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Ministro José Pacheco citado no “caso FDA”

Dhlakama espera que XI congresso da Frelimo contribua para paz efectiva
O líder da Renano, Afonso Dhlakama, espera que neste congresso, o Presidente da República consiga 
unir os radicais da Frelimo, para lhe apoiarem naquilo que os dois líderes têm vindo a negociar, porque, 

segundo ele, às vezes os problemas vem dos partidos.

A sétima sessão do Tribu-
nal Judicial da Cidade de 
Maputo continua a traba-
lhar no esclarecimento dos 
esquemas que lesaram o 
Estado em largos milhões 
de meticais. De revelação 
em revelação, o ministro 
da Agricultura e Segurança 
Alimentar, José Pacheco, 
é citado no caso FDA, 
concretamente no tocan-
te à aquisição de nove 
apartamentos de luxo com 
fundos públicos sendo 
apenas três tinham sido 
declarados e registado em 
nome do FDA.

Abanês Ndanda

Na verdade, são 
dois quadros de 
alto nível no Mi-
nistério da Agri-
cultura e segu-

rança Alimentar (MASA) que 
forma citados, designadamente 
o Secretário Permanente e o 
próprio ministro.
Em declarações ao Tribunal, 
a antiga Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) 
do Fundo de Desenvolvimento 
Agrário (FDA), Setina Titosse 
deu a conhecer que a compra 
dos apartamento teria sido au-
torizada pelo Secretário Per-
manente do MASA.
Em declarações posteriores às 
da Setina Titosse, a ex-direc-

tora adjunta do Fundo, Nei-
de Xerinda, disse ao Tribunal 
que o ministro da Agricultura 
e Segurança Alimentar chegou 
a visitar os apartamentos do 
Joss village.
O assunto sobre os imóveis 
tem muitas partes de penum-
bra. Depois de todo o proces-
so de compra que tinha sido 
dirigido pela antiga PCA 
coadjuvada pela executiva di-
rectora adjunta, apenas três 
imóveis foram registados em 
nome do Fundo de Desenvol-
vimento Agrário.
Com a explosão do escândalo 
e com as investigações já ini-
ciadas, a dupla formada por 
Setina e Neide foi desalojada 
e outro PCA e director-adjun-
to foram colocados. À nova 
administração, Setina Titos-
se  e Neide Xerinda só decla-
raram três apartamentos, os 
que estavam registados em 
nome do FDA.

No entanto, das vasculhas 
que  o  Gab ine t e  Cent ra l 
de Combate à Corrupção 
(GCCC) fez, encontrou ao 
todo seis apartamentos pagos 
pelo FDA.
Notificada para dar o ponto 
de situação dos seis aparta-
mentos no Joss village, a nova 
direcção ‘caiu de costas’, pois 
só sabia de três.
“Quando fui nomeado para 
o FDA, fui comunicado da 
existência de apenas três ca-
sas. Só fiquei surpreso com a 
notificação do Gabinete Cen-
tral de Combate à Corrupção 
procurando saber do ponto de 
situação de seis casas. Pedi-
mos aos técnicos informação 
escrita sobre o assunto”, disse 
como declarante Abdul César, 
actual director-adjunto do 
FDA.
Mas aí vinha outra bomba. 
Afinal, não eram três, nem 
seis apartamentos pagos no 

Joss village, mas sim nove. 
Refira-se que Setina tinha de-
clarado ao Tribunal a aquisi-
ção de apenas seis imóveis e 
sustentou ter sido com o ob-
jectivo de aumentar a fonte 
de receitas do Fundo.
Sobre porquê de os outros não 
terem sido logo registados em 
nome do Fundo, disse que  
tem a ver com a empresa que 
estava a construir. “Recordo-
-me que os apartamentos não 
ficaram concluídos ao mesmo 
tempo”, explicou.
Na sua audição, na última 
quinta-feira, como declarante, 
um dos sócios do condomínio 
Joss Village, Mamad Jossubo 
confirmou ao tribunal a aqui-
sição pelo FDA de um total 
de nove (9) apartamentos, 
no entanto não revelou com 
quem terá negociado a com-
pra dos últimos três que não 
constavam do processo e que 
a nova direcção do FDA não 
tinha conhecimento.
Jossubo declarou que o negó-
cio teria sido fechado desde as 
preliminares até ao pagamen-
to com mera troca de docu-
mentos e sem qualquer tipo 
de contacto físico.
Estranho é, no entanto, o fac-
to de o sócio da Joss susten-
tar que o negócio teria sido 
fechado depois que Setina ces-
sou, quando, por outro lado, o 
actual director-adjunto deu a 
conhecer que à nova direcção 
um total de seis dos nove imó-
veis não tinha sido declarado. 
Neste momento, a única cer-
teza é de que entre o director-
-adjunto do FDA e o sócio da 
Joss, alguém faltou com a ver-
dade.
Uma questão paira no ar; quem 
negociou os três apartamentos?

Terminou na última semana 
a primeira leva de sessões de 
produção de prova principal-
mente através da audição dos 
arguidos e declarantes. Na re-
tomada agendada para os dias 
10 e 11 de Outubro, Setina 
Titosse deverá enfrentar qua-
tro acareações com arguidos e 
declarantes.
Não tendo marcado presen-
ça no último dia por alegados 
motivos de saúde, a antiga 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Fundo de De-
senvolvimento Agrário, deverá 
ser forte para a acareação, pri-
meiro com Vicente Matine.
Vicente Matine é marido da 

ex-empregada doméstica de 
Setina Titosse, Leopoldina 
Bambo Matine. Confessou em 
declarações ao tribunal que 
convidou cinco pessoas para se-
rem financiadas pelo FDA.
“Não recebi nenhum valor de 
ninguém. Simplesmente, eu, 
como elo de ligação entre eles 
(Setina e supostos mutuários), 
quando engenheira setina dis-
sesse traga tanto, levava ou ia 
com as pessoas para entregar 
o valor”, disse Matine ao tri-
bunal respondendo a questão 
sobre quanto teria recebido das 
pessoas que angariou. Está de-
claração deve ser certamente 
um dos motivos do pedido da 

defesa de Setina para a acarea-
ção.
Envolvendo teias de familia-
ridade, outras acareações que 
calcula-se não próprias para 
cardíacos, são entre Setina e os 
três irmãos Manganhes.
Trata-se de Gerson Manga-
nhe, Dércio Manganhe e Bi-
naia Manganhe irmão de Milda 
Manganhe Cossa. Milda Man-
ganhe Cossa é, por sua vez, 
casada com Humberto Cossa, 
primo de Setina Titosse.
Gerson teve a sua conta usada 
como canal de passagem de lar-
gas somas de dinheiro.
“Já recebi valores na conta, 
mas não sei qual é a proveniên-

cia”, confessou Gerson Manga-
nhe que acrescentou terem pas-
sado da sua conta cerca de 23 
milhões de meticais.
Com Dércio Manganhe, a es-
tória foi muito parecida com 
a do Gerson. Dércio recebeu 
6.458.000,00 (seis milhões qua-
trocentos e cinquenta e oito 
mil) meticais. Já Binaia Man-
ganhe, que já frequentava a 
casa de Setina, foi integrada no 
esquema pela própria ex-PCA.
Os três irmãos Manganhe não 
conhecem os locais onde supos-
tamente seriam implementados 
os projectos e nenhum deles 
tem o cartão de sua própria 
conta. Abanês Ndanda

Quatro acareações aguardam Setina no dia 10

Foi lançada na semana passada 
a obra “A Arbitrariedade da Prisão 
Preventiva: A Desconsideração da 
Dignidade da Pessoa Humana e da 
Presunção da Inocência”, da auto-
ria do juiz Hermenegildo Chambal. 

A obra traz uma reflexão em tor-
no da prisão preventiva, buscando 
identificar e analisar, ao nível da lei 
e das práticas judiciárias, situações 
que configuram, à luz dos princípios 
dos direitos humanos, prisões arbi-
trárias e injustas. 

A banalização e o recurso excessi-
vo à prisão preventiva foram as ra-
zões que levaram o autor a escrever 
o livro, lançado sob chancela da W. 
Editora e com o apoio da Associa-
ção Moçambicana de Juízes (AMJ). 

Conforme explicou Hermenegildo 
Chambal, dados indicam que, entre 
2010 e 2014, de 35 a 45 por cento 
da população reclusória era consti-
tuída por presos preventivos, o que, 
para si, é um claro sinal da distor-
ção da natureza jurídica da prisão 
preventiva.

“A prisão preventiva é uma me-
dida de coação de carácter excep-
cional e que visa acautelar fins de 
natureza instrumental, não fazendo, 
por isso, sentido o seu uso excessivo 
como tem ocorrido”, disse o autor. 

Para Hermenegildo Chambal, 
esta situação deriva, em parte, da 
desactualização do regime jurídico 
da prisão preventiva, que data do 
século passado. “As constituições 
de 1990 e de 2004 trouxeram novos 
paradigmas, em termos de sistemas 
de Direito, liberdades e garantias 
dos cidadãos, que impõem uma re-
flexão acerca da prisão preventiva”.

Por isso, “é necessário fazer uma 
nova leitura na base dos novos 
princípios plasmados na Constitui-
ção da República e nos tratados 
internacionais com valor jurídico 
no País”, considerou Hermenegildo 
Chambal.

Por seu turno, o presidente da 
Associação Moçambicana de Juí-
zes, Carlos Mondlane, congratulou 
o autor da obra por analisar, com 
profundidade, o sistema jurídico 
moçambicano no que diz respeito 
à prisão preventiva e por trazer à 
tona as circunstâncias em que ela 
deve ser aplicada, assim como a 
responsabilidade das entidades que 
a violam. 

A prisão preventiva é 
aplicada abusivamente pela 
Procuradoria e pela Polícia

José Pacheco é citado no “caso FDA”



Num salão novinho em 
folha inaugurado pelo pre-
sidente do partido, Filipe 
Nyusi, a Frelimo inicia hoje 
o XI Congresso que é des-
crito por muitos analistas 
como verdadeiro marco 
na transição geracional 
iniciada com a sucessão 
de Armando Guebuza por 
Nyusi. Na próxima segunda-
-feira, já serão conhecidos 
o Secretário-geral, o Comi-
té Central e a Comissão 
Política que dirigirão o 
partido nos próximos cinco 
anos.

Elísio Muchanga 

Enquanto uns falam 
do Congresso de 
transição de lide-
ranças de uma ge-
ração para outra, 

e efectiva passagem de teste-
munhos como o fez o general 
Alberto Chipande há dias,  
quando  referia já ter chega-
do o momento dos “libertado-
res da Pátria moçambicana” 
passarem o testemunho aos 
jovens na liderança do País, 
António Niquice reafirma que 
o XI  Congresso, que inicia, 
hoje, será um uma  reedição 
histórica da coesão e união da 
Frelimo.
Falando Domingo no último 
balanço dos preparativos do 

Congresso, o porta-voz do par-
tidão disse que tudo estava 
a postos para que a reunião 
magna dos camaradas decor-
ra sem sobressaltos, revelando 
que no encontro serão discuti-
dos os grandes temas políticos 
da actualidade sobretudo ten-
do em perspectiva os próximos 
cinco anos.
Niquice desdramatiza  as su-
postas cobranças coercivas à 
funcionários públicos, algo já 
reportado por alguma impren-
sa, referindo que as contribui-
ções do partido são publica-
mente anunciadas em jantares 
ou outros encontros de anga-
riação de fundos, sendo de  
saudar os membros e simpati-
zantes do partido  que têm es-
tado a apoiar a formação que 
suporta o Governo.
Na ocasião, garantiu que 
qualquer outro tipo de irre-
gularidade que transcende os 
parâmetros de contribuição 

anunciados  será averiguado, 
mas assegurou que as contri-
buições dos membros e sim-
patizantes são feitas de forma 
voluntária  e espontânea em 
apoio a causa e ao partido.
Neste XI congresso, que parti-
ciparão perto de 4000 delega-
dos, uma Frelimo mais unida, 
mais coesa, mais fortalecida, 
é  tudo o quanto se espera de 
acordo com o Porta-voz do 
partido, que falava à imprensa 
neste Domingo.
Na ocasião, deu a conhecer que 
o congresso  da Frelimo tem o 
condão de ser um momento im-
portantíssimo para a discussão 
da vida dos moçambicanos e de 
assuntos de interesse nacional e 
internacional.
“Na agenda consta efectivamen-
te o aprimoramento do Progra-
ma Quinquenal da Frelimo, dos 
estatutos, analisar a vida in-
terna e política da Frelimo, ao 
longo do quinquénio, bem como  

discutir assuntos candentes e 
pontuais que vão permitir uma 
intervenção mais enérgica e o 
fortalecimento da união e coe-
são da Frelimo para que, atra-
vés da sua acção governativa, 
possa contribuir significativa-
mente para melhoria das con-
dições de vida do povo”, disse 
Niquice.
 De acordo com aquele político, 
questões como a paz, produção 
e aumento da produção e pro-
dutividade  estarão no cerne da 
agenda, tanto que haverá  dias 
intensos de análise daquilo que 
são os desafios do povo mo-
çambicano, facto que culmina-
rá com  uma Frelimo saída do 
XI Congresso mais unida, mais 
coesa e mais fortalecida. 
Ainda de acordo com Niquice, 
este sinal já tem vindo a ser 
demonstrado  pela  Comissão 
Política da Frelimo ao aprovar, 
por unanimidade e aclamação e 
endossar a candidatura de Fili-

pe Nyusi a presidência do parti-
do, facto que  é um sinal inequí-
voco de reconhecimento da sua 
liderança, carisma e pragmatis-
mo que  tem sido evidenciado 
nas manifestações populares de 
apoio a  decisão tomada  pela 
Comissão Política.
“Este acto de apoio a decisão da 
Comissão Política revela, clara-
mente, que a Frelimo, como um 
partido maduro, tem clareza e 
continua firme”, disse, frisando 
que através destes sinais que 
tem estado a  emitir, os investi-
dores e parceiros de cooperação 
tem garantias de que efetiva-
mente o esforço que tem sido 
empenhado de forma incansável 
no resgate da paz  efectiva e da 
estabilidade do País.
Na mesma senda dos prepara-
tivos do presente Congresso, 
o Presidente da Frelimo, Fili-
pe Nyusi inaugurou na manhã 
desta Segunda-feira o salão que 
irá acolher este evento a partir 
desta manha. Trata-se de uma 
infra-estrutura  constituída pelo 
salão do Congresso propriamen-
te dito, cuja construção de raiz 
iniciou há pouco mais de seis 
meses.
Orçada em 280 milhões de Me-
ticais, o salão tem em anexos os 
gabinetes do Presidente do Par-
tido, dos Presidentes honorários 
e salas da Comissão Política e 
do secretariado do Comité Cen-
tral.
A construção seguiu-se a des-
truição do anterior salão por 
um ciclone, tendo sido financia-
da pelas contribuições dos mem-
bros, militantes e simpatizantes 
num tempo recorde. 
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António Fracisco

Congresso de transição geracional da 
Frelimo arranca hoje num salão novo

À margem da celebração dos 
10 anos do Instituto de Estudos 
Sociais e Económicos (IESE), o 
pesquisador António Francisco 
falou ao nosso jornal daquilo que 
acredita ser a fraqueza da Fre-
limo, partido no poder desde a 
independência: a falta de matu-
ridade para encarar críticas e de 
seriedade para com as suas pro-
messas de desenvolvimento.
O nosso interlocutor nega que o 
País tenha voltado a estabilidade 
económica e sublinha que o que 
se criou nos últimos cinco anos 
é preocupante: “Nós voltamos 
a ter uma situação de guerra, 
nós voltamos a ter uma situa-
ção de instabilidade nas cidades 
que nunca tivemos, de crise das 
dívidas, então o congresso da 
Frelimo realiza-se numa situa-
ção pantanosa, e que espero que 

haja uma atitude proactiva de 
não esperar que o pântano seca, 
mas sim de procurar transformar 
num ambiente saudável”.
O actual cenário, onde tudo está 
parado, a moeda, a inflação e ou-
tras “atrapalhadas” que até hoje 
se mantém, segundo argumenta 
o nosso interlocutor, prejudica a 
estabilidade do País, e o partido 
Frelimo, que é quem controla o 
País tem uma grande responsa-
bilidade de tirar Moçambique 
da situação na medida em que 
foram os seus líderes que geri-
ram até ao actual estágio.
“Este ambiente pantanoso que 
nós temos, nos cria mosqui-
tos que só vão nos criar mais 
doença. Então, espero que haja 
pessoas ao nível da Frelimo que 
apreciam, que o nosso objecti-
vo, ao fazer uma crítica não 

é um pensamento destrutivo, 
mas propor mudanças”, disse.
Após o XI Congresso que ini-
cia hoje, António Francisco 
disse esperar que se tenha 
uma Frelimo positiva no sen-
tido de olhar para as críticas 
com mais maturidade e com 
disposição para fazer cumprir 
aquilo que são as suas promes-
sas, de fazer face as necessida-
des do País.
“As coisas não entraram numa 
situação descontrolada, mas é 
irresponsável estar a querer 
dizer que está-se numa boa”, 
observa para, depois, lembrar 
as vezes em que foram apeli-
dados de apóstolos de desgra-
ça quando alertavam sobre o 
destino tenebroso que o País 
caminhava.
Nelson Muccandze

“Apóstolos da desgraça” esperam uma 
Frelimo séria e madura depois do Congresso
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Final de semana sangrento mata 
26 pessoas nas estradas 

O presidente do Conselho Muni-
cipal da Cidade de Pemba, Tagir 
Carimo, procedeu a implantação do 
“posto avançado” de trabalho, de 
18 a 20 de Setembro, na Praça dos 
Heróis Moçambicanos, no âmbito 
do encontro de auscultação, visan-
do averiguar as principais preocu-
pações dos munícipes no tange a 
melhoria das condições de vida.

Durante os trabalhos, os muníci-
pes da urbe, que alberga umas das 
Baías mais bela do Mundo, sauda-
ram o trabalho que tem sido levado 
a cabo pelo edil de Pemba, Tagir 
Carimo, e o seu elenco na materiali-
zação de alguns anseios. 

Mas questionaram ao autarca so-
bre os desafi os que tem a ver com 
a melhoria das condições de vida e 
de habitação dos munícipes, através 
da construção e melhoramento das 
vias de acesso, expansão e melhoria 
da qualidade de energia, aumento 
da cobertura de água e construção 
de mais unidades sanitárias.

No que concerne aos desafios 
levantados durante o encontro 
de auscultação aos munícipes no 
“posto avançado” de trabalho, o 
autarca de Pemba respondeu que 
a autarquia tem disponível 25, dos 
70 contentores para colmatar a pro-
blemática, bem como implantou 
placas educativas sobre as formas 
de conservação de lixo nos lugares 
de maior fl uxo populacional. 

Carimo acrescentou que durante 
o mês de Setembro arrancarão duas 
obras de grande vulto ao nível da 
urbe, nomeadamente reabilitação 
da Rua de Comércio e a constru-
ção de canais fl uviais, na baixa da 
cidade e no Bairro de Paquitequete.

O chefe do executivo munici-
pal avançou que existe uma linha 
de comunicação entre o Conselho 
Municipal da Cidade de Pemba, 
Fundo de Investimento de Patri-
mónio de Abastecimento de Água 
(FIPAG) e a Electricidade de Mo-
çambique (EDM), respectivamente, 
onde as últimas empresas tem abor-
dado sobre os desafi os da expansão 
e cobertura dos seus serviços.

Por ultimo, autarca falou da 
construção do Posto de Saúde de 
Alto-Gingone, construído de raiz 
com fundo do Conselho Municipal 
da Cidade de Pemba e para sua 
inauguração o empreiteiro tem vin-
do a realizar pequenas correcções 
na infra-estrutura.  

Tagir transforma 
rua em gabinete de 
trabalho 

Raul Domingos aventa a possibilidade de coligar-se à Renamo
O período eleitoral que se avizinha já está a abrir espaço para uma possível coligação, Raul Do-

mingos, presidente do PDD disse estar disposto a coligar-se com o partido Remano caso haja um 
acordo institucional para o efeito.

De sábado para domin-
go cerca de 26 pessoas 
perderam a vida vítimas 
de quatro acidentes de 
viação. Dois destes aciden-
tes ocorreram na província 
de Maputo, tendo causado 
15 mortes em Manhiça, na 
EN1, e sete (7) em Tchume-
ne na EN4 e outro ocor-
reu em Tete, resultando 
na morte de quatro (4) 
pessoas, que incluem o 
delegado do Instituto de 
Comunicação Social (ICS) 
ao nível daquela província. 
Enquanto que no acidente 
de Gaza, também na EN1, 
não apuramos registo de 
vítimas mortais.

Nelson Mucandze

Luto nas estradas 
nacionais. Enquan-
to centenas de fa-
mílias continuam 
mergu lhadas  na  

dor do acidente de Quissico, 
em Inhambane, que matou 12 
pessoas no dia três (3) do mês 
em curso, no fi nal de semana 
passada os acidentes de viação 
foram responsáveis pela morte 
de 26 pessoas.
No dia 23, na manhã do sába-
do passado, cerca de 13 pes-

soas perderam a vida no local 
e seis ficaram gravemente fe-
ridas no distrito da Manhiça, 
província de Maputo, na zona 
de 3 de Fevereiro (EN1), na 
sequência de uma colisão en-
tre um camião articulado e um 
transporte semi-colectivo de 
passageiros que transportava 
crentes de uma igreja e tinha 
como destino a província de 
Gaza. Os feridos graves foram 
evacuados para o Hospital 
Central de Maputo, onde mais 
tarde mais dois vieram perder 
a vida, totalizando 15 mortes.
As autoridades policiais afir-
maram que o acidente resulta 
de uma ultrapassagem irregu-
lar e excesso de velocidade. O 
acidente envolveu uma viatura 
de marca Toyota Coaster, com 
a chapa de inscrição ADB-
828MC, que seguia no sentido 
Manhiça - Incoluane, que em-
bateu violentamente na parte 
frontal lateral direita de um 
camião plataforma com matrí-
cula ADG162MC, que seguia 
no sentido Incoluane - Manhi-
ça.
No mesmo dia, em Tete, o 
delegado do Instituto de Co-
municação Social (ICS), ao 
nível da província de Tete, 
perdeu a vida vítima do aci-

dente de viação. Para além 
desta vítima, segundo apurou 
a imprensa, morreram no local 
outros três (3) ocupantes que 
seguiam a bordo.
O sinistro, tipo capotamento, 
deu-se quando o malogrado, 
fazendo-se acompanhar por 
membros da sua família, se-
guiam viagem para Angónia, 
onde participariam de uma 
cerimónia de graduação de sua 
fi lha.
Já na manhã deste domingo, 
dia 24, outras vez na provín-
cia de Maputo, Tchumene, 
EN4, seis  (6) pessoas morre-
ram no local quando um carro 
semi-clectivo envolveu-se num 
acidente de viação com um ca-
mião na zona de Tchumene, 
em Maputo. No sinistro houve 
ainda feridos graves e ligeiros, 
que foram evacuados para o 
Hospital Provincial de Maputo 
e depois para o Hospital Cen-
tral, onde um não resistiu e 
perdeu a vida, totalizando sete 
(7) mortes.
Até a tarde desde domingo, 
segundo noticiou a Rádio Mo-
çambique (RM), o tráfego na 
Estrada Nacional número 1 
(EN1), na zona de Chicum-
bane, distrito de Limpopo na 
província de Gaza, estava con-

dicionado a viaturas ligeiras 
devido a um acidente regista-
do ao princípio da noite de do 
sábado.
O acidente do tipo choque 
frontal, envolveu dois camiões 
articulados, facto que provo-
cou a interrupção na via, tida 
como espinha dorsal na comu-
nicação rodoviária do País
No local está posicionado uma 
grua proveniente de Maputo, 
para remover os veículos aci-
dentados.
Ainda neste domingo, o minis-
tro dos Transportes e Comuni-
cações, Carlos Mesquita, reu-
niu-se com os transportadores, 
representantes de escolas de 
condução, bem como das ins-
tituições do Estado que lidam 
com a segurança rodoviária, 
na sequência de quatro aciden-
tes. Em resumo, foram apon-
tados como causas o excesso 
de velocidade, condução em 
estado de embriaguez, degra-
dação das vias entre outras.
Dados do Instituto Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres (INATER), indicam que 
no primeiro semestre de 2017 
morreram mais de quinhentas 
pessoas e mais de mil contraí-
ram ferimentos, entre graves e 
ligeiros.

Governo Alemão convida Salomão Muchanga
O presidente do Parlamento 
Juvenil, Salomão Muchanga, 
ou simplesmente líder como 
é tratado, visita Berlim, pró-
xima semana, a convite do 
Governo Alemão. Na nota de 
imprensa que nos foi enviada, 
trata-se de um programa pro-
jectado para convidar perso-
nalidades importantes do ex-
terior afi m de debruçar sobre 
“Prevenção de Confl itos, Con-
solidação da Paz e Reconcilia-
ção”.
De acordo com o comunica-
do, Muchanga irá participar 
de um programa projectado 
para convidar personalidades 
importantes do exterior, bem 
como multiplicadores e fornece 
aos participantes uma expe-
riência actualizada e autêntica 

da política, negócios, socieda-
de e cultura alemã, através de 
discussões com decisores ale-
mães, especialistas e represen-
tantes não-governamentais.
Na agenda estão destacados 
encontros com representantes 
do Ministério das Relações Ex-

ternas, Centro de Operações 
Internacionais da Paz (ZIF 
signa alemã), Ministério de 
Cooperação e Desenvolvimen-
to, Fundação Rosa Luxem-
burgo, Fundação Konrad Ade-
nauer e outras instituições de 
reconciliação.
Estão, igualmente, agendados 
encontros com representantes 
do Instituto de Ciência Polí-
tica (Universidade Livre de 
Berlim), jornalistas alemães e 
chefes da redação, sedes dos 
partidos representados no 
Parlamento Alemão e organi-
zações juvenis e deputados do 
Parlamento Federal Alemão.
“Irei falar de Moçambique, 
dos desafios de uma paz sus-
tentável, dos caminhos para 
estabilidade democrática do 

País e reconciliação nacional”, 
disse, acrescentando que neste 
programa irá ainda procurar 
parcerias para o Parlamento 
Juvenil no quadro das eleições 
de 2018 e 2019 para educação 
democrática da juventude.
Registe-se que a fundação do 
PJ e a sua consolidação nas 
provinciais teve um forte apoio 
da Fundação Konrad Adenauer.
Ademais, é preciso lembrar que 
este convite surge um mês de-
pois de uma missão do Parla-
mento Juvenil de Moçambique, 
constituída por 5 quadros lide-
rados pelo seu Presidente, par-
ticipar do Fórum de Liderança 
Africana, em Joanesburgo, Áfri-
ca do Sul, à convite da Thabo 
Mbeki Foundation e do Uongozi 
Institute.
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Chissano diz que adiamento da eleição 
de governadores em 1990 foi maturidade
O antigo Presidente da Re-
pública, Joaquim Chissano, 
disse, esta segunda-feira 
ao MAGAZINE Indepen-
dente, que não querer se 
meter no debate sobre a 
alteração da Constituição 
para acomodar a eleição de 
governadores exigida pela 
Renamo. No entanto, num 
outro desenvolvimento, 
Chissano sublinhou que o 
adiamento da eleição de 
governadores na revisão 
constitucional de 1990 foi 
uma questão de maturida-
de.

