
VISITA. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, inicia esta manhã, visita de

Estado a Moçambique que se prolonga até dia 7, tendo pela frente um vasto programa que inclue escala

a projectos financiados por Portugal, ainda encontros com a missão técnica militar portuguesa em

Moçambique, comunidade empresarial, mas também visita a centros de formação técnico-profissional,

como a metalomecânica. Delegações de Moçambique e de Portugal, chefiadas pelos presidentes Filipe

Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa, estarão frente-a-frente a analisar a cooperação bilateral. É a primeira

vez que Rebelo de Sousa visita Moçambique na qualidade de presidente de Portugal e primeira no

continente africano desde que está no cargo.
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A propalada marcha à sexta-feira, não passou de

intenção. Ainda assim, trabalhadores e estudantes

demoraram a se fazer à rua por temer escaramu-

ças. A Polícia esteve atenta, discreta, pronta para

recriminar quem ousasse contrariar a negação da

manifestação. A Comissão dos Direitos Humanos

terá sido vaiada pelos seus apelos de não ataque

policial a eventual manifestação.

Em síntese, a esperada mega-marcha não pas-

sou de intenção, acabando por defraudar as

expec-tativas dos detradores do governo-Frelimo

acu-sado de ocultar dívidas públicas. redacção

Fitch baixa ranting de Moçambique

Um ambicioso é capaz de tudo; vender a pátria só por causa da sua ambição e
dos seus interesses individuais; não sei se um ambicioso muda; a minha experi-
ência prova que não; muda de táctica, mas não elimina a sua ambição – Samora
Machel

Montanha pariu rato

* da classificação B para CCC; dívida pública passa os 100% PIB

LONDRES, 03 MAI – A

agência de notação Fitch

anunciou sexta-feira, ba-

ixar o ranting de Moçam-

bique da classificação B

para CCC, em reacção

aos pronunciamentos do

governo face à polémica

da dívida pública oculta.

E diz que a dívida pú-

blica passa os 100% do

Produto Interno Bruto

(PIB), contra a avaliação

feita pelo Grupo Moçam-

bicano de Dívida (GMD)

de 69% e dos 40% do

Fundo Monetário Interna-

cional (FMI).

A nova classificação

da agência Fitch surge

poucas semanas depois

de a S&P e a Moodys te-

rem baixado o ranting de

Moçambique, quando o

governo trocou 697 mi-

lhões de dólares em títu-

los detidos pela Ematum,

com 727 milhões de dóla-

res em nova dívida sobe-

rana.

“O perf il da dívida

pública de Moçambique

deteriorou-se acentuada-

mente, na sequência da

divulgação da dívida ga-

rantida pelo Estado adi-

cional que tinha sido pre-

viamente excluída das es-

tatísticas oficiais”, afirma

a Fitch em comunicado

emitido na passada sex-

ta-feira.

Apesar de os deta-

lhes dos empréstimos

ainda não terem sido to-

talmente revelados “é

certo que a natureza co-

mercial levará a um agra-

vamento do cronogra-

ma do serviço da dívida

do país e sustentabili-

dade”, acentua o comu-

nicado da Fitch.

Estima que os factos

agora tornados públicos

igualam a 83% do PIB em

2015, assinalam que o

metical caiu 32% no ano

passado e um novo en-

fraquecimento pode em-

purrar a dívida pública a

100% do PIB este ano.

O GMD esteve sema-

na passada reunido com

Adriano Maleane, tendo

denunciado que o actual

stock da dívida está cal-

culado em 11,64 mil mi-

lhões de dólares, clara-

mente a “ultrapassar os

padrões de sustentabili-

dade”.

Nos últimos anos, a

dívida ultrapassou quase

o dobro do valor de há

15 anos, altura que se

deu início à campanha in-

ternacional para o seu

perdão.

O grupo lembra que

74% da dívida contraída

desde 2012 “não é con-

cessional” e que o ele-

mento donativo caiu de

uma média de 80%, em

2015, para os cerca de

52% em 2012 e 40% no

ano passado.

