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Comparou Nyusi com Raúl Domingos

Guebuza na teia da corrupção internacional

Gabriel Muthisse 
em desespero

Guebuza citado em conversas telefónicas 
sobre corrupção entre gestores de topo 
da multinacional italiana ENI. 

O antigo PR ofereceu uma zona protegida 
no Bilene ao então administrador da ENI.

Guebuza negoceou pessoalmente as mais-
valias com a ENI e desapareceram 
900 milhões USD.
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“Este Governo deve ser muito comunicativo 
com o povo. Os membros deste Governo 
devem encarar o acesso à informação 
como um direito de cidadania consagrado 
na Constituição e na lei. A nossa acção 
deve ser alcerçada nos mais altos princípios 
da ética governativa, como a transparência, 
a integridade, o primado da lei, a 
imparcialidade, a equidade e a justiça 
social”. – Filipe Nyusi, Presidente da 
República de Moçambique; In: “Discurso 
da Tomada de Posse do Primeiro-Ministro, 
Ministros e Vice-Ministros”, proferido a 19 
de Janeiro de 2015.
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Armando Guebuza, antigo Presidente da República

  Matias Guente

Uma investigação sobre cor-
rupção internacional levada a 
cabo pela Procuradoria de Mi-
lão, na Itália, está a colocar a nu 
as relações de promiscuidade 
com todos os condimentos para 
a corrupção entre os gestores de 
topo da multinacional italiana 
ENI (Ente Nazionale Idrocarbu-
ri), que está a explorar gás na-
tural na Bacia do Rovuma, e o 
antigo Presidente da República 
e actual presidente do partido 
Frelimo, Armando Guebuza.

Paolo Scaroni, antigo ad-
ministrador-delegado da gi-
gante italiana ENI, está a ser 
investigado pela Procuradoria 
de Milão, por corrupção inter-
nacional, por ter pago dinhei-
ro ao ministro da Energia da 
Argélia, numa operação em 
que a ENI e a sua subsidiária 
SAIPEM (Società Anonima 
Italiana Perforazioni E Monta-
ggi) eram partes interessadas 
na prospecção de hidrocarbo-
netos naquele país do Magrebe.

Desde então, os telefones de 
Paolo Scaroni e seus colabores 
directos foram colocados sob 
escuta pela Justiça italiana. É 
aqui onde aparece o nome de 
Moçambique e de Armando 
Guebuza na teia da corrup-
ção italiana, que encontrou um 
porto aparentemente seguro na 
gula do actual chefe do parti-
do Frelimo pelo dinheiro fácil. 

Segundo o jornal italiano “Il 
Fatto Quotidiano”, que teve 
acesso ao processo de investi-
gação do caso ENI/SAIPEM, 
incluindo as escutas telefóni-
cas a Paulo Scaroni, que era 
o chefe da ENI, aquele gestor 
manteve vários encontros pri-
vados com Armando Guebuza, 
em que discutiram as taxas que 
o Estado moçambicano devia 
cobrar à ENI, incluindo outras 
trocas de favores, como a con-
cessão de um terreno paradisí-
aco a Paulo Scaroni no Bilene, 
a zona turística onde Guebuza 
também tem uma luxuosa casa 
de férias. O terreno é oferecido 
a Paolo Scaroni com a possi-
bilidade de um DUAT (Direito 
de Uso e Aproveitamento de 
Terra) válido por 40 anos. Gue-
buza convida Scaroni a cons-
truir uma vivenda neste terreno.

Segundo o ficheiro de investi-
gação que está na Procuradoria 
de Milão, no dia 3 de Março de 
2013 Paulo Scaroni telefonou 

ao filho, Alvise Scaroni, por 
volta das 9 horas e 42 minutos 
de Roma, tendo informado ao 
filho que lhe havia sido ofere-
cido um terreno de sonho por 
Armando Guebuza, no Bilene.

Menos de dez minutos depois, 
isto é, quando eram 9 horas e 
56 minutos, Scaroni telefonou 
ao antigo director de opera-
ções e actual administrador da 
ENI Claudio Descalzi, a falar-
-lhe do paradisíaco terreno no 
Bilene que lhe havia sido ofe-
recido por Armando Guebuza. 

Um pouco depois, por vol-
ta das 10 horas e 19 minutos, 
Alvise Scaroni, filho de Paulo 
Scaroni, telefona ao seu pai e 
voltam a falar do terreno ofe-
recido por Guebuza. “O terre-
no está situado numa zona com 
acesso quer pelo mar, como por 
uma lagoa”. Diz que o terreno 
“é uma loucura e situa-se a 140 
quilómetros da capital Mapu-
to”. O filho responde que, tendo 
em conta o DUAT de 40 anos, 
a construção deve começar den-
tro de dois anos. Vinte minutos 
depois, liga para Scaroni a sua 
filha Clementina, advogada 
da CONSOB (Commissione 
Nazionale per le Società e la 
Borsa) – que é a autoridade do 
Estado italiano para seguros e 
mercados –, informando que 
“já enviou a coisa de Maputo”.

Na descrição feita pelo jor-
nalista italiano Marco Lillo, o 
referido terreno localizado no 
Bilene é uma espécie de língua 
de terra que se estende entre o 

oceano e um lago localmente 
designado por Uembje. Para 
além de águas de cor turquesa, 
o terreno é um paraíso de tarta-
rugas marinhas e areia branca. 

O que deixa a imprensa italiana 
admirada é que a oferta do “pe-
daço do paraíso na terra” ao pa-
trão da ENI não tenha sido feita 
por uma agência imobiliária, 
mas por Armando Guebuza em 
pessoa, sendo ele nessa altura o 
Presidente da República de Mo-
çambique. As zonas de ocorrên-
cia de tartarugas marinhas são 
consideradas zonas protegidas 
pelo Estado moçambicano, 
mas, no caso, Guebuza ofere-
ceu a zona a um “amigo” italia-
no para construir uma “villa”.

Os investigadores italianos 
dizem que os encontros entre 
Paolo Scaroni e Armando Gue-
buza eram frequentes. Mas o 
que decidiu vários assuntos que 
se iriam materializar no futuro 
foi o encontro que aconteceu 
no dia 3 de Janeiro de 2012, 
no Bilene, quando Guebuza se 
encontrava de férias na sua lu-
xuosa casa. É a polémica casa 
em que o asfalto termina exac-
tamente na porta de Guebuza e 
o resto é só poeira. No referido 
encontro participaram Paolo 
Scaroni e Claudio Descalzi. 

Alegado acordo para a ENI 
não pagar impostos 

Entre finais de 2012 e prin-
cípio de 2013, a ENI chega a 
um acordo milionário com os 
chineses da CNPC (China Na-
tional Petroleum Corporation) 
para a venda de uma parte da 
sua participação na Bacia do 
Rovuma. O Acordo viria a ser 
formalizado a 13 de Março de 
2013. À luz do acordo, os chi-
neses da CNPC compravam à 
ENI 28,57% da sua participa-
ção na Área 4 (“offshore”), na 
Bacia do Rovuma. A ENI de-
tinha 70% das participações. 
A ENI vendia assim perto de 
30% da sua participação total. 

Como o assunto estava a ser 
tratado directamente com Ar-
mando Guebuza e não com o 
Estado moçambicano, aventa-
-se a hipótese de Guebuza ter 
proposto à ENI “free tax”, num 
acordo em que, depois, os ges-
tores da ENI teriam que “dar 
refresco” a Armando Guebuza. 
E nessa operação a ENI fica-
ria encarregue de inventar ar-
timanhas com base no Direito 
Comercial Internacional para 
ficar isenta das taxas. Com este 
expediente, Guebuza apareceria 

(Continua na página seguinte)

Antigo PR nas malhas da corrupção internacional  

Como Guebuza vendeu o gás à ENI
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Paolo Scaroni, antigo administrador delegado da ENI

como inocente e como estan-
do a ser vigarizado pela ENI. 

“Africa Energy Intelligence” 
denuncia o plano

 
Na sua edição de Março de 

2013, a revista “Africa Energy 
Intelligence”, especializada em 
recursos de energia, denunciou 
que a multinacional italiana ENI 
pretendia evitar a tributação do 
Imposto Sobre Mais-Valias com 
a venda de parte das suas parti-
cipações de gás natural à CNPC 
(China National Petroleum Cor-
poration). Segundo a revista 
editada em Paris, a ENI preten-
dia explorar uma “brecha fiscal 
aparente”, e, com artifícios, não 
pagar nenhum tostão ao Esta-
do moçambicano. Segundo a 
“Africa Energy Intelligence”, 
o truque da ENI consistiria em 
considerar que a CNPC não 
comprou directamente a sua 
participação na Área 4 da Bacia 
do Rovuma, mas que os chine-
ses adquiriram uma participa-
ção de 28,57% na subsidiária 
ENI África Oriental, cujo único 
activo é o bloco na Bacia do 
Rovuma. Até aí, Guebuza nun-
ca se tinha pronunciado sobre 
o assunto, mas convivia com 
os gestores superiores da ENI. 

A bomba explode e Guebuza 
dá um jeitinho 

Com a réplica da revista fran-
cesa em Moçambique, o assun-

to começou a ganhar muito in-
teresse público, principalmente 
entre economistas e fiscalistas 
moçambicanos. O presidente da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique, Rosário Fernandes, 
homem considerado como sen-
do alérgico à corrupção, pro-
curou perceber bem o assunto 
e, sem muitos holofotes, tentou 
compreender a operação. Foi 
quando se percebeu que afinal 
a ENI iria burlar o Estado em 
mais de um bilião de dólares, 
com o silêncio cúmplice de Ar-
mando Guebuza, que era Pre-
sidente da República. No seu 
estilo característico, Guebuza 
decide ficar longe do barulho e 
dá ordens à Autoridade Tributá-
ria de Moçambique para actuar 
sobre a ENI, mas encarregou-
-se ele próprio, Guebuza, de 
negociar. Por norma, quem de-
via negociar é o Estado, mais 
concretamente a Autoridade 
Tributária (que só tinha de apli-
car a fórmula dos 32% sobre o 
valor total da operação), mas 
Guebuza tratou o assunto como 
se fosse privado e marcou o 
preço dos impostos directa-
mente com os gestores da ENI. 

Foi assim que, no dia 14 de 
Agosto de 2013, quando Ar-
mando Guebuza estava em 
“presidência aberta” em Tete, 
mais concretamente no dis-
trito de Changara, aceita re-
ceber os gestores da ENI em 
privado. Isso aconteceu cinco 
meses depois dos telefone-

assunto, e, segundo, ele pró-
prio, Guebuza, tratou de ne-
gociar “descontos”, coisa que 
não estava autorizado a fazer.  

Sobre um negócio de 4,2 bili-
ões de dólares, Guebuza cobrou, 
em nome do Estado, uma taxa 
de 400 milhões de dólares, e pe-
diu outra parte em espécie, ou 
seja, a construção de uma esta-
ção de energia de 75 megawatts.

Quanto o Estado devia 
cobrar? 

Em nenhuma parte do Códi-
go do Imposto de Rendimento 
de Pessoas Colectivas (CIRPC) 
está escrito que as empresas, 
querendo, podem pagar as ta-
xas das mais-valias em espécie, 
como seja uma estação de ener-
gia, hospital ou viaturas. Fala 
de dinheiro. O que está escrito é 

mas em que Guebuza ofereceu 
o terreno ao patrão da ENI.

No referido encontro de 
Changara, Guebuza recebeu 
Paolo Scaroni e Descalzi e 
negociaram a taxa de mais-
-valias, para se livrar da acu-
sação de conluio com a ENI. 

Imposto para inglês ver

Como que a provar as rela-
ções de amizade que Guebuza 
tinha com Paolo Scaroni, o en-
tão Presidente da Moçambique 
decidiu unilateralmente apli-
car uma taxa leve à ENI, con-
trariando, primeiro, a norma 
segundo a qual é a Autoridade 
Tributária que devia tratar do 

32% sobre o valor total da ope-
ração, com base na fórmula. Se 
Guebuza não se tivesse intro-
metido no assunto, o Estado de-
via encaixar nos seus cofres 1,3 
bilião de dólares. Mas o Estado 
só recebeu 400 milhões, ou seja, 
menos de metade do que devia 
receber. Só Guebuza pode ex-
plicar aonde foram parar os res-
tantes 900 milhões de dólares. 

Os investigadores italianos 
dizem que a última vez que 
Guebuza se encontrou com 
Paolo Scaroni foi em 3 de De-
zembro de 2014, no Westin 
Excelsior, na Via Veneto. Esta 
é apenas uma pequena parte 
dos actos de Armando Gue-
buza, actual presidente do 
partido Frelimo e antigo Pre-
sidente da República de Mo-
çambique, o homem que disse 
que ficou rico vendendo patos.

Contactado pelo 
de Moçambiquede Moçambique , o por-

ta-voz do partido Frelimo, 
Damião José, disse que o 
seu partido não tem conhe-
cimento sobre as investiga-
ções que decorrem na Itália, 
muito menos das notícias 
divulgadas pela imprensa 
daquele país europeu.

“Não temos conheci-
mentos sobre isso. Não 
temos nenhum conheci-
mento”, disse o porta-voz.

Damião José disse que a 
informação é uma tentativa 
de criar confusão no seio 

do partido Frelimo. “Não 
pode constituir a verdade. 
Não há nenhuma verdade 
sobre isso, porque, se assim 
fosse, deveriam apresentar 
evidências e dados concre-
tos do que isso, que parece 
ser mais especulação” disse. 
Damião José considera que 
a informação tem o objecti-
vo de difamar, pôr em cau-
sa, o bom nome, a honra, 
a integridade e a imagem 
do presidente da Frelimo, 
Armando Guebuza, e do 
seu partido fora do país.

Frelimo diz que querem 
difamar Guebuza e criar 

confusão no partido 

(Continuação da página anterior)
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  André Mulungo

O antigo ministro dos 
Transportes e Comunica-
ções e co-progenitor do 
G40, Gabriel Muthisse, 
fez um polémico comen-
tário no Facebook a com-
parar Filipe Nyusi, actual 
Presidente da República, 
com Raúl Domingos, anti-
go número dois da Renamo 
e actual presidente do PDD 
(Partido Para a Paz Demo-
cracia e Desenvolvimento).

No comentário, Gabriel 
Muthisse diz taxativamen-
te que “Filipe Nyusi fora 
da Frelimo fica igual a Raúl 
Domingos”, sugerindo que 
sem a Frelimo Nyusi é uma 
nulidade e que Raúl Domin-
gos perdeu o seu capital polí-
tico quando saiu da Renamo. 

Para além de ter sido rece-
bido com alguma perplexi-
dade tanto dentro do partido 
Frelimo como fora dele, o 
comentário está a ter várias 
interpretações. A mais repeti-
da é a de um possível desaba-
fo de Muthisse contra Nyusi, 

visto que, depois de ter sido 
um ministro muito influente 
quando Guebuza estava no 
poder, Muthisse foi agora re-
duzido a quase zero por Filipe 
Nyusi, estando agora apenas 
em funções nas negociações 
e no desintegrado G40, que é 
o grupo de membros e sim-
patizantes da Frelimo que 
foi alistado para, travesti-
dos de analistas, exaltarem 
Guebuza e a Frelimo, e, por 
outro lado, insultarem mem-
bros da oposição, da “socie-
dade civil” e da imprensa 
que não louva a Frelimo.

Depois de o comentário ter 
começado a ser reproduzido 
na imprensa nacional, Ga-
briel Muthisse tentou correr 
atrás do prejuízo, mas já era 
tarde, porque o comentário 
já tinha sido digerido e, em 
alguns sectores, tinha sido 
interpretado como indicador 
de alguma frustração do seu 
autor. Mais tarde, Muthisse 
apareceu no Facebook a acu-
sar a imprensa que difundiu o 
seu desabafo de ter manipu-
lado a sua opinião, publican-

do-a fora do contexto em que 
foi emitida. Muthisse acusa 
os que difundiram o seu pen-
samento de “desonestidade 
intelectual misturado com 
agendas inconfessáveis”. 

Raúl Domingos reage

Em contacto com o 
de Moçambiquede Moçambique , Raúl 

Domingos disse que respeita 
Muthisse e que este ex-gover-
nante “foi infeliz”, e lamenta 
que ele tenha feito a tal com-
paração. E a seguir explica: 
“O valor de uma figura não 
depende da organização a que 
a figura pública pertence”. 

O antigo negociador do 
Acordo Geral da Paz pela Re-
namo considera que o valor 
de uma figura pública depen-
de acima de tudo dos “valores 
morais e éticos que defende, 
bem como os seus ideias e 
contribuição para a socieda-
de a que pertence”. Raúl Do-
mingos diz que desconhece 
em que circunstâncias Mu-
thisse fez as tais declarações.

Raúl Domingos responde a Gabriel Muthisse

O valor de uma figura não 
depende da organização 
a que pertence 
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  André Mulungo

Depois de goradas as possibili-
dades de lançar mão às mais-va-
lias para pagar a dívida do Impos-
to sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) que o Governo tem para 
com as empresas, o Governo ten-
ciona passar a factura para os con-
tribuintes. É este o entendimento 
de alguns economistas ouvidos 
pelo de Moçambiquede Moçambique . Se-
gundo o ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, a 
forma que o Governo encontrou 
para reembolsar o IVA é emitindo 
“títulos de divida”, um mecanis-
mo que vai permitir que as empre-
sas levantem dinheiro junto dos 
bancos comercias, mediante um 
compromisso de o Estado, mais 
tarde, pagar aos bancos. Sobre o 
valor do empréstimo há-de recair 
uma taxa de juro. 

O economista e especialista 
em Finanças Públicas, Thomas 
Selemane, diz que “a iniciativa 
governamental é social e eco-
nomicamente injusta, porque é, 
em última análise, o contribuinte 
que vai pagar a dívida do IVA”, 
um imposto que foi colectado 
pelo Governo, mas cujo destino 
se desconhece. Selemane chama 
a atenção para o facto de o Go-
verno estar a empurrar o Estado 
para uma situação de “espiral da 
dívida”, em que, para pagar uma 
dívida, o Estado vai contrair ou-
tra. Por sua vez, Humberto Za-
queu, do Grupo Moçambicano 
da Dívida, aponta que, para além 
de adiarem um compromisso, au-
mentam o volume da dívida, devi-
do aos juros, tudo a ser pago pe-
los impostos dos moçambicanos. 

“Economicamente é uma ati-
tude de um aldabrão, definitiva-
mente. É adiar o problema, que 
pode ser mais grave amanhã, 
porque a decisão envolve juros, 

que é um peso adicional”, afir-
ma Humberto Zaqueu, do Gru-
po Moçambicano da Dívida.