Abanês Ndanda

Sem aceitar justificar 
o que quer dizer com 
“maturidade”, Chis-
sano avançou que 
“há coisas que devem 

acontecer num certo tempo. 
A própria bíblia diz que tudo 
tem o seu tempo”.
Questionado sobre se agora se-

ria o tal tempo certo, Chissano 
evitou se alongar nos comen-

tários. “Agora, vão discutir e 
eles vão decidir. Eu não gosta-

ria de me meter nesse debate”, 
referiu de forma curta e breve.
Sabe-se que nas discussões da 
revisão constitucional que ti-
veram como resultado a Cons-
tituição de 1990, a questão da 
eleição dos governadores havia 
sido colocada na mesa, no en-
tanto o seu avanço foi prote-
lado.
“Foi uma questão de matu-
ridade”, resumiu Joaquim 
Chissano quando interpelado 
pela nossa equipa de reporta-
gem sobre a razão da decisão 
de não avançar na questão de 
eleição de governadores naque-
la época.
Neste momento, é quase cer-
ta a revisão da Constituição 
da República para acomodar 
o acordo político precário que 
está em vias de ser alcançado 
entre o governo e Renamo, tal 
que tem como protagonistas o 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, e o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama.
Entretanto, a questão da elei-
ção de governadores não reúne 
consensos mesmo dentro da 
Frelimo havendo vozes a favor 
e outras contra.
Teodato Hunguana é uma das 

vozes a favor. Para Hunguana, 
a descentralização nos moldes 
em que está sendo discutida 
agora, não pode ser feito como 
resultado de pressão, mas 
como uma necessidade da de-
mocracia e do desenvolvimen-
to do País.
Hunguana, em entrevistas con-
cedidas ao MAGAZINE, consi-
dera não fazer sentido eleger-
-se as Assembleias Provinciais 
com legitimidade local, mas 
com um Governador em re-
presentação do poder central. 
Esta é uma lacuna que, segun-
do Hunguana, devia ter sido 
completada há bastante tem-
po.
O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, falando na Praça 
dos Heróis, por ocasião do dia 
das Forças Armadas (25 de 
setembro), sublinhou o empre-
nho do governo, por ele dirigi-
do, em conduzir o processo de 
alcance da paz efectiva.
 “Continuaremos a dialogar 
com o maior partido da opo-
sição com vista ao alcance de 
um bem maior”, disse Nyusi 
frisando que os passos dados 
até aqui “indicam que estamos 
próximos”.

Dhlakama mantém “sonho” de governar pelo menos um mandato
Recentemente, o presidente 
do maior partido da oposição 
(Renamo), Afonso Dhlakama 
disse ter já sido alcançado um 
acordo com o governo para a 
eleição de governadores pro-
vinciais.
Falando numa reunião da Co-
missão Política do seu partido 
em Gorongosa, Dhlakama dis-
se que o acordo tinha sido al-
cançado entre ele e o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi.
“Conseguimos. Em 2019 tere-
mos governadores eleitos da 
Renamo, Frelimo, MDM ou 
se calhar de outros partidos”, 
disse Dhlakama acrescentando 
que falta definir-se os detalhes 
sobre o modelo de eleição.
Por enquanto, estão na mesa 
duas propostas e ao que o 
MAGAZINE soube, a Renamo 
propõe que a eleição seja por 
voto directo como acontece 
com o Presidente da Repúbli-
ca, enquanto do lado do go-
verno se propõe a eleição pela 
Assembleia Provincial.
Na sua intervenção, o líder da 
Renamo sublinhou que con-
tinuará a manter contactos 
com o Presidente da República 
para que se alcance um acordo 
que traga uma paz efectiva.
“Gostaria de governar, com 

democracia, mesmo que fos-
se por um mandato, como fez 
Mandela e depois posso dei-
xar os jovens”, disse Dhlaka-
ma, num discurso que pode 
ser considerado justificação da 
sua manutenção em frente dos 
destino da Renamo e sua igual 
manutenção como candidato 
natural da Renamo à presiden-
ciais.
De uma forma geral, com o 
dossier sobre a descentrali-
zação praticamente a fechar, 
calcula-se que o acordo esteja 
para breve, porém nas nego-
ciações sobre despartidarização 
das Forças de Defesa e Segu-
rança ainda não há consensos.
“Estamos a negociar para que, 
de facto, haja cumprimento do 
que foi acordado em Roma, 
que as forças armadas deixa-
riam de ser partidárias. Quan-
do falo com o Presidente da 
República, ele diz que vai cor-
rigir. A Renamo não quer gol-
pear a Frelimo, nem matar os 
seus comandos. Queremos que 
os nossos comandos militares 
sejam enquadrados nos lugares 
de chefia. O exército deve ser 
neutro”, explicou Dhlakama, 
apelando ao equilíbrio nos co-
mandos do Ministério do Inte-
rior e das Forcas Armadas. 

“Se não houver acordo, pode-
remos ficar com dois exércitos, 
o da Renamo e o da Frelimo”, 
disse.
 “Aqui na Gorongosa, eu dei a 
trégua, mas por todos os lados 
encontram-se agentes do SISE 
a espiar”, denunciou o líder da 
Renamo considerando estar a 
haver certa traição por parte 
do governo.
Em declarações à imprensa 
no fim da reunião da Comis-
são Política no último domin-
go, Dhlakama sublinhou que a 
guerra não é e nunca será so-
lução dos problemas.
“Nós podemos sair hoje daqui 
levar armas e bazucas mar-
charmos para Maputo e des-
tituir o Governo da Frelimo, 
mas o que vais acontecer é 
que a Frelimo vai para o mato 
para depois também atacar. 
Ou pode acontecer que a Fre-
limo nos vença”, disse Dhlaka-
ma.
Na sua intervenção, o líder da 
Renamo se mostrou ainda re-
ticente sobre a sua segurança 
para sair das matas. “Quero 
poder sair para praia, abraçar 
minha mulher, passear com 
meus filhos e poder dizer que 
não vamos ser disparados”, 
disse Dhlakama.

Chissano nega se meter no debate sobre eleição do governador

Dhlakama ainda reticente sobre sua segurança para sair de Gorongosa
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FICHA TÉCNICA

Armando, o empresário

Desenvolvimento: Contribuição ao 
debate sobre o conteúdo local 

opinião

A questão do conteúdo local 
tem sido tema candente em de-
bates que se desenrolam ao nível 
nacional. Os debates têm sido 
bastante ricos na busca de en-
tendimento comum a ser tradu-
zido em instrumentos legais. 

Ao que parece, estes debates 
resultam da necessidade dar con-
teúdo local à indústria extracti-
va. Contudo, o entendimento do 
que é “conteúdo local” parece di-
vergente entre os interessados. A 
percepção dominante é a de que 
“conteúdo local” significa a in-
clusão do empresariado nacional 
na indústria extractiva. 

Se “conteúdo local” busca a in-
clusão dos empresários nacionais 
na exploração dos recursos, fi ca 
subjacente que eles estão excluí-
dos ou substituídos por “conteú-
do não local”.  Isto leva a sugerir 
que o debate do “conteúdo local” 
deveria incluir o “conteúdo não 
local”, para não amputar o resul-
tado. Se local signifi ca local geo-
gráfi co, então o debate não pode 
ficar pelos empresários. Haverá 

conteúdo local específi co de Ma-
canga, de Mocímboa, de Majune, 
de Angoche, de Machaila, etc. 

 E o “não local”?  É igual a 
estrangeiro? É o que é estrangei-
ro? Uma empresa registada em 
Moçambique e que se rege pelas 
regras nacionais é local ou não? 
Ou deixa de ser local se o dono 
ou o capital forem estrangeiros? 
Uma empresa registada fora de 
Moçambique, mas que pertence 
a um Moçambicano é estrangeira 
ou local? 

Com diz o filósofo Daniel In-
nerarity “estamos a entrar numa 
cultura cada vez menos edifi ca-
da sobre realidades visíveis, na 
qual a objectividade tem menor 
força que a suposição”. Por trás 
de alguns conceitos pode residir 
vontade de subjugar, manipu-
lar ou libertar. Varias vezes vo-
calizamos palavras e conceitos 
descontextualizados que podem 
orientar para resultados não de-
sejados. Debatemos o trabalho 
infantil sem nos lembrarmos que 
em muitos partes do mundo, os 
pais tomam a peito a educação 
dos fi lhos para a sua sobrevivên-
cia, engajando-os em trabalhos 
de casa, machamba, caça e ou-
tros. 

Discutimos maiorias e mino-
rias sem notar que estamos a ad-
mitir que há humanos inferiores 

e superiores. Quando se debate 
investimento estrangeiro como 
forma de transferência de tec-
nologias, está se a admitir que 
não existe conhecimento local. 
Durante a revolução industrial 
na Europa, o conteúdo local era 
visto como “libertador” pais ad-
vogava a incorporação de parte 
da matéria-prima local nos pro-
cessos industrias.

 Um Ministro de Turismo em 
Moçambique que num dado mo-
mento coagiu os restaurantes do 
país a incluírem culinária nacio-
nal estava a chamar pelo con-
teúdo local “libertador”. Seja 
participação das empresas locais, 
transferência de saber ou incor-
poração de matéria prima, o con-
ceito de “conteúdo local” traz 
a sensação de que existe uma 
montagem diferente de uma 
realidade que seria mais lógica. 

Não seria lógico pensar que 
os recursos de Moçambique 
são “locais” e a sua exploração 
deve ter à partida conteúdo 
local? Não seria lógico pensar 
que a transferência de tecno-
logia, deveria ter em conta a 
incorporação do conhecimento 
local? 

Não seria mais objectivo 
pensar que a culinária local 
fosse mais dominante na gas-
tronomia Moçambicana? Se 

estas questões não têm lógica, 
então há uma outra realidade 
que mostra que nos resignamos 
à subjugação de um poder a 
quem pertencem os recursos, o 
conhecimento, o capital e a cul-
tura. 

O conteúdo local é uma for-
ma de tolerância por condes-
cendência ou humanismo desse 
poder. Estamos a aceitar que 
o princípio de territorialidade, 
independência e soberania não 
passam de conceitos ultrapassa-
dos pelos labirintos fi nanceiros 
e trajectos sinuosos da globali-
zação. 

Estamos a advogar em sur-
dina que o território nacional 
é um artifi cio onde os grandes 
poderes operam dando um pe-
queno espaço aos locais para 
estes manterem a ilusão de 
que há um território que é de-
les. Não é anormal levantar as 
mãos e se render a esse poder 
se assumiremos que somos súb-
ditos a caminho de libertação. 
Assim, as opções que tomarmos 
serão conscientes e vão incluir 
o processo “libertador”. 

O debate vai ser mais abran-
gente na perspectiva global do 
desenvolvimento. O desenvolvi-
mento com base na exploração 
de recursos naturais é sol de 
pouca dura. Quando se exporta 

o algodão e se importa a roupa, 
o defi cit criado pela troca desi-
gual perpetua o papel de subju-
gado do exportador do algodão. 

Mas quando se processa o 
algodão, se criam mais oportu-
nidades de alargar o conteúdo 
local e se encurta o caminho 
da igualdade e interdependên-
cia. O processo “libertador” 
da desigualdade e da depen-
dência deve ser a dinâmica do 
conteúdo local que deve trazer 
a industrialização e não man-
ter ‘ad-aeternum’ a exploração 
dos recursos. Nesta perspecti-
va, o conteúdo local forçaria a 
transferência de tecnologia a se 
enriquecer com conhecimento 
local. Embora o ponto de parti-
da possa ser o de distinção en-
tre conteúdo não local e local, 
o caminho não deve perpetuar 
esta distinção. 

O caminho deve ser aquele 
que aponta para o momento em 
que o “não local” se transforma 
em “local” e o “local” se sente 
como parte de direito do global 
onde as culturas e conhecimento 
de um e de outro enriquecem a 
todos”. Como diz a sapiência chi-
nesa, quando vem muito vento, 
alguns constroem barreiras e ou-
tros constroem moinhos de vento. 
Vamos construir moinhos para 
gerar energia e evitar barreiras.

Conheci o Armando em Tete. 
Na altura trabalhava para a 
TCO. Conheci-o como uma pes-
soa muito prestável e amigo do 
seu amigo. Eu e mais duas ami-
gas fomos passear à Angónia na 
altura e ele logo se disponibilizou 
a emprestar o seu carro graciosa-
mente. Nós só tivemos que abas-
tecer. Não foi fácil conseguir a 
sua estória, mas fi nalmente acei-
tou dar-nos um cheirinho dela…. 
Vamos ouvir a sua estória na 
primeira pessoa: “Nasci em Bra-
ga a 10 de Junho de 1973. Es-

tudei sempre em Braga. Eu com 
10 anos já trabalhava na Fábrica 
do meu tio de fazer torneiras que 
se chamava PECOR. Estudava 
de manhã e à tarde trabalhava. 
Com 15 anos fui trabalhar para 
a Rua de Souto numa Loja de 
roupas de homem griff que se 
chamava Pic-Pic.  Isso foi dos 
15 aos 18 anos. Todos os dias 
andava de fato e gravata.  Com 
18 anos fui para a tropa onde fi -
quei 9 anos da minha vida.  Fui 
militar em Braga na Cavalaria 
num Esquadrão operacional. Fui 
1 ano para Angola como mili-
tar capacete azul das Nações 
Unidas e 6 meses para a Bosnia 
pela Nato e 6 meses para Cosovo 

pela Nato e 1 ano em Timor Les-
te Pelas Nações Unidas. Depois 
dos 9 anos sai da tropa e estive 
a trabalhar na Torres TIR e fui 
delegado no Alentejo com sede 
em Évora durante 1 ano. Depois 
vim para África e fi quei 9 anos 
na TCO- Transportes Carlos 
Oliveira. Fiquei 1 ano na Beira, 
3 anos em Caia como delegado 
da TCO para a construção da 
Ponte Armando Emílio Guebu-
za e também 5 anos como de-
legado da TCO em Tete para 
a construção da Ponte de Kas-
suende. Além disso também 
passei a acumular a representa-
ção do Consulado de Portugal 
na Província de Tete. Quando 

saí da TCO abri a ALUMER, 
uma empresa de prestação de 
serviços que aluga basculan-
tes e equipamento para obras. 
Gosto muito de Moçambique 
e já tenho dois fi lhos moçam-
bicanos. Foi na tropa que eu 
me apaixonei por África. Fui 
condecorado com 6 medalhas, 
e recebi 3 louvores. Foram 
momentos de muito sacrifício, 
mas de muita camaradagem e 
solidariedade. Para quem foi 
tropa em momentos de guerra 
de certeza sabe a que me re-
firo. Também tirei algumas 
especialidades/formações. Ti-
rei curso de mecânico de ar-
mamento, tirei a especialidade 

de viaturas blindadas ligeiras, 
tive a formação de escolta a 
altas entidades. Das muitas 
escoltas em que participei, fi z 
parte da escolta à Princesa 
Diana quando visitou a Bós-
nia.  Como representante do 
Consulado já tratei da trans-
ladação dos corpos de 3 por-
tugueses, e funeral de outros 
3 que quiseram fi car em Tete. 
Ajudo também todos os nacio-
nais a tratarem dos seus vistos 
e ajudei um dos primeiros mo-
çambicanos a terem visto Gold 
em Portugal. Esta é a minha 
estória.”

Obrigada Armando pela tua 
linda estória.

Muzamani  

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Um majestoso salão de Congressos
construído de raiz em tempo recorde!

jossiasgira@gmail.com

A Frelimo, desde a sua génese, 
foi atravessada por crises e de-
safios que em algum momento 
chegaram a pôr em causa a sua 
sobrevivência como formação 
política. Porém, a forma como 
esta organização tem sabido 
responder a estes desafios e cri-
ses, revigorando-se depois delas, 
impele-nos a supor que estas 
servem de catalisadores da sua 
autoafirmação. 
A Frelimo tem dado provas de 
que em períodos de crise, con-
segue concentrar as suas forças e 
sobretudo recriar-se, moldando 
uma nova identidade pós-crise e 
por essa via renovar a esperança 
ora dispersada. 
Como é evidente, a Frelimo sem-
pre soube impor-se, apelando, a 
sua capacidade de ajustar-se aos 
momentos, tanto os impostos, 
como os de percurso e até aos 
seus próprios perigos internos, 
renascendo deles mais forte e 
mais focado para a união e pre-
servação da sua história.
Se contabilizássemos as vezes que 
acontecimentos fora do controlo 
daquela formação política procu-
raram condicionar ou desvia-la 
dos seus objectivos e planos, es-
taríamos, na verdade, a recordar 
os momentos mais marcantes e 
propulsores da coesão da própria 
Frelimo. 

Isto é, aqueles momentos que 
para a maioria das pessoas seriam 
o fim ou destruição da Frelimo, 
para ela, significa uma oportuni-
dade impar de reerguer-se mais 
forte e mais confiante sobre o seu 
próprio futuro.
Alongamo-nos um pouco com 
a introdução para trazer um 
exemplo recente de um caso de 
autossuperação da Frelimo: a 
destruição pela força da natureza 
do pavilhão de reuniões da Escola 
Central da Frelimo há sensivel-
mente cinco ou seis meses.  Esta, 
aconteceu numa altura em que a 
Frelimo, já tinha tomado a deci-
são de que o seu 11o Congresso 
realizar-se-ia naquele recinto. 
Sendo este um evento imprevisto 
(intempéries), veio, claramente, 
alterar os planos em curso, pois 
o pavilhão foi profundamente de-
vastado, o que colocou o desafio 
de a Frelimo ter que encontrar 
rapidamente uma solução. 
A organização viu-se obrigada 
a alterar os planos, procurando 
outras alternativas viáveis dentro 
da província e cidade de Maputo 
para acolher o Congresso, o que, 
faz sentido de ponto de vista de 
gestão administrativa. 
Porém, no âmbito político, a 
mudança do local previamente 
acordado, ainda que o motivo 
seja um caso fortuito, punha em 

causa o simbolismo da Frelimo, 
de perante as adversidades, 
reerguer-se mais forte depois 
da crise. A não recuperação do 
pavilhão seria interpretada como 
uma espécie de capitulação da 
veia criativa e desafiadora da pró-
pria Frelimo: aquele Partido que 
sempre renasce dos seus próprios 
escombros.
Ora, como acima escrevemos, o 
percurso da Frelimo nos mostra 
que é nos obstáculos que ela 
mais se revela; o que significa 
que, se por um lado, houve um 
evento prejudicial que resultou 
na destruição da sua catedral, por 
outro criou-se a oportunidade 
soberana de aplicar o simbolismo 
que a caracteriza: reerguer-se das 
cinzas, qual Fênix.
A Frelimo podia ter aceite o facto 
como irreversível e procurar um 
outro local para realizar o seu 
congresso, o que, seria quanto 
a nós, o mais fácil; ou então, 
enveredar pela segunda via que 
dita que o êxito anda associado 
ao espírito do sacrifício, o que, 
significaria a reconstrução do 
seu pavilhão( e foi de facto o que 
aconteceu).
Nyusi, mais uma vez surpreende-
-nos ao conseguir ler estes factos, 
pois, acabou chamando a si, a 
responsabilidade de dar conti-
nuidade a história do seu partido, 

pegando em mãos este projecto e 
avançando na construção de um 
novo pavilhão, mais espaçoso, 
mais moderno e consentâneo 
com os desafios do presente e do 
futuro da Frelimo . 
O pouco tempo que dispunha 
(o pavilhão foi construído em 
menos de seis meses), a exi-
guidade orçamental associada 
a crise económica nacional e 
internacional, não o permitiram 
perder a fé; pelo contrário, vimo-
-lo mobilizando os membros e 
amigos da Frelimo dentro e fora 
a ajudarem nesta empreitada e 
o resultado foi o que pudemos 
testemunhar no passado ontem 
com a inauguração do majestoso 
Pavilhão. 
Com a decisão da reconstrução, 
Filipe Nyusi passa uma mensa-
gem aos membros a de que o par-
tido não verga diante de dificul-
dades, que as tarefas deverão ser 
cumpridas ainda que se mostrem 
difíceis, e que o resultado a alcan-
çar, se for do benefício da maioria, 
deve inspirar a luta e motivar os 
membros para a vitória.
Nyusi estabeleceu com esta re-
construção, uma nova aliança com 
os membros da Frelimo, pois, in-
terpretou correctamente a liturgia 
do seu partido. Conquista assim, 
os corações e mentes dos que 
ainda duvidavam de si e cimenta 

a união com os que já acreditavam 
em si e deixa claro que está tempe-
rado segundo os objectivos, visão 
e missão da Frelimo. 
Este é claramente mais um ganho 
político interno para Nyusi, e ci-
menta a sua já reforçada imagem, 
pois isso mostra a ubiquidade 
da sua liderança no partido dos 
camaradas, através da demons-
tração da sua preocupação com a 
Frelimo nas suas várias vertentes.
Mostra que a política não é só 
feita de discursos, mas tam-
bém de acções práticas que 
demonstram a preocupação da 
liderança pelo bem-estar dos 
seus membros. 
O novo edifício ficará marcado 
como um legado de persistên-
cia perante as adversidades,um 
monumento da demonstração 
de que nenhum obstáculo der-
ruba a decisão de empreender. 
Esperamos que o Presidente 
transporte este simbolismo 
para a Nação: edificando um 
grandioso e moderno edifício da 
moçambicanidade, onde todos 
cabem sem distinção. 
Aos membros, esperamos que 
não se deslumbrem com a beleza 
arquitectónica do novo pavilhão 
e esqueçam o essencial: tomar 
decisões que irão contribuir 
para o desenvolvimento real e 
efectivo do nosso país. 

editorial

Diferença entre Procurador da República e Ministério Público

Em homenagem ao nobre pro-
pósito do PRIMEIRO TIRO 
nesta data em 1964. 
Um Procurador da República 
simples ou geral é um funcio-
nário ou dirigente administra-
tivo, mas quando está vestido 
de toga é Ministério Público 
com poder judiciário de instru-
ção preparatória de processos-
-crimes, acusação, promoção e 
de representação do Estado e 
dos incapazes em Tribunal.
Em face disso, um breve olhar 
à Constituição e à lei aplicável 
No artigo 676 Código de Pro-
cesso Civil vigente desde 1962 

constam os recursos ordinário, 
que são a apelação, o agravo, 
a revista e para o tribunal ple-
no bem como o extraordinário, 
nomeadamente a revisão e a 
oposição de terceiros;
Porém, pelo Decreto-lei nº 
1/2005, de 27 de Dezembro, 
o Governo, como mandatário 
da Assembleia da República, 
introduziu mais uma forma de 
recurso extraordinário, como 
sendo “prerrogativa ao Procu-
rador-Geral da República de 
requerer a suspensão da exe-
cução e anulação das senten-
ças manifestamente injustas e 
ilegais”;
Quando, pela Lei nº 22/2007, 
de 01 de Agosto, de 01 de 
Agosto, a Assembleia da Re-
pública se apercebeu do sen-
tido e alcance da palavra 

PRERROGATIVA como um 
privilégio contra o primado da 
lei, substituiu-a pela palavra 
COMPETÊNCIA do mesmo 
Procurador-Geral para reque-
rer aquela medida;
De segu ida ,  pe la  Le i  nº 
24/2007, de 28 de Agosto, 
foi, pelo artigo 50, dada ao 
Plenário do Tribunal Supre-
mo, a competência para sus-
pender a execução e anular 
sentenças já transitas em 
julgado, a pedido do Procu-
rador-Geral da República;                                                                                                                         
Como consequência da substi-
tuição da palavra “prerrogati-
va” pela de “competência”, foi 
pelo Decreto-Lei nº 1/2009, 
de 24 de Abril, remexido o 
artigo 676 daquele Código, 
estabelecendo, desta feita, 
aquela nova forma de recurso 

extraordinário, a pedido do 
Procurador-Geral da Repúbli-
ca, não vestido de toga!
Quid Juris?
Ora, o art. 771 do Código de 
Processo Civil enumera os ca-
sos manifestamente injustos 
e ilegais que são objecto de 
recurso e extraordinário de 
revisão, quais sejam, dentre 
outros 
− “quando se mostre 
que a sentença transitada 
em julgado foi proferida por 
prevaricação, concussão, su-
borno, peita ou corrupção de 
juízes nas decisões em que in-
tervieram” 
− “quando se apresente 
documentos de que a parte 
não tivesse conhecimento ou 
de que não tivesse podido fa-
zer uso no processo em que 

foi proferida a decisão a rever 
e que, por si só, seja suficien-
te em sentido mais favorável 
à parte vencida”
Pelo exposto, não restam 
quaisquer dúvidas que a nova 
forma de recurso extraordi-
nário a interpôr pelo PGR é 
extravagante porque enferma 
do vício de inconstitucionali-
dade material, visto que cer-
ceia os direitos e garantias 
individuais do contraditório 
plasmados no artigo 56 e se-
guintes da Constituição da 
República, o que determina 
a sua retirada do artigo 676 
do Código do Processo Civil 
pela Assembleia da Repúbli-
ca. 
Obrigado
Maputo, 25 de Setembro de 
2017

Simeão Cuamba 
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Novo preço de chapa e o problema de 
encurtamento de rotas

Enia Nhantumbo
O aumento da tarifa não signifi-

ca que vai melhorar a forma como 
somos transportados. Aliás, já assis-
timos isso nos anos anteriores, onde 
o município garantiu que ia acabar 
com os encurtamentos depois do au-
mento da tarifa, mas o resultado é o 
que temos assistido, pois a situação 
só se agravou. 