“Isto pode causar re-

dução do investimento

público, perda de confi-

ança dos parceiros e re-

dução da ajuda externa”,

ainda derrapagem dos

indicadores macroeco-

nómicos e deterioração

do ambiente de negó-

cios, para além “de pi-

orar a desvalorização do

metical face ao dólar”,
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bem como o aumento da in-

flação importada, por fim,

“agravar a situação da po-

breza”, lamenta o GMD.

O grupo af irma haver

necessidade de responsa-

bilizar as entidades que se

beneficiaram das últimas dí-

vidas contraídas com garan-

tias do Estado, alterando to-

dos os cenários macroeco-

nómicos.

O Movimento Democrá-

tico de Moçambique (MDM)

entende que isso não basta,

pois é necessário que se tor-

nem público pormenores

como accionistas de tais en-

tidades.

O ministro da Economia

e Finanças tem um raciocínio

diferente. Adriano Maleane

explica que, o mais impor-

tante, “é a capacidade de

pagamento da dívida. O

governo faz de tudo para

que as empresas benefici-

árias sejam elas a pagar as

suas dívidas com os credo-

res internacionais”.

Ao GMD, Maleane apre-

senta a sua versão, anotan-

do que a actual dívida

corresponde a 39% do PIB.

Doravante, o governo

“só poderá contrair dívidas

que se mostrem concessi-

onais, para além de que vai

recorrer a parcerias públi-

co-privadas” para assegu-

rar a prossecução do ser-

viço público.

O Ministério da Econo-

mia e Finanças acaba de cri-

ar uma comissão respon-

sável pela selecção de pro-

jectos prioritários “para um pla-

no integrado de investimento

capaz de mostrar cenários de

médio e longo prazos.

Crise de liquidez

A Fitchi denuncia que Mo-

çambique reestruturou a sua

dívida sem comunicar os in-

vestidores dos  622 milhões

dólares e 500 milhões dólares

de empréstimos concedidos a

duas empresas estatais [ProIn-

dicus e Mozambique Asset Ma-

nagement].

Em resposta à revelação da

dívida não divulgada, o Banco

Mundial vai reter 40 milhões

dólares de apoio directo ao

orçamento deste ano, segundo

o Wall Street Journal da sexta-

feira, sem identificar a fonte.

O Fundo Monetário Inter-

nacional também vai conge-

lar 155 milhões dólares de

um empréstimo de emer-

gência de 286 milhões dóla-

res, de acordo com o Finan-

cial Times.

Os doadores europeus

também podem “recusar

desembolsar 305 milhões

dólares de apoio orçamen-

tal”, Anne Fruhauf, vice-pre-

sidente sénior da Teneo In-

telligence.

Moçambique enfrenta

crise de liquidez, com os

preços das commoditties e

queda do carvão.

A fraqueza do metical

também minou a capacida-

de do governo de pagar a

dívida, 88% denominada

em moeda estrangeira,  se-

gundo a Fitch. redacção/ai

CTA estranha Estado assumir dívida privada
MPM, 03 MAI - O governo

de Moçambique partilhou a

situação económica do país,

com ênfase para a dívida

pública, particularmente a

externa, bem como as ac-

ções que se propõe a tomar

para inverter a actual situa-

ção.

Na sua comunicação, o

governo mencionou o pro-

blema estrutural e crónico

de o País gastar mais do

que produz internamente,

aliado à queda acentuada

dos preços dos principais

produtos de exportação, re-

dução do investimento di-

recto estrangeiro e da ajuda

externa como consequência

de causas conjunturais a ní-

vel internacional e, f inal-

mente, as secas e cheias ali-

adas à tensão político-mili-

tar.

Segundo o governo, o

valor da dívida pública é USD

11,64 mil milhões, sendo

85% deste valor correspon-

dente à dívida pública exter-

na.

Perante este esclareci-

mento sobre o endivida-

mento público, a CTA, como

representante formal do

Sector Privado, tem a dizer

o seguinte:

“A CTA tem vindo a

acompanhar o desenrolar

da problemática da dívida

pública do País, em particu-

lar a dívida externa que co-

locou a já difícil situação

económica do país a níveis

bastante críticos.

A CTA congratula o go-

verno pela informação

prestada à Nação. No en-

tanto, lamenta o facto de a

mesma ser tardia e não in-

cluir detalhes que permiti-

riam uma melhor compre-

ensão sobre assunto.