Zaqueu considera que é uma 
atitude de um aldrabão, porque a 
intenção do Governo envolve dois 
grupos: o Governo e o sector pri-
vado, que inclui os bancos comer-
ciais, apesar de aparecerem como 
intermediários. Zaqueu diz que 
“os bancos e as demais empresas 
operam nas mesmas condições”, e 
não exclui “a possibilidade de al-
guns estarem a exigir o reembol-
so do IVA”. Zaqueu explica que 
“o Governo, tendo dívida com o 
sector privado, volta ao mesmo 
sector privado [por via dos ban-
cos] a pedir um valor. E o sector 
privado [os bancos], aliciado por 
uma taxa, aceita e dá o dinheiro”. 
Assim, segundo o economista, o 
Governo adia a dívida por via de 
“uma transferência de dívida de 
um grupo do sector privado para 
outro grupo”. Segundo Humberto 
Zaqueu, com este cenário, os que 
recebem o dinheiro ficam felizes, 
e economicamente o problema 

fica aparentemente resolvido. Mas 
o dinheiro tem de ser pago, e com 
juros. Zaqueu diz que para o sector 
privado a decisão é racional, por-
que há uma taxa que vai ganhar, 
mas é irracional quando se pensa 
nas suas implicações, porque os 
recursos que o Governo “está a 
buscar no sector privado e entregar 
ao mesmo sector privado, seriam 
para outros objectivos de investi-
mento”, sublinhando que “quem 
está a perder com esta malandri-
ce do Governo é o contribuinte”. 
Segundo Zaqueu, uma das saídas 
que o Governo pode ter é aper-
tar os impostos, para conseguir 
dinheiro para pagar aos bancos. 

O que é o IVA?

O IVA é um imposto indirec-
to sobre a despesa e recai sobre 
as transmissões de bens e pres-
tações de serviços realizados no 
território nacional (incluindo as 
importações), em todas as fases 
do circuito económico, (produção, 
importação, aquisição, venda pelo 

retalhista), sem efeitos cumulati-
vos. Para efectuar o pagamento 
do IVA, as empresas preenchem o 
“Modelo A” no último dia útil do 
mês. Este documento deve conter 
o valor do IVA pago nas compras 
efectuadas durante o mês em 
questão e o IVA das vendas men-
sais. Se o valor correspondente ao 
IVA das vendas for superior ao das 
compras, o sujeito passivo deve 
efectuar o seu pagamento ao Esta-
do na área fiscal onde se encontra 
domiciliado. Se for o contrário, o 
Estado deve reembolsar ao sujeito 
passivo o valor em excesso. Isto 
não aconteceu, e o Governo está a 
ter sérias dificuldades de devolver 
o dinheiro do IVA às empresas. 

As saídas possíveis 

Humberto Zaqueu defende um 
sistema de dedução, em que, du-
rante a cobrança de impostas às 
empresas, o Governo vai ver quan-
to a empresa ganhou e quanto deve 
pagar de impostos ao Estado, e, a 
partir daí, fazer a diferença. Mes-

mo reconhecendo que o Governo 
vai colectar menos receitas, Za-
queu entende ser esta a melhor sa-
ída, em vez “contrair mais dívidas, 
com acréscimo de taxas de juros”. 

Thomas Selemane é pela ideia 
de austeridade: acabar com o des-
pesismo. Defende que o Governo 
deve cortar das suas despesas para 
pagar o IVA. Este economista 
considera que “há muitas des-
pesas inúteis que o Estado tem. 
Com os cortes criava-se poupan-
ça”. Outra saída Segundo Thomas 
Selemane, outra saída seria “a 
Autoridade Tributária aperfeiço-
ar a máquina fiscal de cobrança 
de impostos, através da tributa-
ção dos que realmente devem 
pagar”. Selemane afirma: “No 
país, se uma grande empresa não 
paga imposto, nada lhe acontece”. 

Os nossos entrevistados di-
vergem em relação ao destino 
que se deu ao valor do IVA. 

Humberto Zaqueu diz que o 
Orçamento do Estado é defici-
tário, e olhando para o facto de 
o Governo [anterior] ter sido 
despesista, o valor pode ter sido 
usado para financiar algumas 
despesas que, entretanto, par-
te delas nem eram prioritárias. 

Thomas Seleman é da opinião 
de que a dívida foi por ineficiência 
do Estado. Mas não afasta a pos-
sibilidade da existência de outras 
razões, tais como a corrupção e a 
incompetência, que fizeram com 
que o Estado acumulasse a dívida. 
Não se sabe ao certo quanto o Es-
tado deve às empresas. Fala-se de 
122 milhões de euros, mas o mi-
nistro da Economia diz que o va-
lor pode ascender a 260 milhões. 
A negociação para a venda de títu-
los será feita entre o Governo e os 
bancos. Não se sabe ainda quais 
são os critérios que serão usados 
para a venda de títulos aos bancos. 

Humberto Zaqueu, Grupo Moçambicano da Dívida Thomas Selemane, economista

Governo quer tirar do bolso dos 
moçambicanos para pagar dívida 
do IVA às empresas

“É uma atitude de um aldabrão, definitivamente. É adiar o problema, que pode ser 
mais grave amanhã”, Humberto Zaqueu, Grupo Moçambicano da Dívida 

“O formato é social e economicamente injusto. O Estado pode cair numa 
“espiral da dívida”, Thomas Selemane, economista 

de Moçambiquede Moçambique
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Brigadas da Frelimo ou 
brigadas de ladrões? 

O partido Frelimo continua com a sua cruzada provincial de le-
galização da fraude e de ilegalização do protesto contra a fraude. 
E, como órgão de comunicação social, assusta-nos o facto de os 
moçambicanos assumirem as brigadas da Frelimo de legalização 
da fraude como se fossem coisa normal. A propaganda do partido 
Frelimo pode até pagar e controlar algumas mentes, mas o crime 
eleitoral que cometeu é de uma tal dimensão escandalosa, que 
levará anos para ser suficientemente esquecida.

O que nos preocupa aqui é que a propaganda conseguiu par-
cialmente moldar o debate público, transformando o violado em 
culpado e o violador em inocente ou vítima. A seguir explicamos. 
Alguém já parou para pensar que já não se está a debater a fraude 
eleitoral, mas está-se a gastar tempo em debater o mérito consti-
tucional das atenuantes que são apresentadas pela Renamo, para 
se sair da crise pós-eleitoral, numa situação em que se assume 
(sem editais) a Frelimo e Nyusi como vencedores? E parece-nos 
que a Frelimo já conseguiu parcialmente o que pretendia: levar as 
pessoas a esquecerem a fraude eleitoral e colocá-las a pensar em 
adjectivos para qualificar as propostas da Renamo.

E como, em Moçambique, parte da opinião pública e a dita “co-
munidade internacional” conseguem baixar as calças, dependen-
do do envelope que lhes é apresentado, conseguiu-se parcialmen-
te transformar o essencial em periférico e o periférico em nuclear. 

Não compreendemos como é que, de repente, o assunto eleito-
ral passou a ser a Renamo (violada pela fraude), em vez de ser o 
próprio acto da violação, isto é, a fraude eleitoral cometida pela 
Frelimo. Não nos cansamos de dizer, aqui, ao povo moçambica-
no que não existem editais que provem que Nyusi e a Frelimo 
ganharam as eleições. Estes editais não existem. Não nos cansa-
mos de dizer, aqui, que o sheik Abdul Carimo recusou-se a mos-
trar os editais aos seus próprios pares da Comissão Nacional de 
Eleições. Não nos cansamos de dizer, neste mesmo espaço, que o 
Conselho Constitucional não teve acesso aos editais, mas tomou 
a decisão com base num CD áudio que é o da divulgação dos re-
sultados lidos no Centro de Conferências “Joaquim Chissano” na 
tarde de Dezembro pelo Secretariado Técnico da Administração 
Eleitoral.

Ou seja, depois de todo este festival de ilegalidades, algumas 
“mentes brilhantes” ainda conseguem falar da legalidade das 
propostas da Renamo! Com que fundamento e legitimidade? No 
nosso modesto entender, qualquer tomada de posição sobre as 
eleições que ignore a vergonhosa fraude eleitoral só pode estar 
inspirada nas masmorras da propaganda. 

Só um país moralmente decadente e que não sabe o que preten-
de de si mesmo pode aceitar brigadas de ladrões comprovados 
baterem-lhe à porta para darem lições de moral pública. Só um 

país que vive do adiamento do seu próprio futuro é que pode 
aceitar que ladrões de votos lhes batam à porta para falarem de 
convivência democrática. 

É preciso que os moçambicanos acordem para que a imora-
lidade não se torne vício incurável. Atribuir a Eneas Comiche, 
Eduardo Mulémbwè, Conceita Sortane, Eliseu Machava, Filipe 
Chimoio Paúnde, Lucília Hama, José Pacheco o título de brigada 
central de qualquer coisa que não seja associação criminosa é ser 
complacente com o a imoralidade, com a falta de ética. Estes se-
nhores, antes de abrirem a boca, deviam, como requisito prévio, 
informar ao povo como é ganharam as eleições. Deviam pergun-
tar ao povo o que acharam da forma como a Frelimo “ganhou” as 
eleições. E o que o povo acha em ser transformado num agrupa-
mento de autênticos pacóvios. Deviam procurar saber a opinião 
do povo sobre como é que o povo se sente depois de ter ido a uma 
eleição onde o vencedor já havia sido previamente apurado antes 
da votação ter começado.

Um bando de indivíduos que roubou votos, subverteu a vontade 
popular, esquartejou a democracia, não pode continuar a passear 
impunemente, a dar lições de legalidade e moral a quem quer que 
seja. É um caso que exige terapia psiquiátrica colectiva o facto de 
todo um país continuar a assistir ao espectáculo da imoralidade 
cavalgando sobre o bom senso.

Continuar a ver o sheik Abdul Carimo, o senhor Felisberto Nai-
fe e o senhor Hermenegildo Gamito a circularem impunemente 
nas ruas da capital deste país é a maior prova de que a Justiça 
deste país nunca será justa enquanto estiver nas mãos de injustos, 
alguns até com um passado de leitura de sentenças para o fuzila-
mento de seres humano sem direito a defenderem-se. 

Mas, aqui, também se chama à responsabilidade os próprios 
partidos da oposição, que precisam, primeiro, de definir o que 
realmente pretendem. Responsabilidade mais acrescida vai para 
a Renamo, que, com o seu presidente, se gaba de ter meios para 
fazer vergar a Frelimo, de metê-la “na linha”, tal como ele pró-
prio disse na semana passada em entrevista a este jornal.

É que se esta novela terminar como o roteiro indica que vai 
terminar, com os violadores a gozarem os violados, há quem cor-
re risco de perder o pouco de credibilidade que lhe restava, e 
de se confundir com a Frelimo. E esse alguém chama-se Afonso 
Dhlakama, visto que, para o MDM, aparentemente está tudo bem. 

Continuamos a não saber em concreto as garantias que o presi-
dente da Renamo recebeu de Filipe Nyusi, que até aqui está numa 
camisa-de-forças imposta por Guebuza. Encontrar e conseguir a 
solução menos onerosa para a democracia é o único passaporte 
que Afonso Dhlakama tem para poder continuar a merecer cre-
dibilidade. de Moçambiquede Moçambique
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Por Noé Nhantumbo

No jogo das mais-valias 
“AEG” blindou o sistema 

Também depois de tantos al-
moços e jantares de trabalho com 
os PCA’s da VALE e ENI outra 
coisa não poderia acontecer.

Sem diagnóstico apurado e  
qualificado andaremos às voltas 
sem jamais definir qual é a en-
fermidade de que padece o país.

O Ministério das Finanças 
através da Autoridade Tributária 
de Moçambique tem ensaiado 
produzir comunicados referentes 
a prováveis mais-valias prove-
nientes de vendas de acções por 
empresas detentoras de licen-
ças de exploração de minerais 
em Moçambique. Gás e carvão 
têm sido os alvos das tentativas 
da ATM em mostrar serviço.

Só que cada investida da 
ATM, na pessoas de Rosário Fer-
nandes seu executivo de topo, 
dir-se-ia que choca com uma 
barreira de betão a prova de qual-
quer manobra legal proposta.

Afinal Manuel Chang antigo 
ministro de Finanças, seu chefe, 
terá sido o “menino mais obedien-
te” que o FMI e Banco Mundial 
encontraram alguma vez em Áfri-
ca. Todas as propostas de facilida-
des aos megaprojectos foram aca-
rinhadas e protegidas. Todos os 
incentivos julgados necessários 
e convenientes foram aprovados. 

Em sintonia perfeita com o 
chefe do executivo moçambi-
cano forjaram uma estratégia 
com dois vectores: leis e proce-
dimentos destinados a consumo 
do público mas simultaneamen-
te através do “segredo do negó-
cio”, sossegar os investidores 
de vulto de que seus negócios 
estavam plenamente protegidos.

Foi assim que vimos ministros 
dos diferentes pelouros se ma-
nifestando em público. Desde a 
energia aos recursos minerais, 
desde a agricultura as pescas. 
Muitos são os negócios que foram 
alinhavados e parcerias público-
-privadas estabelecidas sem que 
o público e nem o Parlamento ti-
vessem conhecimento ou acesso. 

O reinado de Armando 
Guebuza foi o verdadeiro cú-
mulo de um processo de ges-

tão danosa da coisa pública.
Tenhamos a honestidade de 

dizê-lo porque só reconhecendo 
isso é que se pode partir para bus-
ca de soluções tendentes limpar 
o ambiente público-privado de 
toda uma série de procedimen-
tos e práticas constrangedoras.

A Autoridade Tributária em 
termos concretos dificilmente 
encontrará alguma mais-valia 
de negócios efectuados entre a 
Riversade e a Rio Tinto. Tam-
bém deve ficar clara de que a 
Rio Tinto ao vender seus activos 
carboníferos aos indianos blin-
dou-se contra qualquer tentativa 
moçambicana de conseguir de-
terminar e exigir contrapartidas. 
A ENI e a VALE aprenderam 
a lição ou vinham com ela bem 
sabida. Venderam e vão continu-
ar a vender o que lhes interessa 
numa perspectiva de lucro como 
qualquer investidor sempre qua-
se nada pagando a Moçambique 
detentor dos recursos negociados.

Quem possui recursos e de-
pois de quarenta anos não possui 
know-how adequado para ne-
gociar diligentemente a favor de 
uma agenda nacional não deve 
procurar culpados fora de portas. 

Quem não investiu em edu-
cação apropriada de seus téc-
nicos numa perspectiva de 
tirar o maior proveito possí-
vel dos recursos que possui 
só pode culpar-se a si próprio.

Quem não se deu ao traba-
lho de entender e interpretar os 
conhecimentos adquiridos du-
rante décadas de colonização 
não se preparou para governar.

Comissões nacionais de plano 
ao estilo moscovita existiam, téc-
nicos formados na RDA, URSS 
e outros países “socialistas exis-
tiam em número suficiente para 
aconselhar o executivo gover-
namental. Mas será que o exe-
cutivo governamental alguma 
vez quis escutar os tecnocratas?

Com a queda do Muro de 
Berlin uma nova realidade sur-
giu e uma nova correlação 
de interesses se apresentou.

No lugar de aprender com a 

experiência dos outros parece 
que foi opção garantida pelo po-
der controlado que os recursos 
minerais e de outra natureza, 
fossem utilizados como plata-
forma de enriquecimento rápido.

De Joaquim Chissano a Ar-
mando Guebuza governar passou 
a ser assinatura de prospecção 
de minerais, de concessões mi-
neiras e autorização de utiliza-
ção de milhares de hectares para 
a exploração agro-industrial.

Afastando-se os que conhe-
ciam os dossiers tais como os 
portugueses recorreu-se a uma 
dispendiosa prospecção geológi-
co-mineira no lugar de comprar 
e engajar actores que desde os 
anos sessenta estavam no terreno.

No lugar de redescobertas 
de minerais começaram a falar 
de descobertas como se tives-
sem descoberto alguma Índia.

Tudo começou a ficar claro 
njo0 reinado de JAC com tantos 
adiamentos relacionados com 
a reactivação da exploração de 
gás já localizado e descoberto 
em Pande-Temane. O mesmo 
se passou com a indústria de 
bebidas em que se preferiu en-
contrar novos parceiros em vez 
de “vender” aos antigos ges-
tores e proprietários das fábri-
cas de cervejas e refrigerantes.  

É aí que se deve localizar a gé-
nese das mais-valias privadas e 
o surgimento de accionistas mo-
çambicanos em megaprojectos.

Enquanto a ATM procura 
mais-valias para os cofres do 
estado parece estar a fazer vista 
grossa das mais-valias privadas 
que os diferentes empreendi-
mentos produzem em Moçam-
bique. Quantos moçambicanos 
detentores de fortunas conside-
ráveis, realmente pagam impos-
tos das actividades económi-
cas e financeiras que realizam?

Alguém já se lembrou de es-
tudar o fenómeno de descoberta 
de rubis e criação da companhia 
que agora os explora e exposta? 
Um camponês aparentemen-
te encontrou uma pedra bonita 
que se soube mais tarde que era 
rubi. Membros da nomenclatura 
reclamaram as terras em que se 
encontrou o rubi como suas atra-
vés de um DUAT rapidamente 
conseguido. Sem conhecimentos 
nem arcaboiço financeiro resol-
veram vender a malawianos que 
rapidamente se associaram a in-
gleses e estes compararam tudo. 
São proprietários maioritários do 
empreendimento, investiram fun-
do que em dois leilões realizados 
já devem estar amortizados tal é o 

valor dos rubis de cabo Delgado. 
Conclusão: Moçambique perdeu 
a oportunidade de estar receben-
do vultuosas somas monetárias 
a partir um produto moçambi-
cano. Moçambicanos perderam 
uma oportunidade de enrique-
cer de maneira lícita e sólida.

Como pretender que a ATM 
contribua para a arrecada-
ção de receitas fiscais quan-
do a cultura prevalecente é 
de quem é general ou coronel 
na reserva não paga imposto?

Como diminuir a dependência 
de fundos externos no OGE quan-
do os accionistas moçambicanos 
de empreendimentos de vulto 
tudo fazem para impedir que a 
ATM não realize o seu trabalho?

Petróleo, ouro, urânio, ferro, 
calcário, madeiras, camarão, 
areias pesadas, carvão, cobre, 
prata, rubis, as mais variadas pe-
dras preciosas são explorados em 
Moçambique quase sem contra-
partidas que favoreçam o país.

Garimpeiros ilegais e compra-
dores internacionais, dos Grandes 
lagos, África Ocidental, Líba-
no, China, Vietname avançam 
Moçambique adentro e gover-
nam onde não existe governo.

De Londres e Paris, de Beirute 
e de Houston, da Austrália, Nova 
Deli e Pequim chegam negocia-
dores engravatados que assegu-
ram nos diferentes ministérios e 
na presidência da república as li-
cenças necessárias para operarem.

No fim, o país continua com 
um OGE deficitário dependente 
de fundos externos, hospitais sem 
medicamentos e escolas sem car-
teiras. 

Não nos enganemos quando 
anunciam cifras elevadas de in-
vestimentos pois os proveitos não 
ficam em Maputo. 