Telma Mucavele
Será difícil acabar com encur-

tamento de rotas por uma razão 
muito simples, porque os fiscais 
que estão nos terminais recebem 
dinheiro dos transportadores. E 
acabam sendo coniventes a este 
mau comportamento. Mas penso 
que agora cabe a cada um de nós 
denunciar, porque no fim das con-
tas o povo é que sofre.

Mário Mafuiane
Penso que com esta nova tarifa 

o governo deve reforçar o número 
de transportes públicos, porque os 
privados não são capazes de aguen-
tar com a demanda. O governo tem 
que fazer um esforço no sentido de 
criar condições para população. Ali-
ás, não basta aumentar a tarifa a 
continuarem a encurtar as rotas é 
preciso um controlo por parte do 
município. 

Manuel António
Não acredito que o custo de trans-

porte está directamente ligado aos 
encurtamentos. E se o município não 
criar medidas com vista a pôr fim a 
esta prática, não será o aumento da ta-
rifa que irá mudar o cenário actual de 
encurtamento e ligações. Para mim, a 
solução está no aumento do número 
dos chapas e uma fiscalização séria.
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Trump e Kim Jong-Um são um Cocktail explosivo

A ameaça nuclear norte-coreana 
chegou ao seu ponto mais elevado de 
sempre – e isso não é responsabilidade 
de Trump, mas o desbragamento retó-
rico do Presidente dos EUA a lidar com 
o problema faz aumentar os riscos, em 
vez de os diminuir.
Kim Jong-Un e Donald Trump são 
dois mitómanos egocêntricos com 
um comportamento imprevisível: eis 
o “cocktail” explosivo que se junta na 
altura mais crítica para o tema que 
mais inquieta as chancelarias mun-
diais. As personalidades dos líderes de 
Pyongyang e Washington são “cocktail 
explosivo” na pior altura. A ameaça 
nunca foi tão elevada
Ao escalar o tom da retórica para ex-
pressões como “o tempo da diplomacia 
acabou”, “Kim vai saber o que é fogo e 
fúria” ou “eles só percebem uma coisa”, 
insinuando que os Estados Unidos vão 
responder com “resposta militar ma-
ciça”, o Presidente dos Estados Unidos 
está a abrir um caminho que pode não 
ter retorno.
O que vale, para já, é que as palavras 
de Trump têm sido contrapostas pelas 
figuras principais da diplomacia e da de-
fesa da própria Administração Trump.
Rex Tillerson, secretário de Estado, e o 

general James Mattis, secretário da De-
fesa, desmentiram, com todas as letras, 
o Presidente dos EUA e têm garantido, 
à mesa das negociações, que “ainda há 
muito espaço para o diálogo e para a 
diplomacia”, carregando na tecla das 
sanções e do envolvimento da China, 
o ás de trunfo para que esta megacrise 
gerada pelo comportamento da Coreia 
do Norte possa ser aliviada.
Depois do teste da “Bomba H” (com ca-
pacidade destruidora dez vezes superior 
à que foi detonada no teste anterior), 
estamos num ponto em que quem 
disser que sabe o que, verdadeiramente, 
vai acontecer na crise norte-coreana ou 
está a mentir ou, simplesmente, a tentar 
adivinhar.
Mas, como Sherlock Holmes costumava 
explicar ao seu fiel escudeiro Watson, 
“se retirarmos o impossível, o que so-
brar, por muito improvável que possa 
parecer, será a verdade”.
Ora, ainda que pareça improvável, ten-
do em conta o comportamento de Kim 
Jong-Un (aumento brutal no número 
e na eficácia de testes nucleares e de 
envio de mísseis balísticos desde 2011), 
continua a parecer impossível que o 
líder norte-coreano deseje mesmo uma 
guerra com os EUA, o Japão e a Coreia 
do Sul. A vontade de Washington, Pe-
quim, Tóquio, Seul ou Moscovo de um 
envolvimento directo num confronto 
real é, também, zero – ainda que por 
motivos diferentes.
As personalidades instáveis e impru-
dentes de Kim e Donald; a necessidade 
de Kim de preservar internamente o seu 

regime (e o reconhecimento internacio-
nal de que constitui ameaça real, perante 
o poder nuclear, será o garante de que 
não será deposto); a relação de forças 
entre Pyongyang e Pequim (a Coreia do 
Norte precisa do fornecimento chinês, 
mas com poder nuclear aumenta o 
crédito negocial junto da China, pela 
via da chantagem).
Tudo isto tem a ver com “bluff”, poder 
e perversidade. E muito pouco com 
racionalidade.
Se explorarmos um pouco mais a via 
da perversidade, podemos também 
concluir que, para Donald Trump, tem 
dado muito jeito que o foco das preo-
cupações do mundo e das “headlines” 
de jornais e televisões tenha estado, 
nas últimas semanas, na escalada de 
tensão gerada pela Coreia do Norte e 
não nos desatinos e nas incapacidade de 
liderança interna de Donald Trump, um 
presidente cada vez mais cercado pela 
“Russia Collusion” e pelo total desastre 
na relação com o Congresso.
O tema Coreia do Norte é tão assusta-
dor que tem absorvido grande parte da 
atenção política e mediática nos EUA e 
no resto do mundo. Mas os problemas 
agravam-se para a Presidência Trump, 
em vários domínios.
A “Russia collusion” está a avançar 
perigosamente nas investigações que 
decorrem na Câmara dos Represen-
tantes, no Senado e, sobretudo, na “Co-
missão Mueller”, entidade com poderes 
especiais, nomeada pelo Departamento 
de Justiça, mas independente da Casa 
Branca ou do Congresso.

Pessoas próximas do ex-diretor do FBI 
referem que Mueller e a sua equipa têm 
feito um trabalho simultaneamente de 
“paciência, detalhe e determinação”.
Muitos vêem em Mueller a pessoa que 
tem um machado que, lentamente, vai 
cortando uma grande árvore de ligações 
suspeitas e comprometedoras entre 
membros de topo da Administração 
Trump, da campanha presidencial de 
Donald Trump, o próprio Presidente e 
figuras que representam altos interesses 
russos.
Pelo meio, o agravar de tensões diplo-
máticas entre Washington e Moscovo, 
com troca de sanções, pode baralhar o 
cenário – mas no âmbito das investiga-
ções, os sinais são cada vez mais claros. 
Já não é só Paul Manafort (ex-diretor de 
campanha de Trump e envolvido até aos 
ossos com financiamento pró-russo na 
Ucrânia) ou Carter Page (assessor para 
a política internacional, sobretudo para 
a Rússia, na primeira fase da campanha 
Trump e que o FBI acredita ter sido 
um agente do Kremlin infiltrado no 
círculo próximo do então candidato 
presidencial).
A investigação é, hoje, muito mais vasta: 
já atingiu Donald Trump Jr., filho do 
Presidente (que se encontrou com uma 
advogada russa que teria “informações 
comprometedoras sobre Hillary Clin-
ton), Jared Kushner (genro do Presiden-
te, ouvido no Senado para esclarecer os 
contatos tidos com elementos de fundos 
russos) e o próprio Presidente, que des-
de junho passado é, também ele, alvo 
direto das investigações de Mueller por 

eventual obstrução à justiça no âmbito 
da “Russia collusion”.
Nos últimos meses, Trump já terá 
estado próximo de cair na tentação de 
fazer com Mueller o que fez com Comey 
(ex-diretor do FBI).
Mas o tal “instinto de sobrevivência” 
que o Presidente, sem dúvida, levou-o a 
travar à última hora a vontade de despe-
dir Mueller, quando lhe lembraram que 
foi assim que Nixon se precipitou para o 
abismo: na América, um Presidente que 
demita quem o está a investigar direta-
mente só pode ter um destino – a saída.
Trump é instável e imprevisível: mas 
não é desprovido dessa capa protetora 
que, à última hora, lhe vai garantindo 
a sobrevivência política. A grande per-
gunta é mesmo: até quando?
Mitch McConnell, o líder da maioria 
republicana no Senado, recusou-se 
a falar com o Presidente (no sentido 
literal, não lhe atendeu os telefonemas 
nem reuniu com ele) durante um mês, 
depois da humilhação pública que 
Trump lhe presenteou, por não ter 
conseguido maioria suficiente para 
revogar o ObamaCare.
Nas próximas semanas, Donald vai 
precisar de aliados no Congresso para 
fazer aprovar a Reforma Fiscal (com for-
tes cortes para os mais ricos), uma das 
suas principais bandeiras eleitorais. 
Isto não é bem um Presidente dos 
Estados Unidos.
*Autor de dois livros sobre a presi-
dência Obama e outro sobre Hillary 
Clinton e a eleição presidencial 
de 2016

Germano Almeida

MINISTRO
Butsu Makanda

Combater pobreza não é combater pobre

Makanda ouviu história que 
Mukhulhwani Maior de País de 
estrangeiro com muito dinheiro 
falou uma vez que não gostava 
pobre. Ele falou que pessoas que 
tem muito dinheiro para comer, 
não consegue comer com descanso 
porque pessoa de pobre incomoda. 

Não deixa rico comer bem com 
vontade. Melhor encontrar cami-
nho de acabar com pessoas de po-
bre para ricos começar comer bem 
com vontade descansado. Parece 
esse Mukhulhwani Maior estava 
pensar combater pobres para aca-
bar pobreza. Aqui na terra de Mo-
çambique pessoa que foi e que ain-
da é Mukhulhwanis Maiores, fala 
sempre combater pobreza. 

Pensamento deles é fazer pes-
soa pobre deixar pobreza para 
ter mais coisas de comer, dormir, 
brincar, fazer viagem e mais coi-
sas de melhor. Mas parece que 
tem pessoa aqui que pensa como 
Mukhulhwani Maior de estran-
geiro que quer combater pobreza 
com combater pobre mesmo. 

Quando aqui tinha programa 
de pobre de sete milhões, pessoas 
zangaram para não andar bem até 

fechar. Cesta básica para pobres 
nem chegou nascer. Morreu dentro 
de gravidez que não nasceu. 

Quando Mukhulhwani Maior 
visita pobres de aldeia, pessoas 
diz não pode fazer isso. Tem pes-
soas que tira terra de pobre que é 
pouca cosia que pobre tem. Quan-
do pobre está procurar animal de 
mato para comer pode ir na polí-
cia porque pensa ele é como aquele 
caçador de animais que quer tirar 
dentes mais chifres dele para ven-
der no estrangeiro. 

Quando pobre vai viajar tem 
pessoa que carrega ele como boi 
no carro de viajar. Carro dele 
anda correr de mais rápido e mata 
pobres todos com desastre. Quan-
do Governo quer baixar pouco 
preço para coisas pequenas de po-
bre ficar melhor, tem pessoas com 
amigos dele de estrangeiro que diz 
não pode porque vai estragar In-
flacção. Inflacção dele pobre não 
conhece.

 Parece não é daqui. Ninguém 
conhece ninguém que chama In-
flacção aqui. Esse Inflacção pode 
ser gente muito grande mesmo, 
mas mais primeiro do que todos 
pessoas pobres daqui? Depois esses 
pessoas que está combater pobre 
fala muito que pobreza está cres-
cer. Começou quando crescer dele? 

Makanda lembra que primeira 
vez que viu pessoa de branco falar 
com telefone que tinha fio pensou 
que esse pessoa está maluco por-
que grita sozinho com coisa preta 
na orelha. Mesmo branco poucos 
tinha esse telefone. 

Hoje muitos pessoas pobres des-
se tempo tem celular mais face 
buque, mais internet, mais outros. 
Makanda lembra que muito tem-
po para visitar avós dele andava 
de viagem de todo dia de sair de 
antes de sol nascer e chegar depois 
de sol dormir. 

Hoje pode visitar no mesmo dia 
e voltar casa dele. Makanda lem-
bra tempo que dinheiro não era 
nada. Makanda vendia cobertor 
para receber cabrito para comer 
ou vender outra vez. 

Quando vendia cabrito que 
comprou com cobertor ganhava ci-
garros mais bebida. Agora pessoas 
tem dinheiro que fica no banco. 

Não pode comprar mais coisa 
com coisa. Só com dinheiro. Mui-
to tempo, Makanda viu num ca-
minho que andava muito pessoas 
com vestido de casca de árvore. 
Quando Makanda passa esse ca-
minho agora não vê mais pessoa 
vestidos assim de coisas de árvo-
res. 

Vê meninos com roupa de igual 

que vai na escola. Outros até com 
saco pequeno das costas e mais bi-
cicleta. Makanda lembra muitas 
casas de pobre com madeira e zin-
co. Hoje custa encontrar casa des-
sa maneira. Já tem muito de blo-
cos mais cimento. Parece pobreza 
não aumentou mais. 

Mesmo sem ajuda de governo e 
de outros, pobre não quer ser po-
bre. Luta sozinho. Filho de pobre 
não fica igual pai dele ou avô dele. 
Fica melhor pouco. Talvez quando 
pessoas diz que pobreza aumentou 
está falar que pobres aumentou 
porque todo tempo pobres tem 
muitos novos filhos. 

Tem coisa que Makanda não 
gosta que aumentou mesmo. Dife-
rença com rico mais rico e pobre 
mais pobre aumenta muito. Pa-
rece como se fosse que ficar rico é 
mesma coisa chegar lá em cima de 
casa de prédio grande. 

Tem pessoa que vai lá em cima 
de máquina que chama elevador. 
Pobre vai com escada com muita 
escuridão. Mas vai. Não fica aqui 
em baixo dormir. Se pobre faz 
força para entrar na máquina de 
elevador, rico que chegou primeiro 
não deixa. Diz que maquina tem 
cheio. 

Mas pobre não cansa. Vai pouco 
com escada. Um dia muito tempo 

Makanda estava na reunião gran-
de que falava coisas de terras para 
pobres. Pessoa não pobre falou 
que pessoas de reunião estava fa-
lar vida de pobres dentro de hotel 
com muitos luxos. 

Falava que esse reunião melhor 
se estava lá na terra dos pobres. 
Camponês pobre que estava na 
reunião falou porque assim? Pobre 
também quer entrar ficar no hotel. 
Hotel está certo, mas pobreza está 
errado. Pobre tem medo de pobre-
za, mas sabe que olhar 

medo de frente faz coragem. E 
coragem é pai mais grande para 
ganhar. Assim mesmo!  Governo 
não pode esquecer pobre porque 
rico não deixa ajudar ele. 

Rico esqueceu que dinheiro dele 
mais outras coisas que tem foi po-
bre que ajudou ele a ter. Se rico 
quer combater pobreza com com-
bater pobres ele vai ficar pobre 
também. Se ajudar pobreza acabar 
ele vai ficar mais rico no bolso e no 
coração. País de Moçambique tem 
mais muitos pobres e menos pou-
co ricos. Se matar pobre todos vai 
destruir País. Makanda estudou 
que tem pessoa que fala língua que 
diz que destruir País todo para ga-
nhar guerra mesma coisa que per-
der. Perder guerra para ajudar País 
todo, mesma coisa que ganhar.
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Polícia Municipal diz que assaltos aos 
condóminos é um problema de todos

Oito milhões de meticais é o va-
lor total que os clientes devem ao 
Fundo de Investimento e Patri-
mónio de Abastecimento de Água 
(FIPAG) na província de Manica.
A mesma resulta do consumo de 

água e grande parte desta foi con-
traída por instituições públicas.
A revelação foi feita, a dias pelo 

director do FIPAG, em Manica, 
Victor Tuacale, para quem o va-
lor em dívida compromete sobre-
maneira as actividades programa-
das pelo sector para este ano.
Na província de Manica, o FI-

PAG fornece água, para além da 
cidade de Chimoio, as vilas de 
Gondola e Manica, bem como os 
postos administrativos de Mes-
sica e Bandula, beneficiando um 
universo de 281.991 pessoas, o 
que corresponde a 63 por cento 
de cobertura. E actualmente tem 
44.911 clientes dos quais 43.753 
domésticos e 167 fontenários ac-
tivos.
Durante o primeiro semestre 

deste ano, o FIPAG executou 
1.030 novas ligações domésticas 
de um total de 1.500 planificadas 
e sete novos fontenários em zonas 
não abrangidas pelos ramais inte-
grados, sobretudo, em locais que 
apresentam um relevo escabroso.
Segundo Tuacale, as novas liga-

ções fazem parte de um projecto 
de expansão da rede secundária 
nos bairros Agostinho Neto, Pi-
loto Norte e melhoramento da 
pressão no sistema de distribuição 
por algumas artérias da cidade de 
Chimoio. Nestes dois bairros fo-
ram lançados seis quilómetros de 
rede no âmbito do projecto Wa-
ter For Life, financiado pelo go-
verno da Holanda.
“Nossa meta é prover mais água 

a população. Neste momento es-
tamos bem, mas isso não nos dei-
xa tranquilo porque o desejo é ver 
mais pessoas a consumirem água 
potável. Por isso, estamos a tra-
balhar a tudo custo para ver se 
conseguimos cumprir com aquilo 
que planificamos para este ano”, 
referiu.
Prosseguiu “onde não consegui-

mos colocar condutas integradas 
abrimos fontenários. Referimo-nos 
de zonas onde o relevo se apresen-
ta acidentado. Nos dois bairros, 
as actividades estão a ser suporta-
das pela Water For Life”. AIM

Dívidas comprometem 
funcionamento do FIPAG

Simango exige aos membros do seu partido a assumirem postura de Estado  
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, exigiu aos seus correligionários a as-

sumpção de postura de Estado, pois, no seu entender o membro do partido deve identificar-se com a moralidade pública 
e manter o compromisso de construir  o bem-estar social.

Em cartas enviadas ao 
Comandante da Polícia 
Municipal de Maputo, 
na posse do MAGAZINE 
Independente, moradores 
do prédio número 2641,  
da avenida Ahmed Sekou 
Toure no centro da ca-
pital, denunciam, desde 
2016, assaltos e desleixo 
que atentam contra a 
saúde pública, mas até a 
esta parte a edilidade não 
reagiu. O Comandante da 
Polícia Municipal, Antó-
nio Espada, nega não ter 
reagido as cartas e afirma 
que está reclamação é de 
quase todos residentes da 
avenida Guerra Popular.

Nelson Mucandze

Se já se reclamava as-
saltos dos passeios 
pelas viaturas, das 
estradas pelos vende-
dores ambulantes e 

da degradação acentuada dos 
prédios da capital, que alguns 
não conhecem nenhuma inter-
venção desde que foram nacio-
nalizados na primeira Repúbli-
ca, hoje a reclamação é outra.
Na carta assinada pela Comis-
são dos Moradores, na posse 
do MAGAZINE, os munícipes 
dizem estar preocupados com 
a situação que se vive nos ane-
xos (garagem e dependências) 
do edifício onde vivem.
Segundo apuramos, os ven-
dedores ambulantes e outros 
usam espaço para fins que 
ameaçam a saúde dos que vi-
vem naquele condomínio. “Os 
condóminos perderam o con-
trolo da situação, uma vez que 
os guardas recebem dinheiro 
em troca do espaço. E acon-
tece que sofremos furtos cons-
tantes nos nossos apartamen-
tos e na garagem as viaturas 
acabam sofrendo raspões; re-
trovisores rachados, correndo 
o risco de um dia sofrermos 
um incêndio no local devido 
aos fogões a carvão que são 
guardados depois da jornada 
destes indivíduos”, lê-se na 
carta.
Acrescentam que também de-
tectaram um problema sério 
no sistema de esgoto, que é 
provocado por peças de roupa 

que são armazenados no espa-
ço.
“Somos titulares de aparta-
mentos, com os impostos pa-
gos em dia e não merecemos 
este sofrimento. O nosso quar-
teirão virou mercado ou feira, 
vezes sem conta sofremos as-
saltos, já não podemos abrir 
as janelas e as crianças não 
podem ir a varanda devido a 
urina defronte do prédio da 
EMOSE”, escrevem.
De acordo com as cartas, os 
moradores apelam o apoio da 
edilidade para a resolução des-
te problema, que segundo eles, 
devem serem os vendedores da 
entrada e da garagem antes 
que se transforme em covil de 
gatunos de contornos impres-
síveis.
Apuramos do Comando da 
Polícia Municipal da cidade de 
Maputo, que o problema não 
é só daquele condomínio, mas 
sim de quase todos os prédios 
espalhados pela capital, mas 
com destaque àquela avenida.
E confirma-se que desde que 
a carta deu entrada em 2016, 
até aqui, não chegou a ter res-
posta, mas a edilidade garan-
tiu que não ignorou o proble-
ma, apenas não formalizou a 
resposta.
“Nós reconhecemos o proble-
ma. O Conselho Municipal 
está ciente disso, razão pela 
qual está a preparar-se, reabi-
litando os mercados que exis-
tem, tal é o caso do Mercado 
Mucoreano, Museu e a cons-
trição de um outro no Distrito 

António Espada, comandante da Polícia Municipal

Municipal Ka Mavota. Isso é 
para fazer face ao problema”, 
respondeu o nosso interlocu-
tor, quando falava concreta-

mente dos vendedores ambu-
lantes, detalhando que findo a 
reabilitação serão sensibilizados 
todos ambulantes a vender nos 
mercados.
Em relação as questões de âm-
bito criminal, disse que a Polí-
cia Municipal sempre que toma 
conhecimento dá conhecer a 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM). “E temos co-
nhecimento que a PRM tem se 
feito ao local para minimizar as 
questões do roubo, tem estado 
lá presente a fazer isso. Pode 
ainda não haver uma satisfação 
total, mas está-se fazer um tra-
balho”, acentuou.
A edilidade entende que esse 
trabalho, precisa de colabora-
ção de todos os munícipes para 
ser minimizado, porque, por ve-
zes, “são os próprios munícipes 
que criam condições para que 
vendedores ambulantes este-
jam em locais inapropriados, é 
preciso que o próprio munícipe 
esteja conscientizado para não 
comprar produtos de rua, que 
muitas vezes põe em risco a 
própria saúde”.

Central Termoeléctrica de Ciclo 
Combinado de Maputo começa a 
funcionar em Agosto de 2018
A Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado de Maputo 
deverá começar a funcionar 
em pleno em Agosto de 2018, 
depois de a primeira queima 
de combustível ser efectuada 
em Janeiro desse mesmo ano, 
disse segunda-feira o director 
de Serviços de Produção da 
Electricidade de Moçambique 
(EDM).
Narendra Gulab, que fala-
va por ocasião da visita que 
o embaixador do Japão em 
Moçambique, Toshio Ikeda, 
efectuou às obras, disse ain-
da que os primeiros testes dos 
equipamentos, nomeadamente 
os relacionados com o abaste-
cimento de gás e com os com-
pressores, deverão ser iniciados 
em Dezembro próximo.
A infra-estrutura, localizada 
no bairro Luís Cabral, cidade 
de Maputo, é a primeira de 
ciclo combinado no país e na 
região austral de África, indo 
produzir 106 megawatts de 
energia eléctrica a partir do 
gás natural extraído em Pan-
de e Temane, na província de 
Inhambane.

O projecto tem um custo esti-
mado em 180 milhões de dó-
lares, dos quais 167 milhões 
serão desembolsados pelo 
governo do Japão, através 
da Agência Japonesa de De-
senvolvimento Internacional 
(JICA) e os restantes 13 mi-
lhões de dólares pela EDM, a 
partir de fundos próprios.
A amortização do empréstimo 
será feita em 40 anos, com um 
período de graça de 10 anos, 
a uma taxa de juro anual de 
0,01%, de acordo com dados 
divulgados na ocasião e cita-
dos pelo matutino Notícias, de 
Maputo.
O projecto da central, com-
binado com o da recuperação 
das centrais hidroeléctricas 
de Mavuzi e Chicamba, na 
província central de Manica, 
contribuirá para diversificar a 
matriz energética e aumentar 
em 150% a capacidade de pro-
dução da própria EDM, que 
passará dos actuais 206 mega-
watts para cerca de 315 mega-
watts, a partir de meados de 
2018. 
Macauhub
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Partido no poder usa polícia como sua 
força privada para reprimir oposição
A posição é defendida pelo 
jornalista Lazaro Mabunda 
no decurso da V Conferên-
cia Internacional do Insti-
tuto de Estudos Sociais 
e Económicos (IESE) e 
resulta de uma investi-
gação sobre as eleições 
autárquicas nas cidades de 
Quelimane e Chókwè.

Reginaldo Tchambule

De acordo com o 
jornalista inves-
tigativo, que se 
baseia em rela-
tórios, cartas e 

documentos confidenciais da 
polícia e do partido no poder, 
há uma forte aliança entre o 
partido Frelimo e as Forças de 
Defesa e Segurança, sobretudo 
durante os processos eleitorais.
“A PRM apartidária no exer-
cício das suas funções obede-
ce a lei e serve com isenção e 
imparcialidade os cidadãos e 
as instituições públicas e pri-
vadas, mas já controlada pelo 
partido Frelimo, se tornou no 
principal actor em períodos 
eleitorais, com actuações par-
ciais e cada vez mais violenta, 
sobretudo nas zonas considera-
das bastiões de oposição”, ob-
servou Mabunda.
Segundo ele, a actuação dos 
homens da lei e ordem tem se 
resumido em ameaças de coer-

ção, intimidação ou agressão 
física, o que acaba por afectar 
resultados de processo eleitoral 
ou que surge no contexto de 
competição eleitoral.
Para ele, a causa deste com-
portamento da Polícia é o fac-
to do Estado moçambicano es-

tar ainda a funcionar na lógica 
de partido-Estado, onde o par-
tido no poder influencia todos 
os sectores da administração 
pública.
De acordo com Mabunda,  
para garantir total controlo e 
aumento de capacidade de re-

pressão da oposição, o Estado 
está a militarizar a Polícia e a 
apostar mais na Unidade de In-
tervenção Rápida.
“O nosso estudo permitiu-nos 
concluir que as eleições autár-
quicas de 2013 em Quelimane 
foram competitivas e violentas, 

pois os partidos da oposição 
deram ordens para os eleitores 
votarem e acampar para evitar 
troca de urnas, o que obrigou 
a intervenção da Polícia culmi-
nando em escaramuças. Nes-
se caso, a violência da polícia 
resulta mesmo de uma acção 
devidamente coordenada com 
o partido no poder”, sublinhou. 
Segundo ele, a cumplicidade é 
de tal forma que a Polícia no 
fim das eleições é obrigada a 
enviar um relatório à aquele 
partido para informar as razões 
que ditaram a sua derrota, no 
caso de Quelimane.
Em relação à eleições autárqui-
cas de 2013 no Chókwè, Ma-
bunda aponta que houve pou-
ca competição, muita violência 
política, muitas vezes envolven-
do a Polícia, alegadamente a 
mando do partido no poder.
“Neste caso, a Polícia se man-
tém apática quando os grupos 
de choque do partido Frelimo 
atacam a oposição”, acusou 
Mabunda, para, depois, frisar 
que o comandante foi transfe-
rido para Chicualacuala por 
ter mandado remover as bar-
ricadas dos membros da OJM 
quando souberam que Daviz 
Simango visitaria Chókwè.
“O comandante foi transferi-
do pelo director da Ordem ao 
nível de Gaza sem o consenti-
mento do comandante provin-
cial. A director da Ordem disse 
ao comandante distrital que 
não podia criar problemas ao 
partido. 

