecimentos. “Este 
é um sinal de que as coisas estão a 
mudar para o bem e que Armando 
Guebuza começa a entender que é 
através da comunicação que as pes-
soas se entendem. Este encontro sig-
nifica uma viragem para a solução 
dos vários problemas que afectam o 
povo moçambicano. Este era um ho-
mem duro, mas agora está a entender 
que o país precisa de diálogo entre 
as pessoas”, disse, então, Dhlakama.

25 de Junho de 2012 – (“Canal de 
Moçambique” impresso) O antigo 
mediador de paz entre o Governo e a 
Renamo, Dom Jaime Pedro Gonçal-
ves, afirmou que o “Governo viola o 
AGP”, nos seguintes termos: “Depois 
das eleições gerais de 1994, constatou-
-se que o ministro do Interior de en-
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ção, não só por se tratar de um líder 
de um partido político, mas, acima de 
tudo, por ser membro do Conselho 
de Estado moçambicano, segundo 
escreveu o jornal “Whampula Fax”.

26 de Junho de 2013 – Um arti-
go publicado no jornal “Notícias” 
revela que o último objectivo de 
Armando Guebuza é desarmar a 
Renamo, sendo esta também uma 
promessa repetida por Armando 
Guebuza nas suas anteriores campa-
nhas eleitorais, em 2003 e em 2009.

10 e 11  de Agosto de 2013 – 36 
militares e polícias das Forças de 
Defesa e Segurança moçambica-
nas são mortos numa “acção de 
autodefesa” da Renamo, em Man-
gomonhe, Chibabava, Sofala.

28 de Setembro de 2013 – Co-
meçam a ser conhecidos processos 
do Governo na aquisição de armas. 
Depois de um processo de compra 
clandestina desvendado pela impren-
sa francesa, o Governo confirma a 
compra, para fins militares, de 24 
traineiras, três barcos-patrulha de 32 
metros e outros três de 42 metros, 
através de uma empresa de atum que 
é propriedade da “Secreta” moçam-
bicana e do Instituto de Gestão das 
Participações do Estado (IGEPE).

3 de Outubro de 2013 – É tornado 
público que a Força Aérea de Moçam-
bique adquiriu, neste ano, uma luxuo-
sa e sofisticada aeronave, de marca 
Beechcraft, modelo Hawker 850XP, 
um bimotor de médio porte e de al-
cance intercontinental, com capacida-
de para transportar luxuosamente oito 
ou dez passageiros, dependendo da 
configuração adoptada. O avião foi fa-
bricado nos Estados Unidos da Amé-
rica e está avaliado em mais de dois 
milhões de dólares norte-americanos.

8 de Outubro de 2013 – A Re-
namo anuncia a suspensão das ne-
gociações com o Governo sobre 
a crise política no país, exigindo a 
participação de “facilitadores nacio-
nais e observadores internacionais”.

12 de Outubro de 2013 – É tornado 
público que o Governo moçambicano 
acaba de encomendar, em Kiev, na 
Ucrânia, mais dois aviões militares 

Antanov An26B para a Força Aérea. 
Segundo escreve o “site” sul-africano 
“DefenseWeb”, especializado em 
equipamento militar, os referidos avi-
ões Antanov são em segunda mão e 
estão a ser remodelados nos estaleiros 
da Ucrânia. Ainda neste mês, o mes-
mo “site” informou que a Força Aérea 
moçambicana acaba de encomendar, 
e receberá em breve, oito aviões de 
guerra MIG-21, da empresa Aerostar, 
na Roménia. A encomenda acontece 
numa altura em que o país está sob o 
espectro de guerra civil, em que fica 
mais evidente o interesse do Gover-
no em investir em meios militares.

17 de Outubro de 2013 – As 
Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique mataram dois homens 
armados da Renamo em legítima 
defesa. Esta acção culmina com a 
tomada da posição de Mucodza, a 
escassos quilómetros de Santungira.

18 de Outubro de 2013 – As Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
cercaram o “quartel-general” onde 
Afonso Dhlakama vivia há um ano.

21 de Outubro de 2013 – As For-
ças Armadas de Defesa de Moçam-
bique, usando megafones, pedem 
para que Dhlakama se renda e se 
entregue. Como este não lhes faz 
a vontade, as Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique atacaram 
e ocuparam o “quartel-general” 
de Santungira, obrigando Dhlaka-
ma a refugiar-se em parte incerta.

22 de Outubro de 2013 – As 
FADM afirmam que continuarão com 
a perseguição a Afonso Dhlakama, 
parceiro do Governo no AGP, confor-
me é do conhecimento internacional.

31 de Outubro de 2013 – Or-
ganizações da sociedade civil em 
Maputo, Beira e Quelimane or-
ganizam manifestações para re-
pudiar as acções armadas e a fal-
ta de iniciativa de um diálogo 
sério entre o Governo e a Renamo.

31 de Outubro de 2013 – O Pre-
sidente da República, Armando 
Guebuza, reagiu e chamou aos jor-
nalistas “agitadores do povo” e disse 
que a imprensa é a responsável por 
toda a crise política que o país vive.

membro de Conselho de Estado, 
António Muchanga, da Renamo. É 
o pico de um período (Março-Julho) 
de  fortes hostilidades entre as par-
tes, em Gorongosa e Muxúnguè. 
Tardam os consensos no Centro de 
Conferências “Joaquim Chissano”.

10 de Julho de 2014 – O presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama, con-
siderou que a recente detenção do por-
ta-voz do seu partido, António Mu-
changa, representa uma violação da 
Constituição, assegurando que “não 
vai retaliar militarmente” essa ocor-
rência. Falando por teleconferência a 
partir da Gorongosa, o presidente da 
Renamo classificou como uma “pou-
ca-vergonha” a sessão do Conselho 
de Estado decorrida na segunda-feira 
em Maputo, e disse que no Conselho 
de Estado foi violada a Constitui-
ção da República de Moçambique.

13 de Julho de 2014 – O ex-
-“número dois” da Renamo, Raúl 
Domingos, que foi um dos ne-
gociadores em Roma, em 1992, 
declarou que a crise no país re-
sulta das “deficiências de imple-
mentação” do Acordo Geral de Paz.

18 de julho de 2014 – O Gover-
no de Moçambique e a Renamo 
voltaram hoje à mesa do diálogo 
nacional depois de alguma trégua 
nos combates nas últimas semanas. 
À saída da 64a ronda de conver-
sações, os chefes das duas delega-
ções disseram que houve avanços.

5 de Agosto de 2014 – Após 69 
rondas negociais, o Governo mo-
çambicano e a Renamo alcançaram 
finalmente um acordo final para a 
cessação das hostilidades no país. O 
acordo deverá ser assinado ao mais 
alto nível, pelo Presidente da Repú-
blica, Armando Guebuza, e pelo pre-
sidente da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, como referiu Saimone Macuiana, 
chefe da delegação do maior partido 
da oposição no país. “Hoje não assi-
námos o fim das hostilidades no país. 
Nós temos, neste momento, a oportu-

1 de Novembro de 2013 – As 
FADM e a FIR ocupam a sede da Re-
namo e casa de Dhlakama, na Beira.

8 de Novembro  de 2013 – Afonso 
Dhlakama era esperado em Maputo 
para um encontro com Armando Gue-
buza, o que não chegou a acontecer 
por o convite ter sido recebido tardia-
mente pela Renamo, que alega falta de 
condições e de garantias de que o seu 
líder não seja iludido para ser detido.

13 de Novembro de 2013 – A 
Renamo apela ao cessar-fogo para 
regressar à mesa do diálogo e insiste 
que as negociações devem passar a ser 
assistidas por “mediadores e observa-
dores, nacionais e internacionais”.

14 de Novembro 2013 – O Gover-
no faz chegar ao Gabinete da Presi-
dência da Renamo um ofício em que 
afirma que está disponível para o 
diálogo no dia 18 de Novembro, às 
9 horas, no Centro de Conferências 
“Joaquim Chissano”, em Maputo”.

11 de Dezembro de 2013 – De-
pois do sumiço causado pelo ataque 
das tropas do Governo à sua base, 
em Santungira, Afonso Dhlaka-
ma, desde a “parte incerta”, rea-
parece através de uma entrevista 
ao “Canal de Moçambique” e afir-
ma: “Guebuza queria matar-me”.

1  de Fevereiro de 2014 – O Governo 
moçambicano acabou por aceitar que 
mediadores moçambicanos marquem 
presença nas próximas rondas das 
conversações, como vinha exigindo a 
Renamo, que chegou a exigir media-
dores internacionais, com vista a uma 
solução do conflito que os opõe e que 
já causava muita violência no país.

21 de Fevereiro de 2014 – O 
parlamento moçambicano apro-
vou, na generalidade, o projeto 
de revisão das leis da Comissão 
Nacional de Eleições e do Recen-
seamento Eleitoral, apresentado 
pelo principal partido da oposição.

7 de Julho de 2014 – É detido o 

nidade de fazer chegar às nossas lide-
ranças e, a partir daí, haverá um dia 
oficial que, de uma vez para sempre 
– que é o nosso desejo –, irá ser de-
clarado como o [dia do] fim das hos-
tilidades”, disse Saimone Macuiana.

19 de Agosto de 2014  – Libertação 
de António Muchanga, porta-voz da 
Renamo, mercê da Lei da Amnistia, 
publicada na mesma data no Boletim 
da República, sendo essa lei um dos 
pilares do acordo para o fim das hosti-
lidades entre o braço armado da Rena-
mo e as forças militares do Governo.

31 de Agosto de 2014 – Início 
da campanha eleitoral para as elei-
ções gerais (legislativas e presi-
denciais) e eleição das assembleias 
provinciais, em 15 de Outubro, sem 
a presença de Dhlakama, que con-
dicionava a sua saída das matas da 
Gorongosa à legalização, pelo par-
lamento moçambicano, do acordo 
da cessação das hostilidades assina-
do no diálogo político entre as dele-
gações do Governo e da Renamo.

4 de Setembro de 2014 – Dhlaka-
ma, acompanhado por embaixa-
dores acreditados em Maputo, 
sai da “parte incerta” e viaja para 
Maputo, onde é recebido apo-
teoticamente como “Messias”.

5 de Setembro de 2014 – Ar-
mando Guebuza e Afonso Dhlaka-
ma assinam o acordo de cessa-
ção de hostilidades, em Maputo. 
Reafirmam o compromisso com a paz.

8 de Setembro de 2014 – A As-
sembleia da República aprova por 
consenso e na especialidade a Lei do 
Acordo sobre a Cessação das Hosti-
lidades Militares em Moçambique, 
após a homologação dos documen-
tos que a compõem: a Declaração 
de Cessão das Hostilidades Milita-
res, o Memorando de Entendimen-
to, os Mecanismos de Garantia e os 
Termos de Referência da Equipa 
Militar de Observação da Cessa-
ção das Hostilidades. (Redacção)

(Continuação da página anterior)
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A trajectória dos aflitos
Acabam de ser assinados acordos, alegadamente de “cessação de hos-

tilidades”, e outros conexos, designados de paz, entre o partido Frelimo, 
eufemisticamente designado “Governo”, e a Renamo, que Dhlakama mais 
uma vez dirigiu vitoriosamente, mas a quem, muito sinceramente, aconse-
lhamos a evitar a mesma ingenuidade que demonstrou pós-Roma. 

Efusivamente saudamos este importante passo dado pelas partes em ar-
mas, como também saudamos que os mesmos tenham merecido a apro-
vação célere e por consenso das três bancadas parlamentares, para que 
possamos viver de novo em relativa concórdia. 

Contudo não podemos deixar passar sem reparo que nos preocupa o fac-
to da tão apregoada paz só servir, na prática, para quem pegou em armas a 
fim de meter na ordem os que sistematicamente abusam do poder.

Preocupa-nos que a paz com os outros partidos, organizações e cidadãos 
que não respondem à violência ou obstrução das liberdades fundamentais 
com tanta ou maior violência, continue esquecida pelos senhores do regi-
me que vem estando no Governo de Moçambique desde a Independência 
Nacional, pensando só neles e nas suas confrarias, confundindo Estado 
com Família e com património pessoal.

Preocupa-nos que os “camaradas” continuem sem aprender a lição e 
continuem convencidos de que Moçambique lhes está reservado, e de que 
os outros moçambicanos só servem para lhes prestar vassalagem.

Preocupa-nos, sobretudo, que se esteja a fazer política perigosa, de tal 
forma que se possa estar a passar para a sociedade a ideia de que em 
Moçambique as instituições só respeitam aqueles que mostram armas e 
disparam e aqueles que pensam que, por terem sido eleitos, têm o direito 
de obstruir os outros e de violentá-los a seu bel-prazer.

Preocupa-nos que, no passado fim-de-semana em que se celebrava a tal 
paz, por ordens do partido Frelimo tenha ocorrido a obstrução ao funcio-
namento de um batelão e de almadias de privados, para a travessia do Rio 
Chire (que faz limite entre as províncias da Zambézia e de Tete), de modo 
a impedir a passagem de uma comitiva eleitoral de um partido que nunca 
recorreu às armas para fazer valer os seus pontos de vista. Quando pensá-
vamos que as práticas relativamente aos opositores iriam mudar, tal episó-
dio filmado e reportado pela STV mostra bem que não há forma de certos 
senhores se convencerem de que é hora de definitivamente assumirem que 
não são mais do que os outros.

A violência física, até ao ponto de haver sangue, promovida por militan-
tes também do partido Frelimo em Caia (na província de Sofala) contra 
uma actividade de campanha do mesmo opositor, na passada terça-feira, 
depois do mesmo longo fim-de-semana em que supúnhamos que a paz iria 
passar a ser prática a todos os níveis do país, nos termos das promessas 
que ouvimos aquando do abraço entre o PR, e presidente da Frelimo, e o 
presidente da Renamo, passa também a mensagem de que entre o que es-
crevem e o que fazem continua a haver uma enorme incoerência da parte 
de quem passa a vida a papaguear que não há alternativa ao actual poder 
em Moçambique.   

A ideia que fica é que a Frelimo pede paz, mas vive casada com a vio-
lência. 

A ideia que fica é que, com os mesmos no poder, nunca havemos de ter 
paz. Digam o que disserem! 

A Frelimo reforça assim a ideia de que fala de paz, mas parte sempre de 
si a agressão aos outros.

Com estes exemplos, fica claro que a Frelimo fala de respeito pela Cons-
tituição, mas usa o Estado para proteger aqueles que, vestindo as suas 
cores, agridem os outros. Fala de paz, mas invade espaços e incendeia edi-
fícios de partidos da oposição. Aprova leis que depois são os seus próprios 
militantes os primeiros a violá-las. Fala em paz, mas não é capaz de honrar 
os compromissos. Fala de paz, mas só porque sabe que com armas na mão 
perde mais do que ganha.

Ainda não estando publicados em BR os entendimentos que teoricamen-

te deverão pôr termo à violência a que a Renamo se viu obrigada a res-
ponder com tanta ou maior violência, já se estão a meter noutras, sem que 
do Presidente da República, que é simultaneamente presidente do partido 
Frelimo, se ouça um único comentário a condenar oportunamente a vio-
lência e outras práticas indignas de uma República que se preze. 

Compreende-se que, como escreveu no último “domingo” um escriba 
do regime, “no momento em que está em causa a sustentabilidade política 
e democrática do regime”, nas hostes do partido Frelimo se esteja a viver 
uma grande aflição ao persentirem que os eleitores estão para os mandar 
descansar, para experimentarem novas oportunidades. Mas seguramente 
que não é favorável à boa imagem do país fazer-se crer aos outros cida-
dãos que, para se ser minimamente respeitado, é preciso ter-se à sua volta 
um aparato militar forte que impeça quem governa de os ofender, descon-
siderar e maltratar.

Dhlakama e a Renamo são as melhores evidências de que, enquanto não 
se “mostra os dentes” à Frelimo, ela não é capaz de respeitar os outros.

A História está sucessivamente a mostrar-nos que quem vem da esco-
la das armas e chegou ao poder, por mais que se esforce, não consegue 
mudar. Assim sendo, se continuar a ter poder, vai continuar a ameaçar 
os outros de arma em punho, ao ponto dos outros se indignarem de vez e 
também se verem obrigados a pegar em armas. Por isso é de todo reco-
mendável que não se continue a incorrer no mesmo erro.

Definitivamente, não podemos calar-nos. Não podemos aceitar que al-
guém queira que a escola da violência se instale em Moçambique como se 
instalou na Somália.

Gostaríamos de ver as eleições de 15 de Outubro a realizarem-se com 
lisura e sem as habituais fraudes, para que os cidadãos possam começar 
a mudar os Governos democraticamente usando o voto, se for esse o seu 
desejo.

