
SÃO conhecidos, esta semana, em Maputo, os vencedores da VI edição do BCI Mozambique Music Awards.
À semelhança das anteriores, a edição deste ano do BCI MMA conhecerá momentos de muita música e
animação, com o início da gala marcado para as 21 horas, e que prosseguirá pela noite adentro, no
mesmo local. O evento vai contar com Ardiles, Mr. Kuka, Mr. Bow, Gabriela, Team Sabawana, Sweet Boys
e Som do Índico, ainda artistas estrangeiros convidados, Cabo Snoop e Gabriel Tchiema. A noite musical,
vulgo after party, será animada pelos DJ’s Lady K e L'm K de Moçambique e os DJ’s Elly Chuva e Paulo
Alves, de Angola, que vão proporcionar muita euforia, e fazer da música momento de festa.
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Mais Justo. Mais Simples

Maluana e Incoluane votaram
Duas localidades de Maputo e Gaza que na guerra civil foram palco de confrontos sangrentos e destrutivos
entre a guerrilha de Dhlakama e a tropa governamental. Os eleitores de Maluana e de Incoluane
levantaram cedo e muito cedo perfilaram largas horas antes da abertura das mesas das assembleias
de voto. Outros tempos...

Vamos lá votar…

PARABÉNS
Expresso

diário electrónico

18 anos
consigo

MALUANA – Durante a
guerra dos 16 anos, ter-
minada com o entendi-
mento de Roma, Itália,
em 92, a localidade de
Maluana, província de
Maputo, foi dos princi-
pais palcos de confron-
tação armada entre a
guerrilha de Afonso
Dhlakama e a tropa go-
vernamental.

Muito sangue jorou,
sobretudo, pelo asfalto
da Estrada Nacional 1
(N1). Muitas viaturas au-
tomóveis foram destruí-
das e inocentes queima-
dos vivos no interior das
mesmas ou fora delas. As
populações se refugi-
aram para as diversas
partes de Maputo e fora
da província, em busca
de sossego.

Em Maluana, ainda
são patentes as marcas
dessa guerra. Infraestru-
turas destruídas e o que
resta de algumas de tan-
tas viaturas automóveis

destruídas. Aquí e acolá
ainda se vislumbram algu-
mas ossadas humanas. Os
estabelecimentos comer-
ciais não escaparam à fú-
ria dos homens que em-
punhavam armas de fogo
de destruição.

Aquí, há gente com
duas “pernas”, uma em re-
presentação da Resistên-
cia Nacional Moçambica-
na (RENAMO) e outra à
Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO),
fruto das hostilidades en-
tre os dois principais par-
tidos moçambicanos.

Por isso, o voto de on-
tem foi direccionado para
aquelas forças políticas e
candidatos por sí susten-
tados.

Uma anciã, por nós in-
terpelada, ainda se lem-
bra de alguns episódios.
Diz que os sucessivos
massacres que se verifica-
ram em Maluana, foram
originadas por um outro
não menos dramático:

“dois homens da RENA-
MO foram apanhados e
queimados. Antes de se-
rem metidos no fogo, um
deles disse que, com o
seu sacrifício, muito san-
gue iria jorar naquela
área…”.

A interlocutora conta
que, desde então, suce-
deram-se ataques da RE-
NAMO a viaturas que
passassem por Maluana
e os seus ocupantes que-
imados dentro das mes-
mas. “Muita gente ino-
cente perdeu a vida co-
mo forma de pagar o
assassínio, bárbaro, dos
dois homens da RENA-
MO”, acentua.

Engraçado é que, em
Maluana, os confrontos
bélicos decorriam na N1
enquanto a população
das redondezas desen-
volviam, com normalida-
de e indeferença as suas
actividades quotidianas.
“Cartávamos água e fazí-
amos as nossas ma-

chambas ao som das ar-
mas e do cheiro nause-
abundo de carne huma-
na destroçada pelas ba-
las de ambos os lados”,
recorda esta ancião, que
ontem foi votar. A RENA-
MO avisara que o alvo
não eram as populações,
mas os militares que se
faziam na N1, em “colu-
nas” de patrulhamento.