Como diz-se no Swissleaks 
os dinheiros são depositados em 
offshores…

E postas as coisas deste modo 
temos o quadro apropriado para a 
emergência de uma crise de todo 
similar a crise na república De-
mocrática do Congo…  

Opinião

de Moçambiquede Moçambique
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Autoridade Tibutária fica sempre “a ver navios”…
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Por Adelino Timóteo

Opinião

Os ladrões descem às bases 
onde roubaram votos

No meu país, os ladrões 
nunca explicam os seus actos. 
No meu país, uma vez apa-
nhados, os ladrões arranjam 
alguém que explica os seus 
actos e omissões, que passa 
por ocultar como procede-
ram ao roubo. No meu país, 
aos ladrões está garantido o 
anonimato. O silêncio é um 
instrumento de culto, um ma-
nual que lhes explica como 
devem ficar calados até que a 
memória colectiva se esqueça 
da defraudação de que foi ví-
timas. No meu país, os ladrões 
instituíram a cultura, não de 
negarem o roubo, mas de se 
mostrarem serenos e tranqui-
los, depois de praticarem as 
suas ilicitudes, como se nada 
de anormal se esteja a passar, 
e, vai daí, que se entretêm à 
espera das notícias da Televi-
são e Rádio, que explicam que 
eles nada têm a ver com aquilo 
de que vêm sendo acusados.

No meu país, enquanto o 
ladrão se fecha em copas, 
lá surge uma pessoa su-
postamente idónea, forma-
da, competente o suficien-
te para arrumar o assunto, 
aligeirando o roubo, numa 
linguagem que afaste expo-
nencialmente a culpa, e logo 
torne uma ilicitude subjecti-
vamente em algo desculpável.

Não é que o comum e o 
pacato cidadão não saiba 
da ilusão, da alucinação em 
que os explicadores do rou-
bo os levam a embarcar. Por 
exemplo, o tipo comum do 
crime público praticado por 
ladrões reincide sobre o rou-

bo de votos e de urnas. Desde 
1994 até esta parte, quem é 
cidadão atento neste país sabe 
que eles se habituaram, vicia-
ram-se, se não for no roubo, 
é no enchimento de urnas.

No nosso país, enquanto a 
vítima pede explicações do 
roubo, o ladrão fica na sua 
surdez clássica, atrás do pre-
sidente da Comissão Nacional 
das Eleições, atrás da toga do 
Presidente do Conselho Cons-
titucional, que são remetidos 
a disfarçar o acontecimento, 
a aligeirar as acusações, a 
transformar o ladrão em pobre 
coitado e a vítima do roubo 
em bombo da festa. O que é 
replicado por uma comunica-
ção social viciada neste tipo 
de procedimentos com vista 
a tornar os ladrões impunes e 
as vítimas autênticas bestas.

No meu país, passámos à 
fase de inversão de papéis, 
pois, depois de os órgãos 
competentes justificarem o 
roubo e garantirem a limpeza 
e a justeza eleitoral, lá estão 
os ladrões a largarem-se para 
o campo, para mostrarem a 
sua face sacrossanta, o seu na-
cionalismo imaculado, a sua 
hipocrisia doentia, embrulha-
dos nos seus fatos de topo de 
gama. Lá vão eles a passear em 
seus carros sumptuosos, com 
roupa cheirosa e rigorosamen-
te engomada pelos mainatos, 
que os aprontaram recorrendo 
às suas mãos escravas e, ainda 
assim, mais limpas do que as 
desses ladrões protegidos pela 
imunidade; lá vão, e atabalho-

adamente, com todo o tipo de 
merenda na bagageira, água 
mineral importada ou devida-
mente trazida da capital. Lá 
vão disfarçar a sua inocência.

No meu país, os ladrões de 
votos, que têm a manchete ga-
rantida nas primeiras páginas 
dos jornais oficiais, conhe-
cem, e bem, o chão, as leis e 
os cidadãos que eles pisoteiam 
com os seus discursos infla-
mados de ódio, pisoteiam-nos 
com os seus calçados de dita-
dura envernizados com toda a 
perfeição, e, quanto às mulhe-
res que participam na mesma 
empreitada farsante, calçam 
chinelas e sapatos com tacão 
alto que disfarçam e escon-
dem os discursos que lhes fo-
ram impostos desde a Nação, 
onde o Chefe máximo contro-
la a actuação de cada um de-
les. Já vão às bases com um 
discurso apurado e estudado 
no laboratório da Nação, onde 
se liquefaz o roubo, trans-
formado num bem colectivo, 
em favor do povo, insuflando 
na vítima, sempre alérgica, a 
“reconciliação nacional”. Os 
ataques não poupam alguma 
franja do mesmo povo hipo-
teticamente servil, ataques 
numa verborreia cínica que 
os transforma em melho-
res filhos da terra e obreiros 
da Pátria, qual deuses, ge-
niais filhos da Virgem Maria.

No meu país, os coitados 
são sempre as vítimas, e o 
povo sofredor, que é instiga-
do a cantar e a bater palmas 
sob o olhar cínico e ríspido 

das estruturas locais, sempre 
preparadas para denuncia-
rem aquele que não colabora, 
sob a capa de infiltrado ou 
agente dos seus mandatários 
defraudados, logo vítimas e 
tão iguais no sofrimento. No 
meu país, são estas mesmas 
vítimas, silenciadas no seio 
do povo, que são o escudo 
e o albergue da ditadura, as 
mesmas que eram instrumen-
talizadas para responderem 
em uníssono, no que era po-
sição das chefias na Nação, 
a sua lealdade religiosa ao 
“partido que une e dinamiza 
o povo”, repelindo hipoteti-
camente quaisquer intenções 
de “conversações com os 
Bandidos Armados”, enquan-
to morríamos directamente 
das suas balas assassinas.

No meu país, os ladrões vio-
lam todo o tipo de leis, acordos, 
para se proclamarem vence-
dores, e, quando descobertos, 
refugiam-se no dispositivo 
superior da Constituição, para 
garantirem colheitas do furto.

Como sempre, o árbitro 
que é a CNE não viu nada. 
O fiscal de linha que seria o 
Conselho Constitucional ac-
tua como escudo, afina pela 
surdez clássica para não de-
fraudar os patrões, que gozam 
de todo o aparato do Estado. 
Aquele que deveria garantir o 
respeito pela lei escandalosa-
mente violada dá guarida aos 
ladrões que não só roubam os 
votos, mas roubam do erário 
público, dos recursos naturais 
e das doações internacionais.

de Moçambiquede Moçambique

publicidade

   

No meu país, 
os ladrões de 
votos, que têm 
a manchete 
garantida 
nas primeiras 
páginas dos 
jornais oficiais, 
conhecem, e bem, 
o chão, as leis e 
os cidadãos que 
eles pisoteiam com 
os seus discursos 
inflamados 
de ódio.
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Por Alfredo Manhiça 

É o feitiço que se volta contra os feiticeiros 
e os opõe uns contra os outros

O subterfúgio que consiste 
em desviar a opinião pública do 
debate dos problemas reais que 
dificultam a convivência pacífica 
dos moçambicanos, recorrendo à 
atribuição da paternidade das rei-
vindicações dos partidos de opo-
sição à “mão externa invisível” – 
que até bem pouco tempo era uma 
característica singular do Coronel 
Sérgio Vieira – está a ganhar ter-
reno no seio do partido Frelimo e 
dos seus exponentes académicos. 

A seguir às acusações de in-
gratidão pela hospitalidade e de 
conspiração contra a soberania 
nacional, feitas ao Professor Gil-
les Cistac, pelo secretário para a 
mobilização e propaganda e por-
ta-voz do partido Frelimo, Da-
mião José, autores “anónimos”, 
sobejamente conhecidos, come-
çaram a infestar as redes sociais 
com mensagens  que atribuem a 
paternidade das reivindicações 
de Afonso Dhlakama e da Rena-
mo ao Embaixador dos Estados 
Unidos de América (EUA), Dou-
glas Griffths, em conivência com 
as diplomacias alemã, britânica, 
italiana, francesa e portuguesa. 

Antecipando a proposta de An-
teprojeto de Lei sobre as Regi-
ões (ou Províncias) Autónomas, 
a ser apresentada pela Renamo 
na Assembleia da República 
(AR) – conforme o acordado no 
histórico encontro entre o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
e o líder da Renamo - os propa-
gandistas ao serviço do partido 
no governo, em vez de animar 
o debate sobre a pertinência ou 
impertinência das tais reivindi-
cações, mostram-se preocupa-
dos em desacreditar a Renamo e 
Afonso Dhlakama, apresentan-
do-os como “cavalos de troia” 
dos interesses económicos dos 
americanos e dos europeus.  

Agindo desde modo, revelam-
-se propagandistas da segunda 
classe. Ainda não descobriram 
que, para não soar absurda, a 
construção duma mentira deve 
conter uma certa dose de verda-
de. Esta propaganda nem sequer 
qualifica para ser considerada 
uma mentira porque é absurda. 
Basta notar que, contrariamente 
aos princípios básicos da ética 
política vigentes na União Euro-
peia (UE) e nos EUA, em todos 

os cinco pleitos eleitorais reali-
zados na história da democracia 
moçambicana, as Missões de 
Observação Eleitoral (MOE) 
daqueles potências ocidentais fo-
ram repetidamente constrangidos 
a declarar que as eleições tinham 
sido justas e transparentes, e que 
as irregularidades não tinham de-
terminado o resultado final, tudo 
isso porque precisavam de tutelar 
os próprios interesses económi-
cos garantidos, não pelas leis mo-
çambicanas, mas pela continui-
dade da governação da Frelimo. 

Julgando a partir deste posicio-
namento, pode-se concluir que 
enquanto a prioridade da política 
externa dos países ocidentais, em 
Moçambique (e em muitos outros 
países do continente africano), 
continuar a priorizar o controlo 
privilegiado das reservas de ma-
téria prima para o aprovisiona-
mento das próprias indústrias e, 
tal garantia depender, não das leis 
mas dos acordos celebrados com 
a elite do partido no poder, com 
as empresas controladas pela 
elite ou pelos membros das suas 
famílias,  é improvável que um 
diplomata ocidental possa conce-
ber qualquer projecto ou lobbying 
capaz de potenciar o capital po-
lítico dos partidos da oposição. 

A UE e os EUA precisam da 
Renamo e dos restantes parti-
dos de oposição só para garantir 
a regularidade da realização da 
farsa teatral das eleições. Mas 
quando chega o momento das 
negociações e conjugações do 
capital monetário ocidental com 
o capital político local, em vista 
das concessões e apropriações 
dos jazigos de rubi, das areias 
pesadas, de carvão mineral ou do 
grande negocio de gás natural, ou 
das terras aráveis, a oposição, a 
Renamo em particular, e o resto 
dos moçambicanos, não servem 
para nada e nem devem ser in-
formados de todos os contornos 
dos acordos celebrados. Os úni-
cos que servem são os vértices 
do partido no poder. De facto, 
a expropriação de cerca de 1,5 
milhões de hectares, a cerca de 
4,5 milhões de camponeses, no 
corredor de Nacala, feita a favor 
das empresas portuguesas como 
o Grupo Amorim, a Rio Forte, 
a Miguel Pais de Amaral, não 

foi concordada com a Renamo 
e os parceiros beneficiários  (a 
Mozaco, a Agro Alfa, o Moza 
Banco, o Banco Único, a Agro-
Moz, o Corredor Agrom, etc.) 
são empresas controladas, não 
pelos membros da Renamo, mas 
pelo presidente e outros altos di-
rigentes do partido Frelimo, ou 
pelos membros das suas famílias. 

O mesmo se pode dizer do es-
candaloso negocio sobre EMA-
TUM que o governo francês não 
precisou da Renamo para obtê-lo 
e, se se considera que esta em-
presa foi avalizada positivamente 
pelo Estado moçambicano um 
crédito internacional de 850 mi-
lhões de Euros, sem sede, sem 
direcção e sem infraestruturas, 
torna-se evidente que o único 
garante da dívida contraída, quer 
nos EUA como na UE, é a conti-
nuidade do governo da Frelimo.  

E, para sacrificar o interesse 
nacional, construindo uma pla-
taforma flutuante de gás natural 
liquefeito (LNG) no Rovuma, 
contra a óbvia necessidade de 
construí-la em terra, para favo-
recer a sua ligação com a eco-
nomia moçambicana, o governo 
italiano e o grupo petrolífera 
ENI não precisaram de negociar 
com Afonso Dhlakama. Ne-
gociaram com o presidente do 
partido no poder e é a ele que, 
em gesto de reconhecimento 
pelos “serviços” prestados, ce-
deram parte dos seus interesses 
nos novos blocos de petróleo.

O mau e empobrecedor vício 
de evitar debater questões perti-
nentes, privilegiando os sofismas 
está a tomar de assalto a nossa 
classe intelectual. Por conseguin-
te, alguns acadêmicos e analistas 
políticos acabam de lançar, por 
exemplo, uma nova cruzada que, 
ignorando as razões pelas quais o 
líder da Renamo percorre o País 
fazendo comícios, concentra as 
suas atenções na mera justifica-
ção do desdobramento dos qua-
dros seniores da Frelimo pelas 
províncias, apresentando-o como 
exercício do direito da liberdade 
de expressão, à semelhança do 
que faz Afonso Dhlakama. Facto 
está que o périplo do líder da Re-
namo pelas províncias de Centro 
e Norte não tem como objetivo o 
exercício do direito de liberdade 

de expressão, é um protesto con-
tra as irregularidades que carate-
rizaram as eleições de 15 de Ou-
tubro de 2014. Por uma questão 
de coerência intelectual é obriga-
tório partir deste dado, passando 
pelo encontro realizado entre o 
Presidente Nyusi e o líder da Re-
namo, para avaliar a legitimidade 
ou ilegitimidade do desdobra-
mento dos quadros seniores da 
Frelimo pelas províncias, negan-
do publicamente a “governação 
autónoma”, exigida pela Renamo.

Há três semanas atrás pu-
bliquei, neste mesmo espaço, 
ed. 290, de 04 de Fevereiro de 
2015, um outro artigo no qual - 
contrariamente  à propaganda 
pontificada pelos dirigentes do 
partido Frelimo e difundida pela 
imprensa controlada pelo mesmo 
partido - mostrava a falsidade e a 
hipocrisia das acusações que se 
fazem pesar sobre o líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama, segun-
do as quais as sua reivindicações 
atentam contra a Constituição 
da República de Moçambique 
e incitam a divisão do País. Ob-
servando que as reivindicações 
de Dhlakama não podiam, de 
forma alguma, incitar a divisão 
do País - porque ele foi já divi-
dido pela desastrosa governação 
da Frelimo - mostrei também 
que a divisão real não era entre 
o Sul e o Centro-Norte mas en-
tre os incluídos e os excluídos. 

O objetivo do presente artigo 
é de salientar o erro de cálculo 
dos “feiticeiros”, mostrando que 
o seu “feitiço” não só se volta 
contra eles mesmos, mas tam-
bém os priva da capacidade de 
distinguir os amigos dos inimi-
gos e tornou-os semelhantes a 
dementes de armas em punho, 
decididos  a disparar indiscrimi-
nadamente, atingindo, em pri-
meiro lugar, os velhos aliados. 

A epopeia das Eleições Ge-
rais de 15 de Outubro de 2014, 
que parecia ter terminado com a 
atribuição da vitória (não confir-
mada pelos respectivos editais) 
ao partido Frelimo e o seu can-
didato, Felipe Nyusi, na verdade 
ainda não teve o seu desfecho. O 
fantasma de fraude eleitoral con-
tinua a atormentar o Presidente 
proclamado, Felipe Nyusi, e faz 
com que a sua prioridade seja a 
conquista da legitimação que 

não conseguiu obter das urnas. O 
vencedor real das eleições frau-
dulentas de 15 de Outubro não 
foi Nyusi. Foram todos aqueles 
que se desdobraram para forjar 
aquela vitória, contra a vonta-
de explícita dos eleitores. Nyusi 
só viria a começar a sua batalha 
depois da sua tomada de posse. 

Embora no primeiro momen-
to parecesse que o interesse dos 
mentores da fraude coincidisse 
com os interesses de Nyusi, em 
breve tempo  começou a mani-
festar-se o erro do cálculo: en-
quanto, para Nyusi, é imperativo 
negociar com as forças de oposi-
ção (é a condição sine qua non) 
para legitimar-se, a agenda dos 
que o colocaram na presidência 
da República é contrária a qual-
quer tipo de entendimento com a 
oposição ou de reforma de admi-
nistração pública; ela privilegia o 
aniquilamento de todas as forças 
políticas de oposição e o controlo 
de tipo neopatrimonial das insti-
tuições públicas, para garantir a 
impune delapidação do erário pú-
blico. Daí o desencontro (desti-
nado a agravar-se) entre os cami-
nhos percorridos por Nyusi e os 
percorridos pela CP do partido. 

Tenho impressão que o erro 
foi de base: os “libertadores” da 
nossa “pátria amada” concen-
traram todas a suas energias e 
forças na libertação da nação e 
esqueceram-se de libertarem-se, 
eles mesmos, do jugo colonial. 
De facto, a economia colonial 
tinha sido pensada e estruturada 
em função da exploração da mão 
de obra e dos recursos existentes, 
para o enriquecimento da metró-
pole. Os libertadores de Moçam-
bique esqueceram-se de se liber-
tar desta lógica. Em parceria com 
os mesmos europeus e america-
nos que hoje os acusam de incitar 
Dhlakama a rebelião, adoptaram 
os mesmos esquemas da econo-
mia colonial, em função  do pró-
prio enriquecimento. É evidente, 
portanto, que não há nenhuma 
“mão externa” na questão políti-
ca moçambicana. As mesmas ra-
zões que levaram os libertadores 
a combater o colonialismo portu-
guês são as mesmas que levam 
os partidos de oposição a protes-
tar contra a governação Frelimo. 

Opinião

de Moçambiquede Moçambique
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A “teoria do 
suicídio” é 
com base em 
informações 
publicadas 
pelo “The 
Namibian”, 
acreditando 
que o mesmo 
era porta-voz 
da Comissão de 
Investigação do 
seu respectivo 
Governo.

Por Alves Gomes

TEORIA... sem provas!
LAM 470

Na sua edição do passado dia 
28 de Janeiro de 2015, o “Canal 
de Moçambique” publicou, na 
última página e na página 5, dois 
artigos relativos ao acidente de 
uma aeronave das Linhas Aéreas 
de Moçambique, voo TM 470, 
ocorrido em território da Namíbia, 
a 29 de Novembro de 2013. Este é 
um assunto que, como sabe, tenho 
vindo a acompanhar de perto e, 
face ao que o “Canal de Moçam-
bique” deu a conhecer aos seus 
leitores, achei oportuno contri-
buir para esclarecer alguns factos.

Aproveito para informar e afir-
mar que nunca as “autoridades 
namibianas” inscreveram nos seus 
relatórios a “teoria de suicídio”. 
Tanto no Relatório Preliminar, 
tornado público a 9 de Janeiro de 
2014, como no agora Relatório 
Interino, nunca foi, nem é, feita 
qualquer referência a “suicídio”.