A CTA lamenta o facto de

o governo, que defende a

abertura ao diálogo entre

moçambicanos, se tenha

pautado por uma postura

que privilegiou resposta

aos questionamentos e exi-

gências dos parceiros de co-

operação, em particular o FMI

e o Banco Mundial. Ainda as-

sim, a CTA apela ao Governo

que mantenha a sua postura

de discutir os nossos proble-

mas, primeiro, entre moçambi-

canos e pela via do diálogo.

A CTA manifesta a sua pro-

funda preocupação pela alte-

ração de grande parte da es-

trutura da dívida para não

concessional, ultrapassando os

3 mil milhões de dólares ameri-

canos e pelo facto de num pais

que ainda tem grande parte do

seu orçamento de Estado su-

portado por doadores é con-

tra-natura que o mesmo Esta-

do assuma compromissos de

pagamento de juros comerci-

ais para a dívida de privados

contraída no mercado interna-

cional.

A nossa profunda preocu-

pação vai ainda para os dados

divulgados, que indicam que o

stock da dívida pública externa

é três vezes superior às expor-

tações anuais, quando compa-

rado a dados de 2015, in-

cluindo nesta comparação

as exportações provenien-

tes dos grandes projectos.

Esta situação de gestão

pouco criteriosa de recur-

sos f inanceiros nacionais

por parte do governo está

a afectar, estruturalmente, o

serviço da dívida externa,

conduzindo à insustentabili-

dade da dívida pública e,

obviamente, com risco emi-

nente de exacerbar a crise

cambial.

Manifestamos a nosso

profunda preocupação pelo

facto de que, ao analisar-

mos a aplicação do volume

de endividamento contrata-

do recentemente, o mesmo

não tem impacto nas áreas

prioritárias apontadas pelo

governo no seu plano quin-

quenal já concertado com

os parceiros.

A CTA reconhece o con-

tributo válido dos nossos

parceiros de cooperação

que têm ajudado o País na
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formulação de políticas, su-

primento do déficit orça-

mental em sectores chave

como agricultura, saúde,

educação, água e sane-

amento, e desenvolvimento

de infraestruturas e apela à

manutenção deste suporte

que sem dúvida tem impac-

to no ambiente de negó-

cios.

A CTA mantém a sua con-

vicção que o povo moçam-

bicano continuará a mere-

cer a consideração, atenção

e confiança dos nossos par-

ceiros de cooperação. Nes-

te sentido, apelamos ao go-

verno a engajar-se na nor-

malização das relações com

todos os parceiros, de-

monstrando que Moçambi-

que é e continuará a ser um

país credível.

A CTA recomenda que

não se espere pelas indica-

ções dos parceiros, mas

que, com antecedência, se

desenhe um plano concreto

rumo à sustentabilidade da

dívida e estabilização da

despesa. Este plano deve

mostrar como o papel das

instituições será reforçado

e como situações de endi-

vidamento descontrolado

poderão ser evitadas e ge-

ridas no futuro.

O reforço da credibili-

dade de Moçambique a ní-

vel dos parceiros de co-

operação deve incluir esfor-

ços para demonstrar que

“somos capazes de resolver

os nossos problemas”, in-

cluindo a resolução da ten-

são político-militar que

ameaça qualquer activida-

de, em particular a produ-

tiva e o ambiente de negó-

cios.

Finalmente, é notório o

foco na dívida pública exter-

na, porém a CTA alerta para

maior atenção sobre a dívi-

da pública interna que, tam-

bém, tem crescido a um rít-

mo acelerado, com todos os

efeitos negativos que pode

ter na economia e nas gera-

ções vindouras.

Em relação à produção

e produtividade

A CTA concorda com o gover-

no que o essencial, neste mo-

mento, é a concentração to-

tal na produção. A questão é

como fazer esta produção

aumentar e de quem a res-

ponsabilidade de liderar esta

ruptura de paradigma de-

senhando e implementando

acções concretas?

Recomendamos que o

governo lidere esta acção

com um alinhamento estreito

com o sector privado.

O período recente do rá-

pido crescimento da nossa

economia foi acompanhado

por uma rápida expansão do

crédito à economia. Infeliz-

mente, este crédito não pri-

orizou os sectores produti-

vos.

