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Corrupção continua a ser o grande desafio no combate à caça furtiva
A Directora Nacional do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Anabela Rodrigues considera que a principal 

preocupação no combate a caça furtiva continua a ser a corrupção que crescido de forma assustadora e 
está a tomar proporções endémicas. destaques

Questionado se continuam ou 
não as violações da trégua que a 
Renamo denunciou em Janeiro, 
Afonso Dhlakama disse que a 
situação está calma e controla-
da, embora houvesse alguns fo-
cos de violações que chamou de 
indisciplina de alguns elementos 
das forças de defesa e seguran-
ça que em duas vezes tentaram 
sem sucesso atacar bases da Re-
namo.

“A situação está calma. Posso 
confirmar que está calma, mas 
tem havido algumas violações. 
As violações de ir atacar as ba-
ses da Renamo foram só duas. 
Uma em Nhapassa, no Distrito 
de Báruè que as forças de defesa 
e segurança foram atacar, mas 
como os nossos homens não ti-
nham ordens para responder, os 
atacantes voltaram logo em se-
guida”, disse.

A outra violação, segundo 
o líder da perdiz, foi no últi-
mo Sábado, onde as militares 
do batalhão independente de 
Chimoio foram atacar a base 
da Renamo em Machipanda, 
na Província da Manica, mas 
também não houve resposta e 
as forças invasoras retiraram-
-se, tendo, dias depois, ido pedir 
desculpas a Renamo e terminou 
assim.

Segundo Dhlakama as FDS 
têm saqueado e apoderado bens 
de pessoas nos mercados e ex-
torquido automobilistas na via 
pública. Tanto as tentativas dos 
ataques as bases da Renamo, 
assim como outros casos já são 
do conhecimento do governo, 
segundo ele.

“Esse é o problema das for-
ças armadas e da polícia sempre 
que temos trégua. Não é proble-
ma de Nyusi, pois no tempo de 
Chissano e de Guebuza também 
foi assim. Comparativamente 
com o passado quando assina-
mos em 1992 com Chissano, as 
violações foram demais, levaram 
três meses a atacar as bases da 
Renamo. O Presidente Nyu-
si está a tentar fazer o melhor, 
porque, pelo menos, está a evi-
tar esses ataques, uma vez que 
são poucos os ataques ás bases 
da Renamo neste tempo de tré-
gua”, concluiu.

Dhlakama elogia postura 
de Nyusi mas denuncia al-
gumas violações da trégua

Nyusi e Dhlakama em sintonia, poderão 
assinar acordo ainda este semestre

“O diálogo está mais forte 
do que nunca”. Foi com 
estas palavras que o líder 
da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma caracterizou o diálogo 
político ao mais alto nível 
que tem mantido, embo-
ra que telefonicamente, 
com o Chefe do Estado, 
Filipe Nyusi. Com efeito, 
as negociações em curso 
culminaram com a prorro-
gação da trégua por mais 
dois meses e vaticina-se a 
assinatura do acordo ainda 
neste semestre.

Reginaldo Tchambule

A contar a partir 
das 0 horas do 
dia 04 de Mar-
ço até as 0 ho-
ras do dia 04 de 

Maio próximo, a trégua visa, 
segundo o líder da Renamo, 
permitir que as negociações 
em curso em sede do diálogo 
político aconteçam num am-
biente de paz e para permitir 
a livre circulação de pessoas e 
bens, bem como permitir que 
a economia do país cresça.
Para Afonso Dhlakama, a tré-
gua e os passos que têm sido 
dados com vista a retoma do 
diálogo político que vai discu-
tir a questão de descentraliza-
ção da administração pública 

e questões militares, são frutos 
de um trabalho de engenharia 
entre os dois líderes que desde 
Dezembro último têm estado 
em contacto constante.
Aliás, para além dos entendi-
mentos para as tréguas milita-
res, Nyusi e Dhlakama têm es-
tado desde finais de Dezembro 
a fazer algumas cedências, que 
permitem que hajam alguns 
consensos que fazem com que 
o diálogo aconteça sem sobres-
saltos.  
“Fizemos um trabalho de en-
genharia desde Dezembro para 
cá e conseguimos este consen-
so. Não foi um trabalho fácil. 
Foi um trabalho de negociação 
entre eu e meu irmão Nyusi. 
Um trabalho duro, de líde-
res. Como sabem, quando os 
mediadores foram se embora, 
todo o povo moçambicano, 
académicos, sociedade civil e 
políticos ficaram desespera-
dos pensando que o processo 
já havia desaparecido, mas foi 
preciso como líderes negociar-
mos e conseguirmos alternati-
vas”, referiu Dhlakama.
Outrossim, Dhlakama referiu 
que “o processo está em pé, 
talvez mais forte do que na-
quela altura, porque como sa-
bem, criamos dois grupos. Um 
para assuntos da descentrali-
zação da administração do Es-
tado e outro para questões mi-
litares, bem como conseguimos 
mobilizar alguns países amigos 
de boa-fé que para financiar a 
logística do processo (instala-
ções, deslocações, alojamento, 
alimentação e outros).
Na ocasião, Dhlakama expli-

Renamo abandona “seis províncias” e 
centra-se na eleição dos governadores

cou que os referidos países, re-
cém-anunciados pelo Chefe de 
Estado para servirem de grupo 
de contacto, nomeadamente: 
Estados Unidos, Suíça, China, 
Noroega, Grã-Bretanha, Bot-
suana e União Europeia, são 
uma espécie de observadores 
internacionais ao processo de 
diálogo.
“Eles investem o seu dinheiro, 
por isso não vão querer mais 
demora. Vão apoiar o governo 
e a Renamo para que possa-
mos encontrar soluções o mais 
rapidamente possível. Por isso 
o trabalho deles já iniciou. Já 
tiveram dois encontros, um 
com o Chefe do Estado e ou-
tro entre eles para discutirem 
os termos de referência e na 
segunda-feira as 9 horas vão 
se encontrar com os grupos”, 
sublinhou.
Depois dos grupos de descen-
tralização e das questões mili-
tares criados pelo Chefe de Es-
tado e o líder da Renamo, não 
terem reunido nos dois meses 
da segunda trégua, que vigo-
rou entre 04 de Janeiro e 04 

de Março, o líder da Renamo 
considera que acabaram-se as 
brincadeiras e que os próximos 
60 dias serão de um trabalho 
árduo que culminará com a as-
sinatura do acordo de cessação 
definitiva das hostilidades.
“Nos próximos 60 dias vai 
acontecer um trabalho sério, 
porque queremos terminar 
com este trabalho para depois 
assinarmos definitivamente 
o acordo para o fim das hos-
tilidades militares e para que 
haja paz. Nós vamos envidar 
esforços para que os grupos 
possam concluir as propostas 
de leis e submete-las à apro-
vação da Assembleia da Re-
pública. E se tudo correr bem, 
ainda neste primeiro semestre 
vamos assinar o acordo”, ga-
rantiu Dhlakama.
De acordo com ele, há necessi-
dade de se acelerar o processo 
porque “já perdemos 60 dias 
de Janeiro a Março, mas com-
preendemos que Janeiro é um 
mês de férias, todavia, agora 
já não há férias, teremos que 
trabalhar mesmo”.

Pela primeira vez, o líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
que sempre insistiu na ideia 
de governar (ainda neste 
mandato) as seis províncias 
onde o seu partido obteve 
maior número de votos, in-
cluindo Niassa, admite a 
ideia de uma descentraliza-