Em ambos os relatórios é de 
facto reconhecido que o Coman-
dante dominava perfeitamente o 
comando e sistemas da aeronave, 
sem contudo se explicar quais as 
razões que o levaram a efectuar 
uma série de procedimentos, an-
tes de a mesma embater no solo.

A “teoria do suicídio” é com 
base em informações publicadas 
pelo “The Namibian”, acreditan-
do que o mesmo era porta-voz 
da Comissão de Investigação do 
seu respectivo Governo. Mas 
esta “teoria” não teve origem na 
Namíbia, mas sim em Maputo. 

Ainda antes de a Comissão de 
Investigação da Namíbia ter di-
vulgado o Relatório Preliminar, 
já o nosso Ministério dos Trans-
portes e Comunicações, atra-
vés do Director do Instituto de 
Aviação Civil de Moçambique 
(IACM), se apressava a declarar 
que a aeronave não tinha quais-
quer problemas mecânicos e, de 
seguida, afirmar que o “piloto ha-
via agido de forma intencional”.

Afirmações sem sustentação 
em factos sobre a dita “intenção”.

Assim, entidades que a ICAO 
não reconhece como parte do 
processo da investigação in-
terferiram e influenciaram a 
opinião pública. Nascia a “te-
oria do despenhamento propo-
sitado”. Com que finalidade? 

Pessoas que deveriam dar a 
conhecer à Comissão de Inqué-
rito da Namíbia informações que 
contrariavam o que eles próprios 

instigaram nas “redes sociais da 
internet” – por exemplo, o per-
fil psicológico do Comandante.

O IACM detém todo o processo 
curricular do Comandante. E nele 
deveria constar uma avaliação feita 
pelos serviços de recursos huma-
nos da TAP (tal teste não é possível 
efectuar em Moçambique) sobre a 
“Avaliação Psicológica do Piloto”.

O Comandante em causa, que 
tinha como formação académi-
ca a de Engenheiro Mecânico, 
depois de uma avaliação de sete 
horas na TAP (dois anos antes do 
acidente), obteve resultados muito 
acima da média exigida. Portanto, 
com perfil psicológico imaculado.

Face ao rumo que a investi-
gação estava a tomar, em Feve-
reiro do ano passado, a maioria 
dos operadores aéreos nacionais 
(exceptuando a LAM/MEX por 
serem parte interessada) fez publi-
car um comunicado no semanário 
“Savana”, onde chamava a aten-
ção para várias falhas contidas no 
Relatório Preliminar que a Namí-
bia publicou, à luz do preceituado 
pela ICAO, no seu Anexo XIII.

Esse comunicado, cuja cópia 
foi enviado à comissão de inves-
tigação da Namíbia, bem como à 
ICAO, lembrava que os procedi-
mentos efectuados pelo Coman-
dante correspondiam àquilo que 
no Manual da aeronave é descri-
to como manobra de Descida de 
Emergência, sugerindo que seria 
necessário aprofundar a investiga-
ção, nomeadamente recorrendo-
-se a um simulador de voo, bem 
como esclarecer a questão dos 
sons gravados como batidas na 
porta da cabine de pilotagem.

Com efeito, o Relatório Interi-
no, agora tornado público, traz in-
teressantes revelações, responden-
do parcialmente às preocupações 
então apresentadas pelos operado-
res aéreos moçambicanos. De en-
tre elas, a do recurso ao simulador. 

Porém, e ao contrário do que 
os operadores nacionais haviam 
sugerido, a Comissão de Inqué-
rito da Namíbia decidiu fazer 
uso de um centro de simulação, 
no Brasil, normalmente utili-
zado e operado pelo fabricante 
da aeronave... a EMBRAER. 

Por que não um centro indepen-
dente, já que os há, tanto na Eu-
ropa como nos Estados Unidos?

E a simulação restringiu-se 
somente aos dados registados 

na “caixa negra” referentes aos 
últimos doze minutos de voo! 

Os resultados ali obtidos so-
bre as prováveis causas do aci-
dente não podiam ser mais in-
conclusivos. Em pelo menos 
três questões cruciais, relativos 
à Descida de Emergência, cujos 
procedimentos foram feitos em 
apenas um minuto e dezasseis 
segundos (conforme constam no 
Manual de Operação da Aerona-
ve), a Comissão de Inquérito da 
Namíbia, para além de não iden-
tificar o tipo de acção, explica 
isso através do termo INFERIR!

Ora só se infere quando não se 
tem a certeza e muito menos pro-
vas sobre factos. É, basicamente, 
presumir, ou, ainda pior, deduzir.

Assim, para explicar três impor-
tantes registos técnicos da Desci-
da de Emergência, a Comissão 
de Inquérito da Namíbia, neste 
seu “Relatório Interino”, recorre 
a notas de rodapé para justificar 
que “como o parâmetro do Master 
Caution se manteve desactivado 
no momento de ser desligado, é 
possível inferir que esta acção foi 
realizada manualmente”; para de 
seguida usar a presunção de que 
“o pack 2 foi intencionalmente 
desactivado” e, de novo “inferir 
que todas estas transições foram 
manualmente comandadas pres-
sionando-se o botão do FLCH”.

Dos muitos relatórios Preli-
minares e Finais que conheço e 
estudei, em nenhum encontrei a 
recorrência ao termo “inferir”, 
ou “presumir”. É linguagem ina-
ceitável quando se trata de in-
vestigação, seja ela aeronáutica, 
policial, muito menos jurídica. 

À falta de provas, não se infere, 
presume ou deduz, e sim admite-
-se não as haver, ou informa-se 
que não existe ainda explicação 
plausível para os factos registados.

Portanto, o recurso a este tipo 
de argumento é inaceitável e 
muito grave quando se procura 
saber o que de facto causou um 
acidente que ceifou a vida de 
mais de três dezenas de pessoas. 
O objectivo desta investigação, 
lembre-se, não é o de encontrar 
culpados, mas sim causas que 
permitam evitar futuros acidentes.

De estranhar também que 
neste último relatório não 
se admita, como no primei-
ro, que todas as manobras fo-

ram efecutadas com o “piloto 
automático” activo. Porquê?

Neste Relatório Interino, que 
descaradamente procura vender a 
teoria ou tese, sem até aqui ter pro-
vas, de um “despenhamento pro-
positado”, traz à ribalta duas ques-
tões muito importantes, as quais 
colocam sérias interrogações sobre 
o profissionalismo e competên-
cia da Comissão de Investigação.

Ele revela que o Emissor de Lo-
calização de Emergência (ELT) da 
aeronave não funcionou. Ou seja, 
se a localização da aeronave não 
tivesse sido feita por testemunhas 
oculares, provavelmente ainda 
hoje estaríamos à sua procura.

Porquê não funcionou esse sis-
tema de localização existente em 
todas as aeronaves de transporte 
de passageiros, não é explicado 
pela Comissão de Investigação, 
nem pelo fabricante da aeronave!

A Comissão de Investigação 
não pode pura e simplesmente ig-
norar este facto. Tem de investigar 
e dar explicação para o mesmo.

Mas mais grave é a insistência da 
Comissão em descobrir se a grava-
ção sonora (“caixa negra” de voz), 
respeitante às batidas na porta da 
cabine de pilotagem foram feitas 
de dentro para fora ou vice-versa.

Será que os investigadores 
não se lembraram daquilo que o 
mais comum passageiro de ae-
ronaves sabe? Existe um siste-
ma de comunicação interna na 
aeronave, vulgo telefone, para 
que os tripulantes comuniquem 
entre si e com os passageiros!

Ora, se, do lado de fora da ca-
bine de pilotagem, os investiga-
dores “inferem” que havia um 
co-piloto, um mecânico e três 
assistentes de bordo que queriam 
entrar na cabine de pilotagem, 
porque não questionam o facto de 
nenhum deles se ter lembrado de 
usar o telefone que estava, como 
sempre está, à mão de semear?

Porquê os investigadores, ao in-
vés de “inferirem” o que o piloto 
fez ou não fez, também não “infe-
rem” que esse importante sistema 
de comunicação, a exemplo do 
que já se constatou e apurou sobre 
o ELT, também não funcionou, por 
falhas mecânicas ou eléctricas? 

Porquê este, como o primeiro re-
latório, não nos informa que quem 
estava no comando da aeronave 
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permaneceu mudo durante toda 
a “descida de emergência”. Isto, 
contrariando o facto de ambos os 
relatórios fazerem referências a 
diversos sinais sonoros gravados 
pela “caixa negra” de gravação de 
voz nos últimos minutos do voo.

O esforço em se atirar para 
cima dos ombros do Comandan-
te do voo TM 470 a responsa-
bilidade do acidente começa a 
esboroar-se com estas pequenas 
mas importantes revelações. E 

ainda não nos disseram a que 
velocidade é que a aeronave em-
bateu no solo e qual era a atitu-
de da mesma nesse momento. 

Nenhum dos relatórios nos 
explica porque é que a aerona-
ve não entrou a pico no solo, 
mas sim varrendo-o por mais de 
seiscentos metros. Tem de ha-
ver explicação técnica para isso.

No seu comunicado, os opera-
dores moçambicanos chamaram 
a atenção para a necessidade de se 

investigar tudo o que é recomen-
dado pelo Anexo XIII da ICAO. 
E, de entre essas questões, está a 
da manutenção da aeronave. O 
historial de avarias que antecedeu 
o acidente desta aeronave é muito 
importante. Ou ela não acabava 
de sair da manutenção por se ter 
detectado uma avaria num voo 
que efectuara no dia anterior?

Por último, e no que diz res-
peito à questão do seguro, abor-
dado no artigo da vossa página 

5 da edição em causa, há a infor-
mar que a empresa seguradora já 
pagou. As partes que tinham de 
ser ressarcidas já o foram e, con-
venhamos que, nestas coisas, as 
seguradoras não atiram dinhei-
ro pelo cano de esgoto abaixo.

É mais um contra-argu-
mento à “teoria do suicídio”.

Para além das questões aqui 
levantadas, há muitas outras para 
as quais os relatórios Preliminar e 
Interino ainda não deram nem ex-

plicação nem resposta. Esperemos 
pois que o Relatório Final desta 
comissão de investigação não seja 
cópia dos que a nossa Polícia faz 
sobre as causas da quase totalidade 
dos acidentes de viação – “exces-
so de velocidade e embriaguês”.

Por incrível que pareça, na 
declaração das causas de mor-
te dos acidentados no voo LAM 
470 é afirmado: “morte por 
embate a alta velocidade”...

(Continuação da página anterior)

de Moçambiquede Moçambique

Por Luca Bussotti*

Da diversidade dos “sonhos”

O antigo líder do governo ita-
liano, Silvio Berlusconi, falando, 
em 2012, de supostos subornos 
que a empresa pública italiana 
Finmeccanica teria dirigido a 
favor de ministros e outros polí-
ticos no Brasil, Panamá, Índia e 
Indonésia, para fornecer a esses 
países grandes navios de guerra 
assim como aviões militares, afir-
mou que, nestas realidades extra-
-europeias, os negócios funcio-
nam assim: se os políticos locais 
não forem “satisfeitos” nada será 
feito, e o negócio irá fracassar.

Uma tal afirmação levantou 
duras críticas, principalmen-
te porque foi feita por um dos 
mais influentes homens políti-
cos italianos dos últimos vinte 
anos. O hipócrita mundo da cân-
dida política italiana revoltou-
-se contra afirmações inaceitá-
veis, tornando-as uma arma de 
luta contra o empresário que 
se tinha dado à vida política.

Não restam dúvidas de que 
Berlusconi foi – na Itália demo-
crática – o pior primeiro-ministro 
daquela República. Mas o seu 
extremo realismo e até cinis-
mo, naquela circunstância, ti-
nha identificado um problema 
concreto e extremamente sério. 
Num mundo que se pretende 
globalizado, em que o WTO e 
as outras organizações interna-
cionais procuram ditar regras 
claras e aparentemente univer-
sais, o suborno continua um dos 
requisitos principais para “com-
petir” fora da Europa, naqueles 
países onde há matérias-primas 
e outras grandes oportunidades.

Aquilo que emerge do ar-
tigo de “Il Fatto Quotidiano” 
(um diário italiano conceituado 
e muito engajado no jornalis-

mo de investigação), e que o 
“Canal de Moçambique” quis 
apresentar aos seus leitores, le-
vanta questões que a intuição 
política de Berlusconi tinha, em-
bora de forma provavelmente 
“politically incorrect”, realçado. 

Não se trata, neste caso, de su-
bornos, pelo menos até hoje não 
têm evidência disso. Nem se sabe 
se Scaroni adquiriu aquele ter-
reno no belo Bilene para passar 
férias com os seus filhos. Mas 
aquilo que se sabe – por meio das 
gravações de chamadas telefóni-
cas por parte da Polícia italiana 
– é que o próprio Scaroni tinha 
um “sonho”. Na sua qualidade de 
AD (ou seja, o verdadeiro chefe) 
da maior empresa pública italia-
na, a ENI, presente na exploração 
de gás natural em Cabo Delgado, 
Scaroni podia ter muitos sonhos: 
por exemplo, aumentar o volume 
de negócios da ENI e, indirecta-
mente, beneficiar o maior accio-
nista, o Estado italiano; ou de-
senvolver uma terra ainda pobre, 
Cabo Delgado, mediante acções 
de responsabilidade social desti-
nadas ao crescimento e envolvi-
mento participativo das comuni-
dades locais; assim como mostrar 
que é possível explorar um re-
curso não renovável, tal como o 
gás, de forma ambientalmente 
respeitosa e mediante uma comu-
nicação ambiental e do risco mo-
derna e consciente. Gostaria de 
saber, como italiano que estuda 
há anos as questões relacionadas 
com desenvolvimento em Mo-
çambique, se a ENI tem adop-
tado esta estratégia no território 
de Cabo Delgado junto às comu-
nidades locais. Tenho as minhas 
dúvidas, aliás, quase certezas, 
que pouco disso tenha sido feito.

Mas o sonho de Scaroni era 
outro: nada daquilo que acabo de 
mencionar. Não. Scaroni preten-
dia, mediante um relacionamento 
claramente privilegiado com o 
então chefe do Estado moçambi-
cano, Guebuza, ter um acesso pri-
vilegiado a terrenos preciosos, que 
este próprio Estado deveria guar-
dar cuidadosamente ou distribuir 
nas formas apropriadas, que a lei 
da terra claramente identifica. Ter-
renos que ele ia utilizar para pas-
sar férias com a sua família, de-
fendendo a ausência de qualquer 
conflito de interesses relativamen-
te à sua posição preferencial, que 
colocava-o num patamar diferente 
de qualquer outro indivíduo, seja 
moçambicano ou estrangeiro.

Não é importante, portanto, 
pelo menos na lógica que estou 
tentando seguir, estabelecer se 
o facto ocorreu ou não. Muito 
mais significativa é a intenção de 
alguém que, no papel de plenipo-
tenciário da ENI, já somou uma 
condenação a três anos pelo cri-
me de desastre ambiental por má-
-gestão da central eléctrica de Por-
to Tolle (na Itália) e terá de passar 
por um processo devido a um 
suborno de cerca de 198 milhões 
de USD em favor do então minis-
tro da Energia da Argélia, Chekib 
Khelil, para obter 8 biliões de 
euros de concessões petrolíferas.

Do lado moçambicano ou, 
no geral, dos países em vias de 
desenvolvimento e ricos em 
matérias-primas, este episódio 
estimula outras reflexões: diante 
do poder das grandes multinacio-
nais, estes países parecem ainda 
desprovidos das armas necessá-
rias para tirar os justos dividen-
dos em prol das suas populações. 
Armas acima de tudo éticas, em 

que o interesse público constitua 
a estrela guia dos governantes; 
mas também armas negociais de 
cariz político, em que se consiga 
distinguir, no seio das actividades 
assim como dos comportamentos 
dos interlocutores internacionais, 
quais os aspectos positivos e pro-
veitosos, e quais os negativos, que 
devem ser recusados e ultrapassa-
dos. Que tipo de papel está a exer-
cer o Estado moçambicano no 
enorme negócio do gás em Cabo 
Delgado e do carvão em Tete? 
Quais as estratégias para garantir 
a primazia do interesse das suas 
populações? Quais as leis, vín-
culos e controlos ambientais que 
estas grandes multinacionais de-
vem respeitar? E como elas vão 
dar conta da sua actividade e do 
relativo impacto junto às popu-
lações eventualmente afectadas? 

Estas perguntas, muito além do 
episódio reportado neste jornal – 
que entretanto merece ser escla-
recido em todos os seus porme-
nores – irão constituir um grande 
banco de prova para o novo Pre-
sidente da República e para o seu 
Executivo. A via para a paz passa 
também por aqui, pela capacida-
de de o Governo tirar o máximo 
proveito para os seus cidadãos 
dos investimentos estrangeiros. 
Talvez possa ser este um “sonho” 
que merece ser perseguido, muito 
mais do que ter uma vivenda fami-
liar num terreno exclusivo ao pé 
da praia no Sul de Moçambique.

* Investigador no Centro de 
Estudos Internacionais do Iscte 
(Lisboa) e “Visiting Professor” 
no Mestrado em Cooperação e 
Desenvolvimento da Universida-
de Eduardo Mondlane

   

O hipócrito 
mundo da 
cândida
 política 
italiana 
revoltou-se 
contra 
afirmações 
inaceitáveis, 
tornando-as 
uma arma de 
luta contra o 
empresário que 
se tinha dado à 
vida política.
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Todas as empresas têm até ao dia 30 de Abril para regularizar as situações 
que suscitaram as multas e comunicar à Inspecção Geral de Trabalho.

  Cláudio Saúte

O de Moçambiquede Moçambique  re-
portou na semana passada a fal-
ta de pagamento de salários aos 
guardas do Serviço Nacional 
Penitenciário (SERNAP). Dois 
dias depois, o SERNAP proce-
deu ao pagamento do salário do 
mês de Janeiro, que estava em 
dívida aos guardas prisionais do 
13º curso.

Esta informação foi confirma-
da pelos próprios guardas que 
na semana passada haviam pro-
curado o de Moçambiquede Moçambique  
para a denúncia.

Disseram que, depois de o 
seu curso encerrar, a 7 de Mar-
ço de 2014, só começaram a re-
ceber em Setembro do mesmo 
ano, considerando o período 
demasiado longo, pois mesmo 
a Polícia da República de Mo-
çambique, que chega a formar 

dois mil agentes, não leva muito 
tempo antes de começar a pagar.

“No 13.º curso somos 380 
e no 14.º são cerca de 700. 
Não se explica como se leva 
uma eternidade para proces-
sar mil pessoas”, disseram. 

14.º curso desesperado

Os cerca de 700 guardas pri-
sionais do 14.º curso, que en-
cerrou no dia 14 de Novembro 
de 2014, ainda continuam de-
sesperados. Já passaram qua-
tro meses desde que regres-
saram dos treinos e ainda não 
receberam sequer um metical.