Nos anos que se se-
guiram ao término do
conflito armado, dos 16
anos, Maluana esteve
debaixo de “muitos espí-
ritos maus” que força-
vam acidentes de viação
“inexplicáveis” na N1.

Há relatos de auto-
mobilistas que visualiza-
vam uma faixa de roda-
gem inexistente, acaban-
do por embater, frontal-
mente, na viatura do la-
do contrário.

Até que, finalmente,
se pensou em “realizar
uma cerimónia tradici-
onal que mobilizou muita
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BEIRA - Trata-se da Escola
Secundária de Muchatazina,
no Bairro da Munhava, co-
financiada pela Vodacom,
no âmbito do seu progra-
ma de Responsabilidade
Social, e cuja cerimónia de
inauguração foi dirigida pe-
lo Ministro da Educação e
pelo PCA da Vodacom.

O Ministro da Educação,
Augusto Jone Luís,  e o Pre-
sidente do Conselho da Ad-
ministração da Vodacom,
Salimo Abdula, inauguram
recentemente a  Escola Se-
cundária de Muchatazina,
construída pela empresa
OGA Construções SARL e
cujo projecto foi totalmente
financiado pela Vodacom e
pelo Ministério da Educa-

gente”, situação que preci-
pitou uma mudança radical
no cenário rodoviário em
Maluana. Os índices de aci-
dentes de viação baixaram
de forma drástica, de acor-
do com a nossa fonte, se-
cundada por outros resi-
dentes da região.

Maluana pretende que,
com o voto de ontem, Mo-
çambique acabe, em defi-
nitivo, com os conflitos entre
irmãos e que as diferenças
se resolvam com base no
diálogo fraterno.

3 de Fevereiro
A localidade 3 de Fevereiro,
em Maputo, também esteve
debaixo de fogo, com inú-
meras pessoas inocentes a
perder a vida e seus bens.

Ontem também voto nas
presidenciais, legislativas e
para as assembleias provin-
ciais. O cenário, logo pela
manhã, era caracterizado
por muita calmia e gente,

bem vestida, caminhando em
direcção às mesas de assem-
bleia de voto.

A guerra civil, essa, passou
para a história, como nos
conta um dos residentes, que
embora não tenha testemun-
hado, ao vivo, o dramático
momento, nele perdeu os
pais, tios e primos, para além
de vizinhos e da destruição
de infraestruturas. “Mas ago-
ra o momento é outro”, sub-
linha o mesmo interlocutor.

Incoluane
Logo à entrada da província
de Gaza, se situa a localidade
de Incoluane, outro palco de
confrontos armados, inten-
sos, entre a RENAMO e as
FAM.

No local está posicionada
uma equipe mista das Forças
de Intervenção Rápida (FIR),
Polícia de Trânsito e das
Alfândegas, responsável pela
fiscalização e controlo de
viaturas automóveis.

Um jovem, por nós abor-
dado, nos conta: “isto está
calmo. Estámos confiantes
numa aderência dos locais às
urnas, porque todos, aquí,
apostamos que só com as
eleições podemos fazer al-
guma coisa pelo nosso país”.

Macia
Na vila municipal de Macia,
ainda em Gaza, o movimento
de pessoas e de viaturas au-
tomóveis era muito reduzido
durante praticamente toda a
manhã de ontem.
O vai-vem de pessoas teve
como destino, mercado e
locais de votação, isto no
centro da vila.

Muitos eleitores regres-
savam das mesas de votação
contentes por terem realiza-
do o seu dever, enquanto
outros tantos aguardava pela
sua vez, num exercício cons-
tante que se repetiu durante
o resto do dia de ontem. sal-
vador raimundo

Governo e Vodacom inauguram
Escola Secundária na cidade Beira

ção. A cerimónia formal de
inauguração foi testemunha-
da pelo Governador da Pro-
víncia de Sofala, Félix Paulo,
bem como por outras entida-
des governamentais locais e
de outros quadros da me-
lhor rede de telefonia móvel,
em Moçambique.

A construção da Escola
Secundária de Muchatazina,
que demorou aproximada-
mente um ano e meio a ficar
concluída, faz parte do pro-
grama de apoio ao desenvol-
vimento educacional de Mo-
çambique da Vodacom, que
procura garantir a expansão
da rede escolar da Província
de Sofala e a integração dos
jovens num sistema de ensino
mais ajustado aos padrões

do sistema educacional dos
países mais avançados nesta
área.