Ensino técnico profissional deve garantir desenvolvimento do País

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional, Jorge 
Nhambiu, disse, há dias, que 
a educação deve garantir ele-
vada qualidade com vista a 
responder aos desafios do de-
senvolvimento nacional. Este 
pronunciamento teve lugar 
no final do XXVI Encontro 
Nacional dos Directores de 

Escolas e Institutos Técnicos 
(ENDET), que decorreu sob 
o lema: “Por uma Educação 
Profissional para o Trabalho e 
Desenvolvimento do País”.
De acordo com Nhambiu, a 
programação das acções que 
devem conduzir ao melhora-
mento contínuo desta impor-
tante componente do Sistema 
de Educação Profissional é 

relevante para a satisfação da 
demanda do mercado de tra-
balho.
Nhambiu avançou ainda que 
“todas as Instituições de Ensi-
no técnico Profissional devem 
envidar esforços necessários, 
bastantes e suficientes para 
conformarem-se à Lei de Edu-
cação Profissional, dentro do 
limite temporal estipulado le-
galmente. Às mesmas devem 
formar cidadãos patriotas e 
comprometidos com a causa 
do desenvolvimento nacional, 
de forma didáctica, auto-sus-
tentável, criativa e empreende-
dora”.
Ainda com o intuito de garan-
tir maior qualidade ao ensino 
técnico profissional, 25 forma-
dores deslocaram à República 
Federativa do Brasil para be-
neficiarem de capacitação téc-
nico profissional na Área de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC).
Segundo o Secretário Perma-
nente do MCTESTP, Celso 

Laice, um dos elementos fun-
damentais da melhoria de qua-
lidade da educação profissional 
assenta na existência de um 
quadro dos formadores com 
competências técnicas bem de-
senvolvidas, para responderem 
eficazmente as exigências do 
sistema nacional de qualifica-
ções profissionais.
 Laice disse que o governo de 

Moçambique tem estado a 
promover o desenvolvimento 
das tecnologias de informação, 
e a envidar esforços para as-
segurar que os moçambicanos 
possam usufruir dos benefícios 
e resultados da sua correcta 
adaptação e utilização em di-
ferentes sectores económicos e 
sociais no nosso país. 

Adelina Pinto
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Premier african minerals withdraws from forestry
Premier African Minerals on last week announced that it is to dispose of its assets in the forestry sec-
tor in central Mozambique. This company has its registered office in the tax haven of the British Virgin 

Islands. It has other offices in Johannesburg, Togo, Zimbabwe and London.english

The Premier Group, the 
Mozambican shareholder in 
the Espiga d’Ouro indus-
trial bakery, inaugurated 
on Thursday in the sou-
thern city of Matola, has 
promised to provide bread 
at competitive prices, with 
loaves of consistent weight 
and quality.
S p e a k i n g  a t  t h e  i n a u -

gu r a t i on  c e r emony ,  t h e 
chairperson of the Premier 
Group, Husse in Ahmade, 
sa id the bakery has four 
production lines which can 
work 24 hours a day, gua-
ranteeing daily production 
of  1 .5 mi l l ion baguettes ,  
860,000 rolls and 135,000 
sliced loaves.
A fleet of trucks will carry 

the Espiga d’Ouro products 
throughout the day to dis-
tr ibutors  in Maputo and 
Matola. 
“We r e cogn i z e  tha t  we 

cannot yet meet the fu l l  
expectations of the Mozam-
bican people”, said Ahma-
de. “At least in the initial 
phase we will not be able 
to meet the full demand of 
Maputo city and province, 
let alone of the entire coun-
try. But we believe we are 
bringing benefits to the pu-
blic”. 
He promised that Espiga 

d ’Ouro wi l l  comply with 
good practices of hygiene 
and sa fety at  work .  The 
f a c to ry  w i l l  emp loy  800  
workers directly, in three 
shifts covering the entire 
day. When indirect employ-
ment is included, he added, 
Espiga d’Ouro will create 
1,200 jobs.
Between them,  Maputo  

city and province have a 
total population of about 
3.5 million people, and Ah-
made claimed that repre-
sents a daily demand for at 
least 5.25 million baguet-
tes .  Since Espiga d’Ouro 
cannot meet this demand 
on its own, Ahmade belie-
ved it does not threaten to 
suffocate smaller bakeries. 

AIM

New bakery promises 
bread at competitive 
prices

FDA fraud: accused signed no 
contracts, but received money

Large sums vanish from Maputo
immigration service

Three siblings involved in 
the theft of 170 million me-
ticais (about 5.6 million US 
dollars, at the exchange 
rate of the time) from the 
Mozambican government’s 
Agricultural Development 
Fund (FDA) on Wednes-
day told the Maputo City 
Court that they had nei-
ther requested nor signed 
any contracts to finance 
agricultural or livestock 
projects.

Gerson, Dercio and 
Binaia Manga-
nhe were ques-
tioned separately 
by judge Alexan-

dre Samuel, and simply repe-
ated what they had already 
said during the preliminary in-
vestigations of the case.
Gerson and Dercia claimed 
they were only involved be-
cause their sister, Milda Cos-
sa, who was personal assis-
tant to the then chairperson 
of the FDA, Setina Titosse, 
had told them that the FDA 
was financing livestock pro-
jects. 
They asked her what was 
needed to benefit from such 
funding, and she said they 

only had to present their 
personal tax identification 
number (NUIT) and a copy 
of their identity cards, and 
open accounts in the BCI 
(Commercial and Investment 
Bank, the country’s second 
largest commercial bank). 
They did as Cossa said, des-
pite already holding accounts 
in another bank, the Millen-
nium-BIM. They produced 
the documents Cossa had re-
quired, and sought to deliver 
them to Binaia, but she told 
them to hand the paper work 
personally to Setina Titosse. 

So they went to Titosse’s 
house and gave her the docu-
ments. None of them seemed 
to think it strange that the 
head of an institution would 
deal personally with the do-
cuments, or that they should 
be delivered to her house ra-
ther than to the FDA offices. 
Binaia told the judge that she 
had been contacted personally 
by Titosse, who asked for the 
same documents from her, and 
insisted that she open a BCI 
account. 
Gerson, Dercia and Binaia all 
said they had never benefit-

ted from FDA financing, but 
admitted that large sums of 
money had entered their ac-
counts. They claimed they 
never knew where the money 
came from. 
They transferred the money 
to the accounts of Titosse, 
Cossa and others whom they 
did not know. They even 
gave their bank debit cards 
to Titosse and Cossa. The 
cards have never been retur-
ned, they said. 
Their livestock projects never 
existed and they admitted 
they had never even visited 
the places where the projects 
were to be implemented, and 
had never appointed repre-
sentatives to do so on their 
behalf.
On paper, the projects were 
located in Chibuto, Man-
dlakazi and Guija districts in 
Gaza province, and in Mor-
rumbene in the neighbouring 
province of Inhambane. They 
told the judge that they had 
never been in these districts, 
had no land, and had never 
worked with livestock. 
They thus contradicted tes-
timony given by FDA staff 
and co-accused such as Ce-
leste Ismael who had told 
the court that they had vi-
sited the project sites, found 
them suitable for livestock 
and then written opinions 
favourable to granting the 
finance.AIM

About 17.5 million meticais 
(287,000 US dollars, at current ex-
change rates) has disappeared from 
the coffers of the Maputo City im-
migration services, according to a 

report in the daily paper ”Noticias”.
This sum is part of the revenue col-
lected in March, which was over 
48.7 million meticais. But the ac-
counts from the Maputo office sent 

to the treasury only show revenue of 
31.2 million meticais. The remaining 
17.5 million could not be located.
The system is that the money col-
lected by the provincial branches of 
the immigration services (SENAMI) 
is first deposited in their own ac-
counts, and then transferred to the 
central SENAMI account at the end 
of each month. By the 10th of the 
following month, SENAMI must 
transfer the entire sum to the Tre-
asury.
The sources who spoke to “Noti-
cias” believe that the money went 
missing between 23 March and the 
beginning of April, precisely at the 
moment when the old management 
of the Maputo office was replaced 
by a new management.

The Maputo City Criminal Investi-
gation Service (SERNIC) is investi-
gating the case, and is interviewing 
present and former managers of the 
city immigration office.
“So far nobody has managed to 
explain where the sum in question 
has gone”, one source told the pa-
per. “Investigations are continuing 
to ascertain whether the money was 
diverted during the previous mana-
gement or under the present one, 
whether the money was removed 
all at once, or in phases, whether 
bank transfers were used or it was 
taken out as cash”.
SERNIC has now handed the 
matter over to the Central Office 
for the Fight against Corruption 
(GCCC).AIM
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Nyusi urges armed forces to 
“adapt to historic moments”

Universal access to electricity 
“remains a challenge”

Collision between train 
and truck on Sena line

A goods train belonging to the 
Brazilian mining company Vale 
collided on Wednesday mor-
ning with a truck at an unman-
ned level crossing on the Sena 
rail line, near the town of Don-
do, in the central Mozambican 
province of Sofala, according to 
a report on the independent te-
levision station, STV.
The truck was loaded with 
sand for construction purposes. 
According to eye-witnesses, the 
truck driver did not take the 
elementary precaution of stop-
ping when he came to the level 
crossing and checking whether 

any trains were approaching.
The collision caused severe da-
mage to the truck and slight 
damage to the locomotive and 
the track. The publicly owned 
ports and rail company, CFM, 
immediately mobilized a bri-
gade and equipment to repair 
the line. Traffic along the line 
was interrupted for about four 
hours.
The train consisted of two loco-
motives and 84 wagons. They 
had unloaded their cargo of 
coal at the port of Beira, and 
were returning empty to Moa-
tize.AIM

 Mozambique’s Minister of Mine-
ral Resources and Energy, Leticia 
Klemens, on Tuesday admitted 
that universal access to electricity 
remains a challenge, despite all the 
efforts undertaken by the govern-
ment over the past 20 years.
She was speaking at the launch in 
Maputo, by the government’s Ener-
gy Fund (FUNAE), of its portfolio 
of renewable energy projects, budge-
ted at over 500 million US dollars. 
This portfolio will be an instrument 
of planning and guidance for achie-
ving the target of universal access 
by 2030. 
“Electricity is an important catalyst 
for the country’s economic and so-
cial development”, she said. “It 

contributes to the growth and flou-
rishing of industry, and to increased 
production, as well as to improving 
living conditions”.
With this perspective, she added, 
the government, through FUNAE, 
had stepped up access to electricity 
in rural areas, particularly through 
renewable energies such as solar po-
wer. As a result, 230 small towns, 
800 schools, 700 health centres and 
75 filling stations across the country 
had been electrified. 
Klemens stressed that the govern-
ment is “profoundly committed” to 
attaining universal access by 2030, 
even though “this demands better 
performance from us”. 
The government’s National Electri-

fication Strategy, she added, requi-
res “a shared vision and coordina-
tion between the various public and 
private institutions that are directly 
concerned with the provision of 
energy services”. 
The FUNAE portfolio of renewable 
energy projects, the Minister said, is 
based on the Mozambican Atlas of 
Renewable Energies, indicating the 
places with the best potential for set-
ting up hydro and solar power pro-
jects. She invited private business and 
Mozambique’s foreign cooperation 
partners to join with the government 
“in joint efforts to achieve the goals 
proposed”.
“With this portfolio we want to open 
more space for private sector invest-
ment and financing, so that renewable 
energy projects cease to be limited to 
public investment”, she added. 
Klemens hopes to put at the service 
of Mozambicans “a product designed 
and developed in accordance with 
Mozambique’s own standards and 
specificities”. 
She expected the portfolio to become 
a national reference point “and that, 
in the near future, renewable energies 
can make a considerable contribution 
to achieving universal access to electri-
city”.AIM

Mozambican President 
Filipe Nyusi on Saturday 
called on the Mozambican 
Armed Forces (FADM) to 
show “flexibility” with the 
aim of “guaranteeing the 
full exercise of the sove-
reign rights of Mozambi-
cans, through the creation 
of an environment favoura-
ble to an effective peace”.

Capacity to adapt to 
historic moments 
must always be 
present and rooted 
at all levels of the 

armed forces, in their structure, in 
their doctrine and above all in their 
mentality”, said Nyusi, speaking 
at a ceremony in the General Staff 
headquarters in Maputo, at which 
military medals were awarded to se-
veral dozen senior officers.
The ceremony was part of the ce-
lebrations of the 53rd anniversary 
of the launching, on 25 September 
1964, of the armed struggle to free 

Mozambique from Portuguese colo-
nial rule.
“Our objective”, Nyusi declared, “is 
to attain an effective peace, free of 
any kind of conditions, and above 
all, a lasting peace. As you know, 
from this process it will be necessa-
ry to take some measures in which 
the armed forces will be the main 
actors”.
He was thus obliquely referring to 
the negotiations between the go-

vernment and the Renamo rebels, 
and the demand by Renamo leader 
Afonso Dhlakama for the inclusion 
of what he calls his “commandos” in 
senior positions in the armed forces 
and police.
Nyusi called for “your self-discipline, 
perspicacity, agility, and capacity for 
adaptation, grounded in high standar-
ds of readiness for all situations, even 
if, at times, tactical objectives are sa-
crificed for the full attainment of stra-

tegic designs”.
The coming period would see “pro-
cesses necessary to establish, organize 
and coordinate new actions, in a diffe-
rent chessboard in the constitution of 
the armed forces”. 
Nyusi thus warned that the FADM 
is going to change, though he did not 
spell out exactly how. For the nego-
tiations with Renamo are continuing, 
and their outcome is not yet clear 
– particularly how many Renamo 
officers will be incorporated into the 
army as the price for disarming the 
Renamo militia.
Nyusi was sure, however, that the 
mission of the FADM will remain 
“to transmit, with great responsi-
bility, the patriotic gene of our ar-
med forces so that our most sacred 
values – Independence and Peace – 
prevail and are sustainable”.
“In fact, peace is the ultimate goal 
of our armed forces and they contri-
bute to it with their professionalism 
and intelligence in scenarios of diffe-
rent military theatres and political 
moments”, he added. 
“In peace, we can prepare the armed 
forces for new missions such as, for 
example, the defence of our natural 
resources”, Nyusi said, adding that 
he was “deeply proud of the fact 

that the FADM are making their 
maximum contribution so that the 
dialogue with the Renamo leader 
results in the progress which we are 
all privileged to witness”.
The armed forces, he continued, 
had proved able “to respect and to 
nurture the dialogue, obeying our 
instructions as an extension of their 
attributes and their contribution to 
the defence of sovereignty and natio-
nal independence”. 
At the ceremony, the highest mili-
tary honour, the “Military Leader-
ship Medal, Gold Class” was awar-
ded to Nyusi himself, for his period 
as Minister of Defence (2008-2014), 
to former President Armando Gue-
bua, and to the former chief of sta-
ff of the FADM, and now head of 
the Security and Intelligence Service 
(SISE), Lagos Lidimo. 
Among those awarded the “Milita-
ry Leadership Medal, Silver Class”, 
was Mateus Ngonhamo, who was 
once the head of Renamo military 
intelligence, and served as Lidimo’s 
deputy when the FADM was set up 
in 1994 out of a merger of volunte-
ers from the previous government 
army, the FAM/FPLM, and from 
Renamo. In all, 77 officers received 
military medals.AIM
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PUBLICIDADE

    MUNICÍPIO DE MAPUTO
      ___________

     CONSELHO MUNICIPAL 

REGULAMENTO DO PRÉMIO LITERÁRIO 10 DE NOVEMBRO

No intuito de desenvolver o gosto pela literatura e pela escrita, o Conselho Municipal de Maputo (CMM) e a 
Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) instituem o “Prémio Literário 10 de Novembro” homenageando 
deste modo o Dia da Cidade de Maputo.
O Prémio tem periodicidade anual, tendo a sua primeira edição sido realizada em 2005, de acordo com o 
Memorando de Entendimento celebrado entre o Conselho Municipal de Maputo e a Associação dos Escritores 
Moçambicanos, que faz parte integrante do presente Regulamento e que estabelece as normas reguladoras do 
Prémio Literário 10 de Novembro, conforme o articulado seguinte.

Artº1
(Definição)

O Prémio Literário 10 de Novembro foi instituído em valor monetário, atribuído a um escritor (a) vencedor 
(a), com o fito de incentivar e consolidar os hábitos de leitura e de escrita e de promover e valorizar a literatura 
moçambicana.

Artº2
(Condições de Admissão)

Podem concorrer ao prémio, escritores nacionais com ou sem livro (s) publicado (s), residentes na Cidade de 
Maputo

Artº3
(Publicidade do Concurso)

O anúncio do concurso de cada edição será feito através dos órgãos de comunicação social.

Artº4
(Natureza dos trabalhos)

Os géneros literários elegíveis para efeitos do concurso são: a poesia e a prosa, em regime alternado anual.

Artº5
(Qualidade)

1.   São admitidos ao concurso, trabalhos inéditos e não publicados, escritos em português e submetidos 
aos critérios técnico-literários de cada uma das edições.
2.   Serão liminarmente excluídos os que violarem no todo ou em parte as normas do presente 
Regulamento.
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Artº6
(Valor Pecuniário)

O Prémio Literário 10 de Novembro tem o valor monetário de 100.000.00 MT (Cem mil meticais) e será entregue 
ao vencedor em cerimónia pública, no âmbito das festividades do dia 10 de Novembro de cada ano.

  Artº7
(Critérios da edição)

1.    Os trabalhos concorrentes deverão ser entregues na sede da AEMO, em quatro exemplares, com 
tratamento do texto em tamanho A4, a espaço simples e fonte 12, com um mínimo de 30 páginas e um 
máximo de 50, até ao dia 20 de Outubro do ano em curso.
2.     No acto da entrega dos trabalhos, os autores receberão um comprovativo do depósito da obra.

Artº8
(Confidencialidade dos Concorrentes)

Os concorrentes devem apresentar-se ao concurso sob pseudónimo, devendo juntar ao processo a sua 
identidade civil e morada, dentro de um envelope fechado e devidamente assinalado no exterior com a 
inscrição “Prémio Literário 10 de Novembro”, seguida do pseudónimo pessoal.

Artº9
(Prazo)

O resultado do concurso será divulgado publicamente no dia 10 de Novembro, dia da Cidade de Maputo.

Artº10
(Edição do título vencedor)

O CMM e a AEMO poderão editar a obra vencedora, por sua própria iniciativa, ou cedendo-a a alguma 
instituição interessada, mediante acordo; ou ao próprio autor, desde que salvaguardado o prestígio do prémio. 

Artº11
(Lançamento da Obra)

A obra a publicar, no âmbito deste prémio literário, será lançada no ano imediatamente posterior ao ano do 
concurso, em data coincidente com a celebração do Dia Mundial do Livro.

Artº12
(Constituição do Júri)

1.O Júri do “Prémio Literário 10 de Novembro” é composto por três personalidades de reconhecido mérito, 
das quais duas indicadas pela AEMO e uma indicada pelo CMM.
2. O presidente do júri é, democraticamente, escolhido de entre eles.
3. O valor monetário total a pagar ao júri é de 24.000.00Mt (Vinte e quatro mil meticais), cabendo a cada 
elemento do júri, 8.000.00Mt (Oito mil meticais)

Artºt13
(Forma de Deliberação)

O Júri delibera por maioria simples e do resultado do concurso será lavrada uma acta, mesmo que não seja 
apurado o vencedor, por manifesta falta de qualidade literária dos trabalhos apreciados.

Artº14
(Recurso)

Da decisão do júri não cabe recurso

Artº15
(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.
NB: A edição de 2017 é consagrada à Prosa
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nacional Austeridade e cortes na despesa pública não vão resolver a crise

O ministro da Terra, Ambiente 
e Desenvolvimento Rural de Mo-
çambique, Celso Correia, assinou 
recentemente a candidatura do 
Parque Nacional das Quirimbas, 
a Reserva Mundial da Biosfera da 
UNESCO, abrindo caminho para 
a formalização do pedido nas Na-
ções Unidas.
Um comunicado da UNESCO 

citado pela Lusa, refere que a can-
didatura será imediatamente sub-
metida ao Secretariado do Pro-
grama o Homem e a Biosfera em 
Paris, para avaliação pelo Comité 
de Coordenação Internacional da 
iniciativa.
A decisão final será tomada pela 

UNESCO no decurso da próxima 
reunião anual do Comité de Coor-
denação, no primeiro semestre de 
2018, indica a nota de imprensa.
“A candidatura do Parque Na-

cional das Quirimbas a Reserva 
Mundial da Biosfera da UNESCO 
constitui a concretização da plena 
inserção de Moçambique no qua-
dro do Programa O Homem e a 
Biosfera da UNESCO”, lê-se no 
texto.
Moçambique tem vindo a traba-

lhar para este objectivo que, sen-
do nacional, também dá expressão 
da vontade do país em cooperar 
internacionalmente de forma com-
prometida e responsável em favor 
dos Objectivos de Desenvolvimen-
to Sustentável, acrescenta a nota.
A UNESCO considera que com 

esta candidatura, Moçambique 
pretende participar activamente 
na Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera e, em particular, nas re-
des temáticas e geográficas, como 
são os casos da Rede Africana de 
Reservas da Biosfera (AfriMAB) 
e da Rede Mundial de Reservas 
da Biosfera em Ilhas e Zonas Cos-
teiras (WNICBR), reforçando o 
papel e a presença de Moçambi-
que no cenário internacional do 
Desenvolvimento Sustentável.
A nota descreve as reservas da 

biosfera como espaços que, por 
vocação, pretendem conjugar a 
conservação dos valores naturais, 
das espécies, ecossistemas e paisa-
gens, marinhas e terrestres, a par 
da sua valorização e integração no 
modelo de desenvolvimento com 
base nas comunidades locais, reco-
nhecendo a sua identidade, histó-
ria e cultura. 

Parque Nacional das 
Quirimbas Candidato à 
Reserva Mundial da Biosfera 
da UNESCO

Numa altura em que o 
Estado moçambicano 
parece estar a mergulhar 
nas políticas de austeridade 
do Fundo Monetário 
Internacional e cortes 
na despesa em sectores 
sociais, o economista e 
pesquisador do Instituto 
de Estudos Sociais e 
Económicos (IESE), Carlos 
Nuno Castelo-Branco alerta 
que a austeridade social 
e os cortes na despesa 
pública não vão resolver 
o problema da crise que o 
País enfrenta.

Reginaldo Tchambule e 
Nelson Mucandze

Nos últimos tempos, 
muito por conta 
da crise económica 
que o País vive, o 
governo tem vindo 

a efectuar alguns cortes da des-
pesa pública em alguns sectores, 
naquilo que pode ser facilmente 
confundido com uma política de 
austeridade, através de cortes 
cirúrgicos de subsídios nos sec-
tores sociais básicos, como edu-
cação, saúde, transporte, elec-

tricidade, entre outras coisas.
Os cortes iniciaram no ano 
passado, no auge da crise eco-
nómica, quando o Governo se 
desfez do subsídio ao combus-
tível, passado depois a permitir 
o amento das tarifas de energia 
e água. Recentemente, ao nível 
da cidade de Maputo, foi anun-
ciado que a taxa de transporte 
vai ser agravada.
No entanto, falando durante 
uma das sessões da V Confe-
rência Internacional do IESE, 
Castelo-Branco foi peremptório 
em considerar que a crise actual 
precisa de medidas muito mais 
ousadas que o actual cenário de 
austeridade e corte na despesa 
pública em sectores sociais.
Segundo ele, a austeridade so-
cial não resolve as causas da 
crise, uma vez que a austerida-
de social é assente na premissa 
falsa de a crise ser o resultado 
do excesso de consumo sobre 
oferta.
“Como é que uma economia 
com uma das mais altas taxas 
de crescimento no mundo nas 
últimas duas décadas, com dois 
terços da população pobre ou 
vulnerável, com 70% da dívida 
causada por protecção ao gran-
de capital privado e investi-
mento na economia extractiva, 
com dois terços das operações 
activas dos bancos focados em 
especulação e consumo de bens 
duráveis das classes abastadas, 
tem uma crise causada por ex-

cesso de consumo e tenta lidar 
com ela por via de cortes so-
ciais”? Indaga Casle-Branco.
O economista defende que é 
preciso ter alternativas viáveis 
para a crise actual que evitem 
a austeridade e o aprofunda-
mento da crise e a dependên-
cia de ajuda externa, através 
da eliminação da porosidade 
da economia (incentivos fiscais 
redundantes, parcerias público 
privadas de retorno negativo 
para o Estado, expropriações a 
baixo custo, entre outros).
“Os cortes nas despesas sociais, 
emprego, salários, a inflação 
dos bens básicos de consumo, o 
aumento das restrições monetá-
rias e das medidas anti-inflacio-
nárias assentes no aumento da 

escassez e do preço do capital 
para a diversificação da base 
produtiva”, destaca Castelo-
-Branco.
Como solução, o pesquisador 
considera que o Governo deve 
reavaliar as obras, eliminar as 
não prioritárias e rever os cus-
tos das outras, bem como rea-
linhar o programa de investi-
mento com a necessidade de 
diversificar a base produtiva, 
de emprego e fiscal e de gerar 
os bens e serviços básicos de 
qualidade e a baixo custo, me-
lhorar os mecanismos de plani-
ficação e avaliação.
“Deve-se renegociar e reestru-
turar a dívida, o que também 
implica recusar pagar a dívida 
ilícita e, se necessário, levar à 
justiça quem a fez e expropria-
-los dos seus bens”, justificou 
Castelo-Branco clarificando que 

a causa primária da crise não 
é apenas a dívida, a má gestão 
ou factores externos, mas sim 
os custos da expansão do ca-
pitalismo que são pagos pelos 
mais pobres.
“Revistas especializadas, como 
a Forbes, mostram que Mo-
çambique é o País africano com 
uma taxa mais rápida de cresci-
mento do grupo de milionários. 
Entre 2002 e 2014, o número 
de milionários moçambicanos 
duplicou, aumentando em um 
milhar, e o número de pobres 
aumentou em cerca de 2,1 mi-
lhões. Isto é, cada novo milio-
nário custou um pouco mais de 
2.000 pobres”, disse.
O pesquisador vai mais longe 
ao descortinar que a formação 

de capitalistas, nas condições 
de Moçambique, depende de 
acesso ao capital externo, sendo 
que, para o mobilizar, o Estado 
pôs à disposição dos credores os 
recursos estratégicos e a sua ca-
pacidade de endividamento.
“A resposta que está a ser dada 
à crise daí resultante é outra, a 
quarta onda de expropriação do 
Estado, em que este assume a 
privatização das finanças públi-
cas, a financeirização dos recur-
sos estratégicos e a austeridade 
social”, lamenta.
Entretanto, no seu entender, a 
economia assim gerada nem mul-
tiplica empregos decentes, nem 
reduz pobreza, embora crie mi-
lionários e reproduz as estruturas 
dependentes de expansão econó-
mica até ao ponto de ruptura, 
que, neste caso específico, foi 
cristalizado na crise da dívida.