Muitos deles, que são pro-
venientes das zonas centro e 
norte e foram afectos na ci-
dade de Maputo por força 
da “unidade nacional”, vi-
vem nas cadeias Civil, Cen-
tral e de Máxima Segurança.

Depois da denúncia do Canal de Moçambique

Serviço Nacional Penitenciário paga 
aos guardas o salário em atraso

É caso para dizer que o Natal 
chegou mais cedo para os em-
presários com problemas com a 
Inspecção Geral de Trabalho. O 
Governo, através do Ministério 
do Trabalho, decidiu perdoar, 
com efeitos a partir da terça-fei-
ra, 17 de Fevereiro, todas as em-
presas que foram multadas pela 
Inspecção Geral de Trabalho 
pela prática de várias contraven-
ções ou infracções laborais. O 
perdão só é válido para as micro, 
pequenas e médias empresas do 
país. Para tal, as referidas empre-
sas, que chegam a 700, devem 
regularizar as infracções detec-
tadas e comunicar à IGT até ao 
dia 30 de Abril do corrente ano.

As empresas que quiserem 
beneficiar do perdão deverão re-
gularizar as infracções laborais 
cometidas e comunicar o facto à 

Inspecção Geral do Trabalho, na 
província onde as multas foram 
aplicadas, juntando a respectiva 
prova, que pode ser de natureza 
documental, fotográfica ou ou-
tra probatória da regularização, 
até ao próximo dia 30 de Abril. 

Segundo o Ministério do 
Trabalho a IGT, ao nível pro-
vincial ou central, fará a re-
-inspecção de confirmação nos 
casos em que tal for necessário 
e, subsequentemente, será co-
municada à empresa decisão 
do perdão, num prazo máximo 
de 7 dias, contados a partir da 
data do envio do expediente ou 
da data da re-inspecção, nos ca-
sos em que ela seja requerida.

Segundo o MITRAB, esta 
medida visa encorajar os par-
ceiros sociais para a necessida-
de de tornar o mercado laboral 

mais justo e competitivo, atra-
vés da observância da legalida-
de e da promoção do diálogo 

social, em que todos os agen-
tes devem participar de forma 
clara e empenhada, tendo em 

conta o aumento da produção e 
da produtividade. (Redacção)

Válido até 30 de Abril  

Governo oferece perdão a todas as 
empresas multadas

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique



13Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2015

Nacional

  Bernardo Álvaro

O relatório refere que, ape-
sar de os camponeses no Nor-
te de Moçambique estarem 
a lutar para manter as suas 
terras, os Governos de ou-
tros países e as empresas es-
trangeiras em conluio com o 
Governo do partido Frelimo, 
continuam a avançar agressi-
vamente para criar projectos de 
agro-negócio em larga escala. 

Segundo o relatório, para 
vigarizar os camponeses, é-
-lhes dito que estes projectos 
vão trazer-lhes benefícios, 
embora, até agora, a experi-
ência do país com o investi-
mento estrangeiro na agricul-
tura tenha sido catastrófica.

O relatório expõe as em-
presas que já estão em fase 
de lançamento de operações 
de agro-negócio no Corredor 
de Nacala, uma área à qual o 
Governo moçambicano atri-
buíu prioridade para o desen-
volvimento desse negócio. 

Segundo o documento, es-
tas empresas que têm estado a 
apropriar-se de terras e a “ex-
trair riquezas de formas que 
lembram a época colonial do 
país”, regra geral foram criadas 
através de paraísos fiscais e, 
muitas vezes, ligadas aos diri-
gentes políticos moçambicanos.

“O Governo de Moçam-
bique tem descaradamente 
procurado atrair esta onda de 
investimento agrícola estran-

geiro, particularmente para o 
Corredor de Nacala, no Nor-
te do país”, diz o documento. 

O Governo é apontado como 
estando a trabalhar em parceria 
com Governos de outros países 
e doadores internacionais, so-
bretudo o Japão e o Brasil, num 
programa de grande escala co-
nhecido como ProSavana, que 
visa transformar cerca de 14 mi-
lhões de hectares de terras – que 
são actualmente cultivadas pe-
los camponeses que abastecem 
os mercados locais da região do 

corredor de Nacala – em grandes 
explorações agrícolas dirigidas 
por empresas estrangeiras para 
produzirem mercadorias agrí-
colas baratas para exportação.

A União Nacional dos Cam-
poneses de Moçambique 
(UNAC) está a realizar uma 
campanha de consciencializa-
ção sobre a situação no Corre-
dor de Nacala e de oposição ao 
ProSavana, mas existe também 
uma forte oposição nacional 
e internacional que ajudou a 
refrear o projecto e a inviabili-

zar alguns dos seus componen-
tes mais agressivos no que diz 
respeito à usurpação de terras.

No entanto, isto não significa 
que o Governo e as empresas 
estrangeiras desistiram de assu-
mir o controlo das terras e dos 
recursos hídricos do Corredor 
de Nacala para o agro-negócio 
em larga escala. Em Janeiro de 
2014, funcionários superiores 
do Governo e empresários reu-
niram-se para a apresentação de 
um novo projecto de desenvol-
vimento na Bacia do Rio Lúrio. 

A iniciativa envolve um projec-
to agrícola enorme ao longo do 
rio Lúrio, na divisão entre as 
províncias de Niassa, Nampu-
la e Cabo Delgado. O relatório 
aponta os principais grupos que 
pilharam terras dos campone-
ses naquela região. São eles: 
o Mozaco, o Grupo Espírito 
Santo, a Agro Alfa, a Família 
Guebuza, o Banco Único, a 
AgroMoz, o Corredor Agrom 
e a Companhia de Desenvol-
vimento do Vale do Rio Lúrio.

Será o regresso do colonialismo português?

Relatório denuncia “usurpadores de 
terras do Corredor de Nacala”

Um relatório sobre os “Negócios fundiários de Moçambique”, publicado esta semana 
pela União Nacional dos Camponeses em parceria com a GRAIN, denuncia 

o que apelidou de “usurpadores de terras do Corredor de Nacala”.

de Moçambiquede Moçambique
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Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo

de Moçambiquede Moçambique

  André Mulungo

Num claro exercício de ma-
nutenção do actual clima de cri-
se pós-eleitoral, o presidente do 
partido Frelimo, Armando Gue-
buza, despachou dirigentes do 
seu partido para as províncias, 
com o objectivo de repudiar a 
proposta Renamo de criação de 
regiões autónomas. As brigadas 
da Frelimo foram enviadas para 
as províncias, depois de, na se-

mana passada, Filipe Nyusi e 
o presidente da Renamo terem 
acordado que a Renamo de-
via submeter ao parlamento o 
projecto de criação das regiões 
autónomas, como forma de se 
ultrapassar a crise pós-eleitoral.

 A Renamo convocou a im-
prensa na passada quinta-feira, 
para informar – através do seu 
secretário-geral, Manuel Bis-
sopo – que as declarações da 
Frelimo contrariam o acordo 

alcançado entre Nyusi e Dhlaka-
ma. Depois das declarações dos 
membros da Frelimo, Bissopo 
fala de um Nyusi que pode estar 
a ser combatido dentro do par-
tido Frelimo, onde, neste mo-
mento, não tem qualquer poder.

“Infelizmente, estamos a ver 
a Frelimo a desdobrar-se, com 
os seus quadros a desmentirem 
que haja entendimento entre o 
Presidente da República, supor-
tado pela Frelimo”, disse Ma-

nuel Bissopo, para quem “o que 
está a acontecer é uma contradi-
ção clara de que Nyusi está a ser 
combatido”. Segundo Bissopo 
“depois do encontro ao mais alto 
nível, não houve nenhum ‘pro-
nunciamento’ [contrário ao acor-
do], quer do presidente Dhlaka-
ma, quer do presidente Nyusi”. 

Recorde-se que foi depois do re-
ferido acordo que os deputados da 
Renamo tomaram os seus assen-
tos na Assembleia da República. 

Renamo vai submeter 
o projecto antes da sessão 

ordinária da AR

Manul Bissopo, sem indicar 
datas, disse que a Renamo vai 
submeter dentro de dias o projec-
to das regiões autónomas. Disse 
também que, depois da interrup-
ção para dialogar com Nyusi, 
Afonso Dhlakama vai retomar 
o seu périplo pelas províncias.

Renamo diz que declarações da Frelimo 
são contrárias ao acordo entre 
Nyusi e Dhlakama

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

As delegações do Governo 
e da Renamo não chegaram 
a qualquer entendimento na 
95.a ronda de negociações 
que discutiu o único ponto re-
ferente à prorrogação do pra-
zo da Equipa Militar de Ob-
servadores da Cessação das 
Hostilidades Militares (EMO-
CHM). As negociações foram 
até à noite de segunda-feira.

O prazo de 135 dias da 
Equipa Militar Internacional 
de Observação da Cessação 
das Hostilidades Militares ter-
minou no dia 23 de Fevereiro.

A Renamo apareceu com 
a proposta de prorrogação 
por mais 135 dias, uma pro-
posta recusada pelo Go-
verno, obrigando a Rena-
mo a descer para 120 dias.

O Governo defendia que 
a prorrogação deve ser por 
apenas 30 dias. Perante os 

desentendimentos que preva-
leciam entre as partes, apesar 
das consultas feitas às res-
pectivas lideranças, os me-
diadores viriam a propor 75 
dias, o que o Governo recu-
sou, reduzindo para 60 dias.

No final do encontro, pre-
valecia o impasse, e a única 
saída foi que, a partir de ter-
ça-feira, dia 24 de Fevereiro, 
“a EMOCHM vai continuar 
no país coberto do princí-
pio da prorrogação”, até as 
partes alcançarem consenso.

No final do encontro, que 
se prolongou até às 20 horas, 
o chefe da delegação da Re-
namo, o deputado Saimone 
Macuiana, anunciou que “o 
impasse prevalece sobre a 
prorrogação da EMOCHM”.

 “Dedicámos o dia uni-
camente à prorrogação da 
EMOCHM, que entendemos 
que está aqui no país para 

ajudar os moçambicanos na 
supervisão do acordo da ces-
sação das hostilidade mili-
tares e fase subsequente”, 
disse Saimone Macuiana.

Acrescentou que a fase 
subsequente – que consiste 
na integração, enquadramen-
to e reinserção dos homens 
da Renamo –, prevista no 
Memorando de Entendi-

mento, é muito importan-
te e de carácter obrigatório.

A Renamo conside-
ra que a fase crucial do 
Acordo ainda não foi cum-
prida e que a paz, a esta-
bilidade política e a reconci-
liação nacional não têm preço.

Por seu turno, o chefe da 
delegação governamental, 
o ministro da Agricultu-

ra, José Pacheco, disse que 
o Governo esperava ouvir 
no encontro sobre o progra-
ma da actividade da EMO-
CHM, mas que a Renamo 
veio apenas com o pedido 
de prorrogação do mandato.

Argumentou que pror-
rogar por 135 dias se-
ria criar uma nova EMO-
CHM, porque com esta que 
existe nada se justifica.

“Deixámos à considera-
ção da Renamo para tra-
zer o cronograma das 
actividades. Os peritos mi-
litares vão trabalhar num 
programa”, disse Pacheco.

O Governo mantém a sua 
ameaça de que não há moti-
vo para a renovação da mis-
são, a menos que a Renamo 
comece a entregar a lista dos 
seus homens e o cronograma 
do início da desmilitarização.

Negociações

Governo e Renamo sem acordo sobre 
a prorrogação da missão da EMOCHM

de Moçambiquede Moçambique
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Viva o diálogo. Que seja 
inclusivo, efectivo e eficaz 

Por João Mosca

Os moçambicanos estão 
crescentemente formados 
e informados. Os espaços 
do “medo de falar” estão 
cada vez mais confina-
dos às sub-elites que na-
vegam nas periferias do 
poder (lúmpen político/
politiqueiro) e dos negó-
cios (agiotas/trapezistas 
sociais). As organizações 
da sociedade civil (OSCs) 
possuem cada vez mais in-
tervenção na vida do país e 
dos cidadãos. Os cidadãos, 
os povos, são os verdadei-
ros fazedores da história.

Os apóstolos da desgra-
ça (cidadãos designados 
também de críticos, anti ou 
não patriotas, etc.), tinham 
razão em muitas ocasiões. 
Este artigo pretende refe-
rir que, durante os últimos 
anos, a sociedade teve um 
grande número de mani-
festações e de exercícios 
de cidadania, foram re-
chaçados/não aceites e ro-
tulados pelo regime. Caso 
tivesse havido audição, 
atenção e diálogo, certa-
mente que algumas das 
páginas mais negras da 
história recente da pátria 
amada tivessem sido evitadas. 

Pelo contrário, assistiu-
-se ao desprezo, ataques 
personalizados, tentati-
va de desvio de actuação 
de algumas organizações, 
campanhas incitando os ór-
gãos judiciais para prender 
determinadas pessoas, etc. 
Alguns destes objectivos 
foram parcialmente cum-
pridos. Mas sabia-se que 
era uma batalha e não a 
guerra. Felizmente, parece 
que essas estratégias per-
deram ou estão perdendo 
espaço. Os papagaios do 
regime (alguns dos quais 
bem camuflados com lin-

mais uma decisão básica/
incompetente do governo

Empresas públicas. No 
jornal SAVANA de 18 de 
Setembros de 2009, no tex-
to Estado, empresas públi-
cas e “chefes, pode ler-se: 
“como o poder utiliza as 
empresas para determina-
dos objectivos do Estado 
e como constituem plata-
formas para a instalação de 
interesses económicos da 
elite dirigente. Indutiva-
mente, pode-se pensar que 
tudo isto se faz distorcen-
do os mercados com poli-
tização de decisões, maus 
serviços e preços altos em 
prejuízo dos cidadãos em 
consequência de inefici-
ências e proteccionismos. 
Em alguns casos com cor-
rupção primária (roubo de 
dinheiro), apropriação ou 
uso abusivo de bens, sa-
lários chorudos e outras 
benesses como é do conhe-
cimento público”. Poste-
riormente o que veio a pú-
blico sobre LAM (e não me 
refiro ao acidente), nos Ae-
roportos de Moçambique e 
o trabalho Electricidade de 
Moçambique: mau serviço, 
não transparente e politiza-
do do Centro de Integridade 
Pública (CIP), confirmam 
o referido no texto de 2009. 
Entretanto e até ao fim da 
legislatura não existem 
medidas da governação.

Estratégias da agricul-
tura: a revolução verde 
não chegou de ser nem re-
volução nem verde. A fe-
bre dos biocombustíveis e 
da jatropha não precisou 
de aspirina, pois desapare-
ceu antes de nascer. Muitas 
pessoas conhecedoras do 
sector manifestaram-se in-
crédulos sobre as possibili-
dades de 

guagens elegantes e até 
transparecendo alguma 
observação crítica), vêm 
como o que lhes foi man-
dado não se concretizou 
ou, pior, agora novas ondas 
existem a partir do poder 
que os mandavam falar.

Os primeiros sinais da 
governação de Nyusi in-
dicam para um clima de 
diálogo, abertura mental, 
convívio salutar de ideias, 
audição de pessoas que 
se pensa poderem contri-
buir positivamente para os 
grandes desafios de Mo-
çambique. Oxalá que os 
sinais se traduzam em prá-
ticas efectivas para todo o 
futuro, para a construção 
de uma sociedade aberta, 
tolerante, respeitadora das 
diferenças, democrática. 
Essa é uma das grandes ex-
pectativas de qualquer mo-
çambicano. Esta seria uma 
mudança fundamental que 
Filipe Nyusi introduziria. 
A democracia e a socieda-
de muito reconheceriam 
e estimariam a coragem 
do Presidente de romper 
com as mentes mais ar-
caicas e também astutas 
e maquiavélicas do seu 
partido. Felizmente que 
há gente séria na Frelimo.

Referem-se a seguir al-
guns casos em que a so-
ciedade alertou para as 
consequências de deter-
minadas decisões e po-
sicionamentos tanto da 
governação, como do con-
junto do sistema político, 
incluindo dos partidos da 
oposição. A ordem de apre-
sentação dos casos não 
obedece a algum critério.

Manifestações de 1 de 
Setembro. No jornal SA-
VANA do dia 13 de Agosto 

de 2010 no texto “A crise 
é séria”, pode ler-se: “Nas 
últimas semanas o país 
“acordou” com subidas de 
preços dos principais bens 
de consumo. A deprecia-
ção do metical acentuou a 
tendência anterior, as taxas 
de juro subiram e há cada 
vez maiores restrições e/ou 
rigor na oferta de crédito. 
O texto termina afirmando: 
“A realidade não permite 
mais propaganda nem mais 
medidas paliativas e de 
curto prazo. A crise é sé-
ria”. O 1 de Setembro acon-
teceu três semanas depois.

Cesta básica. Imediata-
mente após o anúncio go-
vernamental em Março de 
2011 (e em consequência 
dos acontecimentos de 5 de 
Fevereiro de 2008 e de 1 de 
Setembro de 2010), surgi-
ram vozes que referiria ser 
uma medida de difícil exe-
quibilidade, duvidava-se 
da existência e das fontes 
de recursos para supor-
tar os custos (subsídios), 
eram economicamente não 
sustentáveis, socialmente 
injustas e que se tratava 
de uma medida transitória 
e não estrutural (uma me-
dicação com “aspirina”). 
A este propósito e neste 
termos, foi escrito um tex-
to publicado no SAVANA 
Nº 911 de 24 de Junho de 
2011. Finalmente em Junho 
do mesmo ano, o governo, 
numa atitude vergonhosa, 
afirmou que a cesta básica 
nunca fora prometida como 
um dado adquirido. O Mi-
nistro da Planificação e 
Desenvolvimento sete me-
ses depois do anúncio da 
cesta básica, reconheceu 
numa entrevista a um jor-
nal, ser “difícil o Governo 
obter esses montantes”. A 
cesta básica tornou-se em de Moçambiquede Moçambique

   

Há paz sem paz 
quando a riqueza 
se concentra e a 
pobreza aumenta. 
Quando a riqueza 
sai do país, 
beneficia elites 
e a população é 
acantonada em 
reassentamentos 
que são uma 
síntese do pior 
das aldeias 
comunais.
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publicidade

implementação e resulta-
dos possíveis destas duas 
estratégias, segundo a 
concepção dos mesmos. O 
Programa de Acção para 
a Produção de alimentos 
(PAPA), foi descrito como 
o “milagre dos pães”, por 
prever metas inalcançáveis 
e resultou num falhanço 
total. O texto publicado 
no SAVANA no dia 5 de 
Maio de 2011 analisava as 
razões da elaboração e fa-
lhanço destes programas: 
“A questão central é saber 
como e porquê estas coisas 
acontecem. Por exemplo:

• A procura insaciável 
de recursos externos, com 
previsões irrealistas de 
produção e actividades, 
supondo erradamente que 
os parceiros da coopera-
ção não conhecem a reali-
dade. O PAPA é um caso 
que confirma que alguns 
dos planos e estratégias 
são elaborados para soli-
citar mais ajuda externa. 