“Estamos a apostar forte
nas pessoas e no factor que
mais contribui para a riqueza
e evolução de um país: a
Educação. Só assim se pode
lutar por um futuro mais ri-
sonho. E o que pretendemos
com este programa, e com
esta escola em particular, é
conceder a oportunidade a
todos os jovens moçambica-
nos, sem excepção, de luta-
rem pelo seu futuro…”, expli-
cou Salimo Abdula, Presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração da Vodacom.

“As empresas têm de ter
um papel activo e responsá-
vel dentro das sociedades

em que estão inseridas e a
Vodacom quer dar esse
exemplo, contribuindo para
o desenvolvimento de um
país que, no futuro, deve
ser uma referência em vá-
rios sectores, começando
exactamente pela Educa-
ção. No fundo, esta é a nos-
sa forma de retribuir a pre-
ferência de milhões de mo-
çambicanos. Estamos a dis-
ponibilizar ferramentas para
o desenvolvimento pessoal
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BEIRA - Algumas entidades
empregadoras e patronais
que tinham descontado
dinheiro nos salários dos
seus trabalhadores e não
encaminhado ao Instituto
Nacional da Segurança So-
cial (INSS), na Província de
Sofala, centro do país, já
procederam à regulariza-
ção da situação, em Agosto
último, através da canaliza-
ção dos respectivos mon-
tantes ao sistema, após ac-

e profissional de todos os
moçambicanos e isso deixa-
nos orgulhosos”, concluiu.

No mesmo sentido, Au-
gusto Jone Luís, Ministro da

Educação, realçou a impor-
tância de iniciativas deste
género: “É muito importante
que não sejam apenas enti-
dades públicas a apostar no

desenvolvimento do país e,
neste caso em particular, da
Educação. Fiz questão de
marcar presença nesta
cerimónia de inauguração

por forma a louvar pessoal-
mente a Vodacom, e os seus
responsáveis, pela conduta
activa, sobretudo, na criação
das infra-estruturas”. red

Sofala devolve mais de 5 milhões ao INSS
ções de fiscalização levadas
a cabo pela Inspecção-Geral
do Trabalho.

No total, foram devolvi-
dos mais de cinco milhões
e setecentos mil meticais
(5.700.000,00 Mt), durante o
mês, enquanto outras em-
presas devedoras interpela-
das solicitaram acordos com
a Delegação Provincial do
INSS visando a amortização
das suas dívidas, de forma
faseada, facto que tem resul-

tado na recuperação de
outros montantes em dívi-
da, nos últimos dias.

Quanto a novos ingres-
sos no sistema, a Província
de Sofala inscreveu, du-
rante Agosto passado, um
total de 57 contribuintes,
resultando na entrada con-
sequente de 1.870 novos
beneficiários (trabalhado-
res).

O facto resultou da re-
alização de um total de 20

palestras, em algumas empre-
sas da Província, destinadas
à sensibilização dos trabalha-
dores e das respectivas enti-
dades empregadoras e pa-
tronais sobre a importância
de se inscrevem no sistema
de segurança social, tendo
em conta o futuro social dos
trabalhadores e dos seus de-
pendentes, tanto na actual
fase activa profissional, como
após o período de reforma
laboral. red

LICHINGA - A Inspecção-
-Geral do Trabalho (IGT) vol-
tou a alertar a algumas em-
presas da Província de
Niassa sobre as conse-
quências resultantes da
reincidência no emprego de
trabalhadores sem nenhum
vínculo contratual entre as
duas partes, mais concreta-
mente entre a entidade em-
pregadora ou patronal e o
trabalhador.

Esta irregularidade tem
sido detectada de forma
sistemática em algumas
empresas daquela região
do norte do país, em viola-
ção da legislação laboral
em vigor no país, para o ca-
so vertente a Lei do Traba-
lho (Lei nº23/2007, de 1 de
Agosto), bem como dos
demais instrumentos legais
sobre a matéria, como é o
caso da Lei de Protecção
Social.