Nuno Castelo-Branco

Impacto da auteridade no dia-a-dia da população
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Austeridade e cortes na despesa pública não vão resolver a crise
Crescimento económico baseada na 
expectativa levou a crise
Embora reconheça que a crise 
que o País vive está, de certa 
forma, relacionada com a con-
juntura económica internacio-
nal,  Oksana Mandlate, pequi-
sadora do IESE considera que 
as altas taxas de crescimento 
registadas nas últimas duas dé-
cadas, aliadas à expectativas 
das rendas de recursos naturais, 
criaram uma bolha económica, 
ou seja um crescimento econó-
mico fomentado pelas expectati-
vas especulativas, que não eram 
acompanhadas pelo crescimento 
do sector real e do emprego e 
que resultou em crise. 
Segundo ela, esse cenário criou 
uma ideia de que o País esta-
va realmente a crescer, quando, 
na verdade, registava-se uma 
estagnação na redução da po-

breza (emprego e rendimento 
das famílias) e no sector ma-
nufactureiro, porque o Governo 
concentrou-se mais na busca de 
financiamentos para os grandes 
projectos que acreditava serem 
a grande alavanca para a econo-
mia.
E como resultado, logo depois 
do primeiro abalo na economia 
internacional, vieram à tona ca-
sos de dívidas ocultas e a inca-
pacidade de pagamento do Exe-
cutivo que acabou agravando a 
crise. 
“Apesar dos números impressio-
nantes de entrada de capital por 
via dos grandes projectos, efec-
tivamente a sua contribuição 
para a economia foi mais reflec-
tida em termos de geração de 
expectativas, dado que em ter-

mos líquidos estes contribuem 
pouco para a economia”, refere 
Oksana.
A limitada contribuição dos 
grandes projectos para a acu-
mulação de rendimento e para 
as capacidades na economia e a 
orientação do Estado em maxi-
mizar a absorção de recursos ex-
ternos, com crescentes custos e 
sem uma visão clara na sua apli-
cação, conducente à geração de 
capacidades alargadas na eco-
nomia e na possibilidade do seu 
repagamento são, segundo Ok-
sana, os dois principais mecanis-
mos de porosidade que afectam 
a sustentabilidade macroeconó-
mica da economia e que geram 
um círculo vicioso de dependên-
cia da contínua injecção de re-
cursos externos na economia.

Concentração de riqueza pela elite agrava pobreza

Foi em Jeito de análise que, na 
V conferência internacional do 
Instituto de Estudos Sociais e 
Económicos (IESE), os pesqui-
sadores trouxeram à tona aquilo 
que é, no seu entender,  a razão 
do fracasso das políticas públi-
cas em Moçambique, cuja con-
sequência reflete-se na qualidade 
de vida de milhares de nacio-
nais. 
Segundo resumiram em corro, a 
elite política nacional preocupa-
-se excessivamente em defender 
a reprodução do poder e contro-

lar ideologias em detrimento do 
bem-estar do povo.
“O mais fundamental para esta 
elite é a defesa e reprodução de 
poder e controle de ideologias”, 
disse o investigador João Mosca, 
que não deixou de propor solu-
ções. Aliás, segundo ele, os efei-
tos disso são extravagantes.
Mosca, que debruçava sobre mo-
dos de “Acumulação, Padrões de 
Crescimento e Crises”, destaca 
que a pobreza faz parte de acu-
mulação de capital, seja interna 
ou externa e não se pode espe-

rar que ela reduza pelo menos 
em termos de número, enquanto 
existe um grupo com uma gran-
de capacidade de absorver (con-
centrar) riqueza.
“As actuais elites políticas e em-
presarias procuram concentrar 
a riqueza, procuram beneficiar 
a eles e certos grupos com base 
na família, na etnia, na cor dos 
partidos. É um sistema político 
e empresarial que olha para den-
tro dos interesses de grupo e não 
do cidadão”, afirmou Mosca, já 
em conversa com o nosso Jornal.
Mosca acredita que a solução 
seria ter políticas públicas que 
abrangem mais pessoas no pro-
cesso produtivo, na criação de 
riqueza, que melhorem seus ren-
dimentos e aumentem sua pro-
dutividade.
Mas não é só a distribuição do 
rendimento que preocupa Mos-
ca, é também necessário que os 
serviços de saúde e a educação 
sejam mais alargados, sobre 
tudo no meio rural, onde a co-
bertura dos serviços é de menor 
densidade.
“Hoje, temos uma economia que 
cresce a base dos sectores que 
estão virados para exportação, 
mas nesses sectores os benifi-
ciários moçambicanos são mui-
to poucos e não criam muito 
emprego, e com este modelo de 
crescimento económico vai ser 
difícil reduzir o número de po-
bres e as desigualdades sociais”, 
explica.
Não parou por aí, Mosca critica 
a postura dos camponeses mo-
çambicanos que só reagem quan-
do são arrancados terras, mas o 
mesmo não o fazem quando se 
trata de exploração de recursos 
florestais e mineiros, uma reali-
dade muito comum em Moçam-
bique.

“A economia não tem 
capacidade para demanda 
dos Mega-projectos”
Moçambique segue uma tra-
jectória oposta à transforma-
ção económica, na medida em 
que cresce a dependência de 
produtos primários ao mesmo 
tempo que se desencadeia um 
processo de retrocesso tecnoló-
gico, o que constrange a mul-
tiplicação e a intensificação 
das ligações dentro da econo-
mia.
Esta posição é defendida pela 
pesquisadora do Instituto de 
Estudos Sociais e Económico, 
Epifânia Langa, durante uma 
das sessões da V Conferência 
Internacional do IESE. 
Segundo ela, a economia não 
desenvolveu capacidades in-
ternas para fazer face à de-
manda por bens e serviços por 
parte dos mega-projectos, da 
crescente população urbana, 
das pequenas e médias empre-
sas e do Estado.
“O padrão de crescimento da 
economia moçambicana é de-
pendente de capitais externos 
e sustentado por bens e servi-
ços externos à economia, dado 
que a economia é incapaz de 
substituir importações atra-
vés de ligações a montante e 
a jusante, e de diversificar ex-
portações para além dos pro-
dutos primários”, refere.
Reverter este cenário requer, 
no seu entender, que  a orien-
tação da política industrial 
dê prioridade à intervenção 
na aceleração da aprendiza-
gem e à acumulação de capa-
cidades tecnológicas nas em-
presas industriais, deixando 
de se restringir somente ao 
aproveitamento de vantagens 

comparativas;
Até porque, segundo a pes-
quisadora, o caso da econo-
mia de Moçambique mostra 
que, na ausência de capacida-
des produtivas e tecnológicas, 
a simples existência de re-
cursos naturais é insuficiente 
para desencadear o processo 
de transformação económica.
“Períodos de crise internacio-
nal ou oscilações de preços 
de produtos primários nos 
mercados internacionais afec-
tam em simultâneo o nível 
de rendimento, os níveis de 
investimento e a capacidade 
de importar do País”, explica 
Epifánia Langa,  destacando 
o papel da política pública no 
controlo dos níveis de susten-
tabilidade fiscal.
Este cenário torna a econo-
mia vulnerável a crises cícli-
cas de acumulação e tendo 
em conta que o País depen-
dente de fluxos externos de 
capital.
Para aquela pesquisadora, a 
indústria manufactureira na-
cional está a enfrentar um 
processo de desindustrializa-
ção prematura, como resul-
tado da redução do número 
e da variedade de actividades 
na economia e a sua crescen-
te concentração em torno das 
actividades mais primárias 
dentro da indústria transfor-
madora com um todo, bem 
como dos respectivos subsec-
tores, a progressiva perda de 
capacidades tecnológicas e 
a simplificação de processos 
produtivos nas empresas in-
dustriais existentes.

João Mosca
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Atraso no pagamento de horas extras leva funcionário a processos disciplinares  
Técnicos administrativos dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia em Massinga e Maxixe 

poderão ser afastados das suas funções e serem responsabilizados caso sejam culpados pela falha que se 
verificou na liquidação das folhas para o pagamento de horas extraordinárias .nacional

Trabalho, emprego e segurança 
social: 29 funcionários aptos a lidar
Um total de 29 funcioná-
rios, de diferentes unida-
des orgânicas do Ministé-
rio do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social – MITESS, 
terminou quinta-feira, 21 
de Setembro, em Maputo, 
o 1º curso de Linguagem 
de Sinais, levado a cabo 
pelo Instituto de Forma-
ção Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo 
(IFPELAC) e pela a Associa-
ção dos Surdos de Moçam-
bique (ASUMO). 

Trata-se de 23 fun-
cionários do IFPE-
LAC, três do Ins-
tituto Nacional de 
Segurança Social 

(INSS), dois do Instituto Nacional 
de Emprego (INEP) e um da Co-
missão de Mediação e Arbitragem 
Laboral (COMAL) que, terminada 
a formação, receberam os respecti-
vos certificados de participação. 
O curso, que decorreu entre 22 de 
Maio e 18 de Agosto deste ano, teve 
por objectivo dotar os funcionários 
do MITESS de ferramentas para 
que possam alargar a prestação de 
serviços às pessoas surdas, que antes 

desta iniciativa não tinham enqua-
dramento. 
No discurso que marcou a cerimónia 
de encerramento, a ministra do Tra-
balho, Emprego e Segurança Social, 
Vitória Diogo, referiu que este “1º 
curso de Linguagem de Sinais, mi-
nistrado pelo IFPELAC, é fruto da 
implementação do Memorando de 
Entendimento rubricado entre este 
instituto de formação e a Associação 
de Surdos de Moçambique (ASU-
MO), em Setembro de 2016”.
Avançou, em seguida, que “esta 
acção vem dar resposta às expecta-
tivas dos nossos cidadãos, em parti-
cular os jovens deficientes, de terem 
a oportunidade de se prepararem 
profissionalmente para o mercado 
de trabalho, com a necessária quali-
dade e relevância, através da forma-
ção profissional”. 
“É também a nossa resposta, como 

Governo, à criação de condições 
para a integração laboral de surdos 
e mudos, através da formação pro-
fissional”, acrescentou Vitória Dio-
go. 
Na ocasião,  a governante referiu 
que estes 29 funcionários do MI-
TESS, ora formados em Linguagem 
de Sinais, juntar-se-ão aos 291.022 
outros cidadãos formados no IFPE-
LAC desde 2015 até Junho de 
2017, dos quais 247.369 são jovens e 
101.858 mulheres. 
Intervindo também no evento, o 
presidente da ASUMO, Agostinho 
Foliche, por sua vez destacou a im-
portância do 1º curso de Linguagem 
de Sinais, avançando que é a primei-
ra vez que esta iniciativa governa-
mental tem lugar no nosso País. 
“A nível das instituições do Estado 
nunca tivemos uma oportunidade 
igual, pelo que esta iniciativa do MI-

TESS deixa-nos bastante orgulho-
sos. Estamos eternamente agradeci-
dos”, assumiu Agostinho Foliche.
Por fim, o presidente da ASUMO 
recomendou aos formandos para 
que pratiquem a língua de sinais 
aprendida no curso, sobretudo bus-
cando dialogar com as pessoas sur-
das, por forma a aprimorar os seus 
conhecimentos. 
Falando em representação dos for-
mandos, Raúl Afo, funcionário afec-
to ao IFPELAC, considerou que o 
curso serviu para contrariar a ideia 
que muitos participantes tinham, de 
que comunicar em língua de sinais é 
algo bastante complicado. 
“Com o decorrer da formação, pu-
demos compreender que a lingua-
gem de sinais é apenas mais uma 
língua”, garantiu, acrescentando 
que os 29 formandos estão agora 
habilitados “a sinalizar, a comuni-
car com as mãos e a interpretar o 
silêncio”.
Num outro desenvolvimento, os 
formandos asseguraram que o cur-
so foi importante pois proporcionou 
um ensino inclusivo aos funcioná-
rios do MITESS. “Estamos pron-
tos para ajudar a pessoa surda nas 
nossas instituições. Aceitamos a 
responsabilidade de usar a língua 
de sinais nas nossas actividades di-
árias”, manifestou Raúl Afo, tendo 
na ocasião pedido à ministra do 
Trabalho, Emprego e Segurança 
Social a criação de mais níveis de 
formação em linguagem de sinais 
para os funcionários. 

O Ministro britânico do Co-
mércio Internacional, Liam 
Fox, há dias, de visita a Mo-
çambique avançou que o dese-
jo do Reino Unido de ver mais 
empresas a investir no País, 
pode alcançar níveis de prospe-
ridade traduzidos no bem-estar 
dos seus concidadãos, segundo 
noticia AIM.
Fox expressou o sentimento 

no fim da audiência concedida 
em Maputo pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, inse-
rida na visita de um dia que 
efectuou ao país, com vista a 
estimular o investimento bi-
lateral, assim como alavancar 
as oportunidades já existentes 
tanto no país, quanto em es-
tados em desenvolvimento e 
emergentes. 
A audiência, segundo o go-

vernante britânico, foi produti-
va e positiva, tendo as partes 
passado em revista aspectos 
relativos a continuidade da 
consolidação do crescimento 
económico, uma maior trans-
parência no funcionamento da 
economia e a estabilidade ma-
croeconómica.
Este país devia ter um gran-

de futuro económico e está nas 
mãos dos políticos moçambi-
canos e juntamente com os 
seus parceiros no estrangeiro 
daí que deve trabalhar para 
garantir que os seus concida-
dãos tenham prosperidade que 
merecem no futuro, disse Fox, 
acrescentando que as garantias 
dadas pelo governo revestem o 
desiderato de carácter urgente.
O governante disse, por outro 

lado, achar que o rumo toma-
do pelo País é encorajador, daí 
ter incentivado o presidente 
moçambicano a continuar fir-
me com as reformas que, mais 
tarde, traduzir-se-ão na pros-
peridade, segurança e paz pres-
supostos do mesmo processo. 
Segundo dados de 2016, as 

exportações do Reino Unido 
para Moçambique atingiram 
a cifra de 101,6 milhões de li-
bras. Mais de 90 empresas, 
membros da Rede de Negócios 
Britânicos no país, em conjun-
to empregam mais de 20 mil 
pessoas. 

Reino Unido vai diversi-
ficar investimento em 
Moçambique

O antigo Secretário-Geral Adjunto 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Carlos Lopes, defendeu, em 
Maputo, que há novos caminhos 
que se abrem para as economias 
mundiais, incluindo a moçambicana. 
Carlos Lopes falava, recentemente, 
na primeira aula que proferiu após 
lhe ter sido atribuído o título hono-
rífico de Doutor Honoris Causa, na 
área de Estudos de Desenvolvimen-
to, pela Universidade Politécnica. 
De acordo com Carlos Lopes, o 
mundo vive, actualmente, um mo-
mento em que as certezas e as ideo-
logias sobre questões económicas se 
estão a desvanecer. Por esta razão, 
explicou que “existe no mundo mais 
espaço de manobra, é preciso apro-
veitá-lo com muita sabedoria, so-
fisticação, estudo e, acima de tudo, 
com muita estratégia”. 
Neste contexto, para os países de 
economia emergente tirarem melhor 

proveito dos novos caminhos que 
se abrem e dos referidos espaços de 
manobra, Carlos Lopes defendeu a 
importância do conhecimento sobre 
as políticas económicas mundiais, 
para aumentar a capacidade de ne-
gociação. 
“Países como Moçambique precisam 
de negociar melhor, conhecer me-
lhor os parâmetros que influenciam 
as políticas mundiais, bem como 
saber que as instituições financeiras 
internacionais estão a fazer coisas 
diferentes em outros países”, consi-
derou. 
“Portanto, conhecer o que se está a 
passar à volta de si, permite nego-
ciar melhor e obter melhores resul-
tados, e é um pouco disso que vim 
defender nesta primeira aula”, refe-
renciou. 
Num outro desenvolvimento, Carlos 
Lopes analisou a situação económica 
de Moçambique, sobre a qual avan-

çou que o nosso País está a atra-
vessar dificuldades de nível macro-
-económico precisando, portanto, de 
alterações a nível estrutural. 
“A verdadeira alteração das políti-
cas económicas tem que se operar 
a nível estrutural. Ou seja, mesmo 
quando há crescimento e mesmo 
quando a dívida desaparece, não se 
pode ter um crescimento baseado 
apenas em investimentos externos 
na indústria extractiva”. 
Sobre a atribuição do título honorífi-
co, Carlos Lopes não escondeu a sua 
emoção, assumindo que a ocasião é 
nobre, formal, ritualística, mas tam-
bém cheia de conteúdo. 
“Na qualidade de homenageado, só 
tenho a agradecer a todos aqueles 
que apadrinharam esta oportunidade 
e este reconhecimento. Estou muito 
grato à Universidade Politécnica por 
continuar nesta sua relação de pro-
fundo engajamento em questões de 

actualidade que tem trazido à univer-
sidade várias vezes”, disse. 
Intervindo também na cerimónia, 
João Honwana, que apadrinhou o 
Doutoramento Honoris Causa de 
Carlos Lopes, descreveu o homena-
geado como um dos pesquisadores 
africanos mais activos na área de 
desenvolvimento e planeamento es-
tratégico. 
“O reconhecimento generalizado do 
valor do seu vasto trabalho de pes-
quisa sobre a governação em África e 
o papel do conhecimento e da inova-
ção no seu desenvolvimento firmam 
Carlos Lopes como incontestável 
campeão de um pan-africanismo con-
temporâneo”, referiu João Honwana. 
Nascido na Guiné-Bissau, em 1960, 
Carlos Lopes é, actualmente, docen-
te universitário na Universidade de 
Cape Town, na África do Sul, e Pro-
fessor visitante na Universidade de 
Oxford, no Reino Unido.

Moçambique precisa conhecer melhor as políticas económicas 
mundiais para aumentar capacidade de negociação
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Coreia do Norte ameaça lançar bomba de hidrogénio no Pacífico
O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse hoje que o seu país poderá lançar, como forma 
de teste, uma bomba nuclear de hidrogénio para o oceano Pacífico, como parte da “resposta ao mais alto 

nível” contra os EUA.internacional

África do Sul: Nkosazana Zuma
reforça favoritismo para liderança do ANC

Os Estados-Membros da União 
Africana homologaram, na últi-
ma Quarta-feira, o Projecto de 
Estatuto da Comissão Africana 
para o Audiovisual e Cinema 
(CAAC) a fim de dinamizar a 
indústria cinematográfica africa-
na.
Reunidos, na última Quarta-

-feira (20), em Nairobi, Quénia, 
em Sessão Extraordinária do 
Comité Técnico Especializado 
sobre Juventude, Cultura e Des-
porto (STC-YCS2), os Ministros 
da União Africana responsáveis 
pela Juventude, Cultura e Des-
porto homologaram o Projecto 
de Estatuto da Comissão Africa-
na para o Audiovisual e Cinema 
(CAAC). 
A elaboração e a homologa-

ção dos estatutos são frutos de 
esforços concertados liderados 
pelo Governo da República do 
Quénia, Federação Pan-africana 
de Cineastas (FEPACI), actual-
mente acolhida pelo Governo da 
República do Quénia, Comissão 
da União Africana (CUA) e por 
principais países produtores ci-
nematográficos, nomeadamente 
Benim, Burquina Faso, Costa 
do Marfim, República Democrá-
tica do Congo, Etiópia, Gana, 
Mali, Nigéria, África do Sul e 
Zimbabwe.Inicialmente a cons-
tituição da CAAC foi advoga-
da pelo Conselho Executivo da 
União Africana em 2003, em 
Maputo, Moçambique.
Compete à CAAC promover 

o rápido desenvolvimento da 
indústria audiovisual e cinema-
tográfica africana; incentivar a 
criação de estruturas adequadas 
a nível nacional, regional e con-
tinental; estreitar a cooperação 
entre os Estados africanos na 
área audiovisual e cinematográ-
fica; e promover o uso de ex-
pressões audiovisuais e cinema-
tográficas, tais como os factores 
de criação de emprego, integra-
ção, solidariedade, respeito pelos 
valores, entendimento comum 
a fim de promover a paz, uma 
imagem positiva de África e pre-
venir conflitos.
A indústria audiovisual e cine-

matográfica contribui com 5 mil 
milhões de USD no PIB conti-
nental, proporcionando emprego 
a cerca de 5 milhões de pessoas. 

União Africana quer dina-
mizar indústria cinemato-
gráfica

Novas presidenciais adiadas
para 26 de Outubro no Quénia

A antiga ministra sul-afri-
cana dos Negócios Estran-
geiros, Nkosazana Dlamini 
Zuma, voltou a ocupar, 
semana finda, o seu lugar 
de deputada no parlamen-
to, acto considerado como 
uma nova etapa na sua 
campanha para a liderança 
do Congresso Nacional 
Africano (ANC), no poder, 
na África do Sul, segundo 
noticia ANGOP.

Em Dezembro des-
t e  ano ,  o  ANC 
vai eleger o seu 
novo  p r e s iden -
t e ,  em  s ub s t i -

tuição do presidente Jacob 
Zuma, um posto chave, se 
conquistado, pode conduzir 
à candidatura a Presidente 
da República, cuja eleição 
agendada para 2019.
Há vários meses que Dlami-
ni Zuma, antiga presidente 
da Comissão da União Afri-
cana (CUA) vinha se pre-
parando para as duas cru-
ciais eleições, multiplicando 
promessas, intervenções nos 
meios de negócios, visitas 
às representações do ANC, 
deposição de coroas de flo-
res, acções que culminaram, 

quinta-feira com a sua toma-
da de posse, no Parlamento, 
como deputada.
Ao ocupar um lugar deixado 
por um deputado que se de-
mitiu, Nkosazana Zuma es-
creveu na sua conta twiter 
que regressou para contribuir 
na aplicação das decisões do 
ANC, em particular, para me-
lhorar a vida da população.
Na corrida para a liderança 
do ANC, ela é favorita em re-
lação ao actual vice-presiden-

te da República e do partido, 
Cyril Ramaphosa, mesmo se 
oficialmente ainda não se te-
nha pronunciado.
Ela já tem o apoio das Ligas 
das Mulheres e da Juventude 
do partido e, principalmente, 
contando também consenti-
mento do seu antigo marido, 
o Presidente Jacob Zuma.
Para o partido da oposição, 
Aliança Democrática (DA), o 
regresso de Nkosazana Zuma 
ao Parlamento foi decisão 

bem orquestrada para refor-
çar a sua campanha.
De acordo com o analista po-
lítico, Dirk Cotze, caso Jacob 
Zuma apoie a sua antiga es-
posa na corrida à Presidên-
cia, significa que ela apoia-o 
e pode, potencialmente, pro-
tegê-lo contra as inculpações 
judiciárias.
No fim de Agosto, Dlami-
ni Zuma desmentiu querer 
assumir a Presidência para 
garantir a imunidade do seu 
antigo esposo, e denunciou 
aquilo que considerou denún-
cias injuriosas.
O ANC, que domina o pa-
norama político sul-africano 
desde o fim oficial do apar-
theid, em 1994, está profun-
damente dividido entre os 
prós e anti-Zuma.
Os detractores do Presidente 
Zuma, no seio do ANC te-
mem que os casos de corrup-
ção e a estagnação da eco-
nomia sul-africana, venham 
a custar caro ao partido, em 
2019.
Em Agosto de 2016, o ANC 
foi derrotado nas eleições lo-
cais, ao perder vários municí-
pios emblemáticos como Joa-
nesburgo e Pretória, a favor 
da oposição.
Um novo sinal de fractura 
que divide o partido prende-
-se com a demissão, quinta-
-feira, da deputada Makhosi 
Khoza, muito crítica ao Pre-
sidente Zuma.