Se em 2000, o crédito

concedido à base produtiva,

nomeadamente à agricultura

e à indústria ascendia a cerca

de 50% do total do crédito

concedido à economia, em

2015 para estes sectores re-

presentou, apenas, 15%,

aproximadamente.

De facto, a forte expan-

são do crédito financiou o

consumo e com isso as im-

portações, em detrimento da

base produtiva, porque face

às políticas promovidas pelo

governo é mais fácil e mais

rentável agir empresarial-

mente na área de comércio

externo (mais concretamente

no sector de importação de

bens de consumo) do que no

sector produtivo. Assim, o

país é obrigado a tomar me-

didas de reajustamento, com

destaque para a política mo-

netária.

A nível da produção, as

calamidades naturais que

abalaram o país podem

agravar a situação actual

de necessidade de impor-

tações. Esforços conjuga-

dos com o Sector Produti-

vo na alocação de recur-

sos, acesso a sementes re-

sistentes à seca e água po-

dem minimizar os efeitos,

tendo em conta que se

aproxima a 2ª campanha

agrícola.

Por isso, a concentração

total e concertação de ac-

ções deve ser no sentido

de maximizar a produção

na 2ª campanha agrícola.

Para o Sector Privado

produzir, precisa de recur-

sos financeiros e estes es-

tão cada vez mais escassos

e caros no mercado.

"Prime Lending Rate"

(taxa de Juro de referência

da Banca Comercial) média

é actualmente, 17,03%.

Quando comparado com

14,75% no período homó-

logo de 2016, segundo o

Banco de Moçambique, si-

gnifica o encarecimento do

dinheiro e, por via disso,

menos crédito à produção

ou uma maior incapacida-

de no cumprimento das

actuais obrigações pelo

mercado.

O governo está a imple-

mentar uma política mone-

tarista, restritiva, que tem

como base a necessidade

de absorver a liquidez do

mercado para controlar a

desvalorização e a inflação.

Porém, o saldo do Cré-

dito Líquido ao governo

cresceu de 23,3 mil milhões

de meticais em Dezembro

de 2015 para 29,4 mil mi-

lhões de meticais em Feve-

reiro de 2016, represen-

tando um crescimento

acentuado de 26,2%. Em

contrapartida, o crédito ao

Sector Privado no mesmo pe-

ríodo reduziu em 0,2%. Este

quadro não incentiva a pro-

dução; ao contrário, desvia a

liquidez do Sector Privado pa-

ra o Estado o que poderá

provocar um efeito expulsão

do investimento privado. A

CTA manifesta a sua mais pro-

funda preocupação pelo re-

sultado das estratégias imple-

mentadas pelo governo e re-

itera o facto de não ser possí-

vel produzir nestas condições.

Portanto, a inexistência de

políticas e estratégias gover-

namentais claras e objectivas

em relação ao desenvolvi-

mento económico sustentável

dos sectores prioritários, não

tem proporcionado a neces-

sária protecção ao sector pro-

dutivo, com vista a garantir

que Moçambique seja auto

sustentável, pelo menos nos

produtos de base utilizados

pela população.

Sobre a estrutura

da economia

A transformação estrutural

que se pretende deve começar

com a redução do peso do Es-

tado na economia.

Os diversos activos empre-

sariais do Estado avaliados

em 65,8 mil milhões de Meti-

cais, distribuídos em IGEPE,

Empresas Públicas e o Estado,

representam cerca de 11% do

PIB, mas a sua lucratividade é

bastante baixa, considerando-

-se a Receita de Capital canali-

zados para o Tesouro que re-

presentaram 1,4% da Receita

do Estado em 2015.

A transformação estrutural

deve começar por aqui, redu-

zindo os seus activos empre-

sariais a favor do Sector Priva-

do.

Esta diminuição de activos

deve ser feita, estrategica-

mente, para os activos em

sectores com impacto na re-

dução das importações.
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MPM, 03 MAI – A Renamo

af irma que a retoma do

diálogo político com o go-

verno está dependente de

uma resposta a ser dada pe-

la contraparte no processo.

António Muchanga reno-

va o desejo da Renamo

numa mediação composta

pela União Europeia, Igreja

Diálogo político em jogo de empurra
Católica e Jacob Zuma, presi-

dente da África do Sul. Para

isso, a Renamo enviou já car-

ta ao governo, da qual

aguarda resposta.