• Possibilidade de existên-
cia de relatórios e estatísti-
cas viciadas que induzem 
programações erróneas.

• Presença de carrei-
rismos políticos onde 
“pensar grande e longe” 
é apreciado pelos dirigen-
tes de nível mais elevado. 

• A tese da incompetên-
cia é duvidosa. Há bons 
e bastantes técnicos com 
conhecimento suficien-
te para não acreditarem 
na multiplicação da pro-
dução agrária em poucos 
anos. Se assim é, propor 
metas irrealistas é também 
uma forma de mentir”.

Carvão de Tete: um es-
tudo com o título El Dora-
do Tete do CIP datado de 

maram. Portanto, a socie-
dade civil não só era crítica 
no sentido epistemológico 
e metodológico enquanto 
atitude de questionamen-
to, mas também apontava 
os riscos e sugeria medi-
das. Isso está documenta-
do. E apesar disso, além de 
apóstolos da desgraça eram 
também anti patriotas.

Se a governação tivesse 
tido a humildade democrá-
tica de ouvir e de actuar 
de forma informada e com 
suporte de estudos existen-
tes, muito possivelmente 
algumas destas falhas/er-
ros poderiam ser evitadas 
ou reduzidas. E quanto se 
pouparia em vidas huma-
nas, sacrifícios de milhares 
de cidadãos, quantos recur-
sos mal gastos e desviados, 
expectativas criadas e não 
realizadas? E quanta mani-
pulação política e mesmo 
engano foi realizada tendo 
resultados contrários aos 
pretendidos que se tradu-
ziram numa maior descre-
dibilização da governação? 

Se os casos apresentados, 
entre outros, foram utili-
zados para utilização dos 
adjectivos referidos, então 
é para se perguntar quem 
eram os não patriotas.

Parece e oxalá que já te-
nha passado. Fica o enten-
dimento para a governação 
de Nyusi e a esperança que 
vai mesmo mudar. VIVA O 
DIÁLOGO!!! Agora que 
esse diálogo seja inclusi-
vo, efectivo e eficaz. Força 
Presidente Nyusi, porque 
vai precisar muita e princi-
palmente na dança ao som 
do batuque na Pereira Lago.

2011, aponta para os riscos 
da exploração do carvão 
nos moldes e segundo a 
concepção e formas de im-
plementação. São referidas 
os problemas com as infra-
estruturas de escoamento, 
com o fluxo migratório e 
os reassentamentos, sobre 
o regime fiscal (incenti-
vos fiscais), as questões 
de logística, a debilidade 
das instituições públicas, 
entre outros aspectos. Já 
existiam os primeiros si-
nais que indicam que pos-
sivelmente o carvão é, 
sim, muito, mas não tan-
to nem de tanta qualidade 
como se previa. Como re-
sultado deste conjunto de 
factores, sabe-se o que se 
tem passado: declaração 
de prejuízos em Moçam-
bique das multinacionais, 
compra e venda de acções 
sem cobrança das mais-
-valias, não cumprimento 
dos planos de produção e 
escoamento, incapacidade 
das infraestruturas, rei-
vindicações nos reassen-
tamentos, conflitos labo-
rais, entre muitos aspectos.

Guerra: No jornal SA-
VANA No dia 14 de Outu-
bro de 2011, no artigo “Paz 
sem Paz” podia ler-se: 
“Há paz sem paz quando 
a riqueza se concentra e a 
pobreza aumenta. Quando 
a riqueza sai do país, be-
neficia elites e a popula-
ção é acantonada em reas-
sentamentos que são uma 
síntese do pior das aldeias 
comunais. Há paz sem paz 
quando se manipulam re-
sultados eleitorais. Quando 
pessoas são presas sem sa-
ber porquê. Quando a cor-
rupção está em progresso.

….Esta “paz” sem paz 
não é duradoura e não ser-
ve. É necessária a verda-
deira, assente em ideais, na 
construção de um projecto 
que mobilize os cidadãos. 

O não conflito armado 
tem de ser evitado e nada re-
solve. Mas também devem 
utilizar-se todas formas 
legais e democráticas para 
combater a paz sem paz. 
E o poder tem consciência 
que as novas AKMs não 
disparam balas. Emitem 
mensagens e mails. Fala-se 
de justiça. Formam-se téc-
nicos com espírito crítico. 
Debatem-se ideias. Ques-
tionam-se as opções polí-
ticas. Luta-se para o aces-
so à informação. As novas 
AKMs são canções que 
despertam consciências”.

A guerra (“hostilidades 
militares”) estalou cerca de 
dois anos depois. Quantos 
mortos, feridos e sofrimen-
to? Qual o valor das perdas 
económicas? Como ficou o 
prestígio de Moçambique?

A sociedade civil sem-
pre se manifestou de di-
ferentes formas pela paz. 
O momento mais eleva-
do foi a manifestação em 
várias cidades tendo em 
Maputo concentrado cer-
ca de 30 mil moçambi-
canos  gritando por paz.

Os apóstolos da desgra-
ça não desmentiram nem 
criticaram alguns avanços 
realizados, como na saúde 
e educação, na atracção de 
investimento e nas obras de 
infraestruturas, apesar dos 
senãos que também foram 
sendo apontados, e que, 
posteriorme+nte, os pró-
prios ministros das áreas 
de educação e saúde confir-

   

O Programa 
de Acção para 
a Produção 
de alimentos 
(PAPA), foi 
descrito como 
o “milagre 
dos pães”, por 
prever metas 
inalcançáveis 
e resultou num 
falhanço
total.
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  Cláudio Saúte

Um grupo de munícipes de Ma-
puto tem vindo a contestar desde 
o ano passado o aumento do Im-
posto Predial Autárquico (IPRA). 
Dizem que, num intervalo de 24 
meses, o IPRA subiu 300%. O 
grupo diz que o valor de 1972,00 
meticais pago em 2013 subiu 
para 2883,00 meticais em 2014, 
e para 3876,00 meticais em 2015.

Os munícipes, que procuraram 
o de Moçambiquede Moçambique  para de-
nunciarem o que apelidaram de 
“ameaças na base da lei 2/2008”, 
dizem que nos anos 2009 e 2010 
pagaram 50 meticais. Em 2011, o 
IPRA subiu para 1601,00 meti-
cais. Em 2012, pagaram 1743,00 
meticais. 

Aqueles munícipes disseram 
que, no ano passado, o Conselho 
Municipal de Maputo levou a cabo 
uma suposta actualização dos da-
dos dos munícipes enviando uma 
carta com um conteúdo ameaçador.

“Estas subidas até podem ter 
uma cobertura legal, mas devem 
olhar para o bolso do cidadão. O 
cidadão fica a saber destes aumen-

tos quando vai à caixa. Recebemos 
ameaças de perdermos as casas. 
Será que o Estado quer reaver as 
casas?”, questionam os munícipes. 

Dizem que em algumas casas 
os munícipes que vivem no rés-
-de-chão passam mal com fossas. 
Mas o Conselho Municipal nada 
faz para resolver este problema.

“O que visam estas cobranças 
agressivas? Se a ideia é compa-
rar Maputo com algumas cidades 
europeias, que também haja com-
paração nos serviços”, propõem.

  
A explicação do município

O presidente do Conselho 
Municipal de Maputo, David 
Simango, no ano passado, ex-

plicou, através deste jornal, que 
o imposto cobrado não é alto, 
uma vez que a fórmula aplica-
da toma em conta os preços de 
um metro quadrado de constru-
ção e a localização do bairro.

 “A taxa do IPRA não é elevada. 
Se estivéssemos a aplicar a fórmu-
la nos limites máximos, os muní-
cipes deviam pagar mais  do que 

  Cláudio Saúte

Cinco pessoas foram de-
tidas em diversos pontos do 
país acusadas de tráfico de 
drogas, segundo dados do 
comando-geral da Polícia. 
Trata-se de jovens com uma 

aquilo que estão a pagar agora. A 
fórmula aplicada toma em conta 
os preços de um metro quadrado 
de construção”, disse ao 

de Moçambiquede Moçambique .
Explicou ainda que, se o Conse-

lho Municipal actualizasse o valor 
por metro de construção, podia-
-se ver que os resultados finais, 
aplicando a fórmula, seriam mais 

média de idades de 30 anos. 
A lista inclui nacionais e es-
trangeiros. A Polícia fala de 
“cannabis sativa”, mais conhe-
cida como suruma, e heroína. 

Entre os traficantes, há um 
que tinha uma plantação de su-
ruma. É Hermínio, de 26 anos, 

altos, porque toma em conta o me-
tro quadrado da área de constru-
ção, a localização do bairro ou da 
casa e as infra-estruturas de apoio.

O Imposto Predial Autárqui-
co é uma taxa que incide sobre 
o valor patrimonial dos pré-
dios urbanos situados no terri-
tório da respectiva autarquia.

residente em Chamissava, e 
que está agora detido na 19.ª 
Esquadra da PRM, no dis-
trito municipal da Catem-
be. A Polícia não revelou a 
quantidade de suruma, nem 
a extensão da machamba. 

Cidade de Maputo

Munícipes contestam aumento do 
Imposto Predial Autárquico  

Detidas cinco pessoas 
por tráfico de drogas
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  José Jeco

O posto administrativo de 
Mavonde, no distrito de Manica, 
na província do mesmo nome, 
viveu momentos de tensão na 
passada sexta-feira, quando o 
Governo local quis expulsar das 
suas terras a população que pra-
tica garimpo para o seu susten-
to, alegadamente para conces-
sionar o terreno a um cidadão 
chinês. A região que contém 
o ouro e que é alvo de disputa 
entre o Governo e a população 
chama-se Burundi e fica a 30 
quilómetros do município de 
Manica, no posto administra-
tivo Mavonde, no rio Revuè.

A população não aceitou en-
tregar as suas terras ao Gover-
no, que pretendia entregá-las 
ao chinês, e desencadeou uma 
manifestação jamais vista na-
quela região. Como sempre, 
o Governo não quis dialogar 
com os cidadãos e mandou 
chamar a Polícia, que come-
çou a disparar indiscrimina-
damente contra a população. 

Três pessoas morreram no lo-
cal, assassinadas pela Polícia. 
Uma das pessoas que foi as-
sassinada é uma criança de oito 
anos, que se perdeu no meio dos 
manifestantes, quando regressa-
va da escola vestida com o seu 
uniforme escolar. Cinco pesso-
as sofreram ferimentos graves. 
A Polícia deteve 80 cidadãos.

Para justificar os assassinatos, 
o porta-voz do comando provin-
cial da PRM em Manica, Belmi-
ro Mutandiua, fala “garimpeiros 
ilegais que criaram tumultos”. 

Como forma de protesto, a 
população chegou a colocar 
barricadas na entrada e saída da 
vila de Manica. Parte dos mani-
festantes dirigiu-se ao comando 
policial para protestar contra 
aquilo que apelidaram de uso 
da Polícia para roubar as suas 
terras. Em consequência dos 
protestos, esteve encerrando 
temporariamente o trânsito na 
Estrada Nacional N6, que liga 
os países do interior da Áfri-
ca Austral ao porto da Beira.

Por ordem do Governo local

Polícia assassina garimpeiros 
em Manica 

  José Jeco

Três distritos da província 
de Sofala, nomeadamente, 
Caia, Marromeu e Chem-
ba, estão neste momento a 
ser afectados pelas pragas de 
gafanhoto elegante (“zono-
cerus elegans”) e de lagarta 
invasora, que estão a destruir 
culturas alimentares nas ma-
chambas dos camponeses. 

Segundo o chefe provincial 
das Actividades Económicas 
de Sofala, Edson Almeida, 
a praga já devastou mais de 

15.000 hectares em três dis-
tritos da província de Sofa-
la, deixando 17.000 famílias 
sem a primeira época agrária.

“As pragas já contribuí-
ram para a destruição de al-
gumas áreas de produção e 
estão a afectar 17.500 famí-
lias, que necessitam de aju-
da adicional”, disse Edson 
de Almeida, numa avaliação 
da situação de emergência.

No distrito de Caia, no Norte 
da província de Sofala, o mais 
flagelado, o gafanhoto elegan-
te devorou um total de 9767 

hectares de milho; segue-se 
Marromeu, com 1939 hectares.

Edson de Almeida informou 
que a praga está a ser  controla-
da, antes de provocar mais es-
tragos, e fez uma actualização 
sobre a situação das chuvas. Na 
sequência das chuvas, que nes-
tes dias tiveram um pequeno 
interregno, pelo menos 600.000 
hectares de culturas diversas 
foram inundados nos mesmos 
distritos. Calcula-se que mais 
de 22.700 toneladas  de cultu-
ras diversas estejam perdidas.

Edson de Almeida diz que 
o Governo distribuíu mais de 
20.000 toneladas  de sementes 
diversas para as famílias que 
perderam a primeira sementeira.

Algumas famílias receberam 
milho, batata-doce e mapi-
ra, que são resistentes à seca. 

Disparando balas reais contra a população que protestava contra a usurpação 
de terra, a Polícia assassinou uma menina de oito anos que regressava 

da escola e estava vestida com uniforme escolar.

Sofala

Gafanhotos elegantes devastam 
produção agrícola em Sofala
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  Raimundo Moiana

Uma pessoa morreu e outras 
12 ficaram feridas na sequência 
do descarrilamento de um com-
boio de carga na linha do Lim-
popo, no Sul de Moçambique.

 Segundo os Caminhos de Fer-
ro de Moçambique, o acidente 
deu-se quando dois vagões des-
carrilaram, e outros nove, todos 
carregados com carvão vegetal, 
tombaram ao longo da linha.

Depois do acidente, os feri-
dos foram encaminhados pelas 
equipas do socorro para o Hos-
pital Distrital de Magude, no 
Norte da província de Maputo.

Em consequência do aci-
dente, a linha ficou encerrada, 
e foi interdita a circulação de 
comboios. Os CFM destacaram 
para o local diversas equipas 
de socorro da Direcção Sul, 
para restabelecerem a circu-
lação na linha e para investi-
garem as causas do acidente.

  José Jeco

Um jovem de 23 anos identi-
ficado pelo único nome de Ma-
nuel está a contas com a Polícia 
em Sofala, acusado de violar até 
à morte uma menor de apenas 
seis anos de idade. O acusado 
foi detido no interior do mer-
cado Goto na cidade da Beira. 

Segundo o porta-voz da 
PRM em Sofala, Daniel Ma-
cuácua, o corpo da vítima foi 
achado no interior de uma das 
bancas onde se cozinha ali-
mentos no mercado, sem rou-
pa e com sinais de violação 
sexual e asfixia no pescoço. 

A Polícia diz que tudo acon-
teceu quando a criança, que es-
tava no mercado com mãe que 
é vendedeira naquele mercado, 
se encontrava a brincar com as 
suas amigas numa das barracas 

de venda de bebidas alcoólicas. 
Minutos depois a criança de-
sapareceu e viria a ser encon-
trada morta no interior duma 
barraca de venda de bebidas. 

Segundo a Polícia, Manuel 

esquadra do comando da PRM. 
Manuel nega a autoria do 

crime e diz que pernoitou no 
local porque se encontrava 

  Raimundo Moiane

Um cidadão de na-
cionalidade portugue-
sa foi encontrado sem 
vida na cidade de Cuam-
ba, província de Niassa.

A Polícia naquela provín-
cia suspeita que o referido 
cidadão, cuja identidade não 

pernoitou na companhia dos 
seus amigos na mesma barraca 
em que foi encontrada a me-
nor sem vida. Os seus amigos 
fugiram. Manuel está agora 
detido nas celas da primeira 

embriagado e que está surpre-
endido por ter pernoitado num 
local onde havia um cadáver.

foi revelada, tenha morri-
do devido ao consumo ex-
cessivo de álcool e drogas.

Segundo a PRM na provín-
cia de Niassa, neste momento 
estão em curso os processos 
de identificação dos familia-
res e de apuramento das cau-
sas que o levaram à morte. 

 Daniel Macuácua, porta-voz da PRM em Sofala

Na linha do Limpopo

Descarrilamento de um comboio faz 
um morto e 12 feridos

Jovem acusado de violar menor 
de seis anos até à morte 

Na cidade de Cuamba

Cidadão português 
encontrado sem vida 
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  Francisco Jaime, em Nacala

As chuvas que vêm caindo 
desde Dezembro conjugadas 
com o mau tempo aumentaram 
o número de alunos que estudam 
ao relento por falta de salas de 
aulas na província de Nampula.

São agora mais de 21.000 
alunos que estudam debaixo 
de árvores por falta de salas de 
aulas. A maior parte das esco-
las são de construção precária 
e foram arrasadas pelas chuvas.

Segundo Moisés Paulino, o 
distrito de Meconta é onde a 
chuva destruiu mais salas de 
aulas. Cerca de 10 escolas não 
têm sequer uma sala de aulas 
devido aos estragos das chu-
vas. Há escolas que ainda não 
abriram o ano lectivo devido 
à falta de condições. Mais de 
2000 alunos estão em casa. O 
Governo provincial diz que pre-
cisa de um prazo mínimo de 100 
dias para reparar os estragos.

  André Mulungo

Já foi reposta a circulação 
por via terrestre do Rovuma ao 
Maputo, embora numa primei-
ra fase de forma condicionada. 
A ligação ficou interrompida 
com a destruição da ponte so-
bre o rio Licungo, no distrito de 
Mocuba, na província da Zam-
bézia, na sequência das chuvas 
que fustigaram o país a partir de 
finais de Dezembro do ano pas-
sado. Primeiro apenas peões e 
veículos ligeiros podiam circu-
lar. A informação foi transmiti-
da à imprensa semana passada 
em Maputo, pelo ministro das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, Carlos Bo-
nete, no final de mais uma ses-

são do Conselho de Ministros. 
Segundo Bonete, os veícu-

los pesados não podem circu-
lar, porque a ponte não tinha 
guarda-corpos. Mas mais tarde 
o Governo criou para a cir-
culação de veículos pesados 
pondo o fim ao martirio de 
mais de 30 dias. Na ocasião, 
o ministro apelou aos utentes 
para não afluírem em mas-
sa, porque a transitabilidade 
foi reposta com precarieda-
de. Apelou ainda a uma maior 
responsabilidade por parte 
dos condutores. Há alguns au-
tomobilistas que não olham 
para a precariedade da via e 
conduzem em alta velocidade 
e transportam cargas pesadas.

Vinte e um mil alunos estudam 
ao relento em Nampula

Circulação reposta 

Finalmente Licungo!
Numa primeira fase, só circulavam peões e viaturas ligeiras, e só mais tarde  

começaram a circular os veículos pesados.
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  Raimundo Moiane

O Parque Nacional da Go-
rongosa, uma das principais 
áreas de conservação e atrac-
ção turística do país, investiu 
nos últimos cinco anos um 

total de 60 milhões de dó-
lares americanos para edifi-
car diversas infra-estruturas.