Sempre se negou que houve fraude, mas, surpreendentemente, na sema-
na passada (2 de Setembro), um dos semanários editados em Maputo, tal-
vez distraidamente, proporcionou-nos a leitura de afirmações, que atribui 
ao porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica –que está 
integrado naquele órgão pelo partido Frelimo –, em que ele diz explicita-
mente que a “CNE garante pôr fim às mudanças secretas dos resultados 
eleitorais”. Ora, isso prova que houve até aqui “mudanças secretas de re-
sultados”. E prova até que os habituais “observadores internacionais” não 
foram pessoas de boa-fé, quando levaram os Governos dos seus países a 
consideraram as eleições “justas, livres e democráticas”.

Antes de nos debruçarmos aonde quererá chegar Paulo Cuinica com tan-
ta franqueza – que não deixa de trazer “água no bico” – releva para nós, 
“a priori”, que a Renamo, primeiro, e o MDM, mais tarde, ao queixarem-
-se das “fraudes” e “falcatruas”, tinham razão. E quando sabemos que os 
tais “santos” observadores internacionais – não todos, mas pelo menos os 
de países que se julgam sacrossantos  – acabaram por pactuar com essas 
burlas, é agora absolutamente aconselhável que se reveja a credibilidade 
que se tem depositado em alguns deles.

Também nos preocupa que o presidente Dhlakama possa estar outra vez 
a deixar-se “levar na onda”, sujeito a ouvir mais tarde as mesmas des-
considerações de que sempre procurou distanciar-se. Por isso daqui lhe 
chamamos também a atenção, publicamente.

Queremos também tornar público que com a cumplicidade dos “obser-
vadores internacionais” que Paulo Cuinica acabou por denunciar, talvez 
irreflectida ou ingenuamente, reforçam-se as suspeitas de que os principais 
fomentadores da corrupção não querem que o regime mude, porque ainda 
não devem estar ressarcidos e receiem que os próximos a governar não se 
deixem vender com a mesma facilidade.

Enfim, conjecturas e reflexões que só os factos e as declarações nos 
aconselham a não continuarmos a guardar no baú, e por isso aqui deixa-
mos à consideração de quem nos lê. (Canal de Moçambique)
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Por Noé Nhantumbo

Falta eliminar a hipocrisia 
e o cinicismo 

De PAZ falamos, de paz to-
dos falam, mas, na euforia do 
momento, nos esquecemos de 
que já falámos de PAZ e já 
vivemos numa Paz aparente.

A paz não é uma palavra, 
mas um estado, é uma re-
alidade em que pontificam 
aspectos muito importan-
tes, que, por vezes, optamos 
por esquecer ou esconder.

Aquela opção de obliterar 
os outros e tomar o país como 
bem individual ou do grupo 
a que se pertence foi derrota-
da através de uma conjuga-
ção multiforme de esforços.

Moçambique recuperou 
um bem precioso, e, de uma 
maneira irreversível, todo 
um povo conseguiu dizer e 
reafirmar que queria a PAZ.

Tem de ficar na men-
te e memória de todos que 
o vencedor foi o povo mo-
çambicano em toda a sua 
extensão e complexidade.

Agora, com realismo e res-
ponsabilidade, é preciso que 
o engajamento construtivo 
prevaleça, e se discuta na pro-
fundidade todos os “dossiers” 
que estão na mesa do diálogo.

Sem complexos de superio-
ridade ou de vencedor, porque, 
na verdade, o comboio nacio-
nal descarrilou exactamente 
porque alguns pensavam que 
eram superiores aos outros, 
que a moçambicanidade ti-
nha a sua marca e insígnia.

O momento não é de “pu-
xar a brasa para a sua sardi-
nha”, mas de estabelecer um 
diálogo adulto, sereno e res-
ponsável, tocando em todos 

os pontos e trazendo subs-
tância à PAZ alcançada. 

Não interessa multiplicar 
discursos inconsequentes vi-
sando catapultar agendas.

Há questões a que não se 
pode fugir, as divergências na 
condução dos assuntos nacio-
nais começaram a partir do 
momento em que a hipocrisia 
e o cinismo substituíram o 
bom senso e a razoabilidade.

Uma sinistra estratégia de 
adiamento e de encobrimento 
de assuntos, um conluio activo 
entre um executivo omnipo-
tente e um parlamento “domes-
ticado”, em presença de um 
sistema judicial condicionado, 
alimentaram sonhos e desejos 
de omnipotência insustentável.

Agora, chegados a este ponto 
do nosso processo político, im-
porta recuperar o bom senso e 
admitir que Moçambique é dos 
moçambicanos e não de algum 
grupo específico, por mais anos 
de combate militar que possua.

É do reconhecimento prá-
tico e concreto destas pre-
missas que se poderá avan-
çar para uma discussão 
consequente e apaziguadora.

Varrer a poeira que tei-
mava em cegar os moçam-
bicanos, o verbo agilmente 
organizado e distribuído é 
uma necessidade urgente.

Riqueza para a mino-
ria e pobreza para a maio-
ria não é fórmula resolvente 
dos problemas que temos.

Serenidade, sangue-frio 
e sentido de Estado, bem 
como de responsabilida-
de, são palavras que devem 

ser tornadas em charnei-
ra da acção política no país.

Todos os pontos de vista 
são importantes, mas nenhum 
deles é mais importante do 
que o verdadeiro interesse da 
maioria dos moçambicanos.

Subterfúgios à parte, mania 
das grandezas, tendências me-
galómanas, egos inflamados, 
“estomacalismo”, tudo o que 
se ofereça dizer quanto a ad-
jectivos que cada um possa ter, 
ser ou significar, não importa o 
meu ponto de vista, mas saber 
estar e conviver de maneira sã 
com os outros moçambicanos.

Enformar e conformar a 
PAZ passa por se manter uma 
equidistância entre o Estado, a 
república, e os interesses me-
ramente partidários e de grupo.

Há que entender a PAZ 
numa perspectiva que envolva 
os outros, prenhe de coabita-
ção e de partilha, participa-
ção e compartilha. Uma PAZ 
vista como um organismo 
vivo, que são todos os mo-
çambicanos, algo com alma 
própria e que vive em todos, 
pois só todos a constituem.

Saudemos a PAZ com sen-
tido patriótico e realismo.

As batalhas eleitoralis-
tas não devem significar um 
combate de vida ou de morte, 
mas simplesmente uma oca-
sião em que os partidos e os 
seus candidatos apresentam as 
suas plataformas e manifestos 
para análise e escolha pelos 
cidadãos com idade eleitoral.

Insistimos que não se deve 
dar campo nem espaço para 
a ingerência das forcas po-

liciais no processo eleitoral.
Insistimos para um compor-

tamento sério, profissional e 
com integridade por parte dos 
órgãos eleitorais, CNE e STAE.

Isso trará a confiança de 
volta, e a credibilidade daí 
resultante cimentará a PAZ.

Do pequeno ao grande abu-
so ou irregularidade, deve ha-
ver capacidade de os órgãos 
competentes de administração 
da justiça eleitoral intervirem 
e deliberarem à luz da lei.

O princípio de que to-
dos somos iguais perante 
a lei deve ser implementa-
do e mostra-se a bandeira 
maior dos órgãos judiciais.

Outro aspecto que merece 
atenção especial é o compor-
tamento e regras de procedi-
mento dos órgãos de comuni-
cação social públicos. Afinal, 
aqui é que se “cozinham” e 
se divulgam as mensagens 
que os partidos possuem 
para os cidadãos votantes.

Tem de terminar a avalan-
che informativa tendenciosa e 
abertamente inclinada para um 
dos concorrentes. Sob máscara 
de normalidade, veiculam-se 
mensagens abertas ou sublimi-
nares para um eleitorado que 
nem sempre possui informação 
e formação que possibilite es-
colher. A opção de “bombar-
dear” esta massa de votantes 
é um instrumento político de 
uma estratégia mais alargada 
de conquista e manutenção do 
poder. Do ponto de vista de 
batalha partidária, é aceitável, 
mas porque constitui um exer-
cício que se faz parcialmente, 

favorecendo unicamente um 
dos concorrentes, viola a lei 
de acesso dos partidos polí-
ticos aos órgãos de comuni-
cação social públicos. É uma 
manifesta inclinação da balan-
ça para um dos lados, e isso 
constitui discriminação ilegal.

Importa que recordemos que 
foi uma actuação tendencio-
sa da comunicação social que 
trouxe a imagem de normali-
dade onde reinavam vícios e 
ilícitos eleitorais, que depois 
se tornaram base ou fonte de 
disputas que, a seu tempo, se 
tornaram nos ingredientes de 
um conflito político-militar.

Reconhecer isso é um fun-
damental e não significa em si 
derrota de nenhuma das par-
tes concorrentes. É assumir 
que o processo não é linear e 
que deve haver vontade polí-
tica de aprimorar tal processo.

O que era normal, mas, 
na verdade, estava pre-
nhe de vícios, deve ser, de 
modo realista, tratado e cor-
rigido para bem da PAZ.

Assumindo a dimensão na-
cional, e no espírito de cons-
trução desta nação, tudo deve 
ser feito para que não se re-
pitam os erros do passado e 
ninguém tenha a oportunida-
de de empurrar os moçambi-
canos para o abismo político.

Com o Acordo de PAZ as-
sinado e homologado ao mais 
alto nível, já não há razões 
para animosidades e receios 
de vinganças ou outras ma-
nifestações que condicionem 
a concórdia tão desejada. 
(Canal de Moçambique) 

publicidade

Retórica esburacada e hipocrisia requerem confrontação diária
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Por Hamilton S. S. De Carvalho – Professor Universitário, E-mail: sarto.de.carvalho@gmail.com

Gerir conflitos “irreconciliáveis” 
e travar a guerra: Uma lição 
para eternizar

Saúdo a todo Povo moçam-
bicano pela forma inteligente 
(diplomática) com que ousou 
trilhar, para suprir todas as 
hostilidades que vinham man-
chando os acordos de Roma. 
Felicito, igualmente, a todos 
os compatriotas pelo 7 de Se-
tembro – uma data a lembrar 
para a história de Moçam-
bique e que culminou com a 
derrocada do regime colo-
nial ‘extremista’. Bem-haja 
o Povo Moçambicano! Que-
ro, finalmente, e, de forma 
particular endereçar votos de 
muitos Parabéns ao Dr. Ma-
tias Guente, pelo seu espírito 
crítico e reflexivo patenteado 
na sua recente obra, Política 
e Informação. É, na verdade 
mais um, dos seus valiosos 
contributos (agora no forma-
to de livro), para o amadure-
cimento, profissionalismo e 
maior transparência política e 
jornalística, em Moçambique. 
Pois bem, posto isto, passe-
mos então ao ataque do tema.

A compreensão do processo 
de resolução de conflitos, em 
que as três abordagens prin-
cipais são: (i) a conciliação 
de interesses subjacentes; (ii) 
a determinação de quem tem 
razão e; (iii) a determinação 
de quem é mais poderoso; 
afiguram a estrutura tridi-
mensional para que as partes 
litigantes possam chegar a 
um acordo sendo certo que, a 
proposta de conceção de um 
sistema coeso de resolução 
de conflitos que pretendemos 
avançar resulta da primeira 
aceção (conciliação de con-
flitos por via de interesses).

 Entendamos (por assim ser) 
às razões: Em termos gerais, 
a conciliação dos interesses 
é menos dispendiosa e mais 
satisfatória do que a concilia-
ção estabelecida na segunda 
abordagem, ou seja, aquela 
que é guiada pela razão (de-

terminação dos direitos) a 
qual, por sua vez, é igualmen-
te menos dispendiosa e mais 
satisfatória do que a concilia-
ção de conflitos estabelecida 
na terceira abordagem, isto é, 
pela determinação do poder.

 Portanto, como se vê, da-
qui decorre que as partes 
devem ser incentivadas a 
resolver os conflitos, sem-
pre que possível, mediante 
a conciliação dos interesses 
(foi ao que me parece a via 
adotada para por termo a re-
cente tensão político-militar 
em Moçambique) ou, se esta 
prática não for exequível, 
através de um método pouco 
dispendioso de determina-
ção dos direitos e do poder. 

Repare-se, que uma das 
vantagens deste breve esque-
ma é que em alguns conceitos 
simples consegue abranger 
grande parte das medidas 
adotadas para melhorar o pro-
cesso de resolução de confli-
tos. Aliás, muitas das atuais 
técnicas de negociação (como 
explicam os especialistas Ury, 
Brett e o jurista Goldberg), 
visam substituir a discussão 
tradicional em torno de po-
sições rígidas, centradas no 
poder, por um processo cria-
tivo que incide fundamen-
talmente na conciliação de 
interesses. A maioria dos es-
forços do movimento de reso-
lução alternativa de conflitos 
pretende também substituir 
os procedimentos baseados 
nos direitos, como o caso da 
litigância, por métodos ba-
seados nos interesses, como 
a negociação e a mediação. 

Nesta ótica, anote-se que o 
reforço do sistema democrá-
tico (como ficou de alguma 
forma melhorado aquando 
a discussão e aprovação por 
unanimidade, os pontos que 
lhe são intrínsecos (…) no 
nosso centro de conferência 

Joaquim Chissano) pode in-
dubitavelmente e claramen-
te ser entendido como uma 
tentativa acérrima e assertiva 
para substituir lutas de poder 
altamente dispendiosas (que 
geram um retrocesso ao cres-
cimento e desenvolvimento 
económico, cultural, social 
(…) jurídico e até político, 
como golpes de estado e re-
voluções), por confrontos de 
custos muito menores, como 
sejam as eleições periódi-
cas (rotativas) e os debates 
parlamentares. Para além 
de reduzir os custos ineren-
tes à determinação do poder, 
as eleições centram atenção 
nos interesses das pessoas. 

Enfim, fica aqui o esboço 
de uma estrutura que pode 
assim prestar um contribu-
to esclarecedor aos esforços 
em larga escala para reduzir 
os custos dos conflitos como 
sejam, as horas gastas em 
discussões inúteis, os cus-
tos ruinosos dos processos 
e a deterioração de relações 
pertinentes que provocam 
descontentamento e tensão, 
e nos casos extremos agres-
sões físicas eventualmen-
te fatais e a destruição sem 
sentido causada pela guerra.

 Moçambique soube sabia-
mente inverter essas tendên-
cias de natureza humana com 
efeitos desumanos ao adotar 
o diálogo como meio para 
dissipar os diferendos e se 
alcançar a Paz. Conseguiu-se 
tirar o máximo partido desse 
conflito e obter ganhos que 
aspirámos tornarem-se para 
breve bem significativos, 
posto que, com a sua resolu-
ção eficaz e transformadas em 
lei, pese embora, haja espaço 
para que constitucionalmen-
te se possa averiguar sobre a 
questão da responsabilidade 
civil (indemnização) pelos 
danos dai decorrentes, per-

mitirá às pessoas e organiza-
ções crescer e evoluir como 
também estou certo de que 
as resoluções irão trazer be-
nefícios mútuos, não só para 
os litigantes imediatos, mas 
também para todos os que se 
confrontam com os mesmos 
problemas, digamos para o 
bem do Povo Moçambicano. 

Com o sentimento de que 
há um aliviar de tensões e um 
fortalecimento das relações, 
a produtividade e o desem-
penho rapidamente voltarão 
a unir-se e a florir em nome 
do progresso, da unidade na-
cional, da solidariedade (…) 
e da Justiça social. É como 
tão bem se tem dito do pro-
vérbio etíope: “muitas teias 
de aranha podem deter um 
leão” antes mesmo que este 
cause danos irreparáveis ou 
até conflitos irreconciliáveis. 
Para tal, e concluindo, é ne-
cessário, por um lado, que 
em situações vindouras seja 
feita tentativas para deter o 
conflito numa fase precoce, 
permitindo assim, que quan-
do um procedimento falhar, 
logo outro deverá entrar em 
ação. Por outro lado, nada 
melhor que acobertar bem o 
princípio da prevenção atra-
vés da promoção do debate 
para evitar os conflitos antes 
da sua ocorrência e o «feed-
back» pós-conflito, a fim de 
prevenir situações semelhan-
tes no futuro. Como explica 
François Bogacz: “…é de-
sejável e possível resolver 
os conflitos, através do uso 
de metodologias específicas. 
Os benefícios (…) são ines-
timáveis.” Porquanto, uma 
vez identificado o caminho, 
avancemos pois, nesse senti-
do da reafirmação da poten-
cialidade do ser humano para 
o aperfeiçoamento na gestão 
de conflitos. Uma lição para 
eternizar & Bem-haja a Paz!            

Pela conceção de um sistema coeso de resolução de conflitos em Moçambique, por 
forma a evitar conflitos (…) e o «feedback» pós-conflito!