Entretanto, no término da

visita a Europa, o presidente

Filipe Nyusi falou da indica-

ção de três pessoas de sua

confiança para que, junta-

mente com elementos da

Renamo, se prepara o

encontro entre o Chefe do

Estado e o presidente da

Renamo, Afonso Dhlakama.

Na quinta-feira, o pri-

meiro-ministro, Carlos

Agostinho do Rosário,

revelou que o principal ob-

jectivo do governo e o de-

sarmamento da Renamo,

sem indicar o modo de faze-

-lo.

A Renamo ameaça tomar

o poder pela força em seis

províncias do centro e norte

onde reivindica vitória nas

eleições gerais de 2014,

cujos resultados alega terem

sido viciados. redacção

A grande presença do

Estado na economia desvia-

o do essencial, que é o de

elaboração de politicas, for-

talecimento do papel das

instituições para proporci-

onar o desenvolvimento e,

por outro lado, cria pressão

para o aumento da despesa

pública.

A CTA, como represen-

tante formal do Sector Priva-

do, reitera o seu cometi-

mento na busca de soluções

que visam contribuir para

reverter a actual situação

que o País atravessa, tanto

a nível empresarial, bem

como no relacionamento

com os parceiros de co-

operação.

E, no quadro do Diálogo

Público Privado, incentiva a

comunidade empresarial a

conceber projectos estrutu-

rantes que possam dinamizar

a base produtiva do país re-

dacção/fds

Gazeta a prova-de-vida equivale a corte salarial
MPM, 03 MAI – O funcioná-

rio público que não se apre-

sentar à prova-de-vida, não

terá o seu salário, garantia

dada semana passada pela

ministra da Administração

Estatal e da Função Pública,

Carmelita Namashilua.

“O Estatuto Geral dos

Funcionários e Agentes do

Estado estabelece que os

Funcionários e Agentes do

Estado devem apresentar-se

periodicamente nos pólos

de registo para efeitos de

Prova de Vida”, recorda a mi-

nistra aos funcionários e

agentes do Estado.

Desse modo, foi aprova-

do pelos ministros da Admi-

nistração Estatal e Função

Pública e da Economia e

Finanças o Diploma Ministe-

rial nº 80/2015, de 05 de

Junho, atinente à prova da

vida, que decorreu de 01 de

Julho a 30 de Novembro,

tendo o prazo sido esten-

dido para 20 de Dezembro

de 2015.

Realizadas em todo País

297.965 Provas de Vida de

funcionários e agentes do

Estado, correspondentes a

95.4% dos 312.273 Funci-

onários e Agentes do Esta-

do registados no e-CAF no

início do processo.

Mais de 14 mil (14.308)

Funcionários e Agentes do

Estado, correspondentes a

5.6%, ainda não realizaram

a prova de vida, por razões

desconhecidas.

Existência de 1.084 Funci-

onários e Agentes do Esta-

do com Impressões Digitais

Coincidentes ou repetidas

que não realizaram a Prova

de Vida;

Existência de 17.719 Fun-

cionários e Agentes do Esta-

do com Prova de Vida pro-

visória ainda sem conformi-

dade;

Existência de 1.849 Funci-

onários e Agentes do Esta-

do com Prova de Vida Não-

-Biométrica sem conformi-

dade, identificados, decor-

rendo a sua verificação junto

dos sectores.

“Gostaria de orientar aos

gestores de recursos huma-

nos a concluírem o processo

de regularização das consta-

tações referidas até 31 de

Maio de 2016. Findo este

prazo deve-se observar o

estabelecido no artigo 7 do

diploma Ministerial nº 80/

2015, de 5 de Junho, conju-

gado com o artigo 16 do

decreto nº 54/2007, de 29

de Novembro, ou seja, sus-

pender a remuneração até

à data de realização ou re-

gularização”, Carmelita.

Os gestores de recursos

humanos “devem assegurar

que os Funcionários e Agen-

tes do Estado, no exercício

das suas actividades, pa-

utem por uma conduta res-

ponsável, baseada no res-

peito pela ética e integrida-

de profissional, no respeito

pelos direitos, liberdades e

interesses legalmente prote-

gidos dos cidadãos e de

outras pessoas colectivas

públicas ou privadas”.