ção baseada na eleição di-
recta dos governadores pro-
víncias.
“Queremos que os governa-
dores deixem de ser nomea-
dos a nível central e passam 
a ser eleitos com vista a ga-
rantir o respeito da vontade 
da população moçambica-
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na”, referiu Dhlakama, dan-
do a entender que, através 
desta cedência, o seu partido 
abandona a intenção de go-
vernar as seis províncias ain-
da neste mandato e passa a 
concentrar baterias na legis-
lação para garantir a eleição 
de governadores provinciais 
no próximo escrutínio.
Aliás, há dias a presidente 
da Bancada da Renamo na 
Assembleia da República já 
havia dado esta indicação 
quando no seu discurso de 
abertura de cessão falou da 
importância da aprovação 

da lei sobre descentraliza-
ção, que no seu entender vai 
permitir que as províncias 
sejam directamente gover-
nadas por governadores que 
elas próprias elegerem. No 
seu discurso, pela primeira 
vez, desde que iniciou este 
mandato, não referiu-se a 
questão da governação das 
províncias onde a Renamo 
ganhou.
Nesse novo modelo de des-
centralização, as províncias 
passam a ter autonomia fi-
nanceira, ou seja, o governo 
provincial arrecada as taxas 

circunscritas ao seu territó-
rio e canaliza uma percenta-
gem para o governo central 
e o resto fica na província 
para o desenvolvimento das 
comunidades locais.
No que diz respeito às forças 
armadas, Dhlakama aban-
dona também, embora que 
temporariamente, a ideia de 
paridade nos postos de che-
fia da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) e dos 
Serviços de Informação e Se-
gurança do Estado (PRM), e 
passa a centrar-se somente na 
partilha dos postos de chefia 

no exercito.
“Queremos terminar com o 
défice que sempre tivemos 
nas Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM). 
O acordo de paz assinado em 
Roma pressupunha uma pari-
dade nas forças armadas, em 
que as mesmas deixam de ser-
vir a um partido político. É 
preciso que sejam uma força 
do Estado que só pode entrar 
em combate em caso de inva-
são por forças externas”, refe-
riu Dhlakama.
Para ele, só deve ser nomea-
do para ser general, chefe do 

estado-maior, comandante de 
acordo com a confiança téc-
nica profissional e não como 
base em amiguismo e na con-
fiança política.
“Enquadramento dos quadros 
militares da Renamo nos lu-
gares de chefia no seio das 
Forças armadas. A polícia e 
o SISE serão noutra fase. De 
momento estamos mais con-
centrados na descentralização 
da administração do Estado 
e enquadramento dos qua-
dros militares da Renamo nas 
FADM, pois como sabem, há 
descriminação”, disse

“Sociedade Civil não precisa 
sentar-se na mesa das negociações”
Partidos políticos e a socieda-
de civil têm reclamado para se 
um lugar na mesa das nego-
ciações, alegando necessidade 
de inclusão de outras forças 
vivas no debate político, mas 
para o líder da Renamo não é 
necessário que estas sentem-se 
necessariamente na mesa das 
negociações, mas devem con-
tinuar a dar o seu contributo 
através de outras formas.
“A sociedade civil, em qual-
quer país com liberdade tem 
o seu papel. Ela aconselha as 
partes. Não é preciso que a 
sociedade civil puxe a cadeira 

para estar na mesa de negocia-
ções. Só por ser sociedade ci-
vil já vê o ambiente do país, 
o custo de vida, a falta de jus-
tiça, a descriminação, as po-
líticas não correctas e tudo”, 
referiu.
Para Dhlakama, a sociedade 
civil pode fazer alguns docu-
mentos a recomendar e pro-
por algumas coisas as partes, 
como já o fez em várias ocasi-
ões, através de cartas dirigidas 
aos líderes e através de pales-
tras aos grupos de negociação 
de onde algumas coisas foram 
aproveitadas.

Painel de Monitoria alerta que bipolarizar negociações sobre a paz resultará num fracasso

“Queremos estender este nos-
so diálogo para mais moçam-
bicanos porque entendemos 
que não é só o governo com 
a Renamo, que têm mandato 
para dialogar”, disse o Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi a 04 de Outubro de 
2016, em plenas celebrações 
do dia da paz. No entanto, 
tal pretensão nunca passou 
de um discurso, pois o diálogo 
político continua bipolarizado 
entre o governo e a Renamo, 
situação que desagrada o Pai-
nel de Monitoria do Diálogo 
Político para a Paz e outras 
forças vivas da sociedade que 
se sentem excluídas do pro-
cesso.
Recorde-se que questiona-
do há dias sobre o lugar da 
sociedade civil no diálogo, 
o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, que jura de pés 
juntos que a luta que trava é 
em nome da inclusão dos mo-
çambicanos, disse em telecon-
ferência que “a sociedade civil 
não precisa puxar a cadeira e 
sentar-se na mesa das nego-
ciações”.
Entretanto, para aquele pai-
nel da sociedade civil hospe-
dado pelo Parlamento Juve-
nil, ao limitar as discussões 
de paz a um grupo de mili-
tantes da FRELIMO e da 
RENAMO com apoio de es-
trangeiros, excluindo largos 
segmentos da sociedade mo-
çambicana entre os quais ou-

tros partidos parlamentares 
e extra parlamentares, orga-
nizações da sociedade civil e 
religiosas, o governo da FRE-
LIMO e a RENAMO teimam 

em manter o mesmo espírito 
de exclusão que resultou no 
fracasso total das tentativas 
anteriores.
Através de uma carta, dirigi-
da ao Presidente da Repúbli-
ca, ao líder da Renamo, aos 
partidos Frelimo e Renamo, 
bem como à comunidade in-
ternacional, o painel repudia 
a subalternização dos moçam-
bicanos na procura de solu-
ções para os seus problemas e 
considera que tanto a Frelimo  
como a Renamo incorrem em 
grave erro histórico ao consi-
derarem que as capacidades 
dos moçambicanos limitam-
-se ao que existe na orgânica 
dos seus partidos, e a visão 
de que fora destas somente 
estrangeiros são capazes de 
abordar os problemas nacio-
nais com sabedoria e forjar 
soluções sustentáveis.
“Esta atitude parece conso-
nante com a estratégia dos 
beligerantes de excluir das 

discussões outros assuntos 
importantes da nação porque 
consideram que lhes podem 
retirar o monopólio dos pro-
cessos e poderes políticos no 
país”, refere o documento que 
o Magazine teve acesso.
Para o painel, é incorrecto 
que os dois partidos pensem 
que as equipas criadas têm 
capacidade e competência 
para considerar outras opini-
ões, visto que o Presidente da 
República e o Presidente da 
Renamo têm também ignora-
do propostas de formas alter-
nativas e inclusivas de levar 
a cabo o diálogo pela paz, tal 
como a proposta a eles for-
malmente enviada em Dezem-
bro de 2016.
Na missiva, o painel chama 
a atenção a importância de 
se evitar que se comercialize 
a paz em Moçambique, dan-
do primazia a interesses eco-
nómicos ligados aos recursos 
naturais em detrimento dos 
moçambicanos.
“É de preocupar que repre-
sentantes diplomáticos de im-
portantes países estrangeiros 
baseados em Moçambique te-
nham anuído em participar e 
legitimar um processo exclu-
dente e tão prenhe das limi-
tações acima arroladas. Isto 
enfraquece a confiança que os 

moçambicanos depositam na 
comunidade internacional”, 
condena o painel, instando 
aos representantes dos gover-
nos estrangeiros envolvidos 
neste processo a respeitarem 
a soberania do povo moçam-
bicano.
“Queremos deixar registado 
que em processos negociais 
como estes é imprescindível o 
lugar do povo (O Patrão) re-
presentado pelas forças vivas 
da Sociedade. Lembramos 
novamente aos beligerantes 
e a comunidade internacional 
que só com a inclusão nacio-
nal pode-se fazer a paz”, de-
fende.
A missiva, assinado por Ali-
ce Mabota, Roberto Tibana, 
Egídio Vaz e Salomão Mu-
changa, termina apelando 
a todos os moçambicanos a 
manterem-se vigilantes so-
bre os acontecimentos que se 
seguirão e a tomarem uma 
atitude proactiva de cidada-
nia interventiva, através das 
suas diversas organizações, 
de modo a influenciar para 
que não seja perdida a opor-
tunidade de uma paz efectiva 
e duradoira, com reconcilia-
ção, sem pretensões de esper-
tezas que só podem resultar 
em mais um desastre nacio-
nal.

Painel da Sociedade Civil reunido
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destaques

A chefe da diplomacia da União 
Europeia (UE), Federica Mogheri-
ni, saudou o avanço nas negocia-
ções em Moçambique, sublinhan-
do a determinação do Governo e 
oposição para “trabalharem no 
sentido da paz e reconciliação”.

Em comunicado divulgado em 
Bruxelas, Mogherini salientou que 
“os desenvolvimentos são bem-
-vindos, uma vez que sublinham 
a determinação de ambas as par-
tes para afastarem as diferenças e 
trabalharem no sentido da paz e 
da reconciliação”.

O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, e o líder do principal 
partido da oposição (Renamo), 
Afonso Dhlakama, anunciaram 
“o início de uma nova fase nas 
negociações, tendo decidido criar 
um grupo internacional de apoio 
ao processo de paz em Moçambi-
que”, disse a Alta Representante 
para a Política Externa da UE. 

Para Federica Mogherini, “as 
negociações directas entre as duas 
partes podem agora focar-se na 
construção de uma solução sus-
tentada no progresso atingido sob 
mediação internacional”.

Com efeito, o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, criou um 
Grupo de Contacto constituído 
por vários parceiros de cooperação 
convidados a apoiar o desenvolvi-
mento de uma paz sustentável em 
Moçambique.