   
É como tão bem 
se tem dito do 
provérbio etíope: 
“muitas teias de 
aranha podem 
deter um leão” 
antes mesmo que 
este cause danos 
irreparáveis 
ou até conflitos 
irreconciliáveis. 
Para tal, e 
concluindo, é 
necessário, por 
um lado, que 
em situações 
vindouras seja 
feita tentativas 
para deter o 
conflito numa 
fase precoce, 
permitindo assim, 
que quando um 
procedimento 
falhar, logo 
outro deverá 
entrar em ação.
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Por Afonso dos Santos

Uma organização 
transexual

Capim Aceso

Um cidadão conhecido 
pelo nome de Maravilhoso 
Shonado encaminha-se cal-
mamente para um edifício 
aonde costuma ir regular-
mente, a fim de requisitar li-
vros. É o edifício da Lelimo 
(Ler Liberta Moçambique).

Enquanto vai caminhando, 
o cidadão Maravilhoso Sho-
nado lembra-se de que se falou 
muito dumas comemorações 
dedicadas a Samora Machel, 
e agora vai convencido de 
que, no âmbito dessas come-
morações, quase de certeza 
que a Lelimo fez uma edição 
especial, de grande tiragem e 
de preço acessível, dum livro 
já esquecido, que contém tex-
tos de Samora Machel, e que 
se chama “A Nossa Luta”.

Maravilhoso Shonado, na 
sua caminhada, fica entu-
siasmado com a expecta-
tiva de que vai poder reler 
dois desses textos que ele 
mais aprecia. Um intitula-se 
“Estabelecer o poder popu-
lar para servir as massas”, 
e o outro tem como título 
“Fazer da escola uma base 
para o povo tomar o poder”.

Muito provavelmente, a 
Lelimo também editou uma 
colectânea dos discursos de 
Samora Machel, já do perío-
do após a Independência Na-
cional, que eram publicados 
numas pequenas brochuras. 
De certeza que a Lelimo quis 
aproveitar esta oportunida-

de para divulgar junto dos 
jovens as ideias de Samora 
Machel apresentadas por 
ele mesmo directamente ao 
povo em grandes comícios. 

Maravilhoso Shonado já 
se sente quase eufórico. Não 
sabe que uma grande sur-
presa o aguarda. Quando já 
está próximo, Maravilhoso 
Shonado verifica, com es-
tranheza, que a fachada do 
edifício foi alterada. Aquilo 
que antes era uma montra, 
por detrás da qual estavam 
expostos livros, cartazes e 
alguns pequenos vasos com 
flores, é agora uma mura-
lha de cimento. E duas ár-
vores antigas, que embele-
zavam o passeio defronte 
do edifício, foram abatidas, 
e, no seu lugar, estão ago-
ra estacionados dois enor-
mes automóveis de luxo.

Quando Maravilhoso Sho-
nado entra, vê que, lá den-
tro, partiram todas as pare-
des e colocaram à entrada 
um balcão de mármore, e 
todo o mobiliário foi subs-
tituído por outro muito mais 
caro. Todos os livros su-
miram. Agora estão lá uns 
painéis com fotografias e 
umas frases, que dão a en-
tender que esta organização 
se dedica à exploração e 
pilhagem de petróleo, gás, 
pedras preciosas, carvão e 
outros recursos naturais.

E não foram só os livros 

que sumiram. Uma boa par-
te das pessoas que estavam 
lá também sumiu. Resta-
ram dois indivíduos. Os 
outros que lá estão agora 
são uns tipos que o cida-
dão Maravilhoso Shonado 
nunca antes viu na Lelimo.

O tipo que está agora a 
chefiar aquilo é dos menos 
instruídos e dos mais in-
capazes de entre os que lá 
estavam antes. Aquilo que 
o fazia dar nas vistas era a 
sua arrogância e o seu ca-
rácter traiçoeiro. E devi-
do à sua petulância, nunca 
quis ir estudar para elevar 
o seu grau de escolaridade, 
quando ainda não era o che-
fe, e tinha tempo bastante.

Talvez seja por isso que 
esta organização que ele 
chefia lançou um vasto pro-
grama de “responsabilidade 
social” de criação de uni-
versidades de nível básico, 
para impedir que a juventu-
de possa atingir um nível su-
perior ao seu, mas sobretudo 
para que essa qualificação 
sem qualidade seja usada 
como justificação para que 
as empresas de pilhagem 
de recursos naturais contra-
tem e paguem bons salários 
a estrangeiros oriundos dos 
países dessas corporações.

Alguém colocou esta tris-
te figura na chefia desta or-
ganização. Os donos da or-
ganização entenderam que 

este é o homem certo no 
lugar certo, “portador das 
virtudes” necessárias para 
ser um executor dos inte-
resses dos patrões subalter-
nos e das Grandes Patroas.

Diante de Maravi-
lhoso Shonado, para o 
atender, apareceu um 
desconhecido, que se apre-
sentou como porta-voz.

– Pode informar-me para 
onde é que foi a Lelimo? – 
perguntou Maravilhoso Sho-
nado.

– Nós somos a Lelimo. Os 
tempos mudaram, e a Lelimo 
teve que se adaptar. Mas é a 
mesma Lelimo.

– Então é esse o raciocí-
nio: mudou, mas não mu-
dou. Não entendi!

– Ishsh, Djô! Este é um 
processo complexo, só os 
antipatriotas é que não que-
rem entender.

O ex-entusiasmado e 
agora frustrado e antipa-
triota cidadão Maravilho-
so Shonado vira costas e 
abandona esta Lelimo onde 
não já pode encontrar as 
obras de Samora Machel.

À saída, Maravilhoso Sho-
nado lança um derradeiro 
olhar à fachada do edifício 
e repara que foi removida 
a placa onde estava escrito 
o nome Lelimo, e que tinha 
uma imagem com um livro 
e uma enxada, e foi lá co-
locada uma placa onde se 

lê “A Força da Mudança”, 
e que tem a imagem dum 
tambor, metálico, como sím-
bolo dum barril de petróleo, 
para representar todos os 
recursos naturais pilhados.

Uns dias depois, Maravi-
lhoso Shonado ouviu dizer 
que esta nova organiza-
ção, que usurpou o nome 
da antiga Lelimo, vendeu 
aquelas duas preciosas ár-
vores e muitas outras a um 
chinês chamado Brâda.

No seu desolado regres-
so a sua casa, Maravilhoso 
Shonado vai imerso nos seus 
pensamentos, e ocorreu-lhe 
um exemplo: se uma em-
presa que produz enxadas 
para vender aos camponeses 
abandonar a produção desse 
instrumento de trabalho e 
passar a dedicar-se ao negó-
cio criminoso de produção e 
venda de minas antipessoais, 
das quais as vítimas mais 
numerosas são esses mes-
mos camponeses, é possível 
afirmar, estando bom do ju-
ízo, que essa empresa con-
tinua a ser a mesma? Ain-
da que o nome não mude?

E uma ideia avassaladora 
toma conta do pensamento do 
cidadão Maravilhoso Shona-
do: se insistem que esta é a 
mesma Lelimo, então é for-
çoso concluir que estamos 
perante uma organização 
transexual, visto que ela se 
transformou no seu oposto.

Registos Verbais

“Não há pior analfabeto que o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. O analfabeto político é tão burro que se orgulha de o ser e, de peito 
feito, diz que detesta a política. Não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce 
a prostituta, a criança abandonada e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 
desonesto, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.”

Bertolt Brecht (1898-1956)
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Grande Reportagem

  Matias Guente

12 horas de Quinta-feira. O Ae-
roporto Internacional de Maputo 
começa a ter uma movimentação 
incomum. Crianças, jovens e adul-
tos juntam-se num descampado 
ao lado da Sala VIP do aeroporto, 
com camisetes e cartazes com pa-
lavras de ordem a favor da Renamo 
e do seu líder Afonso Dhlakama. 

13 horas. O movimento intensifi-
ca-se e, num piscar de olhos, já ha-
via um mar de gente, simpatizantes, 
curiosos, e passageiros que iam em-
barcar, ou que acabavam de desem-
barcar, mas que preferiram juntar-se 
à moldura humana. Entre a popula-
ção, surge um cartaz que se tornou 
atracção pelo dia todo. “Dhlakama 
não é Savimbi. Moçambique não é 
Angola. Viva Dhlakama”, lia-se no 
cartaz, escrito a tinta encarnada, em-
punhado por um grupo de jovens. 

Tempo depois, uma viatura da 
marca americana Ford, de cabine 
dupla, chega em frente à Sala VIP 
transportando a guarda da Rena-
mo. A chegada da viatura e a forma 
como os oito membros da segurança 
de Dhlakama saíram da viatura fez 
recordar as epopeias de Jonh Ram-
bo. Inconfundíveis: boina preta, 
fardamento verde-oliva e uma cabe-
leira de quem não não se cruza com 
o barbeiro há já um bom tempo. Um 
detalhe: as botas não são idênticas, 
criando contraindicação ao conceito 
de uniforme. O mais extravagan-
te calça umas botas da gigante de 
calçado de Massachusetts. É Tim-
berland. O povo atinge a loucura, 
entre aplausos e gritos. “Tropas da 
liberdade”, grita um jovem estu-
dante, que envergava uma bata da 

escola de aviação civil, que funcio-
na a alguns metros do aeroporto. 
Ele e os seus colegas simplesmente 
abandonaram as aulas para verem 
chegar Afonso Dhlakama. A Polí-
cia foi mobilizada em peso e Jorge 
Khalau comanda pessoalmente, 
por alguns instantes, as operações.

15 horas. Uma outra agitação 
criada pela chegada de dirigen-
tes da Renamo dá a ideia de que o 
avião está para aterrar em Mava-
lane. A imprensa acotovela-se, e a 
Polícia começa com a sua habitual 
“caça ao protagonismo”, naquele 
empurra-empurra para organizar os 
jornalistas. Falso alarme. Não ha-

via avião a aterrar nem Dhlakama 
nenhum. Do outro lado, o povo, 
alheio a esta bagunça toda, dança 
ao som de uma canção feita para a 
ocasião, com o refrão “Dhlakama é 
o homem do povo”. Dançam, can-
tam, abraçam-se. “Está a vir o Mes-
sias”, grita um jovem lá mais para o 
fundo, palavras que, de seguida, se 
tornam coro geral: “O Messias está 
de volta”, respondiam outros, e as-
sim ficou sentenciado. Era mesmo o 
regresso do “Messias” da Renamo. 

Nisso, a Polícia tenta controlar a 
multidão, que quase se juntou à im-
prensa para, com recurso a telemó-
veis e outras plataformas, conseguir 
tirar uma foto para o infalível Fa-

cebook, ou mesmo para a mais re-
cente das redes sociais, o Instagram.

“Afastem-se e deixem este lu-
gar só para a imprensa”, ordena 
um agente da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique, com ares de 
estar a gostar do momento ímpar 
e de loucura popular que se vive. 
“O senhor não nos deve mandar 
embora daqui, porque queremos 
receber o Messias. Se não fosse o 
Messias, vocês estariam todos na 
escravatura”, grita em changana 
um jovem entre a multidão, que 
depois corre, para não ser apanhado 
pela Polícia. O agente olha para o 
jovem e fica a sorrir. Não sabemos 
se o sorriso concordava com os di-
tos do jovem, ou não. Mas sorriu. 

Momentos depois, estaciona à 
saída da Sala VIP uma viatura de 
alta cilindrada Toyota Prado VX, 
de cor preta. A agitação aumenta, 
e os jornalistas correm de um lado 
para o outro, na falsa certeza de que 
seria aquela a viatura a transportar 
Afonso Dhlakama. “Lembre-se 
que Dhlakama disse que quer um 
‘by four by four’ [como ele diz]”, 
comenta o meu colega André Mu-
lungo, recordando uma das entre-
vistas dada por Afonso Dhlakama, 
em que deixou claro o seu pendor 
para viaturas “four by four” [“quatro 
por quatro”]. Tudo muito agitado. 

Nesse momento, saem da sala 
VIP dois dirigentes do partido Fre-
limo, nomeadamente Manuel Tomé, 
antigo chefe da bancada desse parti-
do, e o porta-voz da Comissão Per-
manente da Assembleia da Repúbli-
ca, Mateus Katupha, que acabavam 
de chegar de viagem. Não acredi-
tavam no que viam. Mas, como o 
evento não lhes dizia respeito, a 
imprensa tratou de ignorá-los. Que-
riam o “Messias”. A viatura Prado 
de alta cilindrada era daqueles qua-
dros da Frelimo, que, pela dimensão 
do evento, passaram despercebidos. 

Tempo depois, uma outra viatu-
ra de marca Toyota Prado, com a 
parte frontal coberta com uma ban-
deira da Renamo e com fotografias 
do líder da Renamo, também es-
taciona à saída da Sala VIP. “Este 
carro só pode ser o que vai levar o 
líder”, comenta um colega da tele-
visão. A agitação volta a instalar-se. 
Da viatura, sai Manuel Bissopo, o 
secretário-geral da Renamo. Desde 
aí, ficou claro que o “Messias”, aliás 
Afonso Dhlakama, estava mesmo 
para chegar. A agitação aumenta 
de forma impressionante. Pessoas 
que estavam ali naquele local há 
mais de quatro horas continuavam 
com energia para cantar e dançar. 
Enquanto isso, António Muchanga 
organiza as pessoas para dar um 
cunho de civismo à recepção. Uma 
nota: contrariamente aos eventos do 
partido no poder, em que o chama-
riz é a comida e músicos financei-
ramente capturados, ali não foi dada 
comida de borla nem havia artistas 
famosos para atrair pessoas. Os ci-
dadãos mobilizaram-se por si, de 
coração, consciência e alma, para 
verem o líder da Renamo. Passa-
ram fome e frio para testemunha-
rem a chegada do seu “Messias”. 

No dia em que o “Messias” 
voltou a Maputo 

12

Guarda da Renamo sendo saudada pela população

Dhlakama acabava de aterrar em Mavalane

Outro cartaz que virou atracção 



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2014 SEGUNDA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2014 9
NOTAS DE ACTUALIDADE

Centro de isolamento para doentes de Ébola

SUPLEMENTOSUPLEMENTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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APESAR  DE  MOÇAMBIQUE  FAZER  PARTE  DE  PAÍSES  DE  MENOR  RISCO  

MISAU prepara-se e � ca 
em alerta contra Ébola
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MISAU preparado para lidar com ébola
Seis países, dos quais cinco da África Ocidental e um da África Central debatem-se desde Julho último com 
um surto generalizado de ébola, doença de origem viral, altamente contagiosa e ainda sem cura. Trata-se de 
Serra Leoa, Libéria, Nigéria, Guiné Conacri, Senegal e República Democrática do Congo (RDC), onde desde a 
eclosão do surto já morreram perto de 2.000 pessoas.

Segundo   investigadores,  
a   doença   foi   diagnosticada  
pela   primeira   vez   em   1976,  
tendo   sido   o   primeiro   caso  
registado   na   República   De-
mocrática   do   Congo   (RDC)  
e   no   Sudão,   mais   concreta-
mente  nas  imediações  do  rio  

com  este   nome.  O  Ébola   na  
sua  fase  activa  é  caracteriza-
do   por   febres   altas   acompa-
nhadas  de  hemorragia  interna  
e/ou   externa,   vómitos,   dores  
articulares,  mal-estar,   dor  de  
cabeça   e   diarreias.   Cientis-
tas   acreditam   que   o   agente  
transmissor   do   Ébola   é   um  
tipo   de   morcego   conside-
rado   grande   hospedeiro   do  
vírus  da  doença  e  que  abun-

África   Ocidental   e   Central.  
Desde   que   foi   detecta-

da,   a   doença   tem   vindo   a  
ocorrer   de   forma   esporá-
dica   e   periódica,   mas   não  
com   intervalos   regulares.  

Desde   1976   já   foram   re-
gistados   na   África   Ociden-
tal,   pelo   menos   25   surtos  
do   Ébola,   mas   o   do   presen-
te   ano   foi   o   mais   violento  
da   história,   razão   pela   qual  
a   Organização   Mundial   da  
Saúde   (OMS)   recomendou  
a   todos   os   países   africanos,  
assim   como   de   outros   con-
tinentes   a   tomada   de   medi-
das  preventivas   e   criação  de  
capacidade   de   resposta   para  
fazer   face  ao  eventual   surto.

Origem  do  surto

O   surto   que   inquieta   as  
autoridades   sanitárias   mun-
diais   e   principalmente   dos  
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países   africanos   pode   ter  
eclodido   em   Guéckédou,  
pequena   cidade   do   Sudes-
te   da   Guiné   Conacri,   tendo  
muito   rapidamente   se   alas-
trado   para   outras   áreas   e  
consequentemente   para   os  
países   vizinhos,   nomeada-
mente   Serra  Leoa,  Libéria   e  
Nigéria,   para  posteriormente  
atingir   a   RDC   e   o   Senegal.  