Recai sobre os gestores

de recursos humanos, “a

enorme responsabilidade

de compilar e analisar a

preocupação dos nossos

utentes expressados atra-

vés das petições e reclama-

ções apresentadas no nosso

sector de trabalho modo a

melhor a prestação de ser-

viço”, sublinha a ministra.

De igual modo, realizar

mensalmente estudo colecti-

vo de legislação e elabora-

ção das respectivas sínteses,

ainda assegurar a avaliação

de desempenho dos funci-

onários e agentes do Estado.

Mas igualmente evitar a

partilha dos perfis de acesso

por parte dos operadores do

Sistema e classificar os docu-

mentos e arquivar nos ter-

mos do Sistema Nacional de

Arquivos do Estado (SNAE),

de modo a facilitar a sua

localização em tempo útil e

a preservação da memória

institucional. redacção
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NPM, 03 MAI – Semana passada foram descobertos 77

Bilhetes de Identificação Civil numa residência, no Município

de Nampula, tendo as autoridades policiais detido o prin-

cipal suspeito, Carlos Faquire Assane.

Curioso é que todos os documentos são legais, emitidos

pelos serviços distritais de Identificação Civil de Memba

(41), Nacala-a-Velha (27) e Mossuril (nove).

Numa outra residência, a de Alberto Armando Sumbane,

a Polícia apreendeu 16 certidões de nascimento, já preen-

chidas e emitidas pelas conservatórias de Mossuril e uma

outra emitida pelo antigo Registo Civil de Moçambique.

O facto de os documentos terem sido detectados na

província de Nampula não é coincidência, uma vez ser por

lá onde mora o maior centro de chegada e repatriamento

de estrangeiros em situação irregular no país.

BI’s à venda no informal de Nampula
A partir do centro de Maretane se fazem negociatas que

permitem a legalização dos ilegais, bastando, para isso, que

os requisitantes tenham dinheiro para a aquisição de naci-

onalidade moçambicana.

Ninguém avança com os preços estabelecidos para a

aquisição de um Bilhete de Identidade, mas fala-se em “muito

dinheiro”.

Uma vez adquirido o BI, o estrangeiro passa a ostentar a

identidade constante no documento, bastando que a foto-

grafia seja retirada e colocada a do requerente.

A certidão de nascimento é mais cara comparativamente

ao Bilhete de Identidade.

Um outro processo de aquisição de nacionalidade

moçambicana, por vias obscuras, envolve funcionários dos

registos e notariado. redacção

BRM, 03 MAI – Após aus-

cultação às comunidades lo-

cais da Zona 76, posto ad-

ministrativo de Canda, dis-

trito de Gorongosa, à alega-

da existência de vala comum

com 120 corpos, próximo

de uma antiga mina de ex-

tracção ilegal de ouro, o

Sofala desmente existência de vala comum
desmentido.

“Não existe nenhuma va-

la comum naquela área, co-

mo tem vindo a ser propa-

lado”, refere nota do gover-

no distrital enviada a Maria

Helena Taipo, a governa-

dora de Sofala.

Segundo informações

iniciais, a referida vala comum

estaria próximo à N1, Estrada

que liga Moçambique do Sul

ao Centro até região Norte.

O desmentido surge horas

depois de a Polícia prometer

iniciar uma investigação para

apurar a veracidade da denún-

cia da descoberta.

Daniel Macuacua, por-

ta-voz da Polícia de Sofala,

informou que "um traba-

lho de interacção" entre o

comando provincial e dis-

trital da Gorongosa estava

em curso para apurar a

veracidade da descoberta

pelos camponeses. red

MPM, 03 MAI – Mcel,

Vodacom e Movitel, acabam

de renovar o apelo no senti-

do de os portadores de car-

tões pré-pago se registarem

no locais previamente esta-

belecidos em todo o terri-

tório nacional.

“O Novo Decreto núme-

ro 18/2015, de 28 de Agos-

to, obriga os utilizadores a

regularizar a sua situação,

para poderem continuar a

fazer comunicações”, recor-

da nota enviada a esta casa.