Integram o Grupo de Contacto 
sete personalidades, incluindo o 
Embaixador da Federação Suíça 
(Presidente do Grupo), o Em-
baixador dos Estados Unidos da 
América (Co-Presidente), o Em-
baixador da República Popular 
da China, o Embaixador do Reino 
da Noruega, o Alto-Comissário da 
República do Botswana, a Alta 
Comissária do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
e o Chefe da Missão da União Eu-
ropeia em Moçambique.

Este Grupo de Trabalho, cujas 
actividades terão início ainda esta 
semana, juntar-se-á às Comissões 
de Trabalho constituídas por enti-
dades nacionais já designadas pelo 
Presidente da República e pelo 
líder da Renamo que juntos pros-
seguirão em busca da paz efectiva 
e definitiva, tendo como mandato 
debruçarem-se sobre questões mi-
litares e de descentralização. 

AIM

UE saúda avanço nas 
negociações de paz 
em Moçambique

MISAU investiga causas das doenças mentais
Psiquiatras e psicólogos moçambicanos juntam-se para encontrar as principais causas das várias doen-
ças mentais no país. Com efeito, o sector da saúde garante que até finais deste ano serão conhecidos 

e divulgados os resultados do trabalho de investigação.

“...por razões 
desumanas, agem 
e actuam fomen-
tando visivelmen-
te o racismo e os 
termos usados 
no trato com os 
trabalhadores 
nacionais, relem-
bra-nos o tempo 
áureo da coloniza-
ção”.

Trabalhadores denunciam racismo na CDM e 
pedem com urgência a intervenção das autoridades
Em cartas enviadas à 
Assembleia da República, 
Inspeção Geral de Trabalho 
e gabinete da Ministra de 
Trabalho, Emprego e Segu-
rança Social, os trabalha-
dores da empresa Cerveja 
de Mocambique (CDM) 
denunciam racismo naque-
la empresa e pedem com 
urgência a intervenção das 
autoridades. 

Nelson Mucandze

Tais d enún c i a s 
resumem-se no 
racismo, uso abu-
sivo 
de 

expressões que 
mancham aque-
la camada social 
e expulsão em 
massa sem ob-
servação de leis 
que orientam o 
sector laboral 
nacional.
“Uma das  in -
quietações de-
corrente da má 
gestão prende-se 
com o desprezo 
de mão-de-obra 
local, isto é, os nacionais são 

desdenhados e no lugar dos 
mesmos são admitidos estran-
geiros em detrimento dos na-
cionais que têm competência 
competitiva e acima da média 
dos estrangeiros, ora, admiti-
dos pela direcção geral da Cer-
vejas de Moçambique, S,A”, 
escrevem em carta envida ao 
gabinete da Ministra do Tra-
balho, Emprego e Segurança 
Social.
Segundo narram, desde os pri-
mórdios do ano de 2014, a em-
presa CDM é gerida calamito-
samente, pois não tem havido 
observância dos ditames admi-
nistrativos plasmados na lei, 
mormente ao recrutamento de 
trabalhadores estrangeiros e a 
falta de cumprimento dos cri-
térios administrativos, impos-
tos no ordenamento jurídico 

nacional
Adiante, acres-
centam que em 
tempos idos, an-
tes da entrada 
em exercício da 
actual direcção 
geral, encabeça-
da pelo Pedro 
Cruz, o sector de 
marketing e ven-
das eram geridos 
e monitorados 
por técnicos na-
cionais que de-
tém competência 
internacional in-

questionável e inigualável no 

sector.
Os técnicos referenciados, se-
gundo argumentam noutro 
documento de sete páginas, 
envido à Comissão de Petições 
da Assembleia da República 
(AR), “por razões desuma-
nas, agem e actuam fomen-
tando visivelmente o racismo 
e os termos usados no trato 
com os trabalhadores nacio-
nais, relembra-nos o tempo 
áureo da colonização, pois é 
evidente ver trabalhadores es-
trangeiros que, para além de 
estarem bem colocados, ocu-
pando postos de nacionais na 
direcção técnica da empresa, 
andam a proferir palavras obs-

cenas diante dos trabalhadores 
nacionais, que são pais e têm 
famílias socialmente estrutura-
das”, afirmam.
Noutra carta enviada à Inspe-
ção Geral de Trabalho em No-
vembro passado, afirmam que 
“os trabalhadores da unidade 
de bebidas espirituosas estão 
em turbulência, pois a direc-
ção das Cervejas de Moçam-
bique S.A Informou-os que a 
breve trecho irá encerrar a fá-
brica por motivos de mercado, 
facto que não constitui inteira 
verdade dos factos”, isso acon-
teceu em Dezembro seguinte, 
centenas de trabalhadores fica-
ram sem emprego. 

Demos oportunidades a todos via competência
Numa entrevista com MAGA-
ZINE Independente, José Mo-
reira, administrador, e Pedro 
Cruz, director-geral da empre-
sa, o indiciado de maus tratos, 
começaram por condenar os 
meios usados pelos trabalhado-
res para repor a legalidade na 
CDM.
“Temos reuniões trimestrais 
realizadas com todos os tra-
balhadores e temos linhas ver-
des que garantem anonimato 
para todo o trabalhador que 
fazer qualquer denúncia e des-
de que informações do género 
cheguem ao director-geral elas 
são devidamente resolvidas”, 
afirmou Moreira, que sustenta 
que não é só a CDM, mas to-
das as empresas nacionais têm 
quota de mão-de-obra estran-
geira e nós estamos muito lon-
ge dessa quota, que segundo 
ele, isso significa há boa gestão 
dos trabalhadores na empresa.
“Demos oportunidades a todos 
mas via competência, e temos 
muitos estrangeiros também 

que são promovidos via com-
petência. Não corresponde 
verdade dizer que só os estran-
geiros são promovidos, admi-
ra-nos ver a situação pela via 
do jornal quando temos linha 
verde. Mesmo eu e o direc-
tor geral, devíamos antes ser 
informados”, disse, Moreira, 
acrescentando que ele mesmo 
tem 40 anos na empresa mas 
nunca vivenciou racismo.
Pedro Cruz, sustenta as pala-
vras do seu colega, afirmando 
que há muitas linhas de comu-
nicação abertas e “eu com ou-
tros administradores só pode-
mos tomar acção sobre aquilo 
que conhecemos. Em relação 
a este assunto falamos com o 
Sindicato (organismo interno 
dos trabalhadores) que é o ór-
gão formal de interação entre 
o coletivo da empresa e a di-
recção, e o Sindicato não tem 
conhecimento e distancia-se 
destas informações”.
Questionado sobre as motiva-
ções que teriam levado os tra-

balhadores a exigirem a inter-
venção das autoridades, Pedro 
Cruz responde que “acredita-
mos que estas denúncias não 
têm base alargada e se tives-
sem o Sindicato teria conheci-
mento. E nós podemos tomar 
decisão se tivermos conheci-
mento”.
Relativamente a redução fei-
ta em 2016, responde que tem 
a ver com a crise económica 
que assola a terra do Índico: 
“A redução do pessoal que foi 
feita em 2016, bom, muitas 
empresas reduziram o pessoal 
e como é de conhecimento de 
todos a economia geral do país 
sofreu. Em particular à nossa 
empresa, a redução do pessoa 
foi devido ao fecho de unidade 
de bebidas espirituosas e ela 
foi fechada porque após três 
anos de funcionamento desta 
área, a empresa não conseguiu 
manter este negócio financeira-
mente fiável”. 
“Qualquer caso que chega ao 
meu conhecimento sobre a 

descriminação é avaliada a sua 
veracidade e depois tomam-se 
medidas. Mas para tomar me-
didas tem que ser algo concre-
to. E neste caso, não tivemos 
acesso à informação, e fala-se 
o meu nome porque sou de 
facto a cara de empresa, sou 
quem está no topo da pirâmi-
de”, disse, sublinhando que a 
descriminação “não tem nada 
ver com estrangeiro e nacional, 
quando tivemos problemas se-
melhantes tinham a ver com 
hierarquia. Eu, pessoalmente 
não tolero tratamento dife-
renciado, mas só posso tomar 
medidas com assuntos que me 
chegam”, disse Pedro Cruz.
Para depois clarificar que so-
bre insegurança no meio dos 
trabalhadores, é que a empre-
sa tem um historial de sucesso 
e bom crescimento, no entan-
to, 2016 foi um ano muito difí-
cil para economia nacional e o 
despedimento e o fecho de uni-
dade de bebidas espirituosas 
pode gerar essa insegurança.

José Moreira, administrador, da CDM
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Comissão de Ética notifica ministro Mesquita 
sobre a bolada de 20 milhões de meticais
A Comissão Central de 
Ética Pública notificou 
o actual ministro dos 
Transportes e Comuni-
cações, Carlos Mesquita, 
e o Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades 
(INGC) com vista a escla-
recer a flagrante violação 
da lei de probidade pública 
na adjudicação por ajuste 
directo do contracto para 
prestação de Serviços de 
Transporte e Carga à em-
presa Transportes Carlos 
Mesquita, orçado no valor 
de 20 milhões de meticais.