As novas eleições presidenciais 
do Quénia, inicialmente previstas 
para 17 de Outubro após a inva-
lidação da reeleição do presidente 
cessante Uhuru Kenyatta, foram 

adiadas para 26 de Outubro, 
anunciou semana finda a Comis-
são eleitoral (IEBC).
“Para que a Comissão esteja 
totalmente preparada para a 

organização de eleições que res-
pondam aos padrões estabeleci-
dos pelo Supremo Tribunal (que 
invalidou o escrutínio de 08 de 
Agosto), informamos o público 
(...) que as novas eleições presi-
denciais doravante terão lugar 
na quinta-feira, 26 de Outubro”, 
declarou a IEBC em comunicado.
O anúncio da IEBC ocorre um 
dia após a publicação do veredic-
to detalhado do Supremo Tribu-
nal, que decidiu a 01 de Setem-
bro a invalidação da reeleição 
de Kenyatta com 54,27% contra 
44,74% do opositor Raila Odinga.
“O veredicto afecta sem a me-
nor dúvida as operações eleito-
rais, especialmente a tecnolo-
gia que deverá ser instalada”, 
acrescentou a IEBC.
Quarta-feira, o Supremo Tri-

bunal referiu-se a “problemas 
institucionais sistemáticos” 
no seio da IEBC, acusando-a 
de ter proclamado os resulta-
dos com base nas actas sínte-
ses cuja autenticidade era por 
vezes “duvidosa” e de não ter 
permitido o acesso aos servido-
res informáticos para verificar 
as acusações de pirataria infor-
mática.
O Supremo Tribunal precisou 
que as suas acusações incidiam 
principalmente na transmissão 
dos resultados e não no registo 
de eleitores ou nas operações de 
votação no dia do escrutínio.
A Constituição exige que a or-
ganização de novo escrutínio nos 
60 dias após a decisão do Supre-
mo Tribunal, ou seja, até 31 de 
Outubro. ANGOP

Nkosazana Dlamini Zuma
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Abriu maior museu de arte
contemporânea africana 

Mugabe chama Trump de 
‘Gigante Golias’ que ameaça mundo

O maior museu do mundo 
consagrado à arte con-
temporânea africana, Zeitz 
Museum, abriu as suas por-
tas sexta-feira, na cidade 
do Cabo, com a exposição 
fotográfica ?Miss Azania? 
da autoria do estilista sul-
-africano Athi-Patra Ruga.

Athi-Patra Ruga 
sente-se orgulho-
so porque uma 
das suas fotos vai 
abrir a colecção 

permanente do museu. “É re-
almente maravilhoso saber que 
os meus sobrinhos vão poder 
entrar neste espaço e chamar-
-me para falar sobre o meu 
trabalho”, entusiasmou-se o 
artista.
A aventura da construção do 
Museu de arte contemporânea 
africana (MoCAA) do Cabo 
começou há dez anos, quan-
do os promotores das docas 
desta cidade sul-africana se 
questionavam o que fazer do 

imponente silo em grãos ergui-
dos como uma verruga no seio 
de lojas e restaurantes muito 
apreciados pelos turistas.
Após quatro anos de trabalho, 
que custaram 31 milhões de 
euros financiados por fundos 
privados, o silo de nove anda-
res tornou-se uma imponente 

catedral de betão, que alberga 
seis mil metros quadrados de 
centenas de obras de artistas 
africanos.
“É realmente incrível pensar 
que doravante todos os artis-
tas africanos têm um espaço 
para se fazer conhecer”, disse 
Owanto, um artista de origem 

franco-gabonesa.
No topo do edifício, as janelas 
revelam em todos os ângulos o 
panorama das torres da cidade 
e da célebre Table Mountain.
No interior da sua nave, sob a 
forma de um imenso grão de 
trigo, observa-se um dragão 
com um crânio cornudo de 

carneiro.
Intitulado “iimpundulu zonke 
ziyandilenda”, a assustadora 
escultura de borracha, fitas 
e luzes agrupadas pelo sul-
-africano Nicholas Hlobo faz 
parte, tal como muitas outras 
obras do MoCAA, da colec-
ção privada do alemão Jochen 
Zeitz.
Após ter reunido várias obras 
de arte, o ex-presidente da 
companhia de equipamentos 
desportivos Puma, Jochen 
Zeitz, estabeleceu como objec-
tivo constituir uma colecção 
que represente a diversidade e 
criatividade dos artistas afri-
canos.
“Descobri África há 30 anos e 
apaixonei-me por ela”, diz o 
filantropo, acrescentando que 
“queria oferecer algo ao lugar 
que considero hoje ser a mi-
nha casa”.
A missão foi cumprida com 
o apoio do nigeriano Taiye 
Idahor, do malgaxe Joël An-
drianomearisoa e do fotógrafo 
angolano Edson Chagas, pri-
meiro artista africano distin-
guido na Bienal de Veneza em 
2013.

O presidente do Zimbabwe, 
Robert  Mugabe ,  chamou 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
“Gigante dourado Golias” 
que ameaça destruir o mun-
do.
Ao discursar quinta-feira 

na Assemble ia Geral  das 
Nações Unidas, o líder de 
93 anos crit icou tanto as 
posições polít icas como a 
aparência de Trump.
“Alguns de nós estão inco-
modados, até assustados, 
com o que parece o regresso 

do bíblico Gigante dourado 
Golias”.
“Golias está a voltar, ame-
aça com a extinção os de-
mais países?” - questionou 
Mugabe, provocando aplau-
sos na Assembleia.
“Devo dizer ao pres iden-
te dos Estados Unidos, Sr. 
Trump: por favor, faça soar 
a sua trombeta, por favor, 
faça soar a trombeta pela 
unidade,  a paz,  a coope-
ração, o diálogo, pelo que 
sempre lutamos e está bem 
claro no nosso sagrado do-
cumento, a Carta das Na-
ções Unidas”, lançou.
No seu primeiro discurso na 
Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, na segunda-
-feira, Trump disse que se 
os Estados Unidos “forem 
forçados a defender-se ou 
aos seus aliados, não have-
rá outro remédio senão des-
truir totalmente a Coreia 
do Norte”.
Mugabe mantém tensas re-
lações com os países oci-
d en ta i s ,  que  impuse ram 
sanções ao Zimbabwe. 

ANGOP

As duas f iguras de proa 
da  opos i ção  congo l e sa , 
Fél ix Tshisekedi e Moi-
se katumbi, solicitaram, 
há dias em Nova Iorque, 
“uma t rans i ção”  s em o  
presidente Joseph Kabila, 
para preparar as eleições 
na República Democráti-
ca do Congo, noticiou a 
AFP.
Os dois opositores co-as-
sinaram um comunicado 
datado de Nova Iorque, 
onde as Nações Unidas re-
alizaram terça-feira, uma 
reunião sobre a crise na 
RDC l igada à manuten-
ção  no  poder  do  pre s i -
dente Kabila, cujo segun-
do mandato terminou a 
20 de Dezembro de 2016. 
A Constituição veta- lhe 
a possibilidade de voltar 
a candaditar-se para um 
novo mandato.
No seu comunicado, Tshi-
sekedi e Katumbi impu-
tam a responsabilidade à 
Kabila pelo “não respei-
to da Constituição e do 
acordo de 31 de Dezem-
bro 2016”, que prevê as 
eleições até Dezembro de 
2017.

“Para prevenir o vazio ju-
rídico e o caos na prespec-
tiva da não realização das 
eleições de 31 de Dezem-
bro de 2017, o mais tar-
dar, (nós) exigimos uma 
transição sem Kabila, que 
tornou-se ilegal e ilegíti-
mo”, escrevem os dois lí-
deres do Rassemblement 
da oposição.
Essa transição será “con-
duzida por personalidades 
eminentes consensuais en-
carregadas de preparar as 
eleições democráticas, li-
vres, transparentes e pas-
síveis que não sejam pos-
s íve i s ,  nem com Kabi la  
nem com a comissão elei-
toral (Ceni), na sua actual 
configuração, acrescentam 
no seu comunicado.
Todavia, os dois signatá-
rios rejeitam “todo pro-
jecto de referendo consti-
tucional” que modificaria 
à  Cons t i tu i ção  sobre  a  
questão do número e da 
duração do mandato do 
presidente da República. 
O comunicado foi também 
assinado pelos animadores 
da sociedade civi l  e dos 
movimentos de cidadania.

Tshisekedi e Katumbi pretendem 
“uma transição sem Kabila”
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nacional
Crescem gastos no abastecimento de água nas zonas urbanas 

O relatório do UNICEF, citando os dados do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH), 
refere que o País registou maior dos gastos referentes ao abastecimento de água nas zonas urbanas, com um peso 

de 80 por cento da despesa do sector em 2016.

O Banco Mundial piorou a 
avaliação institucional que faz 
anualmente sobre as políticas 
económicas de Moçambique rela-
tivas a 2016, numa análise onde 
a gestão da dívida pública tem a 
nota mais baixa.
De acordo com a avaliação, 

Moçambique desceu de 3,5 pon-
tos para 3,2 pontos, ainda assim 
0,1 pontos acima da média da 
África subsaariana, apesar da de-
gradação no total dos 16 indica-
dores que constituem a Country 
and Policy Institutional Assess-
ment (CPIA) relativa a 2016.
Esta avaliação institucional do 

País e das políticas é feita anu-
almente pelo Banco Mundial e 
recorre a quatro grandes linhas 
de avaliação (gestão económica, 
políticas estruturais, políticas 
para a inclusão social e equidade, 
e gestão do sector público e ins-
tituições).
É na gestão económica que Mo-

çambique tem o valor mais bai-
xo, com 3,0 pontos atribuídos, 
quando a média da África subsa-
ariana é de 3,2, ao passo que nos 
restantes três itens a avaliação é 
superior à média dos países desta 
região e praticamente igual à do 
ano passado.
No total, tinha recebido no ano 

passado 3,2 pontos, contra 3,1 da 
média da região, ao passo que em 
2015 tinha recebido 3,5 pontos, 
quando a média das nações da 
África subsaariana era de 3,2 pon-
tos.
A avaliação de Moçambique está 

em queda desde 2013, mas como 
tinha uma base comparativamen-
te alta, está ainda acima da média 
da África subsaariana, que tam-
bém viu a avaliação média descer.
Em julho, o Banco Mundial con-

siderou que a economia moçam-
bicana começava a mostrar sinais 
positivos, defendendo que o país 
devia apostar na consolidação or-
çamental para garantir um cresci-
mento sustentável.
Numa visita ao país nas vésperas 

da divulgação do relatório sobre a 
economia de Moçambique, o dire-
tor executivo do Banco Mundial, 
Andrew Bvumbe, disse que o 
crescimento do PIB podia chegar 
aos 4,5%, depois de ter tido em 
2016 o desempenho mais baixo 
dos últimos anos, ficando-se nos 
3,7%.

Moçambique caiu 0,3 
pontos na avaliação do 
Banco Mundial

É uma ignorâcia achar que 
albinos são fontes de riqueza 
A médica-chefe da missão 
portuguesa, que escalou 
Moçambique, Mun Faria, no 
âmbito da parceria entre 
ALBIMOZ e a associação 
portuguesa  Kanimambo, 
numa entrevista ao MA-
GAZINE Independente, 
apontou que é impor-
tante ensinar as mães a 
cuidar dos filhos albinos, 
protegendo-os sempre 
com indumentária (artigos 
de roupas), guarda-sóis, 
chapéus apropriados. Tal 
como é importante ensinar 
as pessoas, sobretudo as 
crianças, ”que os albinos 
não são fonte de riqueza 
nenhum, porque pensar 
dessa maneira é ignorância 
pura”.

Alfredo Langa

Uma de l e g a ç ã o  
portuguesa, chefia-
da por Mun Faria, 
esteve em Moçam-
bique para uma 

missão, em parceria com a Asso-
ciação de Apoio aos Albinos de 
Mocambique, ALBIMOZ, e em 
entrevista de balanço frisou que 
“tive a oportunidade de chamar 

atenção sobre as lesões cutâneas, 
porque, estando num País com 
muito sol, ficam queimados por 

falta de protecção. Dos olhos não 
morrem nem cegam, mas com 
a pele morrem. Nós vimos duas 
pessoas aqui em Maputo que es-
tão numa situação crítica e po-
dem morrer a qualuqre momen-
to. Em Nampula também vimos 
casos críticos”.
A fontou disse que “ a protecção 
solar é a mais importante para a 
perspectiva de vida dos albinos, 
porque, se você vê, as pessoas 
albinas que são pessoas novas, 
não são pessoas da terceira ida-
de, uma vez que deficilmente 
atingem essa idade. Esta é uma 

realidade nua e crua, mas que 
deve ser dita. Custa dizer mas 
é a verdade. E isto acontece por 

causa de tumores da pele”.
 Acrerscentou que “ é importan-
te ensinar as mães para cuidar 
dos filhos albinos, protegendo 
sempre quer com roupas, guar-
da-sóis, chapéu e não só. Tal 
como é importante ensinar as 
pessoas as crianças que os al-
binos não são fonte de riqueza, 
porque pensar dessa maneira é 
ignorância pura”.
Sobre  quantas pessoas foram 
assistidas Mun Faria grantiu 
que “ conseguimos ver cerca de 
75 pessoas, o que já foi positi-
vo.Temos uma capacidade de 

trabalho muito grande. Traba-
lhamos em silêncio e com res-
peito aos albinos. Explicamos o 

que eles devem fazer. Mas tam-
bém ouvimos que muitos albi-
nos aqui em Maputo são mani-
pulados que têm direito à isto e 
aquilo. E nós temos que chegar 
àqueles que não tem a voz”.
Acrescentou que “ em Mapu-
to deixamos  o apelo de que 
quem tem necessidade deve ir 
ao Hospital Central para fazer 
consulta de dermatologia e of-
talmologia que tem uma re-
lação com a ALBIMOZ, uma 
associação que tem essa preo-
cupação de tratar os albinos. 
Fizemos uma formação ao ní-
vel da clinica geral, porque os 
médicos generalista é que têm 
mais contacto com a popula-
ção, pelo que eles puderam en-
riquecer a noção de meios que 
servem para proteger as pes-
soas albinas”.
A dado passo, a fonte disse 
que logo que tomaram o co-
nhecimento da missão junto 
da Associação Kanimambo, 
parceiro da ALBIMOZ, a 
vontade foi imediata. ”Eu e a 
Drª. Ana recolhemos alguns 
materiais. Reconhecemos que, 
estando em missão, estamos a 
perder dinheiro nos nossos lo-
cais de trabalho, mas cá nos 
encontramos para ajudar”.
Sobre aos aspectos negativos, 
a fonte anotou a burocracia. 
“Eu sou da origem chinesa, 
mas nasci cá em Maputo, pois 
fiz  em Portugal curso de of-
talmologia e não me deixaram 
trabalhar, porque a Ordem 
dos Médicos dificultou. Nós 
nunca conseguimos trabalhar 
nem operar no Hospital de 
Nampula, alegadamente por-
que não tivemos a autoriza-
ção da ministra da Saúde. A 
Dra. Ana, que veio comigo, é 
especialista em tumores e dos 
olhos. Em Nampula vimos 
uma sala cheia de tumores 
e ela disse se tivesse autori-
zação para trabalhar opera-
va estes tumores todos. Com 
muita pena que as pessoas 
que têm tumores não tem 
muito tempo de vida. Esta é 
a realidade”.
No que toca a aspectos posi-
tivos, ela frisou que “notei a 
humildade, disciplina e bon-
dade do povo moçambicano, 
sobretudo dos doentes, em 
particular. A possibilidade de 
eu ter que explicar aos albinos 
que eles são pessoas tal como 
quaisquer outras pessoas, com 
inteligência, que podem estu-
dar e tirar, por exemplo, todo 
o tipo de cursos”.

Mun Faria, chefe da missão portuguesa

Momento da actividade da missão em Moçambique
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Jovens devem contribuir
para a implementação dos 17 ODS
Os jovens devem contribuir 
com o seu saber, inovação 
e criatividade para a imple-
mentação dos 17 Objecti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), deter-
minados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para transformar o mundo 
até 2030. 

Esta foi a principal 
conclusão saída do 
Fórum Sustentável 
de Moçambique, uma 
iniciativa levada a 

cabo pela Comunidade Global Sha-
pers de Maputo e que conta com 
o apoio da ONU (Organização das 
Nações Unidas). 
O evento juntou quarta-feira, dia 
20, em Maputo, jovens, académicos 
e representantes da sociedade civil 
para discutirem à volta da imple-
mentação dos ODS no nosso País. 
Na hora de fazer o balanço da re-
alização do Fórum, Fei Manheche, 
representante da Global Shapers 
de Maputo, referiu que o evento foi 
bastante positivo, na medida em 
que os intervenientes discutiram 
activamente sobre os desafios dos 
ODS, inseridos na “Agenda 2030”.

“Debatemos sobre os diversos as-
pectos relacionados com os ODS, 
essencialmente sobre como é que 
os jovens e a sociedade civil po-
dem contribuir para o alcance dos 
mesmos”, explicou Fei Manheche, 
acrescentando que, ainda no even-
to, os presentes discutiram sobre os 
deveres dos cidadãos para o cum-
primento da “Agenda 2030”. 
Mas a principal mensagem deixada 
no evento, de acordo com o repre-
sentante da Comunidade Global 
Shapers de Maputo, foi a de que 
os jovens devem ser os principais 
actores para a implementação dos 
ODS. 
“Os jovens são uma peça funda-
mental para o cumprimento dos 

17 objectivos. Isto porque eles têm 
a capacidade de inovar e de pensar 
em aspectos que possam ajudar a 
sociedade a desenvolver”, vincou 
Fei Manheche, assegurando que, 
no Fórum Sustentável de Moçam-
bique, ficou também claro que o 
sucesso da “Agenda 2030” não de-
pende apenas do governo.
“Os jovens e a sociedade civil têm 
uma grande responsabilidade para 
o alcance, em 2030, dos ODS, so-
bretudo dos três principais que ele-
gemos para o debate, nas áreas de 
saúde, educação e emprego”, mani-
festou.
O oficial de mobilização social das 
Nações Unidas em Moçambique, 
Ney Cardoso, contextualizou, por 

sua vez, a adopção dos ODS, a 1 
de Janeiro de 2016, referindo que 
“o processo de criação de um con-
ceito de desenvolvimento sustentá-
vel vem acontecendo desde 1983, 
com a criação da 1ª comissão sobre 
o meio ambiente e desenvolvimento 
a nível da Nações Unidas”. 
Adiante, Ney Cardoso manifes-
tou que a ONU espera, com estes 
objectivos, alcançar, até 2030, um 
mundo melhor para todos. “Deseja-
mos ter as nossas vidas transforma-
das e que os nossos direitos sejam 
respeitados”, referiu. 
No entanto e em referência ao Fó-
rum Sustentável de Moçambique, 
o oficial de mobilização social das 
Nações Unidas no nosso País sa-

lientou que o alcance dos ODS pas-
sa pelo fortalecimento dos governos 
nacionais e da sociedade civil.
“A ONU dá suporte técnico para 
que os ODS sejam realmente 
implementados. Seja através da 
capacitação de organizações, da 
criação de espaços de diálogo e do 
fortalecimento da sociedade civil, 
para que estas tenham uma voz 
mais robusta, bem como o apoio 
a outros projectos específicos re-
lacionados com estes 17 objecti-
vos”, assegurou.
Por sua vez, Eliana N’Zualo, 
gestora do evento e membro da 
Comunidade Global Shapers en-
cerrou, concluindo numa nota op-
timista. Segundo ela “A ambição 
é grande, pois temos muitos desa-
fios, mas também temos a vanta-
gem de sermos muitos os jovens 
em Moçambique. Cabe a cada 
um dos presentes criar um efeito 
multiplicador para que todos os 
jovens se envolvam.”
Importa referir que a Comuni-
dade Global Shapers é uma ini-
ciativa do Fórum Económico 
Mundial, composta por uma rede 
internacional de 459 comunida-
des em várias cidades ao redor do 
mundo, incluindo em Moçambi-
que. Tem o papel de, ao criar e 
desenvolver projectos de impacto 
na sociedade, trabalhar em prol 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. 

Foi inaugurada, semana finda no 
Município da Matola, a maior uni-
dade fabril do pão do País com uma 
capacidade máxima de produção 
de cerca de 2 milhões e quinhentos 
pães por dia. Segundo Chefe de Es-
tado, Filipe Nyusi, não obstante o 
sector de panificação estar a crescer 
a olhos vistos no País, ainda se de-
bate com desafios que limitam a sua 
expansão.
 O fabrico de pão de forma indus-
trial já é uma realidade no País. A 

partir do dia 15 de Outubro, os mo-
çambicanos, em particular da zona 
Sul poderão contar com o novo tipo 
de pão de qualidade internacional 
disponível no mercado, graças a um 
investimento de cerca de 50 milhões 
de dólares na construção e monta-
gem da Espiga D  ́ouro. 
 A maior unidade fabril de pão do 
País, vai, numa primeira fase, em-
pregar 800 trabalhadores, sendo 
que, posteriormente, poderá aumen-
tar o número de colaboradores para 

1200.
 O evento de inauguração da Espi-
ga D` ouro contou com a presença 
do Chefe de Estado,  Filipe Nyusi, 
que, na ocasião, frisou  que  o cresci-
mento da indústria alimentar  e da 
panificação, em particular, represen-
ta uma grande oportunidade de ne-
gócio para o empresariado nacional, 
uma vez que este ramo industrial 
gera economia de escala resultante 
de uma  maior integração da produ-
ção agrícola  e industrial.
Nyusi referiu que o actual cenário 
mostra que, não obstante o sec-
tor de panificação estar a crescer a 
olhos vistos no País, ainda se deba-
te com desafios que limitam a sua 
expansão. ”O pão faz parte da ali-
mentação humana a milénios, as-
sumindo um papel de relevo na ali-
mentação das pessoas, praticamente 
desde sempre.
Para o PR, um dos desafios está li-
gado ao sistema de produção agrí-
cola sem capacidade para satisfazer 
com regularidade a demanda de 
matéria-prima indispensável para o 
funcionamento deste tipo de indús-
tria.
 “Apesar de algumas regiões do nos-
so solo pátrio dispor de condições 
apropriadas para produção de tri-

go; a nossa  agricultura ainda não 
consegue fornecer trigo capaz de 
alimentar grande parte das nossas 
padarias, quase toda matéria-prima 
para produção de pão é importada, 
o que torna o preço do pão eleva-
do”, disse PR.
Segundo ele,  a visão do governo é 
de, paulatinamente, criar condições 
estruturais, para que o empresaria-
do nacional possa captar as oportu-
nidades  a volta do pão em toda sua 
cadeia  de produção e é a vocação 
do privado.
“Temos estado a promover uma sé-
rie de acções com vista a dar ímpeto 
a agro-indústria para responder os 
desígnios da auto-suficiência alimen-
tar  e quem sabe exportar os exce-
dentes”, disse para, em seguida, afir-
mar que “ O governo deve deixar de 
dispersar os seus investimentos com 
a importação de trigo que pode ser 
produzido pelo sector privado”.  
 Por seu turno, Hussein Ali Ahmad, 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Espiga D’ Ouro, disse que 
a Espiga D’ouro surgiu como resul-
tado da necessidade sentida pelo 
grupo de aumentar a capacidade 
de oferta, em termos quantitativos 
e qualitativos, do pão que vem pro-
duzindo nas suas instalações comer-

ciais.
 De acordo com o PCA, Moçambi-
que  conta, actualmente, com cerca 
de 28 milhões de habitantes, esti-
mando-se que cada moçambicano 
necessite de um mínimo de 300 gra-
mas diárias de pão, o que representa 
um pão baquete e meio por dia.
 A província de Maputo conta com 
cerca de 3.500.000 de habitantes, 
pelo que será necessário um mínimo 
diário de 5.250.000 baguetes, o que 
apenas poderá ser atingido com re-
curso a linha indústria, capazes de 
assegurar maior celeridade e eficiên-
cia na produção de pão.
 “Conseguimos trazer para o País 
tecnologia de ponta, altamente efi-
ciente e avançada, comprovadamen-
te capaz de prosseguir com o ob-
jectivo de produção diária de uma 
quantidade que, progressivamente, 
seja susceptível de alimentar parte 
significativa da população da cida-
de de Maputo, numa primeira fase 
e, posteriormente, como desejamos, 
a todo o território nacional”, frisou.
A maior fábrica de produção de pão 
em Moçambique, ora inaugurada,  
foi aprovada pelo Governo através 
do então Centro de Promoção de 
Investimentos (CPI).

Elísio Muchanga 

Inaugurada maior unidade fabril de pão do País
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O Instituto de Directores de Mo-
çambique (IODmz) realizou na 
quarta-feira, 20 de Setembro, um 
seminário sobre a importância da li-
derança ética nas organizações, que 
teve como orador o administrador 
delegado do Instituto de Ética da 
África do Sul, Deon Rossouw.

O seminário, que teve a duração 
de um dia e que contou com a par-
ticipação de membros de conselhos 
de administração, executivos e líde-
res seniores de diversas organizações, 
esteve centrado na identificação dos 
valores éticos que devem nortear as 
organizações na sua interacção com 
os demais intervenientes.

Conforme explicou o director 
executivo do IODmz, David Seie, 
o seminário tinha como objectivo 
consciencializar os líderes para a ne-
cessidade de agirem com ética e in-
tegridade no seu dia-a-dia.

“Qualquer líder tem de liderar 
com base em princípios éticos. Te-
mos visto no País que muitos não 
têm dado importância aos valores 
da ética, e isso tem um impacto ne-
gativo, tanto para o empresariado 
como para a sociedade. Há muitas 
empresas a falir, a despedir traba-
lhadores, etc. Falta uma liderança 
orientada por valores éticos”, disse 
David Seie.

Por seu turno, o orador, Deon 
Rossouw, referiu-se à importância 
da observação da ética por parte 
dos gestores das empresas. “A ética 
é vital para o bom desempenho de 
qualquer organização. Se a organi-
zação negligenciar este aspecto não 
atingirá os resultados desejados”.

“A sua não observância tem efei-
tos nefastos no desempenho da em-
presa, na vida dos trabalhadores, 
dos clientes e da sociedade”, acres-
centou o administrador delegado 
do Instituto de Ética da África do 
Sul, que também chamou à atenção 
para a necessidade de os gestores de 
organizações não liderarem ou rela-
cionarem-se com os seus subordina-
dos com recurso à intimidação, mas 
sim baseados em valores éticos, tais 
como o respeito e a integridade.

“A liderança ética é uma condição 
prévia para a sustentabilidade de 
uma organização. Os gestores que 
lideram as suas organizações de uma 
forma ética aumentam o sucesso e a 
sustentabilidade das suas organiza-
ções. Igualmente, garantem que os 
seus funcionários, clientes e forne-
cedores se mantenham leais e com-
prometidos com a sua organização”, 
concluiu Deon Rossouw. 