Durante as acções de
fiscalização do cumprimen-
to da legislação laboral, le-
vadas a cabo pela IGT em

Governo autua empresas sem contratos laborais
10 estabelecimentos do
Niassa, de 6 a 9 de Outubro
corrente, a falta de contratos
de trabalho voltou a ser
detectada, bem como o pla-
no de férias para os traba-
lhadores, incluindo a falta de
relações nominais e de
actualização das pastas dos
processos individuais dos
trabalhadores.

Dois casos considerados
graves mereceram multas
imediatas, por as devidas
entidades empregadoras
terem-se mostrado reinci-
dentes, enquanto outras 6
empresas, com casos consi-
derados não graves, rece-
beram advertências,  na
perspectiva de corrigirem as
irregularidades detectadas
pelas br igadas da IGT,
incluindo outras duas que
foram corrigidas imediata-
mente.

No período foram ins-
peccionados 84 trabalha-
dores, de diversos ramos de
actividades, para além de
interacção com 47 trabalha-

dores, através de duas pa-
lestras, em que se incidiu na
clarificação sobre a obriga-
toriedade legal e as vanta-
gens das contribuições pa-
ra a segurança social, atra-
vés do INSS, bem como so-
bre a necessidade dos con-
tabilistas e guarda-livros
colaborarem na sensibiliza-
ção das respectivas entida-
des empregadoras ou pa-
tronais no sentido de paga-
rem as dívidas contraídas.

Estrangeiros reduzem
na curta duração

As últimas semanas têm
vindo a registar um decrés-
cimo considerável de cida-
dãos de nacionalidades es-
trangeiras no mercado la-
boral, que são contratados
por empresas nacionais e
estrangeiras que operam
na Província de Cabo Del-
gado para trabalhos de
curta duração.

A título de exemplo, se-
gundo dados da Direcção
Provincial do Trabalho, nen-

hum estrangeiro foi contrata-
do para trabalhos de curta
duração em Cabo Delgado,
sinal de que internamente foi
possível encontrar solução,
havendo tal trabalho ou, o
que estava em curso foi exe-
cutado sem recurso a outros
expatriados.

Durante a semana ante-
passada, a Província contra-
tou 12 trabalhadores estran-
geiros, todos no âmbito da
quota estabelecida pela lei
em alusão.

Os contratos para traba-
lhos de curta duração, que
vão até aos 180 dias, o máxi-
mo, são regulados pela pró-
pria legislação laboral em
vigor no país, mais concreta-
mente a Lei do Trabalho (Lei
nº23/2007, de 1 de Agosto),
cujos contratos visam cida-
dãos estrangeiros especiali-
dades, mais concretamente
para a execução de activida-
des ou tarefas com escassez
de mão-de-obra nacional pa-
ra, e para situações em que
o expatriado surge. red
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A armadilha dos
ciclos do crédito

INEXPLICAVELMENTE, a
zona euro parece estar à es-
pera de Godot, ou seja, que
a procura global (Godot)
gere crescimento e torne a
dívida sustentável.

A economia mundial pas-
sou a caracterizar-se por pe-
ríodos de expansão signifi-
cativa no crédito intercala-
dos por crises e pela gestão
das suas consequências.

Os EUA e o Reino Unido
estão a sair da crise que os
atingiu há sete anos, mas a
zona euro encontra-se ato-
lada na estagnação pós-
crise, enquanto a China se
debate com a dívida que
acumulou para tentar com-
pensar a quebra na receita
das exportações na sequên-
cia da crise de 2008.

Aparentemente, a econo-
mia mundial é incapaz de fa-
zer crescer a procura de mo-
do a absorver a oferta
potencial quando não há um
‘boom' insustentável no cré-
dito algures.  Tomemos
como exemplo os últimos 25
anos.

Vários ‘booms' no crédi-
to culminaram num colapso.
Foi o caso do Japão na dé-
cada de 1990, dos emer-
gentes asiáticos em 1997, da
América do Norte depois de
2007 e, por último, da China.
Todos os surtos no crédito
são celebrados como uma
nova era de prosperidade
que depois dá lugar a uma
crise e consequente mal-es-
tar.