Reginaldo Tchambule 

Tudo começa quan-
do,  através de 
uma nota publi-
cada no jornal 
notícias a 17 de 

Fevereiro último, o INGC co-
municou a adjudicação do 
concurso contrato/25ª001652/
AD/N45/INGC/2017 por 
ajuste directo n°17 para pres-
tação de Serviços de Trans-
porte e Carga à empresa 
Transportes Carlos Mesquita, 
orçado no valor de 20 milhões 
de meticais.
O alegado conflito de interes-
ses, configurado como delito à 
luz da Lei de Probidade Pú-
blica (LPP), surge pelo facto 
do actual ministro dos Trans-
portes e Comunicações ter vá-
rios interesses empresariais no 
sector que dirige, contrariando 
o estabelecido na alínea f) do 
artigo 25 da Lei de Probida-
de pública que estabelece a 
proibição do servidor público 
“manter vínculos que signifi-
quem benefícios e obrigações 
com entidades directamente 
fiscalizadas pela entidade ofi-
cial em que presta serviços, 

até um ano após a cessação da 
relação de trabalho”.
Ademais, aquela lei estabele-
ce na alínea a) do artigo 25 a 
proibição de usar o poder ofi-
cial ou a influência que dele 
deriva para conferir ou procu-
rar serviços especiais, nomea-
ções ou qualquer outro bene-
fício pessoal que implique um 
privilégio para si próprio, seus 
familiares, amigos ou qualquer 
outra pessoa mediante remu-
neração ou não”.
O negócio entre a empresa do 
ministro Mesquita e o INGC 
configura-se também em de-
lito, se ter em conta a even-
tualidade deste em função do 
cargo que desempenha ter uti-
lizado informação privilegiada 
e não pública para participar 
no concurso, como estabelece 
a alinea e) do artigo 25.
Sobre este assunto, tanto o 
Governo assim como as auto-
ridades competentes preferem 
manter um silêncio cúmplice. 
Se por um lado, o Governo, 
através do Primeiro-Ministro, 
recusa-se a comentar a res-
peito, por outro lado, a Pro-
curadoria-Geral da República 

“Ninguém está acima da lei”, - Primeiro-Ministro

Parlamento Juvenil exige demissão de 
Carlos Mesquita e anulação do contrato

Questionado pelo MAGAZI-
NE sobre a posição do governo 
face as recorrentes violações 
da lei pelo ministro Mesqui-
ta, o Primeiro-Ministro Carlos 
Agostinho do Rosário escusou-
-se a comentar alegando que 
prefere deixar o assunto para 
instituições competentes. 
Entretanto, segundo ele, ha-
vendo conflito, “claramente 
que, ninguém está acima da lei 
e, obviamente, que os procedi-
mentos legais vão ser tomados 
e não havendo a sociedade vai 
ser explicada”.
“Eu prefiro deixar este assunto 
para as instituições que ava-

liam esta matéria. Instituições 
como a Procuradoria da Repú-
blica, a Comissão Central da 
Ética Pública e comissão que 
regula as aquisições do Esta-
do é que devem fazer o juízo 
se de facto há ou não conflito 
com a matéria de probidade”, 
justificou o Do Rosário.
Por seu turno, o ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Carlos Mesquita, citado pelo 
jornal O País, disse que conhe-
ce e respeita a lei, remetendo o 
seu pronunciamento para um 
dia. “Eu conheço a lei e respei-
to a lei. Quando o dia chegar, 
eu irei falar”, disse.

que é a guardiã da legalidade 
remete o seu parecer para o 
futuro.
Entretanto, uma fonte da Co-
missão Central de Ética Pú-
blica, que pediu para não ser 
citada, garantiu, esta segunda-

-feira, ao MAGAZINE que o 
ministro dos Transportes e 
Comunicações, Carlos Mes-
quita, proprietário da empresa 
Transportes Carlos Mesqui-
ta (TCM), através do Grupo 
Mesquita, e o INGC já foram 

notificados para poderem pres-
tar declarações.
“Nós recebemos a denúncia, 
através da imprensa. Mas a 
comissão ainda não tomou ne-
nhuma posição, porque esta 
toma-se em colégio. Neste mo-
mento, nós não podemos nos 
posicionar porque este é um 
assunto que ainda não foi ana-
lisado pelo colégio, mas posso 
garantir que já foram notifi-
cadas as partes, uma vez que 
estas têm direito ao contradi-
tório”, disse a fonte.
Segundo a fonte, desde que o 
assunto despoletou mereceu 
prioridade da comissão e reve-
la que, pelo peso do processo, 
a decisão sobre o mesmo será 
tomada brevemente.
“Estamos escutando as partes. 
Já foi notificado o ministro e 
o INGC para se pronunciarem 
com a maior brevidade possí-
vel. Logo que as partes se pro-
nunciarem nós vamos analisar 
e emitiremos o nosso parecer”, 
referiu a fonte, sem adiantar 
a data, limitando-se somente 
a referir que será dentro deste 
mês.

Sempre interventivo e toman-
do as dores de moçambicanos 
que assistem gente influente 
no poder a sequestrar o Esta-
do, o Parlamento Juvenil (PJ) 
dirigiu uma carta aberta à Co-
missão Central de Ética Pú-
blica na qual exige a demissão 
imediata do Ministro Mesqui-
ta, a anulação do contrato e a 
suspensão de todos memoran-
dos que este assinou com suas 
empresas e de seus familiares.
Na carta, o PJ manifesta a 
sua posição de preocupação e 
repúdio face a recorrente falta 
de ética e probidade pública 
que têm sido demonstradas 
pelo ministro dos Transpor-
tes e Comunicações, que tem 

estado no primeiro plano na 
Imprensa devido aos seus in-
teresses empresariais e o cargo 
que ocupa.
O PJ faz um levantamento de 
vários casos denunciados pela 
Imprensa, mas que tem mere-
cido um silêncio cúmplice do 
Presidente da República que 
o nomeou para um ministério 
para o qual tem interesses em-
presariais e um desprezo das 
instituição de justiça que ve-
lam pelo garante da legalida-
de, ética e probidade.
“Requeremos a tomada de de-
cisão por parte do Presidente 
da República e da Comissão 
Central de Ética Pública, a 
quem cabe transmitir oficiosa-

mente ao Gabinete Central de 
Combate à Corrupção, tendo 
em conta que enquanto titu-
lar ou gestor público não ob-
servou o preceituado na Lei de 
Probidade Pública (LPP)”, lê-
-se na carta aberta.
Recorde-se que no seu arti-
go 33 a LPP estabelece que 
“ocorre conflito de interesses 
quando o servidor público se 
encontra em circunstâncias em 
que os seus interesses pessoais 
interfiram ou possam interferir 
no cumprimento dos seus de-
veres de isenção e imparciali-
dade na prossecução do inte-
resse público”.
O PJ exige que o ministro 
Mesquita se demita do cargo 
e que seja anulado o contra-
to atribuído à empresa deste, 
bem como, que se suspendam 
os memorandos de entendi-
mento que este, como ministro 
rubricou com empresas conces-
sionárias a si associadas para 
verificação preventiva da lega-
lidade.
“Num País em que há crise 
para a maioria, os gritos in-
conformistas de milhares de 
moçambicanos, veiculados 
através das redes sociais, quer 
através dos medias, não po-
dem continuar a merecer total 
desprezo por parte das entida-
des a quem compete garantir a 
ética e probidade. Este é o es-
pelho do Moçambique que não 
queremos”, conclui a carta.
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FICHA TÉCNICA