Indícios  levam  a  crer  que  a  
primeira  vítima  do  vírus  pode  
ter  sido  uma  criança  de  dois  

anos  que  veio  a  perder  a  vida.  
Os   investigadores   que  

chegaram   a   esta   conclusão  
indicaram  que  todos  os  fami-
liares   da   criança   mostraram  
sintomas  como  febre,  vómito  
e  diarreia,  mas  ninguém  sabia  
o  que  os  havia  deixado  doen-
tes.   Duas   pessoas   presentes  
no  funeral  da  avó  também  fo-
ram  afectadas  pelo  vírus  (pro-
vavelmente   após   terem   tido  
contacto  com  o  corpo).  Após  
o  enterro,  os  pacientes  já  con-

taminados  levaram  consigo  a  
doença  até  à  vila  onde  mora-
vam  e  lá,  infectaram  familia-

A   criança   que   é   o   pos-
sível   primeiro   paciente   e  
vítima   mortal   da   doença,  
segundo   indicam   especia-
listas,   provavelmente   tenha  
contraído   o   vírus   ao   comer  
uma   fruta   contaminada   por  
fezes  de  morcego,  mas   tam-
bém   não   se   descarta   a   pos-
sibilidade   de   a   mesma   ter  

sido   contaminada   por   via  
de   uma   agulha   antes   usada  
por   outro   doente   de   Ébola.

Dados   mais   recentes   so-
bre   a   evolução   do   surto   nas  
regiões   afectadas   referem  
que   só   na   África   Ociden-
tal   foram   registados   até   a  
primeira   semana   de   Setem-
bro   corrente,   3.707   casos   e  
1.848   óbitos   causados   pela  
doença,   enquanto   na   Áfri-
ca   Central,   concretamente  
na   República   Democrática  

-
dos   58   casos   e   31   óbitos.  

Já   na   África   Austral,   re-
gião   da   qual   Moçambique  
faz   parte,   nenhum   caso   foi  
reportado   ainda.   Contudo,  
cientes   de   que  Moçambique  
recebe   viajantes   de   vários  
quadrantes   do   mundo,   in-
clusive   dos   países   afectados  
pelo   surto,   as   autoridades  
moçambicanas,   tomaram  
medidas   preventivas   e   con-
dições   de   resposta   à   Ébola.

Ministério da Saúde

A   doença   começa   com  
um   quadro   clínico   inespe-

-
cio   súbito,   mal-estar   geral,  
mialgias,   astenia,   cãibras,  
cefaleia,  odinofagia,  conjun-
tivite  e  faringe  hiperemiada.  

A   seguir   podem   apare-
cer   outras   manifestações  
gastrointestinais   como   é   o  

caso   de   vómitos,   diarreia,  
anorexia   e   dor   abdominal,  
ou   neurológicas,   nome-
adamente   cefaleia,   con-
fusão   mental,   prostração.

Constituem   também   si-
nais   da   doença   manifesta-
ções   vasculares,   concreta-
mente  conjuntivite  e  faringe  
hiperemiada,   cutâneas-

-exantema   maculo-papular,  
predominante   no   tronco,  
respiratórias:   tosse,   dor   no  

-
tória   e   hemorrágicas   (não  
associadas   a   traumatismo).  

As   febres   associadas   à  
doença   normalmente   são  
acima   de   38,3º.   Após   uma  
semana,  os  sintomas  podem  

desenvolver-se   para   man-
chas   vermelhas   ou   roxas   e  
bolhas  com  sangue  na  pele,  
bem  como  sangramento  pelo  
nariz   e   ouvido.   O   doente  
pode   igualmente   apresentar  
olhos   avermelhados,   diar-
reia  e  vómitos  com  sangue  e  
alterações   cerebrais.   Outras  
formas  de  contágio  incluem  

o   contacto   com   o   vómito,  
sémen,   secreções   vaginais,  
urina,  fezes  e  sangue  mens-
trual,   de   um   paciente   com  
Ébola   e   também   com   qual-
quer   objecto   ou   tecido   que  
tenha   entrado   em   contacto  
com  estas  secreções.  O  vírus  
entra  nas  células  do  organis-

Sintomas e sinais do Ébola  
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mo,  multiplicando-se  muito  
rapidamente   e   lesionando  
todos   os   vasos   sanguíneos,  
causando   hemorragia   ge-
neralizada,   falência   múl-
tipla   dos   órgãos   e   morte.

Período  de

incubação  

O   período   de   incubação  
(intervalo   desde   a   infecção  
até   ao   aparecimento   dos  
sintomas)   oscila   entre   2   -  

Não   há   vacina   contra   o  
Ébola   dado   que   as   proteí-
nas   virais   ainda   são   desco-
nhecidas.   Não   há   indica-

Não   existe   tratamento  
-

jam   a   ser   testados   alguns  
tratamentos   farmacológi-
cos.   Os   casos   graves   exi-
gem   cuidados   intensivos  

De   acordo   com   a   evi-
dência   disponível   à   data,  
o   morcego   da   fruta   é   o  
reservatório   natural   do  
vírus.   Entre   os   hospe-
deiros   contam-se   an-
tílopes   e   primatas,   in-
cluindo   seres   humanos.

Em   África   já   foram  
documentados   casos   as-
sociados   a   manipulação  
de   chimpanzés,   gorilas,  
morcegos   frutíferos,   ma-
cacos,   antílopes   e   porco-
-espinho   infectados   que  
se   encontravam   mor-
tos   e   doentes   na   selva.  

A   infecção   dos   tra-
balhadores   de   saúde,   ao  
tratar   um  paciente   com  o  
vírus   de   Ébola   tem   sido  
frequentemente  quando  há  
contacto  directo  e  quando  
não   se   observam   estrita-
mente  as  medidas  de  pre-
caução  para  o  controlo  de  
infecção  pelo  funcionário.

Apesar   de   se   conhe-
cer   as   características   do  
vírus,   ainda   não   se   pode  

-
nitivas   sobre   a   sua   ori-
gem,   patogenicidade   e  
virulência   no   Homem.  

21   dias   (média:   5-12   dias)
É  obedecendo  a  este  inter-

valo  temporal  que  as  autori-
dades  sanitárias,  sempre  em  
caso  de  suspeita,  submetem  
a  pessoa  em  causa  a  exames  
e   uma   monitoria   igual   ao  
período  de  incubação  do  ví-
rus,   concretamente   21   dias.  

Em   caso   de   dentro   des-
te   período   não   haver   uma  
manifestação   dos   sinto-
mas   da   doença,   o   indiví-
duo   é   considerado   fora   de  
perigo,   mas   ao   contrário   é  

intravenosos   ou   de   rehi-
dratação   oral   com   soluções  
que   contenham   electrólitos.  

O   tratamento   da   doença  
consiste   em   manter   o   pa-
ciente   hidratado   e   alimen-
tado,   mas   não   existe   uma  

capaz  de  curá-la.  Os  pacien-
tes   infectados   são  mantidos  

Entretanto,   antes   de   es-
tabelecer   um   diagnóstico  
da   doença   do   Ébola,   de-
vem  ser  descartadas  outras  
doenças   como   malária,   ri-
ckettsiosis,   febre   tifóide,  
peste,   higelosis,   febre   re-
currente,   cólera,   meningi-
te,   leptospirose,   outras   fe-
bres  e  hemorrágicas  virais.  

Métodos  de  prevenção  

A  prevenção  do  vírus  do  
Ébola  consiste  em  evitar  o  
contacto   com   indivíduos  
ou  animais  infectados,  usar  
roupa   especial   de   protec-
ção  quando  o  indivíduo  ne-

em   isolamento   no   hospital  
para   tomar   analgésico   para  
diminuir   as   dores   e   antie-
méticos,   para   diminuir   os  
vómitos   e   também   para  
evitar   a   transmissão   da   do-
ença   para   outras   pessoas.

Cura  e  letalidade  

Os  surtos  de  doença  pelo  

cessitar  de  manter  contacto  
com  um  paciente  infectado  
e   evitar   frequentar   locais  
públicos  como  supermerca-
dos   quando   há   epidemias.  
Evitar   o   contacto   com   in-
divíduos  ou  animais  infec-
tados,  tocar  em  feridas,  ob-
jectos   contaminados,   não  
praticar   relações   desprote-
gidas   e   muito   menos   per-
manecer   no   mesmo   local  
sem  protecção  com  um  in-
divíduo   infectado.   É   tam-
bém   preciso   evitar   comer  
frutas   roídas,   pois   podem  
estar   contaminadas   com  
a   saliva   de   animais   con-
taminados,   especialmente  

vírus   da   Ébola   têm   uma  
taxa  de   letalidade  que  pode  
chegar  a  90%,  ou  seja,  90%  
das   pessoas   que   contraem  
a   doença   não   sobrevivem.

Não   há   vacina   contra   o  
Ébola   dado   que   as   proteí-
nas   virais   ainda   são   desco-
nhecidas.  Não   há   indicação  

existe   tratamento   especí-

em   locais   onde   existem  
morcegos   da   fruta.   Lavar  
as   mãos   com   frequência,  
usando   água   e   sabão   ou  
esfregá-las   com   álcool   e  
não   tocar   nos   corpos   de  
indivíduos   que   morreram  
vítimas   da   doença,   pois  
podem  continuar  com  o  ci-
clo  de  propagação  do  vírus  
mesmo   depois   de   mortos.  

Medidas  a  tomar  em  

caso  de  suspeita

Em   caso   de   suspeita   de  
contaminação,   o   indivíduo  

submetido   de   imediato   a  
isolamento   e   tratamento.

Período  de  

transmissibilidade  

Não  começa  antes  da  fase  
febril;;  aumenta  em  paralelo  
com  as  fases  do  quadro  clíni-
co;;  risco  aumenta  durante  os  
últimos  estágios  da  doença.  

O   vírus   ainda   pode   ser  
encontrado   no   sémen   du-
rante   pelo   menos   sete   se-
manas   após   a   cura   clínica.  

ser   testados   alguns   trata-
mentos   farmacológicos.

Pesquisadores  estão  a  es-
tudar   formas   de   conceber  
um  medicamento  que  possa  
curar   o   Ébola,   mas   apesar  

medicamentos  criados  ainda  
não   foram   aprovados   para  
serem  usados   em  humanos.

deve   dirigir-se   ao   hospi-
tal   para   ser   mantido   sob  

está  com  febre.  Se  a  tem-
peratura  estiver  acima  dos  
38.3ºC,   o   indivíduo   deve  

em   isolamento   imedia-
tamente   até   saber   se   está  
infectado  ou  não  pelo  ví-

a   contaminação,   o   indi-

hospital   de   quarentena  
em   isolamento,   de   forma  
a   evitar   a   transmissão   da  
doença   a   outras   pessoas.

Tratamento

 Transmissão      
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Está  igualmente  em  curso,  
o   trabalho   de   formação   de  
técnicos  de  saúde  para  muni-
-los  de  ferramentas  para  me-
lhor  saberem  lidar  com  a  do-
ença,   especialmente   no   que  

respeita   aos  cuidados  a   tomar  
em  caso  de  atender  um  pacien-
te,  gestão  e  manuseamento  de  
medicamentos   e   medidas   de  
protecção  individual  para  evi-
tar   contaminações   acidentais.

O   exercício   de   formação  
já   decorreu  na   cidade  de  Ma-
puto   e   as   restantes   capitais  
provinciais,  estando  neste  mo-
mento,   a   decorrerem   os   pre-
parativos   para   o   mesmo   ser  

expandido   para   os   distritos.  
O   MISAU   já   tem   material  

para   fazer   face   à   doença,   es-

protecção  individual,  fatos  ma-
caco  impermeáveis,  respirado-

res,   luvas   de   nitrile,   viseiras  
com   protecção,   termómetros  
infra-vermelhos   e   botas   de  
borracha.   A   OMS   também  
disponibilizou   algum   mate-
rial   para   fazer   face   à   Ébola.

Formação de técnicos

Ministério da Saúde

Benigna Mashinhe, Directora Nacional Adjunta de Saúde Pública

Moçambique activa plano de resposta
Como   primeiro   passo   as  

autoridades   moçambica-
nas   reforçaram   o   contro-
lo   fronteiriço   para   evitar  
a   entrada   de   viajantes   que  
possivelmente   sejam   por-
tadores   do   vírus   Ébola.

De  acordo  com  a  Directo-
ra  Nacional  Adjunta  de  Saú-
de   Pública,   Maria   Benigna  
Matsinhe,   o   Governo   criou  
um  Comité  de   coordenação  
encabeçado   pelo   Ministério  
da   Saúde   (MISAU),   e   que  
integra   os   Ministérios   do  
Interior   (MINT),   e   da   De-
fesa   (MDN),   bem   assim   o  
Instituto   Nacional   de   Ges-
tão  de  Calamidades  (INGC),  
e   parceiros   de   cooperação.  

Aquela   responsável   ex-
plicou   que   a   principal   mis-
são   do   Comité   é   coordenar  
todas   as   actividades   que  
visam   prevenir   o   Ébola   e  
sobretudo   assegurar   que   o  
país   esteja   à   altura   de   dar  

tempo   útil   a   eventual   eclo-
são   do   surto   da   doença.

“   Reforçamos   a   segu-
rança,   nas   nossas   frontei-
ras   com   maior   foco   para  
os   aeroportos   onde   temos  
técnicos  de  saúde  que  estão  

a   trabalhar   no   processo   de  
selecção   aos   viajantes   que  
chegam   a   Moçambique,  
principalmente  idos  dos  pa-
íses  onde   registam-se   casos  

do  Ébola,  de  modo  a  aferir-
mos   se   terão   tido   contacto  
com  algum  doente  e  se  apre-
sentam   sintomas   da   doença  
para   a   posterior   tomada   de  

medidas   cautelares”,   cla-

No   processo   de   contro-
lo   dos   pontos   de   entrada,  
privilegia-se   mais   os   ae-
roportos   por   serem   de   alto  
potencial   de   entrada   de  
pessoas  portadoras  do  vírus  
Ébola,   devido   ao   curto   es-
paço   de   tempo   que   se   leva  
de   avião   partido   dos   países  
do   surto  para  Moçambique.

“  Os  aeroportos  represen-
tam   maior   perigo   em   rela-
ção   às   fronteiras   marítimas  
e   terrestres.   O   tempo   que  
uma   pessoa   portadora   do  
vírus   leva   viajando   por   via  
marítima   ou   terrestre   é   su-

pelo   caminho,   enquanto  
se   for   de   avião   chega   com  
o   vírus   ainda   a   incubar”,  
detalhou   a   Directora   Na-
cional   Adjunta   de   Saúde.

No   âmbito   do   trabalho  
em   curso,   o   Comité   for-

mado   pelo   Governo   está  
a   criar   condições   para   que  
haja   uma   colaboração   com  
as   companhias   aéreas   es-
trangeiras   que   voam   para  
Moçambique  para  o  reforço  
da   capacidade   de   resposta.

A   Directora   Nacional  
Adjunta   de   Saúde   Públi-

afectados   fazem  o  processo  
de   rastreio   ainda   no   ponto  
de  embarque,  o  que  permite  
que  o  avião  chegue  ao  des-
tino   com   o   relatório   sobre  
cada   passageiro.   Isto   tor-

minimiza   a   sobrecarga   so-
bre   aos   técnicos   de   saúde  
afectos   nos   aeroportos   que  
são   em   número   reduzido  
para   tantos   passageiros”.

Entretanto,   para   concre-
tizar   este   objectivo   é   pre-
ciso   haver   também   uma  
colaboração   com   os   ser-
viços   de   aviação   e   de   mi-
gração   dos   países   visados.

As   autoridades   sanitárias  
-

car   acções   de   comunicação  
junto   às   comunidades   com  
o   objectivo   de   mantê-las  
informadas   e   evitar   que   se-
jam   tomadas   pelo   desespe-
ro   e   pânico,   um   dos   prin-

trata  de  lidar  com  a  doença.
No   contexto,   de   acordo  

com   aquela   responsável,   já  
foram   distribuídos   cartazes  
que   versam   sobre   o   Ébola,  
meios   de   transmissão,   sin-
tomas,   forma   de   prevenir   e  
como   agir   na   presença   de  
um  doente.  A  introdução  de  

aviões   por   forma   a   manter  
os   passageiros   informados  
sobre   a   doença   é   outra   es-
tratégia   que   nos   próximos  
dias   poderá   ser   adoptada  
pelo   MISAU,   numa   altura  
em  que  os  órgãos  de  comu-
nicação   social   também   de-
sempenham   o   seu   papel   no  
processo   de   sensibilização.
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Entretanto,  devido  a  vários  
factores  como  a  própria  loca-

ao  epicentro  do  surto,  Moçam-
bique  apresenta  risco  mínimo  
de   registar   casos   do   Ébola.

O  facto  de  o  morcego  que  
se   acredita   que   seja   trans-
missor   da   doença   abundar  

-
ca  Ocidental  e  Central  e  não  
na   zona   Austral   do   conti-
nente   constitui   outro   factor  
que   afasta   Moçambique   da  
lista   dos   países   de   alto   ris-
co   de   ter   surto   do   Ébola.  

Não   obstante,   dado   o   ce-
nário   que   se   vive   na   África  

Ocidental   e   Central,   con-
substanciado   aos   riscos   de  
propagação   do   Ébola,   Mo-
çambique   teve   de   adoptar  
medidas   preventivas   e   capa-
cidade  de   resposta  à  doença.