O administrador do PNG, 
Mateus Mutemba, que revelou 
este facto, disse que são infra-
-estruturas turísticas de acomo-

dação e restaurantes, com o in-
tuito de atrair mais turistas para 
aquela área de conservação. 

O valor foi também inves-
tido no repovoamento com 
algumas espécies de animais 
selvagens em via de extinção 

devido à caça furtiva e na aber-
tura de novas vias de acesso 
de modo a facilitar a circu-
lação de turistas no Parque.

“Com esta iniciativa que-
remos tornar o PNG um dos 
principais destinos, tendo em 

conta as potencialidades exis-
tentes”, disse Mateus Mutemba.

Neste momento, a ad-
ministração do PNG está 
a mobilizar fundos para 
combater a caça furtiva.

Nos últimos cinco anos

Parque Nacional de Gorongosa investiu 
60 milhões USD em infra-estruturas 

Em Maputo  

Moza Banco financia reabilitação da 
Escola Primária “A Luta Continua”

No âmbito da sua responsa-
bilidade social, o Moza Ban-
co procedeu à entrega formal 
da Escola Primária Completa 
“A Luta Continua”, situada no 
Bairro da Sommerchield, na ci-
dade de Maputo, em cerimónia 
que teve a presença do ministro 
da Educação, do presidente da 
Comissão Executiva do Moza 
Banco e da comunidade escolar.

A entrega decorre depois da 
reabilitação e pintura financia-
das pelo Moza Banco, com a 
intervenção dos seus parcei-
ros, nomeadamente, a Casais 

Lda., a DSP Plascom Lda., a 
IEN Moçambique Lda. e a Ga-
vedra Moçambique Lda. Na 
reabilitação foram realizadas 
as seguintes acções: desactiva-
ção da rede de abastecimento 
de água; remoção das peças 
hidráulicas, nomeadamente, 
sanitas turcas, autoclismos e 
urinóis; remoção de portas de 
madeira danificadas; desentu-
pimento e colocação em fun-
cionamento da rede de sanea-
mento; execução de nova rede 
de abastecimento independen-
te; fornecimento e assentamen-

to cerâmico nas paredes e nos 
pavimentos; fornecimento e 
assentamento de novas sanitas 
e respectivos autoclismos; for-
necimento e assentamento de 
luminárias nas casas de banho 
dos alunos e dos professores. 

O Moza Banco diz que, no 
âmbito da sua responsabili-
dade social, continuará a co-
laborar com o sector da Edu-
cação em esforços conjuntos 
para alcançar uma educação 
de qualidade. (Redacção) 
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A central de informações e 
serviços secretos do Reino Uni-
do (Government Communica-
tions Headquarters, ou GCHQ, 
na sigla em inglês) e a Agência 
de Segurança Nacional (NSA) 
norte-americana terão acedido 
ilegalmente ao sistema infor-
mático de um fabricante de 
cartões SIM para telemóveis, 
com o objectivo de aceder aos 
códigos dos cartões e facili-
tar operações de espionagem.

A notícia está a ser dicul-
gada pelo “site” de informa-
ção norte-americano “The 
Intercept”, que atribui as suas 
revelações a um antigo for-
necedor dos serviços secre-
tos dos Estados Unidos e de 
Edward Snowden, antigo ana-
lista informático que esteve 
na origem das denúncias de 
espionagem por parte da NSA.

Segundo o “site”, o ataque 
foi perpetrado em 2010, numa 
acção conjunta entre elemen-
tos da GCHQ e da NSA, e 
está detalhado num documen-
to da agência britânica a que 
o “The Intercept” teve acesso. 
A operação permitiu que as 
duas agências pudessem “vi-
giar secretamente uma grande 

parcela de comunicações mó-
veis do mundo, incluindo de 
voz e dados”, escreve o “site”.

A confirmar-se, as agências 
terão descodificado dados e 
acedido a conteúdos de cha-
madas ou “e-mails”. O “site” 
de informação diz que o ata-
que informático teve início 

nos “e-mails” dos funcioná-
rios do fabricante, onde te-
rão sido roubadas milhares 
de códigos de encriptação.

As duas agências de serviços 
secretos não fizeram qualquer 
comentário oficial ao caso.

A empresa que terá sido ata-
cada pelas duas agências, a Ge-

malto, disse ao “site” que está a 
levar as alegações muito a sério. 
A Gemalto, uma multinacional 
com sede na Holanda que opera 
actualmente em 85 países, tem 
mais de 40 unidades de produ-
ção onde fabrica por ano cerca 
de dois mil milhões de cartões 
SIM. Entre os seus clientes 
estão as empresas AT&T, T-
-Mobile e Verizon e perto de 
450 fornecedores de redes” 
wireless” em todo o mundo.

Um cartão SIM é um cartão 
com um “chip”, que vem inclu-
ído em todos os telemóveis e 
“smartphones”. Através desse 
“chip” é possível identificar o 
plano e os serviços que o uti-
lizador tem numa determinada 
operadora. No pequeno pe-
daço de plástico, com um mi-
núsculo circuito, ficam ainda 
armazenados os contactos e 
outras informações que o uti-
lizador tem no seu telemóvel.

O “The Intercept” indica que 
a empresa não foi alvo directo 
de um ataque mas de uma ten-

tativa de lançar uma operação 
para atingir o maior número 
de telemóveis possível. Numa 
nota publicada “on line” na 
sexta-feira, a Gemalto indica 
que, neste momento, não con-
segue confirmar estas infor-
mações. Acrescenta que não 
tinha conhecimento de que as 
duas agências de serviços se-
cretos teriam desenvolvido tal 
operação. A empresa confirma, 
no entanto, que já foi alvo de 
tentativas de ataques no pas-
sado, mas sublinha que não 
consegue “provar uma ligação 
entre esses ataques no passa-
do com o que é divulgado”.

“Levamos esta informação 
[do “The Intercept”] muito 
a sério e vamos destinar to-
dos os recursos necessários 
para investigar e entender 
plenamente o alcance destas 
técnicas altamente sofistica-
das para tentar obter dados 
do cartão SIM”, conclui a 
nota da empresa. (Público)

Empresa diz que já foi alvo de tentativas de ataques no passado  

Caso denunciado por um “site” de informação americano, que 
cita como fonte dados recolhidos por Edward Snowden.

Secretas americana e britânica acusadas 
de roubar códigos de cartões SIM
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A empresa norte-americana 
A123 Systems, que cria bate-
rias para carros eléctricos, está 
a processar a Apple por ale-
gadamente aliciar elementos 
da sua equipa para criação a 
sua própria linha de produção.

Segundo a A123 Systems, a 
Apple está a recrutar técnicos 
para criar uma divisão de ba-
terias eléctricas “semelhante 
ou idêntica” à sua, o que vem 
reforçar a informação avan-
çada na semana passada pelo 
Wall Street Journal. O jornal 
norte-americano indicou que 
a empresa liderada por Tim 
Cook está a trabalhar na cons-

trução de um carro eléctrico e 
autónomo, que terá o formato 
de um citadino. Segundo o jor-
nal, o projecto chama-se Titan.

A A123 Systems apresentou 
um processo judicial contra a 
Apple num tribunal federal de 
Massachusetts, onde alega que a 
empresa tecnológica começou a 
abordar os seus funcionários em 
Junho passado, levando a que 
vários projectos em desenvolvi-
mento fossem suspensos, com a 
violação dos contratos de traba-
lho. “A Apple está actualmente 
a desenvolver uma divisão de 
baterias de grande escala para 
competir no mesmo campo que 

a A123,” é alegado no processo.
Além desta empresa, a Ap-

ple também terá abordado en-
genheiros da Tesla, empresa 
de carros eléctricos. O pró-
prio fundador da Tesla, Elon 
Musk, admitiu em entrevista à 
Bloomberg que a Apple tentou 
angariar mão-de-obra na cons-
trutora oferecendo aumentos 
salariais na ordem dos 60%.

“Na verdade recrutou muito 
poucas pessoas”, acrescentou 
Elon Musk. No entanto, a Reu-
ters fez uma pesquisa no Linke-
dIn e demonstrou que 60 antigos 
funcionários da Tesla actualiza-
ram os seus currículos com fun-
ções actuais na Apple. Há ainda 
informações de que a Apple já 
terá bordado engenheiros na LG, 
Samsung, Panasonic e Toshiba.

A Bloomberg avançou esta 
semana que a Apple quer 
iniciar a produção do seus 
próprios carros nos próxi-
mos cinco anos. (Público)

Apple processada por aliciar 
trabalhadores da concorrência

Empresa californiana está a abordar engenheiros para criar carros eléctricos.
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(Continua na página seguinte)

A Turquia fez uma incur-
são militar em território do 
Norte da Síria, na noite de 
sábado para domingo, para 
retirar as relíquias do século 
XIII do mausoléu de Suley-
man Shah, avô do fundador 
do Império otomano, e os 
cerca de 40 soldados tur-
cos que o guardavam, numa 
zona controlada pelo auto-
proclamado “Estado Islâmi-
co”, anunciou o primeiro-
-ministro, Ahmet Davutoglu.

A operação foi motivada 
pela deterioração da situa-

ção de segurança junto ao 
enclave turco, de algumas 
centenas de metros qua-
drados, onde estavam os 
restos mortais do avô de 
Osman I, fundador do im-
pério, justificou Davutoglu.

“As relíquias do dignitário 
turco foram temporariamente 
trazidas para a Turquia para 
serem depois levadas para 
a Síria”, disse, citado pela 
AFP. A coluna militar turca 
passou por Kobani, cidade 
síria fronteiriça que o “Es-
tado Islâmico” tentou tomar 

entre Setembro e em Janeiro 
passado, quando foi rechaça-
do por combatentes curdos.

O Governo sírio quali-
ficou a incursão turca no 
seu território como uma 
“agressão flagrante”, e que 
iria responsabilizar Anca-
ra pelas suas repercussões. 
Um comunicado divulgado 
pela televisão estatal síria 
revelava que a Turquia ti-
nha informado Damasco 
acerca da operação, mas 

Incursão turca na Síria para retirar 
relíquia desperta fúria de Damasco

Operação resgatou soldados que guardavam o mausoléu de Suleyman Shah, avô 
do fundador do império otomano. Síria denunciou “agressão flagrante”.

   

O Presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, já tinha alertado que 
qualquer acto contra o mausoléu 
seria considerado um ataque 
ao território turco.
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(Continuação da página anterior)

não aguardou a luz-verde.
A Turquia rompeu as re-

lações com o regime de 
Bashar al-Assad a partir do 
momento em que estalou 
a guerra civil em 2011, e já 
acolheu cerca de dois mi-
lhões de refugiados sírios.

O enclave, que nos termos 
de um tratado de 1921 é ter-
ritório turco, fica a cerca de 
30 quilómetros da fronteira, 
nas margens do rio Eufrates.

Segundo o primeiro-mi-
nistro, a operação “foi lan-
çada às 21.00 horas locais 
de sábado [19.00 horas em 
Portugal Continental], com 
a passagem de 572 solda-
dos pelo posto fronteiriço 
de Mursitpinar”. Entraram 
em território sírio cerca de 
quatro dezenas de carros 
de combate e dezenas de 
outros veículos blindados.

Davutoglu explicou, em 

conferência de imprensa, 
que “a decisão foi tomada 
apenas em Ancara, dentro 
do enquadramento do di-
reito internacional, sem ser 
pedida qualquer permissão 
ou apoio de qualquer parte”.

“O Exército turco teria de 
ultrapassar fosse qual fosse o 
obstáculo, independentemen-
te de com quem se deparasse, 
arriscando combates”, acres-
centou o primeiro-ministro.

Segundo Ahmet Davuto-
glu, um soldado turco morreu 
num acidente durante a in-
cursão, mas a operação “cor-
reu bem”, apesar dos “riscos 
potencialmente elevados”.

O mausoléu fica numa 
área onde tem havido inten-
sos combates entre curdos 
e membros do “Estados Is-
lâmico”. Era guardada em 
permanência por um contin-
gente que era periodicamente 

rendido. O presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, já 
tinha alertado que qualquer 
acto contra o mausoléu se-
ria considerado um ataque 
ao território turco, algo que 
acabou por não suceder.

A Turquia tinha ameaçado 
os “jihadistas” de represá-
lias, caso atacassem os sol-
dados turcos que protegiam 
o lugar simbólico. (Público)
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O Governo 
sírio qualificou 
a incursão 
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e que iria 
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pelas suas 
repercussões. 
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O grupo islâmico somali Al-
-Shabab divulgou um vídeo em 
que apela a ataques terroristas 
contra centros comerciais nos 
Estados Unidos, Canadá, Lon-
dres e Paris, semelhantes aos 
que que fez em 2013 contra 
Westgate Mall em Nairobi, no 
Quénia, no qual morreram 67 
pessoas, e 175 ficaram feridas.

A organização, que se reivindi-
ca como o ramo da Al-Qaeda na 
costa leste de África, menciona 
em concreto vários centros co-
merciais como potenciais alvos, 
designadamente, o Forum des 
Halles em Paris, o Mall of Ame-
rica no Minnesota, nos EUA, e 
o Oxford Street, na capital bri-
tânica. “A guerra ainda mal co-

meçou”, ameaça o porta-voz do 
Shabab no vídeo. “Westgate foi 
apenas uma gota no oceano.”

A ameaça está a ser leva-
da a sério nos Estados Unidos: 
“Entrámos numa fase em que 
estes grupos podem enviar ope-
rativos para países estrangei-
ros, depois de serem treinados 
noutros sítios”, disse à CNN o 

responsável pela Segurança In-
terna, Jeh Johnson. “Vimo-lo no 
Canadá, vimo-lo na Europa.”

Sobre a ameaça concreta ao 
Mall of America – um dos maio-
res centros comerciais do mundo 
que, segundo o seu “site”, poderia 
conter sete vezes o estádio de ba-
sebol dos Yankees ou 258 estátuas 
da Liberdade –, Johnson conside-

rou que quem o frequentar “deve 
ser prudente”. O centro comercial 
revelou que tomou medidas para 
reforçar a segurança do complexo.

“Sempre que uma organi-
zação terrorista apela à reali-
zação de ataques num local 
específico, temos de levar a 
sério essa ameaça”. (Público)

A movimentada Oxford Street é um dos alvos referidos no vídeo  

Terroristas ameaçam fazer atentados 
contra centros comerciais nos 
EUA e na Europa

Al-Shabab promete ataques semelhantes ao do Westgate Mall, no Quénia.
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A Ucrânia revelou que não 
pode iniciar a retirada do ar-
mamento pesado da linha da 
frente, enquanto os bombarde-
amentos pelas forças rebeldes 
continuarem. O Exército deu 
conta de confrontos perto da 
cidade de Mariupol, ponto es-
tratégico no Sudeste do país.

O recuo da artilharia pesada 
da frente dos combates é um 
dos principais pontos presentes 
no acordo assinado em Minsk 
a 12 de Fevereiro. As autori-
dades ucranianas e os rebeldes 
informaram no passado domin-
go (22 de Fevereiro) que assi-
naram um documento para dar 
início ao processo, e o tenente-
-coronel Anatoli Stelmakh re-
velou que o Exército “já prepa-
rou o terreno necessário” para 
que a retirada seja iniciada.

No entanto, a continuação 
dos bombardeamentos por parte 
das forças separatistas fez Kiev 
recuar na sua intenção. “En-

quanto as posições ucranianas 
continuam a ser visadas, não se 
pode falar ainda de uma retira-
da das armas”, explicou outro 
porta-voz do Exército, Vladis-
lav Selezniov, citado pela BBC.

Segundo os acordos de Minsk, 
as duas partes devem fazer re-
cuar as armas pesadas de forma 
a criar uma zona desmilitariza-
da, de 50 a 140 quilómetros, em 
função do tipo de armamento.

O Exército de Kiev revelou 
na passada segunda-feira (dia 
23 de Fevereiro) que dois sol-
dados foram mortos e dez fi-
caram feridos nas últimas 24 

horas e que as posições ucra-
nianas foram atacadas 27 vezes.

Um atentado bombista em 
Kharkov, a 200 quilómetros da 
linha da frente, no domingo, 
demonstrou a instabilidade que 
se vive no Leste do país. Uma 
explosão durante uma marcha 
pró-governamental matou duas 
pessoas e fez dez feridos. Na 
manhã de segunda-feira, foi co-
municada a morte de um jovem 
de 15 anos que não resistiu aos 
ferimentos graves, segundo o 
município local. As autoridades 
ucranianas apontaram o dedo à 
Rússia, que acusam de ter trei-
nado e armado os suspeitos, 
que foram entretanto detidos.

Depois da tomada de Debalt-
seve, os combates diminuíram 
de intensidade, concentrando-se 
sobretudo no Sudeste do país. 
Kiev acusa os rebeldes de esta-

rem a tentar expandir território 
nessa zona, numa tentativa de 
controlar Mariupol. Com 500 
mil habitantes, esta cidade por-
tuária no mar de Azov tem gran-
de importância estratégica por 
permitir fazer a ligação terrestre 
entre os territórios separatistas e 
a península da Crimeia, anexada 
há cerca de um ano pela Rússia.

É na cidade de Shirokine, 
a cerca de 20 quilómetros de 
Mariupol, que se têm desen-
rolado os combates. Eduard 
Basurin, porta-voz das forças 
separatistas, confirmou que 
houve confrontos no local, du-
rante os quais um rebelde foi 
morto e dois ficaram feridos.

Kiev acusa também a Rús-
sia de ter feito chegar novos 
reforços militares para apoiar 
uma possível ofensiva na re-
gião. Moscovo negou que te-

nha apoiado directamente com 
armas e soldados a insurreição 
no Leste da Ucrânia, apesar das 
repetidas acusações da Ucrânia, 
da União Europeia e da NATO.

O presidente do Conselho Eu-
ropeu, Donald Tusk, viajou na 
segunda-feira para Kiev e anun-
ciou que vai iniciar esta semana 
consultas junto dos Estados-
-membros tendo em vista a apli-
cação de novas sanções à Rús-
sia, caso a violação de Minsk 2 
continue. Desde a anexação da 
Crimeia que a União Europeia, 
os EUA e o Canadá impuseram 
sanções a dirigentes separatistas 
e do Kremlin e a alguns secto-
res económicos, impedindo, 
por exemplo, empresas russas 
de se financiarem no Ocidente.

O primeiro-ministro britâni-
co, David Cameron, foi o mais 
recente líder a avisar que o in-

cumprimento do cessar-fogo 
pode levar à aplicação de mais 
sanções contra a Rússia. “A 
Rússia não deve duvidar que 
qualquer tentativa pelos separa-
tistas de expandir o seu territó-
rio,  seja para Mariupol ou para 
outros locais,  será respondida 
com mais sanções significativas 
da UE e dos EUA”, disse Came-
ron dirigindo-se ao parlamento.