António João da Beira, uma vida 
repleta de estórias

opinião

Ouvi falar do Sr. António João da 
Beira. Ele vai contar a sua estória: 
“Chamo-me António Silva João, mais 
conhecido por António João. Nasci 
em Pé de Cão, Concelho de Torres 
Novas, Distrito de Santarém, Portu-
gal, a 27.09.1935. Fiquei em Portugal 
até aos 20 anos. Tive uma infância 
da maior pobreza possível porque 
nasci no meio de duas grandes guer-
ras, a Guerra Civil Espanhola e a 
Segunda Guerra Mundial. Sou filho 
de combatente da Primeira Grande 
Guerra. Eramos 8 irmãos, 5 rapazes 
e 3 raparigas. Eu fui menino da rua. 
O meu pai depois da guerra traba-
lhou na agricultura. A mais velha das 
meninas foi levada para Lisboa para 
doméstica. O meu pai era analfabe-
to e na guerra tornou-se político. Ele 
gostava de saber sobre o que se 
passava a volta dele. No meio dos 
colegas de trabalho, nos intervalos 
compravam o jornal e como só um 
sabia ler, esse lia para todos. Como 
ele sentia o peso do analfabetismo, 
mandou os filhos todos estudar até 
à quarta-classe que na altura era uma 
formação máxima. Daí para a frente 
só os filhos dos grandes é que estu-
davam. A minha irmã em Lisboa 
conheceu um senhor construtor e 
casou-se com ele. Foi a sorte da fa-
mília. O meu pai deixou a vida do 
campo e foi trabalhar com o meu 
cunhado para as obras. O meu irmão 
mais velho também foi trabalhar 
para as obras. O meu pai ganhava 11 
escudos por dia para sustentar uma 
família de 11 pessoas.  Depois já 
começou a ganhar melhor nas obras 
e a minha mãe começou a ter um 
orçamento melhor para gerir a vida. 
Eu fui o 3º a ir trabalhar nas obras. 
Ganhava 15 escudos por dia a fazer 
recados. Comecei a aprender o ofício 
e passei por todos os postos da cons-
trução civil. Sonhava ir para Lisboa 
e fui numa altura em que o meu pai 
foi visitar a aldeia. Tinha 16 anos na 
altura. Já tinha conquistado a ami-
zade dos meus colegas e do encarre-
gado numa obra do campo do Be-
lenses, em 1953. Estávamos a fazer 
o aterro do campo de jogos. Tínha-
mos o bilhete do operário em que se 
pagava 8 centavos para ida e volta, 
pelo alojamento num quarto pagava 

50 escudos por mês. O meu pai lo-
calizou-me, comecei a chorar, mas 
os meus colegas e encarregado de-
fenderam-me. O meu pai exigiu que 
eu pagasse 105 escudos por semana 
para casa. O meu encarregado res-
ponsabilizou-se em reter o dinheiro 
e entregar a minha família. Cozinha-
va a minha comida num fogareiro a 
petróleo. Terminamos essa obra em 
Belém e fomos fazer a obra da Amá-
lia Rodrigues na R.de São Bento 193. 
Era uma boa senhora. Às quarta-
-feiras ela dava esmola naquela rua 
de uma ponta a outra, quando ia ver 
a obra. Depois disso já estava prepa-
rado para avançar. Aos 18 anos já era 
encarregado de obras, ainda nem 
tinha barba. Em 20 candidatos para 
o mesmo posto, eu é que ganhei. Em 
1954 deu-se uma explosão na fábri-
ca de material de guerra em Lisboa, 
Braço-prata, uma estação antes de 
Sta. Apolónia. Era uma fábrica mui-
to grande no tempo do Salazar. Eu 
fui o encarregado da reconstrução 
dessa fábrica. Em 1955 eu andava a 
fazer canais de irrigação de arroz no 
Vale do Sado. Nesse ano o Salazar 
mandou fazer a barragem de Chi-
camba e a Textáfrica porque a Ro-
désia era governada pelos ingleses e 
queriam fazer um acesso até ao mar. 
O Salazar contratou meia dúzia de 
empresários nortenhos para vir 
travar o caminho para eles não che-
garem ao mar na Beira. Foi anuncia-
do nos jornais e eu alistei-me. A 
minha irmã mais velha e o meu 
cunhado já viviam em Moçambique. 
Eles souberam disso e mandaram-
-me a carta de chamada para eu 
poder vir.  Saí de Portugal a 18 de 
Dezembro de 1955 e cheguei a Mo-
çambique, Beira, no dia 9 de Janeiro 
de 1956. A Beira era uma tristeza 
nessa altura para um jovem que vi-
nha de Lisboa. Fartei-me de chorar. 
A única obra era o Hotel Embaixador 
que estava em construção. Não havia 
trabalho. Passei um ano praticamen-
te sem fazer nada. Fui para a única 
obra que havia que era a construção 
do Hotel Embaixador. Tive vergonha 
de dizer que era encarregado e pedi 
trabalho como pedreiro. O encarre-
gado olhou para mim e riu-se. E 
perguntou: “Oh meu sacana sabes 
fazer alguma coisa?” Eu disse-lhe que 
podia vir à experiência 15 dias e se 
ele não gostasse não me pagaria. Ele 
aceitou. A minha sorte foi de que 
passado um mês começaram os 

acabamentos do Hotel. Veio da Eu-
ropa um material que ninguém co-
nhecia. Mesmo na Europa era mate-
rial novo, material italiano.  Mas eu 
já tinha feito trabalho com aquele 
material em Lisboa.  Deixaram-me 
experimentar. Ainda está lá. O Saul 
Brandão todos os dias me levava 
leite, em 1957. Eu trabalhava das 6 
da manhã à meia noite. Trabalhava 
12 horas por dia. Foi aí que comecei 
a ter gosto de estar a viver em Mo-
çambique. Aqui praticava-se muito 
desporto e eu praticava ciclismo. 
Através do ciclismo fiz muitos con-
tactos. Depois fui trabalhar para as 
Obras Públicas como encarregado 
(1958). Primeiro fui para Inhaminga, 
Cheringoma, fazer acampamentos 
para os capatazes. Em 1960 cheguei 
ao Buzi onde me fixei. Até que che-
gou um farmeiro português que me 
pediu para fazer a casa dele. A partir 
daí nunca mais deixei de ser emprei-
teiro.  Conheci o seu tio-avô Alber-
to Macedo Pinto quando foi gover-
nador de Manica e Sofala. Em 1965 
fiz a fábrica do açúcar do Búzi e foi 
também no ano em que casei. Estive 
a meter cimento até à meia noite e 
no dia seguinte às 11:00 horas fui me 
casar na Beira. Mas eu quando mor-
rer quero ser enterrado na minha 
terra que para mim é o Buzi, todos 
já sabem. Fiz as bodas de ouro o ano 
passado. Comprei um terreno no 
Macuti e fiz um projecto para 4 
moradias. Deixei o encarregado no 
Búzi e vim para aqui fazer as mora-
dias. Um senhor Dr. Machado Al-
meida que também era Presidente 
da Cooperativa do funcionário do 
Caminho de Ferro passava pela 
minha obra todos os dias. Um dia 
deixou uma rima de projectos da 
Cooperativa para eu concorrer. Fiz 
o orçamento todo sozinho. Era pre-
ciso 10% da proposta que eram 450 
contos. Eu não tinha tudo porque 
estava a fazer a minha obra. Só tinha 
300 contos, e fui ter com os Bulhas. 
Eles eram muito ricos. Aqui e em 
Lisboa. Ele tinha um elevador só para 
ele no escritório. Ele emprestou-me 
o dinheiro que faltava. Fui o único 
que tinha ido com o dinheiro todo 
em cash para o concurso. Eu estava 
com medo que a minha proposta 
estivesse mal feita. Eles foram anali-
sar as propostas e ao fim de 15 dias 
entregaram-me a obra. Eramos 3 e 
todos precisavam da obra. O Sr. 
Bulha tinha várias fábricas ligadas a 

materiais de construção. Ele deu-me 
uma carta para entregar ao irmão 
em Lisboa e eu comprei todo o equi-
pamento. Pedi a um conterrâneo 
meu as formas para as estacas de 
cimento e ele emprestou-me. Fui à 
Europa comprar material e equipa-
mento. Depois fui à Rodésia comprar 
cofragem metálica. Na altura fui o 
primeiro português em todo o im-
pério português a usar cofragem 
metálica. O meu prazo eram 18 
meses e eu acabei em 14 meses. 80 
apartamentos 80 garagens e 8 eleva-
dores. Foi a minha coroa de glória. 
A partir daí eu constitui a SOCOJOL 
com os Bulhas. 2/3 desta cidade tem 
a minha assinatura. O prédio da 
Mexicana fui eu que o fiz. Na altura 
era a pastelaria mais luxuosa de todo 
o império português. Em 1970 eu 
ganhei o palácio do Governo em 
Chimoio e ganhei a fábrica de refei-
ções da Beira e Maputo (Lourenço 
Marques na altura). No início de 
1974 vieram os senhores da Riopele 
para fazerem a fábrica em Marracue-
ne. Eu comecei a obra no dia 18 de 
Abril de 1974. Aqui começou tudo 
em reboliço com o 25 de Abril. 
Formou-se o governo de transição 
chefiado pelo Vitor Crespo. Samora 
Machel saiu da Tanzania e fez uma 
visita a essa obra e ficou surpreen-
dido de ver 300 negros a trabalhar 
na obra. O encarregado era negro. 
O único branco era eu. E o encar-
regado foi condecorado por Samo-
ra Machel, que faleceu há pouco 
tempo. Consegui acabar a obra. 
Quem me ajudou muito nessa altu-
ra foi o pintor Malangatana. Que 
Deus o tenha no Céu. Como a obra 
de Marracuene era muito grande 
fui para lá. No dia 10 de Maio de 
1975, como eu tinha obras na Beira 
e no Palácio, vinha muitas vezes  à 
Beira, como sede, e tive um aciden-
te quase mortal com uma máquina. 
Figuei sem vista, mas nunca perdi 
os sentidos. Quando cheguei ao 
hospital o filho do Bulha que era 
médico não me reconheceu. Os 
meus irmãos quiseram-me levar 
para África do Sul, mas não me 
deixaram sair, e  sobrevivi…. Cá 
estou. Ao fim de 15 dias já estava de 
novo no Buzí. Entretanto começa-
ram os barulhos com a política e 
criou-se uma revolta dos civis con-
tra os militares portugueses. Antes 
do Estoril era a Messe dos oficiais. 
Eu estava ali a começar uma obra, 