A  adopção  destas  medidas  
trouxe  resultados  encorajado-
res  nos  países  que  fazem  fron-
teira  com  os  que  actualmente  
debatem-se   com   o   Ébola.    

É   o   caso   de   Mali,   Sene-
gal,   Guiné-Bissau   e   Costa  

fazerem   fronteira   com   os  
países   afectados   pelo   sur-
to   ainda   não   registaram  
nenhum   caso   da   doença.
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Moçambique com menos riscos 

Ministério da Saúde

O   plano   de   resposta  
que  está  a  ser  montado  e  
que  já  está  em  condições  
de   fazer   face   à   possível  
eclosão  do  surto  de  Ébo-
la  está  a  custar  ao  Estado  

moçambicano   cerca   de  
30  milhões   de  meticais.

No   âmbito   da   im-
plementação   do   plano  
de   resposta   o   MISAU  
construi   um   Centro   de  

isolamento   de   doen-
tes   de   Ébola   para   ca-
sos   de   necessidade.  

O   centro   que   foi  
implantado   no   Hos-
pital   Geral   de   Mava-

lane   (HGM)   já   está   de-
vidamente   equipado   e  
conta   com   dez   camas.

As   direcções   provin-
ciais  de  Saúde  receberam  
orientações   para   iden-

tificarem   locais   para   a  
montagem  de  centros  de  
isolamento,   sendo   que  
os  parceiros  de  coopera-
ção   já   prontificaram-se  
a   disponibilizar   tendas.

Centro de isolamento para doentes de Ébola/Hospital Geral de Mavalane

Centro de isolamento pronto
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Entretanto,   Benigna   Mat-
sinhe   apontou   que   as   acções  
de   prevenção   e   combate   a  
esta   doença   em   algum   mo-
mento  não  vingam  devido  aos  
hábitos   culturais   e   vivências  
das   comunidades   africanas.

De  acordo  com  ela,  esta  do-
ença  para   além  de  não   ter   um  
remédio   para   cura   também   é  
de   difícil   prevenção   uma   vez  
que   a   sua   propagação   é   feita  

-
dos   corporais,   sangue,   fezes   e  
vómitos   do   indivíduo   doente  
quando  em  contacto   com  uma  
pessoa  sadia,  em  caso  deste  ter  
uma  porta  de  entrada  da  doença  
como   é   o   caso   de   uma   lesão.

  A  natureza  da  doença  exige  
que  as  pessoas  que  cuidam  do  
doente  obedeçam  medidas  rígi-
das  de  segurança,  como  é  caso  
de  estarem  devidamente  prote-
gidas   e  mais   chocante   ainda   é  

a   ver   com   os   hábi-
tos   alimentares,   por  
exemplo,   o   consu-
mo  de  carne  de  caça,  
e  principalmente  de  
animais  como  ratos,  
ratazanas,   macacos  
e  morcegos,  que  são  
considerados   altos  
hospedeiros   do   ví-
rus.
“Estes   hábitos  

existem   em   Mo-
çambique,   mas   fe-
lizmente  tudo  indica  
que  ainda  não  temos  
animais   portadores  
deste  vírus,  senão  já  
teríamos   detectado  
algum  caso”,  obser-
vou  Benigna  Matsi-
nhe.
Estudos   indicam  

que   a   transmissão  
do   Ébola   é   ainda  
mais  rápida  nas  áre-
as   rurais,   onde   as  
práticas   e   crenças  
culturais   tradicio-
nais   profundamente  
enraizadas  na  popu-
lação   são   bastante  
fortes.  

que  quem  morre  devido  à  Ébo-
la  só  deve  ser  preparado  para  o  
enterro  pelos  técnicos  de  saúde.

“Estes   também   devem   es-
tar   devidamente   protegidos   e  
o   corpo   do  morto   selado   den-
tro   de   um   saco   plástico   se-
guro   e   que   não   se   abre   para  
a   despedida   como   acontece  
normalmente.   A   família   está  
igualmente   interdita   de   lavar  
o   corpo   do   seu   ente   querido  
devido   ao   perigo   de   contágio,  
isto   tudo   choca   com   os   hábi-
tos  funerários  e  culturais  a  que  
estamos   habituados   e   por   isso  

contra   a   doença”,   salientou.

enterrado   o   corpo   de   uma  
pessoa   que   morre   vítima   de  
Ébola   é   embebido   em   lixí-
via   ou   cloro,   pelo   facto   de  
ainda   apresentar   um   perigo  
de   propagação   da   doença.

Desa�os que constrangem a luta contra doença

Carne de caça um risco 
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A  Organização  Mundial  
da  Saúde  pressionou  a   in-
dústria   farmacêutica   e   os  
governos   a   trabalharem  
juntos  para  acelerar  a  pro-
dução  de  tratamentos  expe-
rimentais   contra   o   Ébola.

Recentemnte   a   OMS  
aprovou   um   medicamen-
to   denominado   Zmapp,  
da   fabricante   Mapp   Bio-
pharmaceutical,   para   o  
tratamento   de   Ébola.   O  

remédio   só   foi   testado  
em   macacos   e   ainda   não  
foi   avaliado   com   segu-
rança   em   seres   humanos.

A   empresa   disse   que  
o   remédio   será   distri-
buído   gratuitamente.

O   Zmapp   foi   admi-
nistrado   em   dois   fun-
cionários   humanitários  
nos   EUA   que   apresen-
tam   sinais   de   melhoria.

Mas   um   padre   espa-

nhol   infectado   na   Libéria  
e  que  estava  sendo  tratado  
em  Madri   com   o   remédio  
morreu.   Miguel   Pajares,  
de   75   anos,   foi   transferi-
do   da   Libéria   para   a   Es-
panha      semana   passada  
com   uma   freira,   que   tes-
tou   negativo   para   o   vírus.

Ele  trabalhava  num  hos-
pital  na  capital,  Monróvia,  
que  foi  fechado  devido  ao  
surto.  Uma  freira  congole-

sa  morreu   no   local   no   sá-
bado,   dias   após   o   diretor  
da   unidade,  Patrick  Nsha-
mdze,  também  ter  falecido.

O   governo   liberiano  
disse   estar   ciente   dos   ris-
cos   associados  ao  Zmapp,  
mas   ressaltou   que   a   al-
ternativa   seria   permitir   a  
morte   de   mais   pacientes.

“A   alternativa   de   não  
testar   (este   tratamen-
to)   é   a   morte,   uma   mor-

te   certa”,   disse   o   mi-
nistro   da   Informação  
do   país,   Lewis   Brown.

“Achamos  que  os  infec-
tados   devem   ter   a   chance  
de   ter   (esse   tratamento)  
testado,   caso   eles   permi-
tam”,  Brown,  acrescentan-
do  que  “sabemos  que  pode  
haver  riscos,  mas  entre  es-
colher  um  risco  e  escolher  
a  morte,  tenho  certeza  que  
muitos   preferem   o   risco.”

MISAUSUPLEMENTO16

Este Suplemento é da responsabilidade do Ministério da Saúde (MISAU) e não deve ser vendido em separado

Remédio abre eperança de cura 
Ministério da Saúde
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Grande Reportagem

A imprensa volta a acotovelar-
-se, quando dirigentes da Renamo 
entram na sala e depois se vão per-
filar à boca da placa. As certezas de 
que a vinda do “Messias” era dado 
adquirido começaram a ganhar mais 
corpo. Do lado de fora rufam os 
tambores, acompanhados por pal-
mas, entre cânticos e palavras de or-
dem. A agitação da imprensa é uma 
nota constante. Os colegas de uma 
cadeia de televisão estrangeira, a 
Al Jazeera, quase que entram numa 
crise de nervos. Estão naquele local 
desde as 11 horas e já enviaram uns 
sete despachos em que em nenhum 
deles anunciavam a chegada do lí-
der do “movimento rebelde”, como 
diziam. O operador de câmara, que 
até se divertia com as danças dos 
grupos culturais, parecia mais cal-
mo. O repórter, nem tanto, porque 
tinha a dura missão de ir idealizan-
do a intervenção a seguir, logo que 
o seu Smartphone chamasse a dar 
indicação para entrarem em directo. 
Intercalava o aborrecimento da es-
pera com um maço de cigarros, até 
que um cidadão do protocolo come-
ça a chamar os órgãos de comunica-
ção que deviam entrar para a pista 
para registarem imagens. Só podiam 
entrar as câmaras de filmagem e as 
câmaras fotográficas. Os jornalistas 
deviam permanecer do lado de fora. 
Entrei em desespero, porque não 
queria perder aquele momento. Foi 
aí que encontrei um jovem afecto 
ao protocolo, que leu o meu nome 
no crachá que eu trazia ao pescoço e 
disse ser um grande fã meu e leitor 
assíduo do “Canalmoz” e do “Canal 
de Moçambique”. “Entra Guente, e 
não fui eu quem te deixou passar”, 
disse ele, olhando para outro lado. 
Nem mais, contornei os agentes da 
Polícia e lá estava eu dentro da pista.

Uma olhada atenta, e consigo re-
conhecer uns três agentes dos servi-
ços secretos disfarçados de jornalis-
tas e com câmaras fotográficas e de 
filmar. Não é necessariamente nova 
a aparição de agentes dos Serviços 
de Informação e Segurança do Esta-
do (SISE) em eventos da oposição, e 
tratei logo de fingir que nem os tinha 

visto, até porque o evento era gran-
de demais para que o destaque fosse 
dado aos espiões do regime. O mais 
agitado trazia um colete de impren-
sa oferecido por umas das compa-
nhias de telefonia móvel no âmbito 
do seu “marketing” e empunhava 
uma pequena câmara de filmar que 
o autodenunciava como sendo ele 
um cidadão a mais naquele lugar. 

18:02. Já estamos perfilados na 
placa, para registar as imagens. O 
agente da Polícia volta a repisar: 
“Só estão aqui fotógrafos e ‘came-
ramans’. Não quero confusão”. O 
enunciado leva-me ao desespero 
e sou obrigado a pedir emprestada 
uma maquineta fotográfica não pro-
fissional, só para ludibriar o agente. 
Mas como a máquina era pequena, 
juntei-a a um carregador de um 
computador para dar uma impressão 
mais aparatosa e confundir o agente, 
que queria ver máquina ou câmara 
grande nas mãos dos que lá estavam. 

18:10. Um Embraer da LAM, 
operado pela Mex, aterra em Ma-
valane e cria agitação. “Não é 
esse”, sossega-nos António Mu-
changa, com ares de muita felici-
dade pelo que se estava a passar.

18:15. Mais um Embraer, ope-
rado pela MEX, também aterra em 
Mavalane e agita a imprensa. “Tam-
bém não é esse”, sossegou-nos um 
agente do protocolo do Estado, que 
havia sido afecto ao grande evento.

“Afinal, o ‘Messias’ chega, ou 
não chega?”, perguntou um cole-
ga estrangeiro. Respondi-lhe que 
tinha a certeza de que Dhalakama 
chegaria num Embraer operado 
pela Mex, tendo como base a últi-
ma actualização feita no “timeline” 
do Facebook da deputada Ivone 
Soares, que estava na comitiva. 

18:25. Chega o avião transpor-
tando o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama. Era mesmo um Embraer 
operado pela Mex. “É este o avião 
que traz o presidente”, informa o 
protocolo. Histeria total em Mava-

lane. Quase todos os trabalhadores 
do aeroporto abandonam os seus 
postos e entram para a placa para 
testemunhar a chegada ou o regres-

so do “Messias”. O acontecimento 
contagiou toda a gente. Mas a porta 
do avião ainda permanece fechada. 
Abre-se a porta, e atrás de uma se-
nhorita da tripulação bem-parecida 
e com cabelos importados, conhe-
cidos por “extensões”, sai o líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama. Toda 
a gente presente na zona da placa, 
incluindo os trabalhadores do aero-
porto, que haviam abandonado os 
seus postos, começam a aplaudir. “É 
o líder. Viva o líder. Está aí o grande 
velho. O velho Dhlakas está de vol-
ta”, foram as formulações frásicas 
que conseguimos registar. Dhlaka-
ma acena com o seu braço direito, e 
a comitiva de recepção vai à loucura. 

Já fora do avião, Dhlakama recebe 
uma coroa de flores de duas crianças 
devidamente “protocoladas” e retri-
bui o carinho com dois beijinhos. 
Aliás, deu também beijinhos à crian-
ça do sexo masculino. Entre beijos e 
abraços, o mais demorado foi com 
António Muchanga, seu porta-voz, 
que ficou detido mais de um mês e 

foi “salvo” pela amnistia. A impren-
sa desorganiza-se, na tentativa de 
colher a primeira reacção do líder, 
que abandonou a capital em 2009. 

Na pista, Dhlakama só disse “obri-
gado” e pediu licença para passar.

Foi até à Sala VIP, onde manteve 
um breve encontro com os embai-
xadores dos EUA, da Grã-Bretanha, 
da Itália e de Portugal, que o acom-
panharam na viagem. À saída da 
Sala VIP, deu uma curta entrevista 
e, no seu jeito característico, tratou 
de desmentir informações de que es-
taria doente, tal como a propaganda 
pró-Frelimo tratou de inventar. “Es-
tou bem. Estou gordinho, bonitinho 
e com gravata”, fez questão de cla-
rificar. Enquanto dá a entrevista, a 
comitiva de recepção canta: “A sua 
ida à Gorongosa foi importante para 
a nossa liberdade. A sua história é a 
história do povo”. Com o coro como 
som de fundo, Dhlakama fala à im-
prensa e diz que está satisfeito com 
a luta que travou, porque cada mo-
çambicano consegue agora ver que 
a Frelimo estava a explorar o povo. 
Disse que a sua luta era para os jo-
vens, para que tenham um futuro me-
nos sofrido do que a sua juventude. 

Já do lado de fora, o povo atingia 
a loucura. “Messias, Messias, Mes-
sias”, gritava a população, mesmo 
antes de ver Afonso Dhlakama. 
Quando Afonso Dhlakama sai da 
Sala VIP e acena, toda a população 
quis tocar-lhe e saudá-lo. A seguran-
ça não permitiu excessos, e quem 
teve sorte conseguiu. “Viva Papá 
Dhlakama. Pai da democracia”, can-
tava a população. Dhlakama subiu 
para uma viatura improvisada e fez 
o seu primeiro discurso em Maputo. 
Loucura total. “É, É, É Papá”. “É, É, 
É Papá”, “É, É, É Papá”, cantava a 
população, que não se continha de 
emoção. “Obrigado pela recepção. 
Eu sou Dhlakama e estou aqui”, dis-
se Dhlakama, enquanto a população 
entrava em delírio. “Dhlakama é ca-
rismático”, comentou um jovem que 
não conseguia ver o líder da Rena-
mo, mas fazia de tudo para ouvi-lo. 

Depois do discurso amplamen-
te ovacionado, Dhlakama entrou 
numa viatura Ford escoltada pela 
Polícia de Protecção, pela FIR e 
pela sua guarda pessoal, e seguiu-se 
uma longa caravana, do aeroporto 
até à Praça da OMM, zona em que 
se desfez, porque Dhlakama, daí, 
seguiu para a sua residência. Pelo 
caminho, os automobilistas imobili-
zaram as viaturas e com as buzinas 
saudavam o líder da Renamo, crian-
do engarrafamento no lado contrário 
da avenida. “Este Dhlakama dá-nos 
maçada”, comentou um agente da 
Polícia que organizava o trânsito na 
Avenida Joaquim Chissano. E era 
maçada mesmo. Nunca depois de 
Samora Machel um outro cidadão 
criou agitação semelhante. Por todas 
as avenidas em que Dhlakama pas-
sou, o trânsito simplesmente parou. 
Este é o retrato mais aproximado 
do regresso de Afonso Dhlakama a 
Maputo, cinco anos depois. Fica o 
registo. Afonso Dhlakama paralisou 
a capital e ficou a merecer o título 
de “o bestial que não aceitou ser 
besta”! (Canal de Moçambique)

Os trabalhadores do aeroporto não ficaram alheios
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Momento em que Dhlakama deixava o aeroporto

Caravana de saudação de Dhlakama
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Vigésimo primeiro aniversário 
da morte do poete e escritor 
José Pastor

Por José Pimentel Teixeira

Estante Austral (5)

Completaram-se na últi-
ma terça-feira, 26 de Agos-
to, vinte e um anos após a 
morte de José Pastor, fa-
lecido em 1993, com trin-
ta e nove anos de idade.

José Pastor é um escritor 
moçambicano – poeta e pro-
sador –, que nasceu em Nam-
pula em 29 de Julho de 1954. 
Durante a infância e a ado-
lescência viveu em Lisboa, 
e regressou a Moçambique 
com quinze anos de idade.

O seu nome completo é 
José António Pastor Duar-
te Silva. Entre os amigos e 
socialmente era conheci-
do por Duarte Silva, ten-
do escolhido José Pastor 
como seu nome literário.