O anúncio, feito em No-

vembro pelas três operado-

ras móveis presentes em

Moçambique - mcel, Movitel

e Vodacom - de bloqueio de

cerca de 1 milhão de cartões

SIM não registados volta

agora a ser reforçado pelas

Operadoras renovam apelo registo de pré-pagos
três operadoras, que, em

conjunto, no dia 2 de Maio

[ontem, segunda-feira], pro-

cederiam ao bloqueio e

cancelamento definitivo de

1 milhão de subscritores que

não tenham ainda concluído

o registo.

Destaca-se que com esta

operação de bloqueio, as

três operadoras vão com-

pletar 3 milhões de subscri-

tores bloqueados.

“Para evitar que mais uti-

lizadores passem pela situa-

ção de ver os seus cartões

bloqueados e impedidos

de comunicar, as operado-

ras apelam aos seus clientes

para que regularizem o re-

gisto dos seus cartões com

a maior brevidade possível”,

indica a mesma fonte.

Esta medida, obrigatória

por lei, é aplicável a todos os

“clientes das operadoras mó-

veis com cartões activos antes

de 28 de Novembro de 2015,

data a partir da qual o processo

de registo completo passou a

ser obrigatório para a activa-

ção dos cartões SIM e a possi-

bilidade de realização de co-

municações”, ainda o mesmo

documento.

O cumprimento desta me-

dida, pelas três operadoras

móveis, surge numa acção co-

ordenada e alinhada com as

pretensões do Instituto Naci-

onal de Comunicações de Mo-

çambique (INCM), entidade re-

guladora do sector das comu-

nicações.

O processo de registo é

muito simples, basta que cada

utilizador se dirija até uma

loja ou revendedor autori-

zado da operadora de

que” é cliente e que pre-

encha o formulário de re-

gisto, fazendo-se acom-

panhar por um dos se-

guintes documentos, exi-

gidos por lei: Bilhete de

Identidade, Passaporte/

/DIRE, Carta de Condução,

Cartão de Combatente,

Cartão de Recenseamento

Militar, Cartão de Desmo-

bilizado, Cartão de Eleitor

ou Cartão de Identificação

de Refugiado. redacção
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Penso, Logo existo
Hemp Lastru *

PARECE que afinal a política

tem mesmo algo de científico.

Mas falarei disso noutra altu-

ra, que agora preciso de ir à

casa de banho.

Fiquei admirado quando a

força de polícia da localidade

americana de Green Mountain

Falls se demitiu toda ela quan-

do foi eleito o novo ‘mayor’.

Não gostar da pessoa é uma

coisa, mas deixar a terra sem

polícia é excessivo e até anti-

democrático, pois tinha sido

a escolha da população. Mas

dei-me conta que há mais ca-

sos destes, de pura resistência,

e tão depressa do lado dos

administrados como do dos

administradores.

Um exemplo foi a substi-

tuição dos navios de investiga-

ção polar da Bristish Antartic

Survey, o RSS Ernest Shackle-

ton e o RSS James Clark Ross.

Os dois vão ser substituí-

dos em 2019 por um novo na-

vio, que custará 300 milhões

de libras e cujo nome foi posto

à votação pública.

O problema é que o nome

mais votado foi “Boaty McBo-

atface”, com quatro vezes

mais votos que a segunda pro-

posta mais votada, “Poppy-

May”, e oito vezes mais que a

terceira, “Henry Worsley”.

A seguir estava “It’s Bloody

Cold Here”. Jo Johnson, o mi-

nistro da Ciência, o mesmo

que disse que “this campaign

will give everyone across the

UK the opportunity to feel part

of this exciting project”, des-

cobriu agora que a escolha

final cabe ao Natural Environ-

ment Research Council, o que

Democracia a
quanto obrigas

revela pouco respeito pela

vontade da maioria. A conclu-

são é, como escreveu Ross

Clark, “our leaders, of course,

love democracy – until it co-

mes up with an answer diffe-

rent to the one they were ex-

pecting”.

Acrescenta David Graham

que esta posição seria mais

aceitável não fora ser de um

governo que já baptizou na-

vios de Buttercup e Cockcha-

fer.