mesmo em frente. Cheguei cansado 
de uma obra do Save e havia uma 
fila de carros e quem comandava a 
revolta era um amigo Rui Monteiro. 
Ele disse-me que eu tinha que ali-
nhar. Não chegou a haver tiros mas 
houve confrontos físicos. Há um 
indivíduo que apanha um bloco e 
que parte a clavícula de um militar 
de nome Luciano Garcia Lopes 
(actualmente General na reserva). 
O Fernando Veloso como jornalis-
ta esteve lá perto, mas depois fugiu. 
O Costa Gomes veio de Portugal 
para “apaziguar” os ânimos da co-
munidade civil portuguesa e apare-
ceu um carro na Munhava queima-
do com uma senhora dentro. Então 
pegaram no carro e foram deixar na 
porta do Palácio onde estava o 
Costa Gomes. Aqui na Beira (Janei-
ro de 1974) criou-se um grupo para 
matar o Costa Gomes. Os serviços 
secretos militares portugueses 
ameaçaram-nos que nos prendiam 
caso mantivéssemos a intenção de 
assassinar o General Costa Gomes. 
Eu fiz vários quarteis da tropa por-
tuguesa e ia a Nampula buscar o 
dinheiro. Uma vez prenderam-me 
porque souberam que eu era da 
Beira mas como me dava bem com 
o Governador Sousa Teles, depois 
soltaram-me. Continuei sempre a 
trabalhar na área de construção 
civil. Antes da independência man-
dei a minha família para Portugal. 
Os meus filhos eram pequenos. 
Nasceram todos aqui. A minha 
mulher veio passar a independência 
comigo. Em 1977 ausentei-me de 
Moçambique por um período de 18 
anos. Cheguei a Portugal sem nada 
e ao fim de 4 anos já tinha lá uma 
empresa mais saudável do que a que 
tinha aqui. O meu filho ficou em 
Portugal a tomar conta da empresa 
e fui abrir outra em Luxemburgo. 
Daí voltei para Moçambique, onde 
já estou há 21 anos.   Eu não tenho 
nada a falar de mal da Frelimo. Eu 
perdi tudo no tempo da Frelimo e 
eu o que tenho agora também fiz no 
tempo da Frelimo. Sempre me tra-
taram bem. O Eng. João Salomão 
estagiou nas minhas obras quando 
estudante e ele reconheceu o meu 
mérito. Eu fiz com as minhas mãos 
o palanque onde o Presidente Gue-
buza falou na Casa Banana, na 
Gorongosa. Todas as escolas cons-
truídas por mim sobreviveram ao 
ciclone. Esta é a minha estória.

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com



07 de  Março 2017   |   Terça-feira 7Magazine independente

É passível produzir resultados, 
sim senhor!

Das visitas presidenciais aos 
ministérios: ponto de reflexão

ljossias@magazineindependente.com

Nas últimas semanas ou nos últi-
mos meses, temos vindo a testemu-
nhar acções que demonstram que 
com um pouco mais de vontade 
política, épossível produzir re-
sultados nas diferentes frentes de 
trabalho em prol ou em defesa do 
nosso Moçambique.
A Inspecção Nacional das Ac-
tividades Económicas (INAE)
iniciou uma exemplar jornada de 
fiscalização de instituições que 
servem alimentos a nossa gente, 
ao nosso povo e os resultados até 
aqui apresentados publicamente 
são de bradar aos céus. Padarias 
e pastelarias que confeccionam 
pão em condiçõeshigiénicasgra-
víssimas e perigosaspara a saúde 
pública; restaurantes, bares e hotéis 
que servem refeições em casas que 
competem com pocilgas.
Pelo que nos dão a conhecer as 
reportagens sobre as inspecções 
do INAE, dá para concluir que a 

saúde dos moçambicanos está ao 
Deus dará, tão elevada é a negligên-
cia, tão criminosa é a atitude dos 
donos dos restaurantes, pastelarias 
e padarias para com a saúde dos 
consumidores.
O que vimos nas últimas semanas 
como resultado da Inspecção do 
INAE nãoé, sequer, uma vírgula 
no meio de tanta chusma, tanta 
barbaridade e tanta imundície que 
grassa os sectores de restauração 
e panificação, mas é uma signi-
ficativa e assustadora mostra de 
que a saúde dos utentes daqueles 
estabelecimentos está a venda e ao 
desbarato.
Encorajamos o INAE a todos os 
níveis a levar avante o seu trabalho, 
não obstante as ameaças e humi-
lhações que eventualmente tenham 
começado a fazer-se sentir, não 
obstante os fortes lobies dos donos 
das padarias e dos restaurantes que 
a esta hora devem estar a encher 

de reclamações os gabinetes dos 
inspectores, para simplesmente 
justificarem o injustificável.
Aquela da Cristal foi demais. 
Aquela do Nautilus foi o cúmulo. 
Quem diria que o emblemático 
Continental estivesse a ser gerido 
como se gerem as pocilgas? A 
nossa nata, com refeições a preçode 
ouro, a comer porcaria, sempre na 
presença de falsos e criminosos 
gerentes que apenas controlam 
as caixas de entrada do dinheiro 
e nunca se preocupam em saber 
como vai a higiene nos lavabos ou 
na cozinha. Pobres deles, os gesto-
res dos restaurantes e das padarias 
e pastelarias.
Também nos últimos dias, temos 
visto a vasta e necessária ofensiva 
que está em curso para o controlo 
e disciplina nos nossos recursos 
florestais, mais concretamente na 
exploração e exportação das nossas 
madeiras.

Já se sabia que os recursos florestais 
são geridos de forma selvagem e 
parecia,até, que havia um plano 
de sabotagem maciça para acabar 
de vez com as nossas florestas. 
Apesar de debates em reuniões e 
seminários, apesar de denúncias 
em contundentes e esclarecedores 
relatórios e estudos, o cancro estava 
instalado e parecia que o governo 
não tinha estratégia para estancar 
o fenómeno.
Afinal (vejam a operação Tron-
co) épossível pôr ordem na área 
das nossas florestas. Épossível 
pôr disciplina naquilo e punir 
os infractores que prejudicam a 
economia inteira de um país que 
tão bem precisa de viver à base dos 
impostos e outras taxas quando 
bem geridas as nossas madeiras.
Os dois exemplos acima expos-
tos, demonstram que os nossos 
dirigentes podem fazer muito e 
melhor pelo seu país, desde que 

tenham boa vontade política para 
tal. Desde que se recordem, por 
uma hora apenas por dia, que o 
país precisa de boa vontade de 
cada um dos seus cidadãos para 
se desenvolver.
Os fiscais e inspectores que abun-
dam no aparelho do Estado como 
cogumelos, devem deixar de 
andar em esquemas de benefício 
pessoal e fazer valer a sua autori-
dade que é, afinal, a autoridade 
do Estado.
Os inspectores e fiscais devem 
inspirar confiança mas também 
respeito, pois eles são os homens 
dos regulamentos e das leis e nãohá 
nenhum Estado que se aguenta 
sem a observânciamínima das leis.
Que estas acçõesnão tenham a 
força de soda que nãodemora eva-
porar. Que estas acçõesnão parem 
de um momento para o outro. Que 
a autoridade do Estado se faca valer 
em todos os sectores.

editorial

Já lá vão cinco ministérios 
visitados pelo Engenhei-
ro Nyusi e em todos, houve 
coisas que enervaram o che-
fe do Estado. Regra-geral, é 
a inércia dos dirigentes no-
meados para dirigirem os 
processos: Directores de In-
fraestruturas que “dirigem 
instalações sem energia, sem 
lâmpadas ou água”; Direc-
tores de Cultura que vivem 
reclamando de fundos ou Di-
rectores que vivem esperan-
do que clientes paguem as 
suas facturas há anos, etc.; 