A partir de 1975, foi pro-
fessor de História durante 
doze anos, dos quais oito 
nas Escolas Moçambica-
nas em Cuba. Posterior-
mente foi quadro técnico 
em diferentes empresas.

José Pastor é um escritor 
bem conhecido dos seus con-
temporâneos, tendo convivi-
do intensamente com os seus 
companheiros da literatura e 
de outras artes, tais como a 
música e as artes plásticas, 
e tendo mantido relações de 
amizade com muitos deles.

Alguns dos seus escritos 
de prosa e de poesia foram 
publicados em diversos ór-
gãos da imprensa. A sua 
escrita revela um acentua-
do labor artístico e é dotada 
de uma ampla diversida-
de vocabular, resultante da 
busca minuciosa da palavra 
acertada. Essa escrita está 

marcada por uma profunda 
sensibilidade, enraizada no 
amor e na natureza, e por 
uma viçosa criatividade.

Como professor, José Pas-
tor Duarte Silva é recordado 
por muitos dos seus alunos, 
que viam nele um professor 
competente, dedicado, inspi-
rador e mobilizador. Muitos 
dos seus alunos recordam 
como ele lhes despertava 
os sentidos para a observa-
ção do meio em seu redor, 

e a sua actividade como 
organizador de actividades 
extracurriculares, principal-
mente ligadas à Natureza.

José Pastor está represen-
tado nas seguintes antolo-
gias: “Antologia da Nova 
Poesia Moçambicana”, de 
Fátima Mendonça e Nelson 
Saúte; “Rostos da Língua 
– Breve Antologia de Auto-
res da Língua Portuguesa”, 
de Eduardo White; “Colec-
tânea Breve de Literatura 

Moçambicana”, de Rogé-
rio Manjate; “Die Liebe 
Aller Tage – Erzählungen 
Aus Moçambique”, de Eli-
sa Fuchs e Elsa Fuchs-De 
Melo. Tem também colabo-
ração dispersa na impren-
sa moçambicana, em po-
esia e prosa, tendo usado, 
por vezes, o pseudónimo 
Broeiro Duarte São Pedro.

Não deixou escrito ne-
nhum livro acabado. Dei-
xou espólio disperso e dei-
xou expressa a vontade de 
que esse espólio pudesse 
ser cuidadamente tratado e 
trabalhado, para com ele se 

Mantenho o tino perseverante
de contemplar a virtuosidade
solene das rochas, o seu
temperamento perene de estagnação.
Leio na rugosidade das pedras
a fragilidade da vida,
tomando forma de erva.
Por isso caminho,
e ganho o tempo.

Na coruta de uma árvore
cravarei o estandarte
desta vontade fecunda
que terá por única glória
versejar a verdade.
E se nunca um Hino foi cobarde
a este nunca lhe faltará a valentia.
Se o sangue me arde,
é em demasia.

José Pastor
(Canal de Moçambique)

organizar o que fosse pos-
sível em forma de livro, e 
que fosse editado com a ga-
rantia da protecção da qua-
lidade literária da sua obra.

O “Canal de Moçambi-
que” sabe que estão em 
curso contactos tendo em 
vista encontrar uma opor-
tunidade de editar dois li-
vros de José Pastor, um de 
prosa e outro de poesia.

Publicamos aqui um ex-
certo de um poema lon-
go, que se intitula “Com 
a saliva muito ao sul” e 
que faz parte do livro de 
poesia de José Pastor.

Como professor, José Pastor Duarte Silva é recordado por muitos dos seus alunos, que viam nele 
um professor competente, dedicado, inspirador e mobilizador. Muitos dos seus alunos recordam 

como ele lhes despertava os sentidos para a observação do meio em seu redor, e a sua actividade 
como organizador de actividades extracurriculares, principalmente ligadas à Natureza.

Excerto do poema “Com 
a saliva muito ao sul”
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  André Mulungo

A Assembleia da República 
aprovou na segunda-feira, a Lei 
do Acordo de Cessação de Hos-
tilidades Militares. A proposta 
de lei havia sido submetida pelo 
Presidente da República, Ar-
mando Guebuza. O objectivo é 
transformar em lei – de forma 
que o seu cumprimento seja 
obrigatório e a sua violação seja 
passível de sanções – os docu-
mentos homologados na passa-
da sexta-feira pelo Presidente 
da República e pelo presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 

designadamente a declaração 
de cessação das hostilidades, o 
memorando de entendimento, 
os mecanismos de garantias e os 
termos de referência da equipa 
de observadores internacionais.

A lei foi aprovada por con-
senso e aclamação das três 
bancadas: Frelimo, Renamo e 
MDM. As bancadas justifica-
ram a pertinência da aprova-
ção com a necessidade do res-
tabelecimento da paz no país.

A lei tem três artigos. O Arti-
go 1 é sobre a natureza da lei. “É 
aprovado o acordo sobre a ces-
são das hostilidades militares e 

os respectivos anexos, designa-
damente, declaração de cessa-
ção das hostilidades militares, 
memorando de entendimento, 
mecanismos de garantias e ter-
mos de referência da equipa mi-
litar de observação da cessação 
das hostilidades militares, cele-
brado aos 5 de Setembro de 2014 
pelo Presidente da República de 
Moçambique e pelo presiden-
te do partido Renamo, e que 
faz parte integrante da presen-
te lei”, lê-se no referido artigo. 

O Artigo 2 versa sobre as 
competências do Conselho de 
Ministros. “O Conselho de Mi-

nistros deverá definir os meios 
necessários para a aplicação 
do acordo sobre a cassação 
das hostilidades militares”. 

O Artigo 3 determina que 
“a presente lei entra em vigor 
na data da sua publicação”. 

A guerra que vai custar 540 
milhões de meticais ao Estado

O impacto orçamental da 
lei aprovada é de cerca de 
540.200.000,00 meticais (Qui-
nhentos e quarenta milhões e 
duzentos mil meticais). Tendo 
sido já aprovado o Orçamento 

de Estado e o respectivo Or-
çamento Rectificativo, não se 
sabe ao certo onde o Governo 
vai buscar o dinheiro para finan-
ciar os gastos inerentes a esta 
lei. O presidente da comissão 
do Plano e Orçamento da AR, 
o deputado Eneias Comiche, 
fala de rubricas no OE onde o 
Governo poderá ir buscar o di-
nheiro para custear as despesas. 
No entanto, Comiche não indi-
cou as tais rubricas. O certo é 
que a lei determina que caberá 
ao Conselho de Ministros arran-
jar formas de custear as despe-
sas. (Canal de Moçambique)

Parlamento ractifica acordo 
de cessar-fogo  

publicidade
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  André Mulungo

O Presidente da República, Ar-
mando Guebuza, e o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, ho-
mologaram na passada sexta-feira 
os acordos alcançados no Centro 
de Conferências “Joaquim Chis-
sano”, pondo fim às hostilidades 
militares entre o Governo e a Re-
namo. Falando depois da homolo-
gação, que teve lugar na Presidên-
cia da República, o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, disse 
que o adiamento do compromisso 
com a consolidação da democra-
cia pode aumentar mais dias de 
pobreza, de fome, de doença e de 
ignorância entre os moçambica-
nos. O presidente da Renamo fala 
de um futuro de esperança. Um 
futuro que, segundo explicou, só 
é possível se cada um assumir as 
suas responsabilidades e respei-
tar os compromissos nas palavras 
e nos actos. Dhlakama diz que o 
acordo é importante, mas apon-
ta que ainda há muito por fazer 
com vista a libertar o Estado do 
que chamou “servidão partidária”.

“Estamos hoje aqui para cele-
brar um entendimento que visa 
assegurar, no futuro, um clima de 
paz duradouro em Moçambique”, 

lê-se no discurso do presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama.

“Os desafios do futuro são 
para levar a sério no presen-
te e é necessário um compro-
misso sincero das forças polí-
ticas moçambicanas com vista 
à consolidação de um modelo 
democrático orientado para o 
progresso e assente em regras 
de boa governança”, prossegue. 

Afonso Dhlakama conside-
ra que “os adiamentos deste 
compromisso, sejam voluntá-
rios ou induzidos pela inércia, 
terão sempre por consequência 
mais dias de pobreza, de doen-
ça, de fome e de ignorância para 
a maior parte do nosso povo”.

O presidente da Renamo con-
sidera que o acordo não é, por 
si só, suficiente, se não houver 
cumprimento por ambas as par-
tes. Afonso Dhlakama relembra o 
acordo de paz assinado em Roma 
e diz esperar que, com o acordo 
actual, se acabe com “o Estado 
de partido único”. “Depois do 
sonho lindo de há duas décadas 
atrás, quando a paz parecia ins-
talada de vez e a democracia ins-
tituída para sempre, assistimos 
em Moçambique a um processo 

sistemático de concentração de 
poder nuns quantos, empurrando 
para as margens todos os outros.”

“Com o acordo assinado em 
Roma em 1992, conseguimos 
abrir caminho à Constituição, que 
acabou com o regime de partido 
único. Espero que, com o acordo 
que hoje assinamos, se possa abrir 
caminho para o fim do Estado de 
partido único”, disse Dhlakama.

Na sua intervenção, Dhlakama 

fez algumas críticas à actual go-
vernação. Dhlakama fala de um 
“Governo que se mantém distante 
dos pobres e desfavorecidos”. O 
presidente da Renamo declarou: 
“Quando os interesses dos repre-
sentantes se sobrepõem aos interes-
ses dos representados, a democra-
cia está em risco e o Estado deixa 
de servir o povo e fica ao serviço 
do punhado de privilegiados com 
acesso aos corredores do poder”. 

Moçambique precisa de forças 
militares independentes 

Dhlakama disse também que o 
país precisa de forças militares e 
de segurança “verdadeiramente 
independentes do partido que es-
tiver no poder, ao serviço de todos 
os cidadãos e não de um grupo 
privilegiado”. Afonso Dhlakama 
afirmou que “o poder armado do 
Estado deve estar ao serviço da 
República e deve organizar-se 
para defender a integridade da pá-
tria e a segurança dos cidadãos”. 
Segundo o presidente da Renamo, 
com o acordo deram-se os pri-
meiros passos. Afonso Dhlakama 
afirmou também: “Só com uma 
justa e equilibrada distribuição 
da riqueza nacional, reflectida em 
programas sociais de emprego, de 
educação, de assistência sanitária 
e de promoção individual e co-
lectiva, em todas as províncias, de 

Norte a Sul, no litoral e no interior, 
nas maiores cidades, mas também 
nas mais pequenas aldeias, pode-
remos cumprir a principal pro-
messa que a democracia encerra”.

Partidos políticos devem 
conformar-se com a lei

Por seu turno, o Presidente da 
República considerou que, com 
o acordo, os únicos vencedores 
são os moçambicanos. Guebu-
za afirmou: “Com a assinatura 
deste acordo despertam-se jus-
tas e legítimas expectativas do 
nosso povo, que se resumem a 
uma vida melhor do que antes. 
Na verdade, o nosso povo espera 
que, doravante, todos os actores 
políticos se conformem escru-
pulosamente com os ditames da 
Constituição da República, na orien-
tação da sua vida em sociedade”.

Guebuza disse ainda que, nos 
próximos dias, o Governo irá 
promover uma reflexão sobre o 
estabelecimento, estruturação, 
organização, funcionamento e 
financiamento de um Fundo da 
Paz e Reconciliação Nacional. 
Trata-se de um fundo que visa 
oferecer oportunidades de pro-
dução de rendimentos, através de 
um espírito empreendedor, aos 
desmobilizados, incluindo os ele-
mentos das forças residuais da Re-
namo. (Canal de Moçambique)

  Bernardo Álvaro

O líder e candidato pre-
sidencial da Renamo nas 
eleições de 15 de Outubro 
próximo, Afonso Dhlakama, 
visita na quinta-feira a pro-
víncia de Nampula, no âmbi-
to da sua campanha eleitoral.

O candidato da Renamo 
vai começar oficialmen-
te 12 dias depois do iní-
cio da campanha eleitoral.

Fontes da Renamo disseram 
ao “Canal de Moçambique” que, 
depois de homologar com o Pre-
sidente da República, Armando 
Guebuza, os entendimentos al-
cançados nas negociações com 
o Governo, Afonso Dhlakama 
tem estado a realizar contactos 
com entidades privadas e pú-
blicas nacionais e estrangeiras.

Segundo as mesmas fon-
tes, Dhlakama deverá reali-
zar esses contactos até hoje, 

quarta-feira, para, na quinta-
-feira, viajar para Nampula, 
onde deve lançar oficialmen-
te a sua campanha eleitoral.

Afonso Dhlakama, que 
chegou a Maputo ao princí-
pio da noite de quinta-feira, 
4 de Agosto, disse que “to-
dos, velhos e velhas, ho-
mens e mulheres, ganharam, 
o povo moçambicano ga-
nhou, a democracia ganhou”. 
(Canal de Moçambique)

Afonso Dhlakama, presidente da Renamo

Dhlakama diz que adiamento do 
compromisso com a democracia 
é um retrocesso para o país  

Para dar início oficial à sua campanha eleitoral

Afonso Dhlakama visita Nampula 
na próxima quinta-feira
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O Governo dos Estados 
Unidos da América congra-
tula o povo moçambicano 
pelo acordo alcançado de 
cessação das hostilidades 
entre o Governo e a Rena-
mo. Numa nota distribuída 
à imprensa, o secretário de 
Estado norte-americano, 

vés da assinatura, hoje, de 
um Memorando de Enten-
dimento. Este acordo subli-
nha o poder das negociações 
e as possibilidades para a 
paz, quando uma liderança 
política está empenhada no 
diálogo. O povo de Moçam-
bique exige e merece um 

Jonh Kerry, descreve o 
acordo como histórico.  

“O presidente Armando 
Guebuza e o líder da Re-
namo, Afonso Dhaklama 
demonstraram sentido de 
Estado ao homologarem pu-
blicamente o acordo, atra-

futuro mais pacífico, prós-
pero e seguro”, refere a nota

Os Estados Unidos enco-
rajam o Governo de Mo-
çambique e a Renamo a as-
segurarem a implementação 
plena do acordo, bem como 
a continuar a usar o diálogo 
como método para alcançar 

o consenso político.  Os EUA 
consideram que eleições na-
cionais livres, justas e trans-
parentes em Outubro são um 
próximo passo crucial, que 
irá ajudar a preparar o cami-
nho para um futuro demo-
crático mais brilhante para 
Moçambique. (Redacção)

Jonh Kerry, secretário de 
Estado norte-americano

EUA congratulam-se com o acordo de 
cessação de hostilidades e esperam 
eleições sem fraude

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €

Publicidade
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  Bernardo Álvaro

Quatro indivíduos foram 
presos pela Polícia, na se-
mana passada, no bairro “5” 
da cidade de Xai-Xai, pro-
víncia de Gaza, indiciados 
da venda de diversas drogas.

O porta-voz da PRM em 
Gaza, Jeremias Langa, disse 
ao “Canal de Moçambique” 
que as detenções ocorreram no 
prosseguimento de uma ope-
ração que vem sendo levado a 
cabo pela corporação há duas 
semanas, visando a neutraliza-
ção de focos de fornecimen-
to e consumo de drogas. Os 
quatro indivíduos, cujas iden-
tidades não foram reveladas, 
foram detidos em buscas efectu-
adas em igual número de casas.

A Polícia informa que, para 
além de os indivíduos terem 
sido detidos, foram apreendi-
dos na sua posse 64.610 (ses-
senta e quatro mil e seiscentos 
e dez) randes sul-africanos e 
diversos bens, nomeadamente 
jóias, electrodomésticos, ma-

Cláudio Saúte

Os dois professores afectos 
à Escola Primária Completa de 
Madjadjane, no distrito de Matu-
tuíne, província de Maputo, indi-
ciados de terem abusado sexual-
mente de duas alunas, entre 2013 
e 2014, recusam-se a responder à 
notificação da Polícia de Investi-

terial de cozinha e mobiliário, 
que se supõe serem produto da 
venda da droga, uma vez que 
alguns clientes da mesma, “na 
falta de dinheiro, preferiam 
deixar em troca os seus bens”.

Na mesma circunstância, a 

gação Criminal em Matutuíne. 
O facto foi confirmado ao 

“Canal de Moçambique” pelo 
presidente do Conselho de Es-
cola da escola primária de 
Madjadjane, Artur Mazive, que 
disse que, para além dos pro-
fessores, as alunas que, segun-
do a acusação, foram abusadas 
sexualmente e os respectivos 

Polícia, segundo o seu porta-
-voz, apreendeu 12 embrulhos 
de cocaína, um embrulho de 
suruma, 5 seringas e respecti-
vas agulhas usadas para injectar 
drogas, 6 frascos e uma caixi-
nha contendo um produto não 

encarregados de educação tam-
bém não compareceram na PIC.