Ausência de valores éticos 
pode levar à falência das 
empresas

Bancos de Moçambique estão dependentes do Estado para crescerem
O sector bancário de Moçambique ficou dependente dos empréstimos ao sector público para manter o crescimento, de-

vido ao ambiente económico criado pelo incumprimento financeiro do Estado em 2016, afirmou a consultora BMI Research.

economia

Governo tenciona agravar imposto 
de viaturas com mais de sete anos

Amire Glory adquire concessão florestal
da Premier African Minerals em Moçambique

No quadro de actualização 
das taxas do Imposto 
sobre Consumo Especí-
ficos (ICE), o Executivo 
aprovou a proposta de 
agravamento do imposto 
de importação de viaturas 
com mais de sete anos, 
ao mesmo tempo que 
estabeleceu um mínimo 
de tributação para as que 
tem cilindrada inferior a mil 
centímetros cúbicos, que 
antes não eram taxadas, 
e reduzem-se os impostos 
para viaturas novas.

O Governo aprovou, 
na semana passada 
a proposta de altera-
ção do Código sobre 
Consumos Específi-

cos, com o objectivo de actualizar 
as taxas do Imposto sobre Consumo 
Específico (ICE) fixadas em 2013 e 
consolidar num único instrumento 
toda a legislação dispersa sobre este 
imposto.
A medida tomada pelo Conselho de 
Ministros, da proposta de lei que al-
tera o Código sobre Consumo Espe-
cífico, aprovado em 2009, o custo de 
importação de viaturas novas pode-

rá ser mais acessível em relação ao 
de carros usados com mais de sete 
anos de uso.
A porta-voz do Governo, Ana Co-
moana, falando no fim da 33ª sessão 
ordinária do Conselho de Ministros, 
sublinhou que há viaturas que são 
importadas já com tempo de uso 
bastante longo. 
A referida proposta de lei, a ser sub-
metida à Assembleia da República, 
prevê a redução das taxas aplicáveis 
na importação de viaturas novas, 
num claro incentivo a esta janela de 
colecta de receitas para o Estado e 
evitando também a proliferação da-
quelas que chegam ao País já sem 

muito para dar.
Outro objectivo do código é adoptar 
práticas internacionais e regionais 
na tributação das bebidas alcoólicas, 
utilizando taxas específicas fixadas 
por litro ou teor alcoólico, prevenin-
do assim, a subfacturação e a práti-
ca de preços de transferência.
Com o novo instrumento, e por mo-
tivos de saúde, os refrigerantes e ou-
tras bebidas similares passam a ser 
sujeitos ao ICE e reforço da receita 
para o sector da saúde.
A ideia é apoiar a indústria nacional 
que utiliza matéria-prima local na 
produção da cerveja e o estabeleci-
mento de novos empreendimentos 

de produção desta bebida. Igual-
mente, os sacos plásticos, conside-
rados nocivos ao ambiente, passam 
a ser sujeitos a tributação para 
desencorajar o seu uso.
Ainda na mesma sessão, o Go-
verno aprovou a proposta de lei 
que altera a Pauta Aduaneira, 
uma medida que visa reduzir as 
taxas de direitos aduaneiros, de 
20 por cento para 7.5 por cento 
nos bens utilizados pela industria 
gráfica, e eliminar a isenção da 
tributação na importação do ca-
rapau congelado. Para este pro-
duto, passa a incidir a taxa geral 
de 20 por cento.

A Premier African Minerals 
acordou com a Amire Glory a 
venda da participação de 52% 
detida na empresa moçambicana 
TCT Indústrias Florestais, cujos 
activos são depósitos de calcário 
e concessões florestais, informou 
a empresa em comunicado ao 

mercado divulgado quarta-feira.
O comunicado informa ainda 
que a Premier African Minerals 
Limited manterá uma partici-
pação de 50% nos depósitos de 
calcário, uma vez concluído este 
negócio.
A TCT – Indústrias Florestais 

é uma empresa controlada pela 
Premier African Minerals, que 
em Novembro de 2016 adquiriu 
uma participação de controlo 
de 52% à Transport Commo-
dity Trading Mozambique Ltd 
(TCTM) e à GAPI Sociedade 
de Investimentos, em duas par-
celas de 26%, contra o paga-
mento de 2,1 milhões de dóla-
res.
O montante acordado não foi 
ainda pago às duas empresas 
moçambicanas, tendo o contrac-
to para a venda da concessão 
florestal estipulado que seja a 
Amire Glory assumir o paga-
mento dessa dívida.
A empresa dispõe de uma licen-
ça de exploração de depósitos 
de calcário numa área com 27 

quilómetros quadrados e uma 
concessão florestal com 24 812 
hectares localizada em Caia, 
centro de Moçambique, a que 
estão associadas uma serração e 
uma fábrica para a produção de 
mobiliário e de produtos semi-
-acabados para exportação.
A Amire Glory é uma empresa 
que foi constituída para adquirir 
uma participação de controlo de 
60% no grupo Madal com sede 
em Quelimane, província da 
Zambézia, com interesses em re-
cursos florestais e agrícolas e em 
empreendimentos turísticos.
A empresa controla uma carteira 
de activos de metais estratégicos 
e de projectos agro-minerais na 
África Austral e Ocidental. 

Macauhub
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Executivo prevê um volume de exportações 
de quatro biliões de dólares no próximo ano

PUBLICIDADE

A administração Nyusi pre-
vê um volume de exporta-
ção de cerca quatro biliões 
de dólares americanos para 
2018 contra três em 2017. 
Segundo deu a conhecer a 
porta-voz de Governo Ana 
Comoana, este volume 
significará um crescimento 
de cerca de vinte, em cada 
100 exportações.

Elísio Muchanga 

Numa altura em 
que os dados da 
balança comer-
c ia l  s ina l i zam 
uma me lho r i a  

substancial da economia, com 
um aumento das exportações 
em 673,2 milhões de dólares, 
no primeiro semestre deste 
ano, o governo prevê um con-
tínuo crescimento económico 
com um nível de exportações a 
atingir os 4 biliões de dólares 
em 2018.
 A par deste crescimento em 
2018, o Executivo, em Con-

selho de Ministros extraordi-
nário, que tinha como agenda 
aprovar a proposta do PES e 
do orçamento de 2018, prevê, 
igualmente, arrecadar receitas 
para os cofres do Estado de 
222.860 milhões de meticais, 

equivalente a 22,5 porcento do 
PIB esperado.
Falando à imprensa, a porta-
-voz do governo, Ana Comoa-
na referiu que o Executivo es-
pera em 2018 uma despesa do 
Estado de 300.740,3 milhões 

de meticais, equivalente a 30,3 
porcento do PIB projectado.
 As projecções de crescimentos, 
feitas pelo Executivo, vão, de 
acordo com a proposta do Pla-
no Económico Social e do Or-
çamento para 2018, são de 5,3 
porcento do Produto Interno 
Bruto (PIB), em 2018, de acor-
do com o Plano Económico e 
Social (PES.
 “Espera-se o crescimento do 
PIB em 5,3 porcento, contra 
4, 7 porcento esperados para o 
ano de 2017”, disse Comoana, 
acrescentando que a previsão 
reflecte o desempenho global 
esperado a nível de todos os 
sectores indicados pelo Gover-
no como sendo impulsionadores 
do desenvolvimento económico.
No sector da agricultura, de 
acordo com a porta-voz, vis-
lumbra-se um crescimento de 
4,4 por cento e de 13,8 para a 
indústria extractiva. Enquanto 
isso, no sector financeiro e de 
seguros, o governo prevê um 
crescimento na ordem de 4,5 
porcento.
Para o sector da Electricidade 
e gás espera-se um crescimento 
de sete porcento, e turismo cin-
co por cento. No sector da edu-
cação o crescimento esperado é 
de 3,7 porcento e saúde 3,6 por 

cento”, avançou.
Por outro lado, em relação ao 
nível do indicador macroeco-
nómico de inflação para 2018, 
o governo projecta uma desace-
leração de 18 porcento de 2017 
para 11,9 porcento de média 
anual para 2018.
“O outro indicador animador é 
que das reservas internacionais 
líquidas espera-se que possam 
cobrir entre três a cinco meses 
de importação de bens não sec-
toriais”, referiu.
Por isso, segundo a fonte, pro-
jecta-se um défice orçamental 
de 77 mil nove milhões de me-
ticais, cifra equivalente a 9,7 
porcento do PIB contra 10, 7 
porcento de 2017.
Para cobrir o défice Comoana 
disse que o Governo vai recor-
rer ao crédito interno corres-
pondente a 2,3 do PIB, crédito 
externo (5,4 porcento) e dona-
tivos (2,6 por cento). 
 Recorde -se que o governo 
aprovou para o Plano Econó-
mico e Social e Orçamento do 
Estado de 2017 recursos finan-
ceiros que totalizam 272,3 mil 
milhões de meticais, que repre-
sentam uma redução em 1,5 
ponto percentual do Produto 
Interno Bruto (PIB), compara-
tivamente ao ano de 2016.

Ana Comoana, porta-voz de Governo
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Made In Mozambique... Mandioca, 
Tseke e agora, Capulana

Eis a solução do nosso conselho. 
Na semana que findou, quando 
lá no IESE se debatia a concen-
tração de riqueza pela elite do-
minante, outras notícias anun-
ciavam medidas da taxação de 
produtos de luxo pela camada 
de classe baixa. É sua intenção 
ganhar alguns centavos na im-
portação de roupa doada, sim, 
doada, a xicalamidade e mais: 
deseja retirar a isenção no peixe 
carapau em nome da proteção 
da indústria nacional.
Deu-se uma explicação sem su-
porte, afinal, dizer que fez-se 
um estudo para a tomada des-
sas decisões sem partilhar tais 
fundamentos é mesmo que dizer 
“não precisam saber da essência 
das nossas decisões”. O facto 
lembra-nos a explicação do vice-
-ministro do MIC, quando disse 
que à população deve recorrer 
a batata-doce e mandioca como 
alternativas ao pão, cujo preço 
tende a subir ,  mas a verdade 
veio lhe contradizer: mandioca é 

mais caro que pão.
Sem fundamentação comparti-
lhada sobre xicalamidade, não 
estamos em condições de acei-
tar, não estamos em condições 
de falar mesma língua, não es-
tamos em condições de saber 
como essas medidas protegem 
a indústria têxtil, qual têxtil? 
Não sabíamos que as capulanas 
que circulam a nível nacional 
são moçambicanas, o que nos 
foi ensinada é que a capulana 
representa a nossa moçambica-
nidade, não que ela é de moçam-
bique. Senhores, a maior parte 
das capulanas que temos no nos-
so mercado são importadas na 
Tanzânia.
Onde está a explicação detalha-
da em números e factos sobre o 
que ganhamos ou perdemos em 
importar alguns produtos. Exis-
te mesmo um estudo que com-
prova que temos mesmo roupa 
suf ic iente para os 27 milhões 
de moçambicanos? Estão a nos 
obrigar a usar o que eu não que-

remos, qual capulana?
Aceitamos que retirem subsídio 
ao combustível, depois ao trigo, 
o gás... foi alívio para o Gover-
no e deveria também nos aliviar 
e trazer-nos uma educação, saú-
de e todas aquelas coisas básicas 
de qualidade. A esperança é que 
a AR jogue certo, embora esta-
mos conscientes de que seria um 
insólito, mas sonhar sempre é 
preciso. Deixemos também para 
eles a discussão sobre viaturas, 
os famosos dubaizinhos.
Hoje inicia nesta manhã o XI 
Congresso da Frelimo, que acre-
dita-se ,  ser a consagração de 
Filipe Nyusi, homem que  preci-
sará de mais do que os seus mé-
ritos de engenheiro para resolver 
os problemas hercúleos com que 
o País se debate, esperamos que 
reveja essas medidas.
Enquanto isso, o povo mostra 
o trabalho. Raimundo Diomba 
testemunhou o lançamento da 
campanha Boane Município do 
Verde, que, para além do verde 

que proporciona sombra e bele-
za, as potencialidades agrícolas 
vão de vento em popa.
Rogério Manjate, Mbate Pedro 
e Andes Chivangue pousaram as 
nossas câmaras esboçando um 
riso momentos antes do lança-
mento do livro de Rogério Man-
jate.
Os jovens refugiam-se no seu 
entretenimento. Recentemente, 
acompanhamos os fazedores do 
Hip Hop, que quebrarem barrei-
ras proferindo palestras constru-
tivas em conjunto com a orques-
tra da UEM  na fortaleza do 
Maputo, onde não a violência, 
mas sim a paz e postura de um 
rapper eram temas.
Félix Mula, com o ícone da co-
municação social  em Moçam-
bique,  mostra-se interrogado 
e talvez queira uma narrativa 
oral sobre a obra intitulada “25 
anos de liberdade de imprensa 
em Moçambique 1991-2016, his-
tória, percursos e percalços”, de 
Tomás Viera Mário.
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com e jornalmagazineinde@gmail.com

Parabéns para você

Tudo que vivemos, tem 
o seu significado e a 
razão para ter acon-
tecido. Pensando 
desta forma, dese-
jamos que este teu 
aniversário seja um 
marco importante, 
para que possas ob-
ter a chance que tanto 
buscas para encontrar o 
caminho que falta. Conte connosco 
sempre, pois estaremos sempre ao 
teu lado, torcendo muito para que 
tudo possa dar certo. Parabéns. De 
colegas de profissão. 

Parabéns anjinho! De-
sejamos que este teu 
quinto aniversário 
seja o mais feliz de 
sempre.  Tu bem 
sabes que és um 
irmão nas nossas 
vidas, por isso que-
remos fazer desta 
jornada uma alegria. 
O  t e u  s o r r i s o ,  o  t e u 
carinho, o teu aconchego, tudo 
isso e muito mais são razões de 
sobra para nos sentir abençoados 
votos de Xiluva.

Lilyan, apesar de serem 
felicitações atrasadas, 
hoje quero ti dese-
jar toda felicidade 
do mundo, e dizer 
quanto és princ-
esinha. O teu an-
iversário é um lindo 
dia a ser lembrado, 
como amiga. Quere-
mos celebrar contigo 
os sonhos, as fantasias 
e as tristezas do dia-a-dia. 
Que a tua caminhada seja de muita 
luz, e que a felicidade reine sempre no 
teu coração. Votos de Xiluva.

Quando gostamos muito 
de alguém ficamos fel-
izes quando os laços 
com essa pessoa se 
alongam ainda mais. 
Assim, como os nos-
sos, além de primas, 
somos também ami-
gas. Espero que des-
frutes muito do teu dia, 
que recebas muitas homena-
gens, presentes e carinho sem fim, pois 
tu mereces isso e muito mais. Desejo ti 
um feliz aniversário. Votos dos primos. 

Hoje, lembrei de uma 
pessoa que ajudou-me 
a superar obstáculos 
académicos. Dércio, 
o teu aniversário já 
passou, mas, agora, 
mesmo atrasado, 
quero desejar-te toda 
felicidade do mundo, 
todo sucesso que possa 
existir, em todos os anos 
de vida…Tu és uma pessoa especial, 
daquelas que marcaram as nossas vidas 
pela tua forma extraordinária de ser, as 
tuas qualidades são notáveis e sinceras. 
Votos de felicidades. Adelina Pinto.

Cada um de nós, com 
tantas diferenças e tão 
parecidos, possuímos 
ao nascer uma data 
que nos assegura 
levar adiante um 
dia de festa todos os 
anos que nos incenti-
vam, principalmente 
na construção de uma 
vida em plena harmonia 
com o universo. Portanto, 
olhe para o céu hoje, deixe que 
teu coração seja banhado por 
este “oceano de luz” que irá 
transformar tua vida. Feliz 
aniversário. De colegas.William Edwin 

Lilyan

Isabel
Dércio Muthyma

Hoje, é um dia memo-
rável e cheio de alegrias. 
É inacreditável como 
o tempo correu tão 
depressa para nós. 
Ainda me lembro dos 
teus primeiros passos, 
tu caias e levantavas e 
caias de novo, sempre 
fazendo tentativas e hoje 
tu já estas percorrendo 
caminhos sozinho. Mas eu sei 
que tu terás sabedoria para enfrentar os 
obstáculos que a vida nos impõe. Votos 
dos teus pais.

Quero manifestar o grande 
carinho que sinto por 
ti, e falar da tua im-
portância em minha 
vida. Talvez não fosse 
preciso dizer tudo isso, 
mas tu sabes o que 
sinto e o quanto é bom 
poder dizer tudo isso 
neste dia que comemoras 
mais um aniversário, pois 
são palavras de amor, recon-
hecimento e gratidão, e sendo assim nos 
faz um bem enorme. Votos do Indimula.

Na vida não existe coisa 
melhor que amizade 
verdadeira, principal-
mente quando é com-
partilhada com uma 
amiga maravilhosa 
como tu. Hoje, é teu 
aniversário e eu sinto 
muita alegria e gra-
tidão por tu existires, e 
por estares completando 
mais um ano de vida. Para-
béns, amiga! Desejo que esta data 
se repita por muitos anos, e que tu es-
tejas sempre perto de mim. Que hoje se 
acenda no teu coração a luz da alegria 
e ela brilhe a vida toda. Da Iracema.

Filha do magaiaWinass  Yolanda 
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Foram a enterrar na última  
sexta- fe ira,  no Cemitér io 
de Lhanguene, em Maputo, 
os restos mortais de Lindo 
Lhongo ,  cons iderado um 
dos maiores ícones das ar-
tes cénicas no País, faleci-
do na madrugada da última 
Terça-feira, aos 78 anos de 
idade, no Instituto de Cora-
ção.
Antes dos restos mortais, 
d aque l e  que  f o i  um do s  
primeiros dramaturgos do 
País, serem depositados na 
sua últ ima casa, foi fe ita 
uma homenagem no palco 
do Teatro Avenida, onde 
em vida o artista encenou 
e viu brilhar algumas das 
suas mais celebres criações 
artísticas.
Depois de se re lembrar a 
sua v ida e obra,  o corpo 
do malogrado seguiu para 
uma missa de corpo presen-
te na Igreja Presbiteriana 
de Moçambique-Paróquia 
do Khovo, partindo depois 
para a sua última morada 
no “Lhanguene”.
Considerado primeiro dra-
maturgo negro moçambica-
no, Lindo Lhongo é autor 
de  “As  Tr in ta  Mulhe r e s  
de Muzeleni”  e “ Os Noi-
vos ou Conferência Dramá-
tica sobre o Lobolo”, para 
além de várias peças por si 
escritas. A obra Lobolo foi 
inspirada na peça de teatro 
com o mesmo nome e teve 
bastante repercussão a ní-
vel nacional e internacional. 
As  duas  obras  encheram 
varias salas de teatro com 
grande suces so  na então  
Lourenço Marques (Mapu-
to) e inspiraram art istas 
nas artes cénicas e não só 
com os seus temas, sendo 
por isso reconhecido como 
um dos  ma iore s  a r t i s ta s  
desta área no País.
Lhongo deixa viúva e cinco 
filhos e foi em vida grande 
parceiro do pintor Malanga-
tana Valente Nguenha.

Dor e emoção no último 
Adeus a Lino Lhongo

Mia Couto fala da perspectiva pluralista e peculiar da democracia
A Fundação Fernando Leite Couto e a Delegação da União Europeia em Moçambique organizam, amanhã, no 

espaço da Fundação, um evento que consiste numa intervenção do escritor Mia Couto e uma performance de 
“Stand Up Comedy”, que abordarão em perspectivas pluralistas e peculiares o tema da democracia.cultura

Nelly Guambe expõe “Inquietude” em telas

BCI e ENAV selam 20 anos de parceria

Está patente desde a semana passa-
da no Auditório do BCI, em Mapu-
to, a 21ª exposição dos estudantes 
da Escola Nacional de Artes Visu-
ais (ENAV), intitulada ‘Processos, 
Criações e Aprendizagem’. 
Esta mostra é, segundo o Secretário 
Permanente do Ministério da Cul-
tura e Turismo, Domingos Artur, 
uma oportunidade para passar em 
revista as duas décadas de parceria 
entre o BCI e a ENAV, que permi-
tiu a formação de profissionais de 
arte e cultura. Aquele responsável 
salientou que as actividades lectivas 

e de formação levadas a cabo pela 
ENAV têm em vista “fazer com 
que não só tenhamos cada vez mais 
um acrescido número de graduados 
anualmente mas sobretudo que eles 
sejam capazes de fazer parte do pro-
cesso de desenvolvimento do nosso 
país não só no domínio das artes e 
cultura”. Num outro desenvolvi-
mento, recordou que “o nosso fim 
não é de formar artistas. Eles serão 
artistas, mas acima de tudo terão 
que ser produtores de riqueza nacio-
nal. Serão o veículo de comunicação, 
de transmissão dos valores culturais, 
através das telas, da cerâmica, dos 
vestires, da tecelagem, de todos os 
produtos que eles transformam em 
matéria de arte”. 
A directora da ENAV, Ricardina 
Marcos, referiu-se igualmente às 
duas décadas de parceria, nos se-
guintes termos: “Esta exposição é 
mais uma entre tantas que vêm 
sendo realizadas desde 1997, graças 
à colaboração e apoio inestimável 
do BCI. Por isso a Escola Nacional 
de Artes Visuais, mais uma vez, ex-
pressa o seu reconhecimento e grati-
dão pelo papel do BCI no apoio ao 
processo de ensino e aprendizagem 

técnico artístico”.
Já o director de Marketing do BCI, 
Rogério Lam, afirmou que “esta 
exposição revela, uma vez mais, o 
enorme talento que existe em Mo-
çambique. Demonstra também 
como os jovens artistas no país 
assumem com determinação e res-
ponsabilidade o legado que lhes é 
transmitido pela geração de Mestres 
que muito orgulha Moçambique, daí 
o carinho especial que o BCI lhes 
reserva”. E finalizou: “este ano se-
lamos 20 anos de parceria entre as 
duas instituições. Estes laços permi-

tiram e permitem o lançamento e 
promoção de talentos que a Escola 
Nacional de Artes Visuais forma, 
sendo um dos vários exemplos cla-
ros de intervenção social do Banco, 
no âmbito da sua política de respon-
sabilidade social”.
Recorde-se que esta parceria remon-
ta a 1997, ano em que as duas insti-
tuições assinaram um protocolo que 
prevê o apoio do BCI às actividades 
da ENAV e a realização de exposi-
ções anuais de obras produzidas pe-
los alunos daquele estabelecimento 
de ensino técnico-profissional. 

A artista plástica, Nelly 
Guambe inaugurou, na se-
mana finda, no Núcleo das 
Artes na capital do País, a 
sua primeira exposição indi-
vidual intitulada “Inquietu-
de”, que mostra através da 
mistura harmónica entre a 
cor e traços de um surre-
alismo puro, alguns univer-
sos onde reina a angústia 
e a tristeza.

Adelina Pinto

Num texto paten-
te no catálogo que 
acompanha a ex-
posição, o escritor 
Marcelo Panguana 

revela que a primeira impressão que 
se tem quando se olha para o con-
junto de quadros é de um enorme 
sobressalto, como se estivesse diante 
de uma viagem aos cantos recôndi-
tos de uma alma amargurada. 
“E essa inquietação e sobressalto ga-
nha maior expressão quando se olha 
para quem constitui esse conjunto 
de quadros de uma mulher franzina, 

jovem, aparentemente incapaz de 
ter vivido as experiências dolorosas 
que estão patentes nas figuras”, re-
latou Panguana.
Para o escritor, a segunda impres-
são é de que, apesar de “inquietude” 
ser a primeira exposição de Nelly 
Guambe, é como se o seu percurso 
tivesse raízes antigas, pela evidente 
segurança que os seus desenhos de-
monstram, apesar da sua simplici-
dade sobretudo pelo equilíbrio das 
cores e profundidades dos temas.
“Não consigo expressar-me com 
palavras em momentos de dor ou 
melancolia. Na arte encontro uma 

forma onde a dor do momento tor-
na-se suportável. A arte é o meu re-
fúgio. O que significa, por outras pa-
lavras, que a arte desenvolvida pela 
Nelly Guambe representa um modo 
de sobrevivência e de construção 
dessa esperança que apenas a utopia 
permite”, disse Panguana.
Panguna, na sua exaltação, frisou 
que a pintora começou esse comba-
te pela mulher sofrida, inquieta que 
habita em si, que nos leva a con-
cluir que contínua inquestionável na 
afirmação a qual leva a despertar a 
inquietude e nada mais nos resta, a 
arte surge como única salvação.  

O escritor ao falar da artista plásti-
ca disse que não terá sido por mero 
acaso que a humanidade, para se 
olhar a si próprio, elegeu uma filha 
do clã dos Guambe, originária do 
exótico lugar chamado Inhambane, 
terra de talentosos artistas e de gen-
te de profundo humanismo. 
Trata-se de uma pintora autodi-
dacta, que se influencia através do 
que observa no dia-a-dia. E que se 
inspira através da rua, fotografia e 
revista. Em histórias de mulheres 
vividas e escutadas que por fim 
acaba desenhando nas suas telas 
todas as emoções captadas com o 
olhar de lince.
 “As telas de um modo geral re-
presentam figuras altas, erguias 
e silenciosas. O cenário das telas 
está preenchido de penumbra, 
de neblina de sobra, a partir dos 
quais surgem como se tratasse de 
seres de outro mundo”, concluiu 
Panguana.
Por seu turno, a autora, Nelly 
Guambe, disse que a exposição de-
fine-se, quase que duma forma ab-
soluta, a partir do próprio título: 
“Inquietude”, o mesmo que inquie-
tação, perturbação, sobressalto, 
desassossego, estar enfim apoquen-
tado. A mesma utiliza uma ex-
pressão poética, que em inquietude 
significa viver sem estar-se a viver 
neste conturbado universo onde 
reina a angústia e a tristeza. 
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Língua portuguesa com enormes desafios 
de apropriar o universo sócio - cultural dos escritores 
Na sua intervenção du-
rante ao lançamento da 
obra do escritor Diogo Vaz, 
Nataniel Ngomane reco-
nheceu que a língua portu-
guesa, enquanto meio de 
expressão da esmagadora 
maioria dos escritores 
moçambicanos, ainda tem 
pela frente o enorme de-
safio de ir se apropriando 
do universo sócio-cultural 
dos escritores para estes 
depois poderem melhor 
expressarem-se no univer-
so sócio-cultural.