Directores que são “comi-
dos” pelo sistema e esque-
mas corruptos em adjudi-
cações a contratos de obras 
públicas.
Faltam ainda 17 ministérios 
por visitar, mas aposto que 
o cenário será o mesmo. E 
é aqui onde está o proble-
ma. Não é necessariamente 
a questão dos ministros ao 
nível pessoal. É a sua capa-
cidade de montar e desmon-
tar as necessárias peças para 
pôr a máquina a funcionar. 
E é aqui onde reside a podri-
dão: como se chega aos car-
gos de direcção? Quais têm 
sido os critérios de selecção 
ou nomeação? Como é que 
o ministro do pelouro faz o 

seguimento do trabalho dos 
seus directores e dos elemen-
tos abaixo deste? E como 
segue o plano de trabalho 
aprovado?
Por exemplo, sabendo que 
o Presidente visitaria as 
instalações do Zimpeto, o 
Presidente ficou por algum 
tempo impedido de visi-
tar alguns compartimentos 
por falta das chaves. O Di-
rector das Infraestruturas 
sabia que o PR visitaria 
aquele local mas não fez 
seu trabalho.
Portanto, quando todas 
manhãs, os diretores en-
tram em seus gabinetes e 
tocam a falar ao celular e 
a whatsaapar, “fechar bola-

das” ou lamber a bota do 
“Secretário do partido local 
ou superior” nada maispo-
demos esperar senão a de-
cepçãotestemunhada pelo 
próprio Presidente, por-
tador da “promessa” que 
deve ser materializada por 
estes directores.
Ainda bem que o Presi-
dente está a ver sozinho os 
problemas criados pelo la-
xismo e desleixo; é isso aí 
chefe o que testemunhamos 
e sofremos todos os dias.
A estas alturas deveríamos 
ouvir um outro discurso; 
evidências de um país que 
está alcançar os seus pro-
pósitos de governação; re-
latos que mostram que, 

apesar das dificuldades, os 
homens e mulheres confia-
dos para dirigirem o país 
estão a fazer o seu melhor 
e estão alcançar resultados 
incríveis! Mas nada.
E quando os outros colegas 
brilham nas mesmas condi-
ções, odeiam-no, ventilam 
fofocas de toda estirpe e 
montam esquemas para o 
“degolar lá no partido”.
Estão a sabotar! O país 
não vai avançar se cada 
um não fizer a sua parte. 
O que orgulha a um Direc-
tor de Infraestruturas por 
exemplo gerir infraestrutu-
ras com infiltração, falta de 
água, sem energia...é gestor 
quê?

Egidio Vaz 
 egidiovaz.com 
egidiovaz@egidiovaz.com
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Causas do recrudescimento da 
violência doméstica no País

  Gilda Tomaz
A falta de valores morais, que 

levam a traição, falta de respeito 
e outros comportamentos que não 
dignificam os moçambicanos, con-
correm para que a violência do-
méstica tome lugar de destaque.  
Esta situação também concorre 
para que as relações entre os ca-
sais, pais e filhos minem o sentido 
de família. É preciso estimular a 
cultura de diálogo e o rasgaste do 
valor da família.

Amélia Simão  
Infelizmente, esta situação 

tende a agravar nos últimos 
dias, são crianças violentadas, 
casais a tirarem a cometer homi-
cídio. E as coisas vão acontecen-
do dia pós dia. Penso que o que 
está por de trás desta situação é 
a ausência do sentido de família. 
As famílias moçambicanas estão 
degradadas.

Teodósio Júnior
Acredito que esta situação que 

temos vindo a acompanhar nos 
últimos dias está relacionada com 
o ciúme e com a incapacidade de 
resolver problema na base do di-
álogo. E posso considerar que a 
sociedade moçambicana está do-
ente, é preciso que haja uma re-
flexão séria sobre que sociedade 
queremos nos próximos anos.

Félix Tinga  
Penso o que está por detrás 

da violência doméstica é a per-
da de valores e acima de tudo 
a sociedade está doente. Hoje,  
não sabe, de facto, quem eu sou, 
aquilo que sou, onde estou, o que 
devo fazer e o que está à minha 
volta; é uma série de coisa. En-
tão, é preciso que a sociedade sai-
ba ser e estar. 
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Raptores recebem dois milhões de Meticais 
para libertar esposa do emprersário na Manhiça

Rio Save volta a inundar Machanga 

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) anunciou, esta 
segunda-feira em comunicado 
de Imprensa, que a foram acu-
sados sete arguidos envolvidos 
no caso de existência de uma 
suposta associação denomina-
da Associação de Crédito para 
Ajuda Mutua, que se dedica-
va a captação e aceitação de 
depósitos, reembolsáveis, sem 
para tal estar autorizada.
 Segundo a PGR, os arguidos 
6 de nacionalidade moçambi-
cana e 1 chinês são acusados 
pela prática de um crime de 
exercício ilícito de receptação 
de depósitos e outros fundos 
reembolsáveis, crime de Burla 
por Defraudação, crime de As-
sociação para Delinquir, e crime 
de Branqueamento de Capitais.
De acordo com a PGR, foi aber-
ta a instrução preparatória, 
onde foram colhidos indícios su-
ficientes da existência da referi-
da organização, bem como dos 
depósitos efectuados por vários 
cidadãos.
Apurou-se, ainda nesta fase, que 
a referida associação não se en-
contra registada no território 
Nacional e não tem autorização 
para exercer a actividade finan-
ceira que vinha exercendo.
A prova indiciária colhida em 
fase de instrução preparatória 
fundamentou a acusação dos ar-
guidos.
Com a conduta dos arguidos, o 
Estado deixou de arrecadar para 
os seus cofres, um total de 29. 
459. 129,80 Mt (Vinte e nove 
milhões quatrocentos e cinquen-
ta e nove mil, cento e vinte e 
nove Meticais, oitenta centavos) 
em impostos, sobre cerca de 482 
milhões de meticais apurados.
O processo foi acusado e reme-
tido ao Tribunal Judicial Ka-
-Mpfumo, no dia 3 de Março 
corrente, para ulteriores termos 
processuais.
Denúncias feitas indicavam que 
os interessados depositavam a 
favor da associação e em contas 
bancárias fornecidas por esta, 
um mínimo de 20.000,00Mt 
(vinte mil Meticais) e ao fim de 
trinta dias, recebiam o valor de-
positado, acrescido de 30% de 
Juros. 

Gestores do banco chi-
nes defraudaram Estado 
em mais de 29 milhões de 
meticais

Detidos cinco polícias por envolvimento no roubo de diesel
Cinco agentes da Polícia foram detidos, na semana passada depois de alegadamente facilitarem um esquema 

de roubo de cerca de dez mil litros de diesel, no Parque Industrial da Matola. Trata-se de agentes que tinham sido 
confiados a missão de proteger o local, devido a acções recorrentes de roubo de combustível naquele local.

Depois de terem exigido 
sete milhões de Meticais, 
os raptores só vieram a 
receber dois milhões, após 
profundas e intensas nego-
ciações. A vítima foi uma 
senhora chamada Sofia, es-
posa de um empresário de 
Manhiça, de nome Nadimo 
Abid Tarmomed, proprietá-
rio das bombas de com-
bustível, uma pastelaria e 
mercearia.

O rapto da senhora 
aconteceu no dia 
22 de Fevereiro 
passado, por vol-
tas das 20 horas 

e 42 minutos, quando uma 
viatura de marca Surf de cor 
azul estacionou defronte da 
mercearia. Da viatura desce-
ram três homens armados com 
AKM´s e dirigiram-se à loja. 
Nadimo Abid, à altura, estava 
em frente à porta, empurra-
ram-no para dentro e, porque 
mostrou alguma resistência, 
acabou por ser alvejado na 
perna, tendo a bala entrado e 
saído do outro lado.