“Os professores namoravam 
com alunas e nós, como Conselho 
de Escola, denunciámos. Eles fo-
ram chamados à PIC e não com-
pareceram. Os pais também não 
se deslocaram a Matutuíne. Fui 
sozinho e respondi às perguntas 
que me fizeram”, disse Mazive.

conhecido, mas que se supõe 
ser droga, duas botijas de gás 
doméstico, 15 recipientes de vi-
dro pirex (a Polícia diz que são 
objectos usados para consumo 
de drogas), formas para bolos, 
“colemans” [recipiente térmi-
co], reprodutores de carros.

Na semana passada, no come-
ço da mesma operação, a PRM 
em Gaza deteve nove indiví-
duos indiciados de consumo e 
venda de drogas, numa opera-
ção policial empreendida em 
duas residências dos bairros “4” 
e “10” da cidade de Xai-Xai.

Os indivíduos são acusados de 
consumo e venda de diversas dro-
gas, entre as quais cocaína, cra-
que, heroína e “cannabis sativa”, 
também conhecida por suruma.

Durante as mesmas buscas, 
a Polícia diz que apreendeu na 
posse daqueles indivíduos di-
versos materiais ligados ao con-
sumo da droga, tais como dois 
frascos e três embrulhos de co-
caína, 34 embrulhos de heroína, 
um embrulho de craque, um em-
brulho de suruma, quatro com-

Os factos 

Dados na posse do “Ca-
nal de Moçambique” indicam 
que, no ano passado, uma alu-
na da 6a classe, com 14 anos 
de idade, foi abusada sexual-
mente por um professor iden-
tificado por Ernesto Novela.

Este ano, uma outra estu-

primidos – de que não se sabe 
qual o tipo de droga, tendo por 
isso sido levados para o labora-
tório – e dois frascos de um tipo 
de droga desconhecido (tam-
bém levados para o laboratório).

Por outro lado, a Polícia in-
forma que apreendeu também 
cinco tubos de antenas de tele-
visão, que os indivíduos usavam 
para consumir cocaína em pe-
dra, dez isqueiros para queimar 
torcidas usadas para consumir 
cocaína e heroína, cinco garro-
tes que servem para amarrar a 
vara de injectar, três tubos que 
servem para fazer canudos, dois 
rolos de papel de alumínio, que 
os indivíduos usavam para em-
brulhar cocaína e heroína, cator-
ze pacotes vazios de seringas e 
um dólman (uniforme militar).

A Polícia informa que está 
a trabalhar para apurar a pro-
veniência da droga, a possível 
existência de mais indivíduos na 
rede e quando é que tudo come-
çou. Acrescenta que a operação 
foi graças a denúncias de cida-
dãos. (Canal de Moçambique)

dante, de 13 anos de idade, 
foi sexualmente abusada pelo 
professor Silva Mandlate.

A população de Madjadja-
ne já manifestou a sua preo-
cupação com esta situação e 
acusa a direcção da escola de 
estar a proteger os professo-
res envolvidos nestes dois ca-
sos. (Canal de Moçambique)

Na cidade de Xai-Xai, província de Gaza

Detidos quatro indivíduos na posse 
de drogas e 600 mil randes  

Distrito de Matutuíne

Professores acusados de abuso 
sexual recusam notificação da PIC

publicidade
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A Apple está a ter dias atribu-
lados depois de fotografias de 
celebridades terem sido retira-
das das suas contas no iCloud 
e divulgadas na Internet. A 
empresa norte-americana reco-
nheceu que várias contas foram 
violadas por piratas informáti-
cos, mas negou qualquer falha 
de segurança dos seus sistemas. 
Segundo a Apple, o que esteve 
em causa foram fragilidades 
nas palavras-passe dos utiliza-
dores. Agora, no entanto, vem 
anunciar o reforço da seguran-
ça nos acessos a uma conta.

O presidente executivo da 
Apple, Tim Cook, explicou 
numa entrevista ao “Wall Stre-
et Journal” as medidas que irão 
ser tomadas após o caso das 
fotos de celebridades. Ao jor-
nal norte-americano, o respon-
sável, que falou pela primeira 
vez sobre o caso polémico, 
explicou que as contas foram 
atacadas quando “hackers” 
responderam de forma correc-
ta às perguntas de segurança 
para chegar às palavras-passe, 
ou porque os proprietários 
das contas foram vítimas de 
um esquema de “phishing” 
e cederam os seus dados.

Cook reafirma, em nome da 
Apple, que os dados das celebri-
dades não foram obtidos a par-
tir dos servidores da empresa.

Para evitar situações futuras 
semelhantes, a Apple prepa-
rou uma série de medidas de 
segurança, que deverão come-
çar a ser aplicadas dentro de 
duas semanas. Segundo o CEO 
[director-geral] da empresa, os 
utilizadores vão passar a ser 
alertados por “e-mail” e por 
notificações quando houver 
tentativas de mudança da sua 
palavra-passe ou quando ocor-
rer uma tentativa de partilha dos 
dados da sua conta no iCloud 
para outro aparelho. Haverá ain-
da um alerta quando, no iPhone 
ou iPad, houver uma entrada 
pela primeira vez numa conta.

Até agora, os utilizadores 
de “smartphones” e “tablets” 
da Apple recebiam apenas “e-
-mails” quando alguém alterava 
a sua palavra-passe de acesso 

à conta ou acedia à mesma a 
partir de um outro aparelho.

Com estas medidas, indica 
Cook ao “Wall Street Journal”, 
os utilizadores podem reagir 
de imediato e, por exemplo, 
alterar a sua palavra-passe 
para reassumir o controlo da 
conta ou lançar um alerta à 
Apple de que houve uma ten-
tativa de violação da mesma.

Para a Apple, mais do que as 
questões técnicas, futuras entra-
das ilegais em contas podem ser 
evitadas pelo comportamento 
dos utilizadores, uma questão 
que já tinha ficado subentendida 
na primeira reacção da empresa 
à publicação das fotos de cele-
bridades. A Apple reconhece, no 
entanto, que poderia “ter feito 
mais” para alertar os utilizadores 
para a criação de palavras-passe 
mais seguras e complexas.

“Quando recordo esta terrível 
situação que aconteceu e digo o 

que mais poderíamos ter feito, 
penso na questão de consciên-
cia”, afirma Cook. “Acho que 
temos a responsabilidade de re-
forçar isso. Não se trata realmen-
te de uma coisa de engenharia.”

Para responder a isso, a Apple 
pretende ser mais activa nas suas 
advertências aos utilizadores na 
sua nova versão do sistema ope-
rativo iOS para que utilizem os 
dois passos de autentificação de 
identidade quando entram nos 
seus aparelhos, um processo 
que Cook considera que não é 
seguido pela maioria dos pro-
prietários de produtos da marca.

Cook refere-se, por exemplo, 
à função Touch ID, o sensor de 
impressão digital que integra 
o iPhone 5S, que serve para 
desbloquear o “smartphone” 
e autorizar compras “online”.

A imagem da Apple após o 
incidente da divulgação ilegal 
das fotos de celebridades pa-

rece, para já, não ter sido for-
temente afectada. A questão de 
possíveis falhas de segurança 
foi levantada por vários espe-
cialistas e pelos próprios utiliza-
dores dos dispositivos da marca 
da maçã, mas as novidades que 
deverão ser relevadas na pró-
xima semana estão a sobrepor-
-se a quaisquer dúvidas sobre 
a competência da empresa.

Com o dia 9 de Setembro 
a ser apontado como o dia da 
apresentação oficial do iPhone 
6, as atenções estão concen-
tradas no novo “smartphone” 
. E isso é visível junto às lo-
jas Apple. A dias do anúncio, 
em lojas da marca como a que 
existe na 5ª Avenida, em Nova 
Iorque, dezenas de pessoas fa-
zem fila junto à porta, onde es-
tão acampadas há vários dias.

As características do iPhone 
6 estão ainda em segredo, mas 
na sexta-feira o “New York Ti-

mes” avança que a Apple está 
a preparar-se para apresentar 
dois, e não um só iPhone, com 
ecrãs maiores e um “smartwa-
tch”, que já recebeu o nome de 
iWatch. O jornal avança mesmo 
com algumas das características 
dos novos aparelhos, com base 
em declarações de dois funcio-
nários da empresa não identifi-
cados, nomeadamente a capaci-
dade que o novo “smartphone” 
dará ao utilizador para operar o 
aparelho com apenas uma mão.

Os futuros iPhone e iWatch 
vão ter “hardware” e “software” 
compatível com a tecnologia de 
comunicação a curta distância 
designada pela sigla NFC (Near 
Field Communication), que 
permite gerir campanhas inte-
ractivas de “marketing” e de re-
lacionamento com os consumi-
dores e que está a ser adoptada 
como o padrão para sistemas de 
pagamentos móveis. (Público)

Tim Cook enfrenta nestes dias um dos maiores desafios desde que assumiu a direcção da Apple há três anos  

Apple reforça segurança no acesso a contas 
após caso com fotos de celebridades

Utilizadores passam a ser alertados por “e-mail” e por notificações de que 
houve tentativas de mudança da sua palavra-passe.
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Canal de Moçambique – 
O secretário-geral cessante, 
Paulo Sunia, disse-nos que o 
atletismo está na lama. Quer 
comentar?    

S. S. – Ele tem razão. O atle-
tismo está na lama, mas nós 
trouxemos da fossa para lama. E 
da lama queremos ir para areia, e 
daqui para tartan, e, quando nós 
sairmos da federação, queremos 
que ele esteja no tartan. Por 
isso, eu concordo e comungo 
da ideia dele. Está na lama por 
causa de pessoas que pensam 
que estar no atletismo é para 
usufruir da modalidade, servir-
-se dela para questões pessoais, 
resolver os seus problemas fa-
zendo falcatruas e para resolve-
rem os problemas do seu bolso. 

É por isso que estava na fos-
sa. Agora, quando alguém está 
na fossa, sai para lama, e é des-
sa lama que nós estamos agora 
a tentar sair para uma questão 
melhor, que é areia, e depois 
tartan. Agora, as outras ques-
tões que ele levantou é um pro-
blema dele. Eu queria lembrar 
aqui a ele que a pessoa que o 
defendeu na assembleia-geral, 
quando houve eleições, fui eu. 

Nem os presidentes das asso-
ciações o queriam. Inclusive, 
um dos candidatos, o senhor 
Cucheza, disse que, se a minha 
lista vencesse o escrutínio, ia 
fazer uma queixa ao Presidente 
da República, por causa de Su-
nia. É preciso que as pessoas do 
atletismo saibam disto, eu é que 
defendi Paulo Sunia. Quis dar-
-lhe uma oportunidade. Duran-
te o meu mandato, pu-lo como 
secretário-geral, e logo vi, de 
facto, que havia cometido um 
erro, e dei razão às pessoas que 
o contestavam. Pedi desculpas 
às associações. As pessoas que 
ele diz que são pessoas de bem, 
no atletismo, porque é que não 
se juntou a essas pessoas e não 
concorreu com elas? Ao longo 
do percurso, caiu ele. Penso 
que o meu comboio é de alta 
velocidade e de gente séria, e 
Sunia não aguentou andar a alta 
velocidade e ser sério comigo.

Canal de Moçambique – 
Quer dizer que o antigo se-
cretário-geral não mostrou 
seriedade?

S. S. – Em algum momen-
to, ele sabe o que é que fez. 
Ele é que tem que responder 

às pessoas. Agora, se ele qui-
ser provocar-me, vai ter que 
responder em muitos sítios. 

Canal de Moçambique – Es-
ses sítios, está a falar de tribu-
nal?

S. S. – Eu não quero falar dis-
so, porque são coisas que estão 
num fórum próprio do atletismo 
e da gente do atletismo. Isso foi 
apresentado na assembleia-ge-
ral, algumas questões do pas-
sado também, que existem com 
problemas deixados, mas eu 
prefiro não falar. Eu disse-lhe, 
uma vez: “Vamos resguardar a 
imagem de pai de família e de 
pessoas, ao invés de andar nos 
órgãos de comunicação social”. 
Só que parece que ele gosta de 
aparecer. Provocou alguém que 
não gosta de ser provocado. 

Canal de Moçambique – 
Prometeu que haveria vassou-
rada em Tete. A quem se refe-
ria em concreto?

S. S. – Eu fui eleito. A minha 
lista havia sido feita pelo Paulo 
Sunia, e eu conhecia pouco as 
pessoas e prometi aos dez pre-
sidentes das associações que ia 

ser sério e que ia trabalhar com 
gente que quisesse trabalhar. E 
essa vassourada houve, sim, tirei 
as pessoas que ao longo do per-
curso não quiseram trabalhar. 
Umas só se preocupam com via-
gens, outras preocupam-se em 
tirar dinheiro, com salários, e a 
federação não é assim tão rica. 

As pessoas não quiseram con-
tinuar. Tive pessoas que me de-
ram suporte, e quiseram trabalhar 
comigo. Trouxe essas pessoas.

Canal de Moçambique – 
Quem são?

S. S. – Camilo da Silva, Sér-
gio Ribeiro, o técnico cubano 
para secretário técnico. São pes-
soas que estão para trabalhar. 
Agora, há uma coisa que quero 
dizer, sobre esses dois técnicos 
que deram entrevista ao “Canal 
de Moçambique”: agora que es-
tava tudo pago para o campeo-
nato de Tete, mandaram atletas, 
e eles não foram. Portanto, para 
eles, viajar com atletas é só para 
o estrangeiro. Então, está claro 
que o que disseram não é real. 

Levámos cerca de 200 pes-
soas para Tete. Demos trans-
porte e hospedagem, ali-
mentação e dinheiro para o 
caminho a cada pessoa. Tive-
mos um atletismo abrangente. 

Canal de Moçambique – 
Qual é o balanço do campeo-
nato de Tete?

S. S. – Foi positivo, na me-
dida em que foi representati-
vo. Estiveram atletas das re-

giões mais recônditas do país. 

Canal de Moçambique – 
Consta-nos que alguns pre-
sidentes das associações pro-
vinciais solicitaram valores 
de transporte e deram-lhes 
outros destinos. Quais são?

S. S. – Muitas associações 
nem conta bancária têm, embo-
ra a gente esteja a apoiá-las para 
abrirem contas bancárias. Desde 
que entrámos neste mandato, 
foram aprovados regulamentos 
que nunca existiram. Muitos já 
têm estatutos. Mandámos di-
nheiro, sim, para todas as as-
sociações, respondendo a cada 
solicitação. E alguns presidentes 
das associações não foram sérios 
e puseram as suas delegações a 
viajar em péssimas condições, e 
não só. Ficaram com o dinheiro 
para os seus cofres, os seus bol-
sos. Houve falta de seriedade. 
Vamos levar esta informação até 
às direcções provinciais. Que-
remos dirigentes sérios. Houve 
uma associação à qual demos 25 
mil meticais, e o presidente da 
associação só deu 9 mil à delega-
ção, e os outros 16 mil meticais 
tinham ficado em algum lugar. 
Então, para nós, isso é falta de 
seriedade e não deve acontecer.

Canal de Moçambique – 
Pode apresentar nomes?

S. S. – Não quero referir 
nomes. Na altura própria as 
pessoas vão saber, depois de 
tratarmos nas instâncias pró-
prias. (Canal de Moçambique)  

Shafee Sidat reage aos escândalos no atletismo 

Presidente da FMA promete tirar atletismo 
“da lama para o tartan” (Conclusão)
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Através da Janela Única 
Electrónica (JUE), desde a sua 
implementação em Setembro 
de 2011 até 29 de Agosto do 
corrente ano, foram colectados 
mais de 57.000 milhões de me-
ticais de receitas aduaneiras. 

Ainda no mesmo perío-
do, através deste sistema de 
desembaraço célere de mer-
cadorias, foram submetidas 
571.929 declarações aduaneiras.

Estes dados foram revela-
dos no decurso de um seminá-
rio promovido pela Autoridade 
Tributária de Moçambique.

Após fazer a apresentação so-

O “Millennium bim” inau-
gurou no passado sábado o bal-
cão de Muahivire, na cidade 
de Nampula, no âmbito da sua 
expansão e “bancarização” do 
país. Com esta inauguração, 
o banco chega aos 160 bal-
cões na sua rede, sendo o de 
Muahivre o oitavo na cidade 
de Nampula, que assim fica a 

bre o estágio de desenvolvimen-
to da JUE, Manuel Wetela, audi-
tor na Autoridade Tributária de 
Moçambique, explicou que nem 
todas as ferramentas, em termos 
de regime, estão já a ser opera-
das na Janela Única Electrónica, 
mas há um sinal positivo compa-
rativamente ao sistema anterior.

“Noventa por cento das fun-
cionalidades do sistema já se 
encontram em regime obri-
gatório, enquanto os restan-
tes dez por cento ainda estão 
pendentes e são relativos, no-
meadamente, ao controlo cam-
bial, importações, ministérios, 

contar com seis balcões “Mass 
market”, um balcão “Prestige” 
e um balcão “Corporate”. Este 
balcão vem dar resposta às 
crescentes necessidades dos 
habitantes da cidade de Nam-
pula, em particular do bairro 
de Muahivire, que tem uma 
população superior a 20.000 
habitantes. (Redacção)

agências de controlo, gestão de 
combustíveis e gestão de isen-
ções aduaneiras”, explicou.