Perante a dificuldade na apli-
cação dos acordos de Minsk, 
os chefes da diplomacia dos 
países envolvidos no proces-
so negocial (Ucrânia, Rússia, 
França e Alemanha) vão reunir-
-se na terça-feira em Paris. “A 
situação está a evoluir de hora 
para hora, tornando este en-
contro cada vez mais signifi-
cativo”, disse à Reuters uma 
fonte diplomática. (Público)

Retirada do armamento é um dos pontos do acordo assinado em Minsk  

Exército ucraniano recusa retirar 
armamento da linha da frente

Kiev diz que continuação dos bombardeamentos pelas forças rebeldes 
impede retirada. UE pondera mais sanções à Rússia.
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Nicolas Sarkozy sonha em 
voltar a ser presidente, mas os 
franceses não estão ansiosos 
por vê-lo regressar ao Palá-
cio do Eliseu: apenas 22% dos 
eleitores desejam que volte a 
candidatar-se em 2017, segun-
do uma nova sondagem, que 
foi conhecida no domingo.

Na verdade, hoje a ideia de 
ver Sarkozy recandidatar-se 
agrada menos do que quando 
ele regressou à vida política, re-
tomando a liderança do seu par-
tido de centro-direita, a UMP. 
Em Julho, 33% eram favoráveis 
à ideia de Sarkozy ser de novo 
presidente, quando a impopu-
laridade de François Hollande 
batia recordes. A queda de 11 
pontos, desde que Sarko voltou 
ao activo é explicada pela em-

presa BVA, reponsável pela ela-
boração do estudo de opinião, 
com “um certo cansaço dos 
eleitores, que talvez o vejam 
como um homem do passado”.

O ex-presidente sofre do pro-
blema de não ter apresentado ne-
nhuma ideia forte, afirma o “Le 
Monde”, quando a Frente Na-
cional, de Marine Le Pen, cres-
ce e conquista o eleitorado da 
UMP. Sarkozy repete as ideias 
de pulso forte para controlar a 
imigração, que só será tolerada 
se aceitar “a língua, a cultura 
e o modo de vida franceses”, 
e tenta renovar os laços com 
uma França que ele diz estar 
“em fúria e prestes a explodir.”

A esquerda é o seu maior 
inimigo – recusa apoiar can-
didatos centristas ou socialis-

tas, se estes tiverem melhores 
hipóteses de serem eleitos do 
que um da UMP, numa disputa 
tripartida com um rival da FN. 
A maioria dos franceses (49%) 
preferiria que a UMP apoiasse o 
candidato do PS, numa situação 
destas, diz a sondagem BVA.

Isto passa-se enquanto os 
apoiantes da UMP se deixam 
seduzir cada vez mais pelo par-
tido de Le Pen. Segundo o baró-
metro “TNS Sofres”, de 17 de 
Fevereiro, 50% dos simpatizan-
tes da UMP gostariam de ver 
alianças com a FN ao nível local 
para as eleições departamentais 
de Março, e 43% gostariam 
mesmo que Le Pen e Sarkozy se 
entendessem a nível nacional.

Esta situação é um incómodo 

para Sarkozy, que se apresenta 
como o reunificador do centro-
-direita, o homem que vai sarar 
todas as divisões. Apesar de 
cortejar o discurso de Marine 
Le Pen, recusa identificar-se 
com ela. “Eu e a senhora Le 
Pen não estamos ao mesmo 
nível de responsabilidade. Ela 
considera ter cumprido a sua 
missão quando gritou um pou-
co mais alto do que aqueles que 
estão a gritar porque sofrem. Eu 
considero que a minha respon-
sabilidade é não destruir ainda 
mais uma sociedade francesa 
minada por divisões, angús-
tias e medos”, afirmou esta 
semana num comício, perante 
cerca de 2000 militantes, re-
lata o “Le Monde”. (Público)

Faltam ideias novas ao ex-presidente  

Apenas 22% dos franceses querem que 
Sarkozy volte a candidatar-se 
à presidência

Segundo um estudo de opinião, os eleitores vêem o antigo presidente 
como “um homem do passado”. 
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A maioria dos 
franceses (49%) 
preferiria que a 
UMP apoiasse o 
candidato do PS.



29Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2015

Internacional

Um tribunal egípcio conde-
nou a cinco anos de prisão Alaa 
Abd El Fattah, uma dos rostos 
da revolta democrática que le-
vou à queda de Hosni Mubarak, 
em 2011. Era acusado de actos 
de violência ocorridos numa 
manifestação não-autorizada.

Os 24 acusados no proces-
so foram condenados a penas 
que vão de três a 15 anos de 
prisão. O Ministério Público 
acusava-os de terem atacado 
polícias. Fattah, 33 anos, tinha 
já sido condenado à revelia a 
15 anos de prisão, tendo ago-
ra sido novamente julgado.

Blogger e engenheiro infor-
mático, Alaa Abd El Fattah 
foi várias vezes preso, antes 
e depois do derrube de Mu-
barak. Depois da leitura da 
sentença, familiares e apoian-
tes dos condenados gritaram: 
“Abaixo o poder militar”.

A sentença foi pronunciada 
num contexto em que as autori-
dades são acusadas de reprimir 
implacavelmente toda a oposi-
ção: a islâmica, mas também a 
laica e de esquerda, que inicial-
mente apoiou o actual poder. 
“Sissi pôs na prisão os jovens 
que lhe permitiram sentar-se 
no cadeirão [presidencial]”, 
lamentou a mãe de um dos 
condenados, citada pela AFP.

O actual presidente, Abdel 
Fattah al-Sissi, é acusado de 
ter instaurado um regime mais 
autoritário do que o do anti-
go ditador Mubarak, derruba-
do por uma revolta popular.

“Para um país que teve duas 
revoluções, é uma vergonha 
que jovens sejam presos por se 
manifestarem”, disse Khaled 
Daood, porta-voz do partido 
oposicionista Al-Dostour, que 
acompanhou a leitura da sen-

tença. “Nem um único respon-
sável do regime de Mubarak 
foi condenado, nem um úni-
co polícia”, afirmou também.

Sissi, um general, assumiu o 
poder, e fez-depois eleger, na 
sequência do derrube de Mo-
hammed Morsi pelos militares. 
Morsi, presidente islâmico, 
foi eleito democraticamente 
e afastado em Julho de 2013.

Nos meses que se seguiram ao 
afastamento de Morsi, mais de 
1400 pessoas, maioritariamente 
manifestantes islâmicos, foram 
mortas em acções de repressão. 
Pelo menos 15 mil apoiantes 
de Morsi foram presos. Mi-
litantes laicos e de esquerda 
que apoiaram o afastamento 
do chefe do Estado islâmico 
insurgiram-se contra a actuação 
do novo poder e foram tam-
bém parar à prisão. (Público)

Alaa Abd El Fattah, durante a leitura da sentença  

Um dos rostos da revolta anti-Mubarak 
condenado a cinco anos de prisão

Autoridades são acusadas de reprimirem implacavelmente toda a oposição: a islâmica, 
mas também a laica e de esquerda, que inicialmente apoiou o actual poder de Sissi.
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O actual Presidente, Abdel 
Fattah al-Sissi, é acusado de 
ter instaurado um regime mais 
autoritário do que o do antigo 
ditador Mubarak, derrubado 
por uma revolta popular.
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  Jorge Mourinha

A grande noite de Hollywood 
saldou-se por um empate técni-
co: ambos nomeados em nove 
categorias, “Birdman” (ou “A 
Inesperada Virtude da Ignorân-
cia”), do mexicano Alejandro 
González Iñarritu, e “Grand Bu-
dapest Hotel”, de Wes Anderson, 
receberam cada um quatro tro-
féus na 87.ª edição dos Óscares 
da Academia. A vantagem, ain-
da assim, ficou para “Birdman”, 
que levou para casa os dois pré-
mios principais: “Melhor Filme” 
e “Melhor Realizador”, enquan-
to “Grand Budapest Hotel” se 
ficou pelas categorias técnicas.

Julianne Moore não surpre-

endeu ninguém com o Óscar 
de “Melhor Actriz” por “O 
Meu Nome é Alice”, e Patri-
cia Arquette e J. K. Simmons 
confirmaram o favoritismo 
nas categorias de actriz e actor 
secundários. A atribuição do 
galardão de “Melhor Actor” a 
Eddie Redmayne pela sua inter-
pretação de Stephen Hawking 
em “A Teoria de Tudo” foi uma 
surpresa numa corrida onde 
Michael Keaton partia favorito 
por “Birdman”. O actor inglês 
Eddie Redmayne disse que o 
seu Óscar pertencia a Hawking 
e à sua família. “E eu sou o 
seu simples zelador”, concluiu.

Foi uma noite que derrotou 
sem piedade três dos outros 

candidatos fortes: “O Jogo da 
Imitação”, de Morten Tyldum 
(um único prémio em oito no-
meações), “Boyhood – Momen-
tos de uma Vida”, de Richard 
Linklater, e “‘Sniper’ Ameri-
cano”, de Clint Eastwood. E 
foi uma cerimónia, longa de 3 
horas e 40 minutos, em que as 
surpresas vieram de todo o lado.

Primeira surpresa: a condução 
da cerimónia por um Neil Patri-
ck Harris surpreendentemente 
nervoso. O actor de “Foi Assim 
que Aconteceu”, recentemente 
premiado com um “Tony” pela 
peça musical “Hedwig and the 
Angry Inch”, pareceu estar de-
sorientado ao longo da noite. 
Depois de uma abertura pro-

metedora com a participação de 
Anna Kendrick e Jack Black, 
afundou-se numa série de piadas 
mais ou menos desengraçadas. 
Só em dois outros momentos a 
cerimónia se ergueu acima de 
uma modorra elegante mas ma-
çadora: primeiro, numa paródia 
inspirada em “Birdman”, onde 
entrou em palco apenas de cue-
cas e meias; depois, no momen-
to de apresentação do prémio de 
“Melhor Canção Original”, em-
parelhando a actriz Idina Menzel 
com John Travolta (que na ceri-
mónia 2014 “mastigou” inexpli-
cavelmente o nome de Menzel).

Segunda surpresa: a sensação 

Óscares: “Birdman” foi o vencedor da noite, com quatro estatuetas

O filme do mexicano Alejandro González Iñárritu recebeu quatro estatuetas, o 
mesmo número de “Grand Budapest Hotel”. Julianne Moore, Eddie Redmayne, 

Patricia Arquette e J. K. Simmons foram os actores premiados.

“Birdman” foi o grande vencedor 
nos Óscares 

(Continua na página seguinte)

   

Foi uma 
cerimónia, longa 
de 3h40, em que as 
surpresas vieram 
de todo o lado.



31Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2015

Cultura

de que a Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas não 
poupou esforços para compen-
sar as polémicas que rodearam 
as nomeações, e sobretudo a 
ausência nas categorias princi-
pais do aclamado filme de Ava 
du Vernay “Selma – A Marcha 
da Liberdade” (nomeado apenas 
para “Melhor Filme” e “Melhor 
Canção Original”). Praticamen-
te tudo o que é nome negro de 
peso em Hollywood, de Eddie 
Murphy a Oprah Winfrey, apa-
receu no palco do Dolby Theatre 
em Los Angeles para entregar 
prémios, pormenor que incen-
diou as redes sociais americanas 
durante a cerimónia e apenas 
veio amplificar ainda mais uma 
questão que parece não largar 
os Óscares desde há uns anos.

Subentendia-se no discurso da 
presidente da Academia, Cheryl 
Boone Isaacs, durante a cerimó-
nia, a vontade de celebrar menos 
a política e mais o cinema. A re-
ferência mais ou menos velada 
de Isaacs à defesa da liberdade 
de expressão parecia referir-se, 
sem as nomear directamente, 
às controvérsias que mais aba-
laram Hollywood nos últimos 
meses: o ataque informático aos 
estúdios Sony ligado à comédia 
“Uma Entrevista de Loucos”, 
a questão da representação da 
população negra americana no 
cinema, e o reacender do de-
bate sobre a guerra no Iraque à 
volta de “Sniper Americano”.

Mas, como de costume, a ce-
rimónia trocou-lhe as voltas. O 
cantor John Legend, ao receber 
o prémio de “Melhor Canção 

Original” pela canção que es-
creveu para “Selma”, “Glory” 
(minutos depois da sua inter-
pretação do tema ter arrancado 
lágrimas a vários dos presentes 
na plateia), fez a ligação com o 
cinquentenário da marcha lide-
rada por Martin Luther King, de 
Selma até Birmingham. “Selma 
é hoje, porque a luta pela jus-
tiça é hoje”, disse, citando em 
seguida os números oficiais que 
dão a população negra ameri-
cana hoje detida em estabele-
cimentos prisionais como su-

perior ao número de escravos 
negros no tempo da Guerra Civil.

A noite seguiu para uma ho-
menagem ao cinquentenário de 
“Música no Coração” com um 
“medley” de temas desse enor-
me sucesso do cinema musical 
interpretado – surpreenden-
temente, há que dizê-lo – por 
Lady Gaga, que chamou ao pal-
co, em seguida, a “Maria” ori-
ginal do filme, Julie Andrews.

O agradecimento de Legend 
não foi o único a gerar um es-
tremecimento que a Academia 

talvez não esperasse. Patricia 
Arquette, ao receber o prémio 
de “Melhor Actriz Secundária” 
por “Boyhood”, lançou um gri-
to pela igualdade de estatuto e 
de tratamento para as mulhe-
res em Hollywood, tendo sido 
fervorosamente aplaudida por 
uma entusiasmada Meryl Stre-
ep na plateia. A documentarista 
Laura Poitras chamou ao palco 
o jornalista Glenn Greenwald 
para aceitar com ela o Óscar 
de “Melhor Documentário” por 
“Citizenfour”, sobre as revela-
ções do analista Edward Snow-
den, e alertou para o perigo que 
o controle informático cria para 
as democracias. E Graham Mo-
ore, agraciado com o troféu de 
“Melhor Argumento Adaptado” 
por “O Jogo da Imitação”, de-
dicou o prémio a todos aqueles 
que se sentem mal na sua pele 
e socialmente inadaptados, evo-
cando a sua própria recuperação 
de uma tentativa de suicídio, 
para oferecer a certeza de que 
tudo pode, de facto, melhorar.

Esse foi, no entanto, o único 
galardão recebido por “O Jogo da 
Imitação”, tal como “Boyhood” 
se ficaria pelo prémio para Pa-
tricia Arquette e “Sniper Ame-
ricano” se contentou com o 
Óscar técnico da montagem de 
som. “Birdman” confirmou o 
favoritismo com que partia ao 
levar para casa as estatuetas de 
“Melhor Filme”, “Melhor Rea-
lizador”, “Argumento Original” 
e “Fotografia”, mas nenhum dos 
três actores nomeados foi re-

compensado. “Grand Budapest 
Hotel”, por seu lado, triunfou 
nas categorias técnicas (Figu-
rinos, Maquilhagem, Cenogra-
fia e Banda Sonora Original).

“Whiplash – Nos Limites”, de 
Damien Chazelle, concretizou 
três das suas cinco nomeações: 
“Actor Secundário” para o ve-
terano J. K. Simmons e as ca-
tegorias técnicas de Montagem 
e Mistura de Som. “Big Hero 6 
– Os Novos Heróis”, produção 
dos estúdios Disney, foi a me-
lhor “Longa Metragem de Ani-
mação” e “Ida” o “Melhor Filme 
Estrangeiro”. Num dos discursos 
mais emocionados da noite, o 
realizador polaco Pawel Pawli-
kowski, nitidamente surpreendi-
do com a sua vitória, recusou-se 
a ser afastado do pela orquestra, 
para agradecer a todos aqueles 
que contribuíram para a realiza-
ção do filme e também à família.

A melhor argumentação con-
tra este tipo de cerimónias veio 
do mexicano Alejandro Gon-
zález Iñárritu, ao receber o ga-
lardão de “Melhor Realizador” 
invocando o ego artístico que 
está no centro do seu filme. “O 
ego adora a competição,” dis-
se. “Para que alguém ganhe, 
há sempre alguém que tem de 
perder. Mas a verdade é que a 
arte não pode ser comparada. 
E o nosso trabalho apenas será 
verdadeiramente julgado pelo 
tempo.” Minutos depois, saía 
do Dolby Theatre com o Óscar 
de “Melhor Filme”. (Público)

(Continuação da página anterior)
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  André Mulungo

A bancada parlamentar do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique na Assembleia da Re-
pública submeteu a este órgão de 
soberania um projecto de lei de 
“apartidarização” das instituições 
públicas. O projecto visa a cria-
ção de uma lei que garanta a sepa-
ração entre o Estado e os partidos 
políticos. O que projecto preten-
de, em termos práticos, é “proi-
bir a criação e funcionamento de 
núcleos ou células de partidos 
ou outras formas de organização 
em todas as instituições públicas 
e nas empresas públicas ou par-
ticipadas pelo Estado”, “proibir 
o uso do património de Estado”. 
Caso o projecto seja aprovado, o 
MDM quer um ambiente em que 
os funcionários públicos gozem 
em pleno dos seus direitos, in-
dependentemente das suas cores 
político-partidárias. O projecto 
quer também o fim da entoação 
de cânticos de partidos políticos e 
o enaltecimento de partidos polí-

ticos em cerimónias de Estado, o 
fim da colocação de dísticos e ma-
terial propagandístico de activi-
dade partidária e da realização de 
reuniões nos edifícios públicos”. 

O MDM pretende, ainda, com o 
projecto proibir “o desconto aos 
funcionários e agentes de Estado 
sem o respectivo consentimento 
para fins partidários”. O projecto 

prevê sanções. Por exemplo, “os 
actos visando criar situações de 
privilégios, discriminação, uso 
indevido do património do Es-
tado com base na opção política 

são punidos com as seguintes 
sanções: multa até seis salários 
mínimos; prisão até um ano; 
perda do cargo que ocupa para o 
qual tiver sido nomeado e inde-
minizações ao Estado. O projecto 
está no gabinete da presidente da 
Assembleia da República desde a 
passada segunda-feira, dia 16 de 
Fevereiro. Falando à imprensa, o 
porta-voz da bancada do MDM 
na Assembleia da República, Fer-
nando Bismarque, esclareceu que 
o projecto da sua bancada não se 
deve confundir com o da Renano 
de despartidarização do Estado. 
Na fundamentação, o MDM re-
fere-se à “apartidarização” como 
“os actos permanentes que reflec-
tem a natureza equidistante do 
Estado em relação aos partidos 
políticos”. O MDM diz que “a 
‘apartidarização’ vai muito além 
da despartidarização, enquanto 
conjunto de actos pontuais e tran-
sitórios para eliminar e corrigir 
as práticas de claro benefício dos 
partidos políticos no Estado”.

A Frelimo é o único partido que funciona também dentro das instituições do 
Estado, com células que funcionam como policiamento ideológico. 

MDM apresenta proposta de lei para 
eliminar células partidárias no Estado 

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

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

Procura de agentes 
de vendas
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