Os autores de um novo
e fascinante relatório intitu-

lado Deleveraging: What De-
leveraging?, defendem que
estes ciclos do crédito são
acontecimentos independen-
tes entre si e dividem as con-
sequências em três catego-
rias: no "Tipo 1", como na
Suécia, o produto cai e não
regressa à tendência anterior
à crise, embora a taxa de
crescimento recupere; no
ligeiramente mais grave
"Tipo 2", como no Japão
desde a década de 1990,
não se regista uma queda
absoluta no produto, mas o
crescimento potencial fica
aquém dos níveis anteriores
à crise; no "Tipo 3", como na
zona euro (e provavelmente
nos EUA e Reino Unido), as-
siste-se tanto a uma quebra
no produto como a uma
queda permanente no cres-

cimento potencial.
Há várias razões que ex-

plicam estas perdas perma-
nentes: da insustentabilidade
da tendência anterior à crise
e da falta de confiança de-
sencadeada pela crise finan-
ceira, que afectou o investi-
mento e a inovação, ao
sobreendividamento - tão-só
a razão mais importante. Tal
como demonstrado no rela-
tório, a desalavancagem é
uma operação difícil.

Hoje em dia, as econo-
mias de elevado rendimento
têm taxas de juro baixas, no-
meadamente na zona euro,
fruto das promessas do
presidente do Banco Central
Europeu, Mario Draghi, em
Julho de 2012. Infelizmente,
porém, o crescimento do PIB
nominal na zona euro é tam-
bém ele débil, dado a infla-
ção ser extremamente baixa
e o PIB real registar um cres-
cimento anémico.

Inexplicavelmente, a zona
euro parece estar à espera
de Godot, ou seja, que a
procura global (Godot) gere
crescimento e torne a dívida

Penso, Logo existo
Martin Wolf *

sustentável.
O relatório refere ainda

"uma combinação letal en-
tre níveis de dívida cada vez
mais altos e um crescimen-
to do PIB (nominal e real)
cada vez mais lento", e
acrescenta que esta situa-
ção perversa é mais grave
nos países periféricos. Não
admira, uma vez que as po-
líticas da zona euro descar-
taram o crescimento.

A gestão do pós-crise
passa, pois, pelo reconhe-
cimento imediato das per-
das, pela recapitalização da
banca e pela adopção de
políticas orçamentais e mo-
netárias que ajudem a um
crescimento económico
sustentável.

A maior lição, no entan-
to, é que não podemos de-
ixar a dívida ultrapassar a
capacidade de uma econo-
mia a longo prazo.

Cabe à política macro-
prudencial desempenhar
esse papel. Ou acreditar
que isso vai acontecer, pelo
menos. * Colunista do
diário económico

Consumo de petróleo cresce ao
ritmo mais baixo em cinco anos
VIENA - A procura por pe-
tróleo vai crescer ao ritmo
mais lento desde 2009 devi-
do ao arrefecimento da eco-
nomia mundial, revelou a
Agência Internacional de
Energia (AIE).

O consumo de petróleo
deverá crescer em cerca de
650 mil barris por dia este
ano, adiantou a agência no
seu relatório mensal esta se-
mana divulgado.

A redução de 250 mil bar-
ris face à anterior previsão é
a quarta consecutiva e signi-
fica que o crescimento vai
crescer apenas metade do

que aquilo que antecipava
em Junho.

Neste cenário, os preços
do petróleo no mercado
voltaram anteontem a afun-
dar. O contrato genérico do
‘brent' cedia mais de 1% até
aos 87,8 dólares, ao mesmo
tempo que o crude, negoci-
ado em Nova Iorque, recua-
va para 84,74 dólares.

"A procura mais baixa do
que a esperada está a provo-
car o sell off nos mercados",
referiu a AIE, que presta ser-
viços de aconselhamento a
29 países em políticas ener-
géticas.

À Organização dos Pa-
íses Exportadores de Petró-
leo (OPEP), que é responsá-
vel por 40% do fornecimen-
to de petróleo a nível mun-
dial, a agência avisa que de-
verá cortar o nível de produ-
ção em 200 mil barris por
dia este ano e no próximo.

E isto numa altura de di-
vergências do seio do car-
tel, depois de a Arábia Sa-
udita, o principal membro,
ter anunciado descontos nos
preços do seu petróleo para
defender a sua quota de
mercado na Ásia. redacção
e ai