Como perspectivas de expan-
são e objectivos da JUE para este 
ano, o projecto prevê incorporar 
a gestão electrónica das isenções 
do CPI (Centro do Promoção 
de Investimentos) e do GAZE-
DA  (Gabinete das Zonas Eco-
nómicas de Desenvolvimento 
Acelerado), o registo electró-
nico de viaturas, a troca de in-
formações sobre mercadorias e 
exportações com as alfândegas 
da região, o licenciamento de 
importações e as exportações 
de mercadorias dos ministérios.

Num outro painel, sobre “O 
Processo de Integração Regional 
na SADC: Ponto de Situação, 
Desafios e Perspectivas”, a Au-
toridade Tributária de Moçambi-
que divulgou os dados referentes 
às exportações moçambicanas 
no período de Janeiro a De-
zembro de 2013, que atingiram 
44.954 milhões de meticais. Das 
importações, 97% foram para pa-
íses de fora da região da SADC.

Em termos absolutos, o valor 
das exportações de Moçambi-
que para países da região da 
SADC, de Janeiro a Dezembro 
de 2013, foi de cerca de 1.215 
milhões de meticais, dos quais 
36,7% foram tramitados usando 
o certificado de origem. (FDS)

  Raimundo Moiane

Pelo menos 3,5 milhões de 
crianças moçambicanas pos-
suem deficiência de iodo no 
seu organismo, segundo dados 
divulgados na semana passa-
da em Maputo pelo UNICEF.

Trata-se de crianças com 
idades compreendidas en-
tre os seis e os 12 anos, que, 
segundo o UNICEF, correm 
o risco de terem problemas 
cerebrais, caso continuem 
a consumir sal não iodado.

Para além dos cerca de 
3,5 milhões de crianças, 
a situação, ainda segun-
do o UNICEF, afecta tam-
bém mais de 1,5 milhão de 

mulheres em idade fértil.
Para alterar este cenário, o 

representante do UNICEF em 
Moçambique, Koen Vanor-
melingen, lançou na passada 
terça-feira, em Maputo, um 
apelo ao Governo moçam-
bicano assim como ao sec-
tor empresarial, no sentido 
de garantir que o sal comer-
cializado no país é iodado.

O representante do UNI-
CEF lembrou que a deficiên-
cia de iodo pode levar a danos 
cerebrais, e pediu às auto-
ridades moçambicanas que 
promovam e regulamentem 
a comercialização de sal ioda-
do. (Canal de Moçambique)

Janela Única Electrónica 
arrecada 57 milhões de meticais 

 “Millennium bim” chega 
aos 160 balcões com a 

inauguração em Nampula

O alerta é do UNICEF

Cerca de 3,5 milhões de crianças moçambicanas 
em risco de sofrerem deficiências cerebrais
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A guerra contra o “Estado 
Islâmico” poderá durar três 
anos. E a operação militar que 
vai ser revelada na quarta-
-feira por Barack Obama só 
deverá ser concluída pelo pró-
ximo presidente dos Estados 
Unidos, revelou uma fonte do 
Governo de Washington ao jor-
nal “The New York Times”.

Segundo esta fonte, Obama 
vai anunciar um tipo de inter-
venção militar inédita, que não 
se limitará ao uso de “drones” 
(como no Paquistão e no Ié-
men), que não incluirá tropas 
no terreno (como no Iraque, 
quando Saddam Hussein foi 
derrubado), mas em que os EUA 
assumirão plenamente o co-
mando da operação militar (não 
será um decisor de bastidores, 
como fez na Líbia quando Mu-
ammar Khadafi foi deposto).

“Vamos diminuir sistemati-
camente as suas capacidades. 
Vamos reduzir o território que 
controlam. E, por fim, vamos 
derrotá-los”, disse Obama na 
estação de televisão america-
na NBC. Enquanto falava, as 
peças da sua estratégia iam-se 
compondo, com a diplomacia a 
procurar arrancar compromissos 
duradouros dos líderes dos paí-
ses árabes. E Chuck Hagel, o se-
cretário da Defesa, aterrava em 
Ancara para tentar empurrar o 
presidente da Turquia, o relutan-
te Recep Erdogan, para dentro da 
coligação internacional que está 
a tentar formar. Os EUA preci-
sam das bases militares turcas.

Obama tinha colocado a si 
próprio uma condição para a 
intervenção dos EUA, o com-
promisso de adesão dos países 
da região onde opera o “Estado 
Islâmico”. No domingo à noite, 
os países membros da Liga Ára-
be decidiram apoiar uma estraté-
gia de combate contra os “jiha-
distas”, que já conquistaram 

uma larga porção de território à 
Síria e ao Iraque, onde procla-
maram um Califado islâmico.

“Os ministros dos Negócios 
Estrangeiros dos países árabes 
estão de acordo sobre a adop-
ção das medidas necessárias 
para enfrentar os grupos terro-
ristas”, entre eles o “Estado Is-
lâmico”, disse o secretário-geral 
da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, 
após a reunião de alto nível no 
Cairo (Egipto). O texto final 
sublinha que há entre os países 
membros um consenso sobre 
a necessidade de se recorrer “a 
todas as medidas para comba-
ter o terrorismo ao nível políti-
co, de segurança e ideológico”.

A entrada dos países árabes na 
coligação é considerada crucial, 
sobretudo devido à última fase 
da estratégia de Obama. É a fase 
“mais dura e controversa”, es-
creve o “NYTimes”, sobre ata-
car o “Estado Islâmico” na Síria.

A primeira fase já está em 
curso, e Obama já a tinha expli-
cado publicamente: começou a 
8 de Agosto, com o bombarde-
amento de posições do “Estado 
Islâmico”, de forma a conter os 
avanços do grupo extremista 
num momento de grande fragi-
lidade política no Iraque, onde 

não existe ainda um Governo 
representativo (das minorias, 
das tribos, de sunitas e xiitas). 
Na segunda-feira, o primeiro-
-ministro indigitado, Haidar al-
-Abadi, ultimava a formação da 
equipa de unidade que analistas 
citados pela Reuters dizem ser 
a última tentativa de “desinto-
xicar um sistema político” tão 
“envenenado” que ruíu com a 
governação de Nuri al-Maliki.

A protecção às minorias é 
outro objectivo desta primeira 
fase, assim como a segurança 
das embaixadas e consulados 
americanos no Iraque, que fi-
caram vulneráveis com a re-
tirada das últimas tropas em 
2011 (depois de anos da ocu-
pação que se seguiram à guer-
ra contra Saddam Hussein).

Quando o Governo represen-
tativo e que de facto governe for 
uma realidade, segue-se a se-
gunda fase. A participação ame-
ricana, disse a fonte do “Times”, 
passará também pelo treino e 
aconselhamento das forças arma-
das iraquianas, aos combatentes 
curdos e às tribos sunitas, assim 
como fornecimento de armas.

A terceira fase, a que vai ser 
dura e controversa, é a destrui-
ção do exército “jihadista” “no 

seu santuário da Síria”. Obama 
advertiu que derrotar o “Estado 
Islâmico” não será rápido. Uma 
fonte do Pentágono confirmou 
que entre os militares se fala 
num compromisso de 36 meses. 
Nem é um tema pacífico, pois 
há o risco de alguém sair benefi-
ciado com os bombardeamentos 
(Bashar al-Assad, por exemplo), 
e há o risco de alguém se opor a 
eles, quando chegar o momento.

Como funcionará esta coli-
gação? Revelada que está, no 
essencial, a estratégia de Oba-
ma contra o “Estado Islâmi-
co”, a resposta a esta pergunta 
poderá ser a grande revelação 
do discurso do presidente ame-
ricano na quarta-feira. Entre 
os aliados estão a Jordânia e a 
Arábia Saudita, que tem grande 
influência nas tribos sunitas e 
que tem financiado os rebeldes 
sírios que lutam contra o pre-
sidente sírio (que é alauíta, um 
ramo xiita). A Arábia Saudita 
não gostará que os bombardea-
mentos contra o “Estado Islâmi-
co” revertam a favor de Assad. 
Os Emirados Árabes Unidos 
também indicaram que existe 
a possibilidade de se juntarem 
à intervenção do Iraque. Como 
será coordenada a intervenção 

dos países árabes com agendas 
diferentes no tabuleiro regional 
mas que, por enquanto e por 
princípio, declararam unidade 
frente à ameaça “jihadista”?

“Toda a gente está a bor-
do quando se fala do Iraque, 
mas quando se fala na Síria, 
há mais preocupações” so-
bre o que os ataques podem 
provocar, disse uma fonte 
do “The New York Times”.

Obama poderá fazer luz so-
bre este campo, assim como 
dar pistas do que se passa na 
frente diplomática ocidental. 
Aqui, o nível de compromisso 
está menos claro. A Alemanha 
deu sinais de poder entrar na 
coligação através do envio de 
armamento para os peshmergas 
do Curdistão. O Reino Unido, 
que tem um refém ameaçado de 
morte – o “Estado Islâmico” já 
matou dois norte-americanos, os 
jornalistas James Foley e Ste-
ven Sotloff – mantém as suas 
opções “em aberto”, mas, por 
enquanto, nada mais adiantou. 
Obama, que sabe que não será 
ele a terminar a guerra que vai 
começar contra os radicais, quer 
arrancar compromissos cla-
ros  de outros países: Austrália, 
Dinamarca, França. (Público) 

Obama vai anunciar a guerra contra o
“Estado Islâmico” mas não será ele a acabá-la
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Liga Árabe jun-
tou-se à coli-
gação contra o 
grupo extremis-
ta. Intervenção 
na Síria pouco 
pacífica.

Barack Obama vai anunciar uma guerra que não será ele a concluir 
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O primeiro relatório sobre o 
acidente aéreo com o Boeing  
MH17 da Malaysia Airlines que 
caiu na Ucrânia em Julho indica 
que o aparelho foi atingido por 
“numerosos objectos” que o 
“perfuraram” a “alta velocida-
de”, e partiu-se em “pedaços”. O 
aparelho causou a morte de 298 
pessoas, numa zona de comba-
tes. A descrição confere com a 
possibilidade de ter sido abatido 
por um míssil terra-ar “Bulk”.

O “Boeing 777-200 operado 
pela Malaysia Airlines partiu-
-se em voo, provavelmente 
em resultado de danos estru-
turais causados por um grande 
número de projécteis [que o 
atingiram] a grande velocida-
de [e] penetraram no avião a 

partir do exterior”, segundo o 
OVV, Conselho Holandês para 
a Segurança, encarregado do 
inquérito à queda do MH17.

Os especialistas que con-
duziram a investigação con-
cluíram que “não há prova de 
erro técnico ou humano” da 
tripulação que pudesse ter pro-
vocado a queda do aparelho. 
A equipa de pilotos era “quali-
ficada e experiente”, sublinha.

O “fim abrupto do registo de 
dados nas ‘caixas negras’, a per-
da de contacto com os controla-
dores aéreos e o desaparecimen-
to simultâneo do aparelho dos 
radares”  é explicado pelo facto 
de o aparelho ter sido atingido.

Como destaca Richard West-
cott, especialista em transportes 

da BBC, este relatório preli-
minar não diz que o MH17 foi 
derrubado por um míssil mas, 
na prática, “afasta qualquer ou-
tra possibilidade”. A referência 
ao facto de ter sido atingido por 
“objectos a alta velocidade” con-
fere com a possibilidade de ter 
sido derrubado por um míssil 
terra-ar “Bulk”, que não atin-
ge o alvo, mas explode junto a 
ele e atinge-o com estilhaços, 
provocando maiores danos.

A questão da autoria do dispa-
ro não encontra resposta no re-
latório divulgado na terça-feira. 
O facto de ambos os lados do 
conflito, militares ucranianos e 
rebeldes pró-russos, usarem esse 
tipo de mísseis leva, segundo 
Westcott, a que seja necessário 

“determinar de onde, no solo, 
foi o míssil lançado” para po-
der ser clarificado sem margem 
para dúvidas quem disparou.

O relatório divulgado na 
terça-feira indica também, se-
gundo a estação britânica, que 
três outros aviões comerciais 
voavam na mesma área, mais 
ou menos ao mesmo tempo

O voo MH17, que fazia a li-
gação de Amesterdão para Kua-
la Lumpur e caiu a 17 de Julho, 
terá sido – segundo alegações 
do Governo da Ucrânia e de lí-
deres ocidentais, incluindo o 
presidente norte-americano, 
Barack Obama – atingido por 
pró-russos. A Rússia nega ter 
fornecido armas aos rebeldes.

Para chegarem às primeiras 

conclusões oficiais sobre o que 
aconteceu, os investigadores – 
holandeses mas também norte-
-americanos, russos, ucranianos, 
malaios, australianos, alemães e 
britânicos – cruzaram informa-
ção das “caixas negras”, do con-
trolo de tráfego aéreo, bem como 
imagens de satélite e fotografias. 
O registo de gravações da cabina 
dos pilotos não revela quaisquer 
sinais de falha técnica ou ocorrên-
cia de situações de emergência.

O relatório preliminar não 
atribui culpas nem responsabili-
dades, que deverão ser apuradas 
por uma investigação criminal 
a cargo da procuradoria ho-
landesa. Das 298 pessoas que 
seguiam a bordo, 193 eram ho-
landesas. (Público/Redacção)

Boeing da Malaysia Airlines pode 
mesmo ter sido abatido      

Um relatório indica que o MH17 foi atingido por “numerosos objectos” que 
o perfuraram a “alta velocidade”.

Relatório afasta possibilidade de erro humano ou técnico. Sem o afirmar, põe de lado 
qualquer cenário que não seja o de o avião ter sido abatido.

Destroços do MH17 
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  Raimundo Moiane

Nos primeiros 10 dias da 
campanha eleitoral, pelo menos 
três pessoas morreram e outras 
15 ficaram gravemente feridas 
como resultado de quedas e 
confrontos entre caravanas dos 
três principais partidos políticos 
moçambicanos, nomeadamente, 
a Frelimo, a Renamo e o MDM,  

Segundo o porta-voz do 
comando-geral da PRM, Pe-
dro Cossa, das três vítimas 
mortais, duas pertenciam ao 
partido Frelimo e perderam a 
vida depois de caírem de uma 
viatura que transportava mem-
bros e simpatizantes desta for-

mação política no distrito de 
Membe, província de Nampula.

Neste acidente, segundo o 
porta-voz do comando-geral da 
PRM, houve também registo de 
dois feridos graves e de avulta-
dos danos matérias, uma vez que 
a viatura envolvida no acidente 
ficou completamente danificada 
após despiste e capotamento.

A terceira vítima pertencia 
ao partido Movimento De-
mocrático de Moçambique 
e perdeu a vida também de-
pois de cair de uma viatura 
da caravana na capital pro-
vincial de Manica, Chimoio.

O excesso de velocidade é 
apontado pela PRM como a prin-

cipal causa dos dois incidentes. 
A PRM diz que registou 

também, durante os primei-
ros dez dias da campanha 
eleitoral, 15 feridos graves 
resultantes de confrontos en-
tre membros e simpatizan-
tes dos três principais parti-
dos políticos moçambicanos.

Os confrontos, segun-
do a PRM, ocorreram du-
rante o cruzamento das 
caravanas em diversas re-
giões do território nacional.

Ilícitos eleitorais levam à de-
tenção de mais de 30 pessoas

Enquanto isso, cerca de 30 

pessoas encontram-se deti-
das em diversos postos po-
liciais do país, acusadas de 
cometerem ilícitos eleitorais.

Segundo Pedro Cossa, trata-
-se de ilícitos eleitorais ligados 
à destruição ou à sobreposição 
do material de propaganda das 
formações políticas adversá-
rias, e também ligados à co-
locação do material de pro-
paganda em locais proibidos 
pela lei e a actos de violência.

A título de exemplo, Hetor, 
Sibo, Zuned, Arnélia e Januário 
foram detidos depois de terem 
sido surpreendidos pela PRM 
a colocar material de propa-
ganda do seu partido político 

numa delegação dos orgãos 
eleitorais da cidade de Maputo.

Mesmo sem ter revelado o 
nome da formação política a 
que os cinco detidos perten-
cem, Pedro Cossa disse que os 
mesmos estão neste momen-
to a aguardar pela tramitação 
dos seus processos, para res-
ponderem pelos seus actos.

Um outro caso é o de Fer-
nando, de 34 anos de idade, 
membro do MDM no Dondo, 
na província de Sofala, que 
foi detido pela PRM depois 
de ter agredido fisicamente 
Samson, de 39 anos de idade 
e membro do partido Freli-
mo. (Canal de Moçambique)

Nos primeiros 10 dias

Campanha eleitoral já fez três mortos
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