Adelina Pinto

Segundo Ngomane, 
a obra de Vaz, “Os se-
guranças do alheio”, é 
uma verdadeira jóia, 
pois não se trata de um 

rabiscamento gratuito de palavras e 
expressões, nem de uma espécie de 
ecos dos barbarismos lexicais, sin-
tácticos, semânticos e de outra na-
tureza a que habitualmente ouve-se 

no dia-a-dia.
Para ele, aquela obra expõe de for-
ma clara que a linguagem resulta 
de uma busca cuidadosa e selectiva 
de termos e palavras apropriadas e, 
neste caso, Vaz busca uma lingua-
gem à altura de costurar e estampar 
na sua obra uma espécie de um pro-
longado enigma que lembra diversos 
escritores nas suas obras.
“No nosso entender, apesar de todos 
malabarismos linguísticos e os sustos 

por eles causados, estamos certos 
sobre o facto de a escrita literária e 
a sua leitura ainda constituírem o 
caminho mais adequado para uma 
boa aprendizagem da língua e sua 
superação e consequentemente para 
uma melhor compreensão do mun-
do, algo que nos falta bastante em 
Moçambique, actualmente”, disse.
Ngomane considera que a língua 
portuguesa, enquanto meio de ex-
pressão da esmagadora maioria dos 
escritores moçambicanos, tem pela 
frente o enorme desafio de ir se 
apropriando do universo sócio cul-
tural dos escritores para estes depois 
poderem melhor expressarem-se no 
universo sócio cultural.
“É uma língua ainda alheia à rea-
lidade profunda dos povos bantus 
no seu quotidiano. As suas tradi-
ções põem em prática a expressão 
dos sentimentos mais profundos, 
daí que são feitos os cruzamentos e 
enchentes de forma quase natural”, 
ressalvou o escritor que também é 
presidente do Fundo Bibliográfico 
de Moçambique.

Elogiando de forma reiterada ao 
autor da obra, Ngomane disse que 
prefere colocá-lo próximo de artistas 
como Aníbal Aleluia e Ungulane Ba 
Khosa e em paralelo com outros au-
tores mais velhos e mais novos, em 
termos da opção de linguagem. 
Para sustentar a sua posição, no que 
a linguagem diz respeito, Ngoma-
ne fala da forma como Mia Couto 
escreve as suas obras e destaca que 
este tem matéria-prima a sua volta, 
tal como teve João Demarães, no 
Brasil. 
“O encontro no Brasil, entre a lín-
gua portuguesa, a língua dos indí-
genas e dos africanos, que foram 
levados como escravos, propiciou a 
probabilidade de produzir-se textos 
onde há encontro de línguas, in-
cluindo todo o atropelo da sintáctica 
e da semântica”, sublinhou.
Por isso, para Ngomane, Mia Cou-
to tem também um ambiente do 
cruzamento da língua portuguesa 
com as diversas línguas bantu em 
Moçambique, incluindo também as 
línguas que vieram do Oriente, no 
caso da zona norte do País. 
“Mas, chegado ao Mia Couto e 
Khossa é preciso dar-se um grande 
salto e esta nova geração está, nes-
te momento, a mostrar que é possí-
vel através desta influencia externa 
vertical produzir-se um género  de 
escrita de narrativa que seja genui-
namente moçambicana”, disse. 
Ngomane acredita que a obra “Os 
seguranças do alheios” traz esse 
grande contributo para a formação 
de um género literário narrativo as-
sente na construção de uma lingua-
gem que resulta do cruzamento da 
língua portuguesa com as línguas 
moçambicanas.

Diogo Vaz lança mais um 
contributo para a literatu-
ra moçambicana

O espaço do Centro Cultural 
Português, em Maputo, foi o 

local escolhido para acolher o 
lançamento da quarta obra da 
autoria do escritor Diogo Vaz, 
intitulada “Os Seguranças do 
Alheio”, sob chancela da Alcan-
ce Editores. A mesma aborda 
algumas histórias que as socie-
dades antigas sempre prodigali-
zaram.
“Os Seguranças do Alheio” é 
uma obra prima de 80 páginas 
subdivididas em 12 capítulos e 
retrata histórias da sociedade 
moçambicana, sobretudo, gera-
ções antigas que sempre prodi-
galizaram que “não há fumo sem 
fogo”.
Para o autor, é verosímil que as-
sim se diga até aos dias de hoje, 
no entanto, “o que hoje vemos é 
o fumo que faz fogo, ora é o fogo 
que faz o fumo e dificilmente se 
pode dizer com clareza de quem 
é este ou aquele papel”.
 Na verdade, “Os seguranças do 
alheio” narra uma dessas con-
fusões com os papéis, submer-
gindo no submundo do crime 
protagonizado por aqueles de 
quem se esperava a protecção. 
“A história é ficção e qualquer 
semelhança a um determinado 
facto real é da responsabilidade 
do leitor que assim o interpre-
ta”, remata Vaz.
Diogo Araújo Vaz nasceu a 
8 de Abril de 1978, na cida-
de de Inhambane, sul de Mo-
çambique, onde residiu parte 
da sua infância, tendo depois 
ido viver para a grande capi-
tal aos 8 anos. “Os Seguranças 
de Alheio” é o seu quarto livro 
publicado pela Alcance Edi-
tores, depois de Os Contos de 
Guicalango (2010), A Ira da 
Chama (2012) e Diário de um 
Positivo 2013. 
Vaz é prémio Minerva Central 
100 anos e Maria Odete de 
Jesus, ambos ganhos em 2008 
pela sua primeira obra, “Os 
Contos de Guicalango”.

Diogo Vaz

A segunda edição do livro “Ór-
fãos em Perigo” do militar e 
estudioso moçambicano Cri-
santo Cosme Nyusi foi lançada 
na noite do último Sábado em 
Maputo perante uma luxuosa 

plateia que incluía o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
oficiais das Forças Armadas 
de Moçambique, membros do 
Governo e familiares do já fa-
lecido autor.

O livro foi editado e revisto por 
Filipe Nyusi que tem laços de 
parentesco com Crisanto Nyu-
si. A primeira edição desta 
obra foi lançada há perto de 30 
anos sob patrocínio dos Cader-
nos Tempo, da revista Tempo 
e esta será distribuída pela Al-
cance editores a partir desta 
Terça-feira.
O livro contém histórias escri-
tas por Crisanto Nyusi recolhi-
das durante a Luta Armada, 
período em que ele era com-
batente e já intelectual. As 
histórias falam da guerra, do 
sofrimento e da ânsia pela li-
berdade, título de um dos seus 
mais famosos poemas.
No lançamento do livro, Pedro 
Couto, que fez a sua apresenta-
ção, reconheceu a humildade do 

autor, a sua grandeza intelectu-
al e disse que a obra se reco-
menda para estudantes, profes-
sores e intelectuais da palavra.
O lançamento de “Órfãos em 
Perigo”, segunda edição teve 

lugar no renovado Clube Mili-
tar, onde também decorreu a 
Gala alusiva as festividades do 
Dia das Forças Armadas e do 
início da Luta de Libertação 
Nacional. Lourenço Jossias

“Órfãos em Perigo” em segunda edição
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Minibasquete chega a Cabo Delgado  
O Comité Moçambicana de Mini-basquete organiza pela primeira vez em Cabo Delgado um torneio da categoria, 

programado para o dia 7 a 14 de Outubro. Antes disso, promoveu uma acção de formação para monitores de Mini-
basquete na cidade de Pemba.    desporto

Lewis Hamilton, com 32 anos, 
tem três títulos de F1 em seu 
nome e aumentou seriamente 
suas chances de adicionar um 
quarto este ano com uma vitória 
crucial no GP de Cingapura.

O britânico, que está assina-
do com a Mercedes até o fim de 
2018, já disse que está interessa-
do em estender o acordo, e con-
sidera que ainda tem mais “cinco 
ou seis anos no esporte”.

No entanto, deixou claro que 
seus planos de longo prazo na 
F1 não serão afectados por ter 
ou não a chance de igualar ou 
mesmo superar os sete títulos de 
Michael Schumacher.

“Honestamente, estou traba-
lhando apenas passo a passo. É 
difícil conseguir conquistar esses 
campeonatos um por vez; está 
difícil o suficiente conseguir este 
quarto”, disse.

“Actualmente, está bastante 
claro para mim. Quem sabe se 
vamos chegar perto de Michael? 
Sete campeonatos - eu pessoal-
mente não tenho vontade de al-
cançar isso”.

O britânico reiterou, no en-
tanto, que sente que está no 
seu auge e está gostando da F1 
“mais do que nunca”.”Estou 
adorando pilotar mais do que 
nunca. Sinto que estou pilotan-
do melhor do que nunca. Eu me 
sinto o mais completo como um 
piloto que jamais estive, o que é 
um grande sentimento”.

“Estou aproveitando o desafio  
o fato de termos um carro equi-
librado ao lado de uma Ferrari 
e às vezes uma Red Bull, então 
é ótimo poder ser desafiado por 
outra equipe e realmente ter que 
jogar em suas qualidades e tra-
balhar em suas fraquezas”.

“Mas no final de cada tempo-
rada, você sempre pensa em seu 
futuro. Eu estabeleci um bom 
plano quinquenal, mas é alterado 
todo ano quando você adiciona 
mais um ano nisso”.

Hamilton recentemente que-
brou o recorde de Michael Schu-
macher de 68 pole positions na 
carreira, mas precisa ganhar 
mais 32 GPs para bater o recor-
de de 91 vitórias do sete vezes 
campeão.In  Motorsport.com

Hamilton: Sem vontade 
de superar sete títulos 
de Schumacher

Estamos muito longe de introduzir 
vídeo árbitro em Moçambique   
O ex-árbitro de futebol e 
actualmente delegado da 
Liga Moçambicana de Fu-
tebol, Edmundo Macamo, 
em entrevista há dias ao 
MAGAZINE Independente, 
disse que sempre defendeu 
a preparação de árbitros 
moçambicanos que este-
jam ao nível continental. 
Contudo, há necessidade 
destes serem calmos, se-
renos e evitarem situações 
de erros graves bastando 
para isso cumprir com as 
regras que se aplicam no 
jogo. Segundo ele, o País 
ainda está longe no uso de 
tecnologias que permitam 
a introdução vídeos árbi-
tros. Siga os excertos mais 
relevantes da entrevista:

Alfredo Langa

C
omo olha para 
a violência 
nos campos 
de futebol no 
País. Muitas 

das vezes fruto da má 
arbitragem?

Nos dias que correm pode-se 
dizer que a situação melhorou 
substancialmente. É verda-
de que Nampula e toda a re-
gião Norte registou mais casos 
de violência nos últimos anos 
comparativamente ao resto do 
País, mas, agora, crê-se que 
cada actor está a assumir o 
seu papel de apaziguador, quer 
no Moçambola, quer na II Di-
visão. É importante referir 
que esta mudança de atitude 
é fruto de muito trabalho de 
sensibilização às claques e aos 
adeptos para que deixem os 
jogadores fazerem o espectácu-
lo dentro do campo. Mais ain-
da: a sanção aplicada de jogo 
a porta fechada, em Nacala 
também contribuiu para acal-
mar a situação, porque quem 
saiu a perder foram os adep-
tos. A violência tira o prestígio 

do jogo e por si só poderá con-
tinuar a bandeira do fair-play 
(saber vencer e saber perder) e 
o slogan (futebol é uma festa). 

Os árbitros constituem o 
grupo muito pressionado 
dentro e fora dos cam-
pos. Com que “cabeça” os 
juízes devem se fazer aos 
campos?

Por mim, estes devem ir cal-
mos e seremos. Eu tenho tido 
muita conversa em vários fó-
runs informais, defendendo 
que o País tem muitos e bons 
árbitros, mas quando cometem 
falhas nos perguntámos se é 
possível o árbitro “X” cometer 
tal falha? Sim, nalguns casos é 
possível. Afinal, a falha é hu-
mana. Fora disso, eu sempre 
defendi que os nossos árbitros 
são do nível continental. Con-
tudo, há toda a necessidade 
destes serem calmos, serenos 
e evitarem situações de erros 
graves, bastando para isso 
cumprir com as regras que se 
aplicam no jogo.

Como é que os árbitros 
vivem esses momentos 
dramáticos? 

Na verdade, vivem momentos 
de pressão, tal como vivem 
outros actores, nomeadamen-
te, jogadores, treinadores e 
até adeptos que ainda fazem 

as contas das suas equipas. É 
um momento de sofrimento, 
mas o normal é que os árbitros 
devem assumir com muitas 
cautelas a sua função. Duran-
te o jogo devem saber decidir 
no momento certo, pois quan-
do há precipitação, ainda que 
não seja propositado, os árbi-
tros acabam, sendo conotados 
ou suspeitos com A ou B. Não 
gosto muito de falar de nomes, 
mas seria bom se olhássemos, 
por exemplo, no jogo interna-
cional que tivemos recente-
mente no Estádio Nacional do 
Zimpeto, entre Moçambique e 
Quénia, no qual a arbitragem 
(moçambicana) foi fantástica. 
É desta maneira que devem 
actuar, sem barulho nenhum. 

Há casos em que os pró-
prios árbitros metem as 
mãos no “fogo” cometen-
do erros primários...

- É verdade. Esses erros sãos 
evitáveis.

A quem já sonha com 
vídeo-árbitro como parte 
da solução. Estamos em 
condições?

- Não é para já. Ainda não 
estamos em condições de usar 
este instrumento. Temos que 
trabalhar muito para lá che-
garmos. Precisamos muito de 
melhorar a nossa organização, 
isso a todos níveis, só depois, 

não se sabe quando, podere-
mos usar o vídeo-árbitro. Por 
estes momentos, os grandes 
jogos devem ser para grandes 
árbitros e espero que isso ve-
nha a acontecer. Este não é 
tempo para fazer experiências 
de árbitros. As experiências 
são feitas em outros escalões e 
competições secundárias. Por-
tanto, acredito que agora vão 
actuar árbitros que correspon-
dam aos jogos para os quais 
serão nomeados e por via disso 
dignifiquem a nossa maior pro-
va futebolística. Como disse, 
é chegado o tempo de indicar 
grandes árbitros para gran-
des jogos tal como aconteceu 
em toda a parte do mundo e 
Moçambique não sendo uma 
ilha no fenómeno desportivo 
vai saber responder a este mo-
mento. A acontecer este tipo 
de nomeações, a medida tam-
bém vai dignificar a própria 
Comissão Nacional de Árbitros 
de Futebol (CNAF), órgão da 
Federação Moçambicana de 
Futebol responsável pelas no-
meações. 

Do seu tempo a esta par-
te, o número de árbitros 
internacionais de Moçam-
bique tende a baixar. Pior 
são as nomeações para 
jogos internacionais. Isso 
tem a ver com a qualida-
de?

Bem, não posso precisar se, de 
facto, é a qualidade dos árbi-
tros ou do nosso futebol em 
geral, mas, na verdade, naque-
la altura tínhamos uma média 
de sete árbitros de campo e 
sete árbitros assistentes e po-
dia sair um trio, numa semana 
e antes do mesmo regressar ao 
País e receber uma nova no-
meação para um outro jogo ou 
então um outro trio para sair. 
Isso já não está a acontecer. 

Algo está errado…

É preciso trabalhar muito, so-
bretudo nos aspectos técnicos 
e tácticos. O que tenho obser-
vado agora é que as pessoas 
preocupam-se muito mais com 
os aspectos físicos. Um árbitro 
pode estar fisicamente bem 
preparado, mas se tecnicamen-
te não está preparado eviden-
temente que não vai corres-
ponder as exigências. Naquele 
tempo, trabalhava-se muito 

Edmundo Macamo, ex árbitro de futebol 
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``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM 
Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM 
Nampula, Domingo das 18.00horas às 19.00horas e em todo 
o mundo no site: www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco

JOVENS, MINHAS SENHORAS 
E SENHORES!(I)

Prezado Condutor,.. 
Senhores, 
Gestor de Frota, Sinistros, Inspecção, Fiscalização e Custos, 
entre outros,..

Se está convencido de que a engenharia automóvel se preo-
cupa apenas com a mecânica, dinâmica e consumos?

Está redondamente enganado !!

 Os estudos que se relacionam com a segurança nos veículos, 
são intensos procurando gerar o melhor conforto a bordo 
ao condutor e ocupantes ou passageiros, evidentemente que 
envolvem até o pormenor dos cheiros e eventuais odores no 
habitáculo do automóvel.

Não é possível esperarmos por tranquilidade, economia e se-
gurança, sem que sejam atingidos previamente os padrões de 
conhecimento, conforto, essenciais valores recomendáveis, 
admissíveis e apropriados à mobilidade rodoviária…

De recordar que o olfacto constitui um dos essenciais senti-
dos de equilíbrio do homem de modo a normal sustento de 
vitalidade, que envolve conforto e segurança, óbvio!

O cheiro resulta da inalação e portanto afecta certamente 
em prejuízo de vários impactos que prejudicam as acções 
de concentração requeridas ao condutor e total desconforto 
aos ocupantes, gerando risco ou até mesmo pânico, perigo, 
quando em mobilidade com uma máquina !!

Lamentável e muito, o  risco e perigoso ambiente que sof-
remos enquanto passageiros que pagamos um serviço, nos 
“licenciados” mas  inadmissíveis viaturas que os Dirigentes 
e Gestores aprovam por licenciamento como se capazes ao 
transporte de cidadãos e visitas em Moçambique !!

O completo desprezo por falta de respeito para com pessoas 
permitir-se transportar passageiros nas caixas de carga, como 
se de mercadorias somos tratados, agravado a completa falta 
de higiene, limpeza e desinfecção na maioria das viaturas 
atribuídas ao chamado transporte público!!

Alguém efectivamente fiscaliza neste domínio,..??,.. nome-
adamente os serviços de táxi, Txhopelas , myloves , chapas, 
intercidades,..etc,..pois pagamos ao efeito e não é pouco !!!

Senhores Dirigentes, 

Não basta licenciar,..dizer que temos soluções de transportes 
resolvido,.. é tempo de respeitarmos pessoas que produzem, 
contribuindo para os Impostos e para que o dever de serviços 
públicos tenham salários e meios capazes !!

Para responder exactamente a todas as exigências das cor-
respondentes actividades e beneficiar regularmente a quali-
dade nos desempenhos capacitando os profissionais! (Con-
tinua!…..)

Leia se faz favor: Realizou-se nos dias 16 e 17 de Setembro 
de 2017, a 3ª e 4ª Provas do Campeonato ROK Series, que 
contou com a seguinte classificação final, em 4 categorias.

em três componentes funda-
mentais nomeadamente a físi-
ca, técnica e táctica. 
No seu tempo a média de ár-
bitros internacionais era sete. 
Quantos temos agora?

Agora temos três árbitros do 
campo e dos três árbitros, 
apenas um é que apita. Em 
relação os árbitros-assistentes 
temos quatro e três têm sido 
nomeados. Há que trabalhar-
-se mais, sob pena de não se 
qualificarem a categoria de in-
ternacional. Temos que traba-
lhar em todos os aspectos.

O que mais lhe marcou 
como árbitro?

Muita coisa marcou-me como 
árbitro. Ao nível interno foi 
quando fiz parte do trio de 
arbitragem juntamente com 
Eusébio Alfredo (falecido) e 
Virgílio Chongola, de Xai-
-Xai, para dirigir um jogo da 
então Liga Colgate, no Estado 

da Machava, entre Ferroviário 
de Maputo e Costa do Sol. O 
campo estava repleto de gen-
te que até ocupou a zona da 
pista do ciclismo. No fim do 
jogo, o Sr. Manuel Lopes dis-

se na reunião técnica sobre o 
jogo que eu seria um grande 
árbitro e tinha sido naquele 
jogo o melhor do trio. Aquilo 
motivou-me bastante para tra-
balhar até chegar a categoria 
de internacional. Já nos jogos 
internacionais o que mais me 
marcou foi o jogo da inaugura-
ção do Estádio dos Coqueiros, 
em Luanda, que envolveu os 
campeões de Angola e do Ru-
anda. Fui com Mateus Infante 
e Francisco Machel. Fizemos 
uma arbitragem brilhante, que 
no fim o comissário do jogo 
elogiou-nos de tal maneira que 
senti-me honrado.

Aspectos negativos…. 

Lembro de ter apitado um 

jogo de juvenis, no campo do 
Ferroviário de Inhambane, 
uma das equipas ganhou 3-0. 
No fim do jogo a equipa der-
rotada cercou-me no balneário 
alegando que havia-lhes pre-

judicado. É verdade que foi 
como uma tempestade no copo 
d’ água mas marcou-me pela 
sua graça.

Quanto custa o investi-
mento de um árbitro?

Penso que agora está tudo fa-
cilitado. Naquele tempo, só o 
equipamento tinha que man-
dar costurar ao alfaiate. Só era 
diferente se fosse equipamento 
de um árbitro internacional. 
Agora a situação é bem dife-
rente e facilitada, quer dos 
equipamentos, pois com di-
nheiro pode-se adquirir em lo-
cais próprios, quer da própria 
formação porque já não preci-
sa deslocar-se à capital como 
acontecia em tempos. 

Vídio árbitro amigo é inimigo dos amantes da bola

Já não temos um represen-
tante nas Afrotaças. Neste 
sábado o empate a zero co-
locou o Ferroviário da Beira 
fora da Liga dos Campeões 
Africanos em futebol. Com 
o empate, os locomotivas 
do Chiveve são afastados da 
prova, em virtude do golo so-

frido em casa. De referir que 
a suspensão das equipas do 
Sudão na Liga dos Campeões 
Africanos levaram oFerroviá-
rio da Beira aos quartos-de-
-final.O mesmo ficou qualifi-
cada aos quartos-de-final da 
Liga dos Campeões Africanos 
em futebol, em virtude da 

suspensão do Sudão das com-
petições internacionais.
Assim, o Al Hilal e o El Mer-
reikh, outras equipas que fa-
ziam parte do grupo, foram 
desqualificadas, segundo um 
comunicação da CAF à di-
recção do Ferroviário da 
Beira, o que colocou automa-
ticamente a equipa moçam-
bicana nos quartos-de-final 
da maior competição conti-
nental de clubes.Para além 
do Al Hilal e do El Merreikh, 
na liga dos campeões, o Al 
Hilal Obayed é outra equipa 
desqualificada na Taça CAF, 
bem como a própria selecção, 
desqualificada de todas pro-
vas sob égide da CAF e da 
FIFA.Segundo apuramos, a 
FIFA pondera perdoar o Su-
dão basta que haja garantias 
que não haverá interferência 
política.

Ferroviário da Beira fora das Afrotaças

Ferroviário da Beira 
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UDS campeão nacional e Maxaquene
dá sinal de querer ficar no Moçambola 
A equipa da União Despor-
tiva de Songo é o novo 
campeão nacional de fute-
bol em substituição do 
Ferroviário da Beira, fruto 
de uma vitória escaldante 
diante do Textáfrica de 
Chimoio, por cinco bolas, 
sem resposta.  Outra 
nota importante é o sinal 
de corrida a permanência 
no Moçambola, faltando 
apenas duas jornadas, 
onde o Maxaquene  ven-
ceu o 1° de Maio de Queli-
mane, por uma bola a zero.

Alfredo Langa  

Fica claro que a 
Zona Sul do País, 
gradualmente, está 
a perder a sua hege-
monia na conquista 

de títulos da maior prova fute-
bolística do País, Moçambola, 
na sua versão de 2017. 
Restam apenas duas jornadas 
para o término da prova, mas 
por 15 dias o certame irá dar es-
paço a realização dos jogos Taça 
de Moçambique mCel e o muito 
brevemente um jogo amigavel 
na data FIFA dos Mambas.  
O “canecão” volta a ficar na 
Zona Centro do País e Chiqui-
nho Conde entra na história do 
clube como o primeiro treinador 

moçambicana a dar a almejada 
conquista à formação da União 
Desportiva de Songo, depois de 
falhada na aposta ao treinador 
Artur Semedo.  
O líder da prova e campeão na-
cional goleou ao Textáfrica do 
Chimoio por 5-0.
Ainda na esfera da 28ª jornada 
do Moçambola e duas para a 
conclusão ficou apenas a mate-
mática da permanência na pro-
va. Quem faciltou a UDS foi o 
Costa do Sol por ter cedido em-
pate 1-1na recepção ao Clube do 
Chibuto.
Nesta antepenúltima jornada do 
campeonato, o Maxaquene pode 
ter dado um salto decisivo nos 
seus objectivos de manutenção. 

Mais ainda é muito cedo para 
festejar o maior desejo de ficar 
na prova. Precisa de duas victo-
rias urgentes para ficar no Mo-
çambola. E,na sua primeira final 
sairam-se bem diante do seu ad-
versário, o 1º de Maio de Queli-
mane. O Maxaquene ganhou por 
uma bola sem resposta. Ainda 
no que diz respeito a descida 
de divisão, faltando duas jona-
das para acabar a prova, duas 
equipas já desceram de divisão 
nomeadamente: Universidade 
Pedagógica do Niassa e a Asso-
ciação Desportiva de Macuácua. 
A Universidade Pedagógica do 
Niassa perdeu na recepção à 
Liga Desportiva de Maputo por 
3-0. Em disputa ficou uma vaga 

para a descida que será acesa 
praticamente até a última jorna-
da. Outras partidas do certame 
produziram os seguintes resulta-

dos: O Desportivo de Nacala ga-
nhou o Ferroviário de Nampula 
por uma bola sem resposta. O 
ENH de Vilankulo também ga-
nhou o Ferroviárrio de Nacala 
pelo mesmo resultado. O Fer-
roviário de Maputo com o des-
promovido Macuácua bateu por 
uma bola sem resposta. O jogo 
Chingale de Tete e o Ferroviá-
rio da Beira adiado. Estas duas 
e últimas jornadas serão viradas 
no melhoramento da tabela clas-
sificativa e quem vai ocupar a 
única vaga que ficou da despro-
moção.Eis a classificação:  UD 
Songo 62 pontos; Costa do Sol 
(menos um jogo) 52; Ferroviário 
de Nacala 46; Clube do Chibu-
to e Desportivo de Nacala 42; 
Liga Desportiva de Maputo 41; 
Ferroviário de Maputo (menos 
um jogo) 39; Ferroviário da Bei-
ra (menos três jogos) e ENH de 
Vilankulo 36; Textáfrica do Chi-
moio 34; Ferroviário de Nampu-
la e Maxaquene 33; 1º de Maio 
de Quelimane 32; Chingale de 
Tete (menos um jogo) 26; UP 
Niassa 23; AD Macuácua 18.

União Desportiva de Songo campeão nacional de futebol 
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