Talvez em protesto, o servi-

ço de comboio entre Portsmo-

uth e Waterloo foi brevemente

chamado Trainy McTrainface,

um queijo ‘cheshire’ apelidado

Cheesy McCheeseface, um pin-

guim de um zoo britânico vo-

tado na net como Penguin

McPenguinface e um cavalo de

corrida apelidado Horsey Mc-

Horseface.

Aliás, esta situação não é

nova: em 2007 a Greenpeace

fez uma campanha à volta do

nome a dar a uma baleia, ten-

do ganho “Mr. Splashy Pants”

com 78% dos votos; em 2012

a Mountain Dew cancelou a

votação para dar nome a uma

nova bebida após um ‘hacker’

piratear o seu site e declarar

vencedor “Hitler Did Nothing

Wrong”; e a votação para es-

colha do nome do Solid Waste

Services Department da cidade

de Austin acabou mal com a

vitória de “Fred Durst Society

of the Humanities and Arts” –

a opinião dos Limp Bizkit não

é conhecida.

A Austrália é a próxima na

linha, pois o ministro Greg

Hunt pretende submeter a vo-

tação pública o nome para o

próximo quebra-gelos. Vamos

ver no que dá…

Tudo isto pode parecer es-

tranho, um divórcio entre a

Ciência e o homem comum.

Não, a Ciência é tão bizarra e

estranha quanto a cabeça dos

cidadãos. Recentemente os ci-

entistas têm provado que pre-

ferimos os produtos cujos no-

mes usam letras do lado direito

de um teclado QWERTY (não

sei se o teste foi feito também

com canhotos); provaram que

podiam enviar dados através

de carne de porco a uma velo-

cidade de 30 megabits por se-

gundo, o que permite passar

filmes em alta definição (o que

me deixa mais tranquilo, pois

tenho o costume de ver TV com

a bandeja com o jantar à min-

ha frente); barbearam as for-

migas prateadas do Sahara pa-

ra provar que aguentam tem-

peraturas mais altas por reflec-

tirem a luz solar; e demons-

traram que tomamos decisões

mais arriscadas quando esta-

mos aflitos para ir à casa de

banho. Parece que afinal a

política tem mesmo algo de

científico. Mas falarei disso no-

utra altura, que agora preciso

de ir à casa de banho.

Nota biográfica: Hemp Lastru

(n. 1954, em Praga) é sobrin-

ho neto de Franz Kafka.

Democrata convicto,

activista e lutador político, é

preso várias vezes pela polícia

secreta checoslovaca, tendo

sido sentenciado em 1985 ao

corte de uma orelha sob a

acusação de “escutar às por-

tas”.

Abandona a política em

1999, deixando Praga para

residir em Espanha.

Mudou-se para Portugal

em 2005 porque “gostaria de

viver num país onde os pro-

cessos são como descrevia o

meu tio-avô nos livros.”

LUA, 03 MAI - O governo

angolano vai reestruturar a

Sonangol, a empresa estatal

de petróleos.

O objectivo é aumentar a

eficiência e os lucros da com-

panhia, actualmente a braços

com uma crise financeira.

O ministro dos Petróleos,

José Vasconcelos, revelou

que a Sonangol manterá o fo-

co na exploração e produção

de petróleo, mas surgirão

duas novas estruturas: uma

agência e um conselho supe-

rior.

A primeira concentrar-se-

-á na actividade de regulação

e a segunda na administração

e definição estratégica da

empresa.

À agência caberá ainda a

função de preparação, atri-

buição dos blocos petrolífe-

ros e resolução de conflitos

Sonangol reestruturada
entre as tutelas sectoriais e

os operadores.

De acordo com A Econo-

mist Inteligence, Angola es-

tará a produzir mais de dois

milhões de barris de petró-

leo por dia a partir de 2018,

ano em que o crescimento

do produto estará duas dé-

cimas de ponto acima da

previsão governamental de

3,3% para este ano. ai

BREVE
LBV, 03 MAI - George We-

ah, melhor jogador africano

do século XX, vai voltar a

candidatar-se à presidência

da Libéria, depois de ter

sido derrotado em 2005

pelo actual presidente, Ellen

Johnson Sirleaf, e de, em

2011, também não ter sido

eleito como vice-presidente

de Winston Tubman. ai