Seguidamente, porque o em-
presário esvaia-se em san-
gue, levaram a sua esposa e 
arrastaram-na até a viatura. 
Tentou oferecer alguma re-
sistência, nisso, os sequestra-
dores dispararam para o ar, 
amedrontada, a senhora aca-
bou obedecendo, e partiram 
a alta velocidade para lugar 
incerto.
Só no dia 27 de Fevereiro, 
portanto cinco dias depois, 
é que os sequestradores li-
garam ao marido da vítima 
para exigir resgate. Quando 
lhe foi pedido um montante 

inicial de sete milhões de Me-
ticais, soube o MAGAZINE, 
ele disse que não poderia pa-
gar por estar endividado com 
a banca. Depois de aturadas 
negociações o valor foi fixado 
em dois milhões. A vítima, 
no entanto, foi solta no dia 
28 de Fevereiro por volta das 
22 horas.
A Polícia da Matola esteve a 
colaborar com a de Manhiça 
desde que o rapto foi regista-
do. Os raptores, efectivamen-
te, já são conhecidos graças 
às imagens captadas por um 
sistema de vídeo-vigilância, 

instalado no local onde o rap-
to sucedeu.
A Polícia garante que se tra-
ta de uma quadrilha perigo-
sa. A corporação lamenta o 
facto de os familiares da se-
questrada não colaborarem 
com as autoridades e mesmo 
as imagens de vídeo não foram 
eles que disponibilizaram.
Mesmo assim, a Polícia garan-
te que está no seu encalço e “a 
qualquer momento eles serão 
detidos”. A corporação sabe, 
ainda, que foram pagos dois 
milhões de Meticais, graças à 
colaboração de uma empresa 
de telefonia móvel que lhes fa-
cultou as gravações da conver-
sa estabelecida no dia da nego-
ciação do resgate.
A Polícia lamenta o aparente 
desinteresse dos familiares da 
vítima em colaborar com as 
autoridades e exorta-os a dar 
mais informações no sentido 
de se esclarecer o caso.
Contudo, mesmo dentro destas 
dificuldades, a Polícia garante 
que dos vários casos de seques-
tros registados no país, mais 
de 90 por cento foram esclare-
cidos, e muitos raptores foram 
julgados e condenados e outros 
ainda, detidos, aguardam pelo 
julgamento.

A vila-sede do Distrito de 
Machanga, sul da Província 
de Sofala, acordou, mais uma 
vez, na madrugada da última 
Sexta-feira, 3 de Março, em 
pânico e debaixo das cheias, 
por causa do transbordo vio-
lento da bacia do rio Save, o 
segundo no intercalado espaço 
de um mês, que paralisou o 
normal funcionamento das in-
fra-estruturas sócio-económico 
e políticas, e isolou a comuni-
cação terrestre daquela região 
do resto do país.
  Tal como fez a quando do 
seu primeiro transbordo vio-
lento, à vila sede de Machan-
ga, o rio Save voltou a invadir 
e paralisar o funcionamento 
dos serviços público da admi-
nistração local, das escolas que 
ficaram impedidas de leccionar 
aos alunos no processo de ensi-
no e aprendizagem, bem como 
dos hospitais que evacuaram 
de emergência os doentes ali 
internados para sítios aparen-
temente seguros.
  O Magazine apurou que a 
vila sede do Distrito de Ma-

changa ficou isolada do resto 
do país por via terrestre, em 
consequência do transbordo 
da bacia do rio Save, e só é 
possível lá chegar através de 
via marítima, com recurso a 
pequenas embarcações, estas 
que são usadas também para 
evacuar pessoas nas zonas de 
risco.
  O drama das cheias na vila 
sede de Machanga e suas cer-
canias que, nos últimos 17 
anos e, de forma periódica, 
tem estado a criar muitos dis-
sabores naquela região do sul 
de Sofala, tem acontecido ge-
ralmente nos meses de Janei-
ro, Fevereiro e Março, durante 
à época chuvosa.
  E que, segundo fontes orais 
e escritas, desde os tempos re-
motos existiu este fenómeno 
calamitoso, mas na verdade o 
historial das cheias que pro-
fundamente marcou triste-
mente a memória colectiva do 
povo moçambicano, em parti-
cular no Distrito de Machan-
ga aconteceu em Fevereiro de 
2000, quando o transbordo 

violento da bacia do rio Save 
derivado das chuvas intermi-
tentes que caíam a montante 
do seu leito causou a morte e 
desaparecimento de centenas 
de pessoas, destruição de infra-
-estruturas e desalojamento de 
milhares de concidadãos.
  A tragédia provocada pelas 
cheias de 2000 em Machanga, 
levou o governo a evacuar for-
çosamente as pessoas das zonas 
de risco para o centro de reas-
sentamento de Beiapeia, onde 
durante a guerra dos 16 anos 
funcionou um antigo quartel 
das extintas FAM-FPLM, que 
depois transformou-se num im-
portante bairro para à popu-
lação reassentada, esta que re-
clamou muito das condições de 
vida naquele local e das casas 
para viver. 
  Tanto Alberto Vaquina, como 
Carvalho Muária, quando eram 
governadores da Província de 
Sofala, depararam com proble-
mas sérios relacionados com as 
obras mal feitas e inacabadas 
de casas para os reassentados, 
por causa do desvio de material 

de construção em que estavam 
envolvidos estruturas locais.
  Lembre-se que em 2008, Al-
berto Vaquina e a comitiva de 
jornalistas e membros do go-
verno que o acompanhavam 
chegaram a dormir em tendas 
previamente montadas em 
Beiapeia, onde num comício 
popular dirigido por aquele go-
vernante, a população reassen-
tada denunciou haver exclusão 
e corrupção na distribuição de 
víveres e de material de cons-
trução, daí que preferia voltar 
à vila sede de Machanga para 
praticar agricultura, pesca e 
pequenos negócios para o seu 
auto sustento.
 Desde aquele tempo até à pre-
sente data, grosso número da 
população de Machanga resiste 
em abandonar a aludida vila 
sede e fixar-se em definitivo 
em Beiapeia, argumentado que 
já estão habituados e ambien-
tados a viver em situações de 
cheias e, quando estas passam, 
voltam às zonas de risco para 
recomeçar as suas vidas

Isaías Natal

Imagem captada por câmaras de vigilância do rapto da Manhiça
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Governo bloqueia acesso ao plano 
de reassentamento em Palma

A autoridade da cidade de Ma-
puto, a capital moçambicana, 
anunciou hoje a disponibilidade 
de cem milhões de meticais, cerca 
de 1,4 milhões de dólares norte-
-americanos, para a reabilitação 
e construção de escolas ao longo 
do ano em curso.
Este valor, segundo referiu o 
porta-voz da III Sessão Ordinário 
do governo da cidade de Maputo, 
Porfírio Reis, havida semana pas-
sada, vai ser usado na reabilita-
ção de quatro escolas primárias e 
na construção de raiz de duas es-
colas secundárias, a de Munhua-
na e Ilha de Inhaca.
“Assim sendo, o governo reco-
mendou que o sector de educação 
deverá trabalhar para a realiza-
ção destes projectos dentro dos 
prazos e controlar a qualidade 
destas infra-estruturas. As cons-
truções deverão incluir também 
a implantação de depósitos de 
água ligados à caleira para refor-
çar a quantidade de água”, infor-
mou a fonte.
No quadro das recomendações do 
encontro, as direcções distritais e 
das escolas, bem como os conse-
lhos de escola, deverão trabalhar 
na monitoria, permanente, dos 
planos e programas de ensino 
para a melhoria do desempenho 
pedagógico, quer dos professores, 
quer dos estudantes.
A reunião tratou ainda de pro-
jectos de investimento no sec-
tor da agricultura e segurança 
alimentar, plano de restrição do 
abastecimento de água à cidade 
de Maputo e informação sobre os 
conflitos laborais que foram aten-
didos nos primeiros dois meses 
do ano em curso.
Sobre os investimentos no sec-
tor da agricultura e segurança 
alimentar, o porta-voz disse es-
tarem disponíveis 2,5 milhões de 
meticais para jovens empreen-
dedores, mas para o projecto de 
produção de coelhos e aves.
O valor vai abranger a 20 jovens 
seleccionados em todos os distri-
tos urbanos da capital do país. 
O governo, tendo analisado este 
projecto, recomendou que todos 
trabalhássemos com as organiza-
ções juvenis para trazer os jovens 
que poderão levar a cabo este 
projecto com sucesso”, disse. 

AIM

Disponíveis cem milhões 
de meticais para infra-
-estruturas escolares

Executivo altera regulamento sobre SISTAFE
O actual executivo moçambicano aprovou, na última Terça-feira, o decreto que altera o Regulamento do 

Sistema de Ad¬ministração Financeira do Estado (SISTAFE). De acordo com o Porta-voz do Governo, 
Mouzinho Saíde a alteração em referência resulta da necessidade de ajustamentos pontuais de modelos 

conceptuais.

No âmbito do acompanha-
mento regular do processo 
de implementação do pro-
jecto de Gás Natural Lique-
feito (LNG), na Província 
de Cabo Delgado, o Grupo 
de Coordenação (GC) da 
Plataforma da Sociedade 
Civil Sobre os Recursos Hu-
manos e Indústria Extrac-
tiva tomou, recentemente, 
a decisão de organizar uma 
missão de monitoria ao 
distrito de Palma. 

Alfredo Langa 

A plataforma da 
Sociedade Civil 
considera impor-
tante a realização 
desta activida-

de para averiguar in loco os 
contornos da implantação do 
projecto de Gás, através da 
interacção com as comunida-
des, organizações da sociedade 
civil, governo local (distrital e 
provincial) e empresas do sec-
tor extractivo. 
A principal agenda da mis-
são de monitoria consistiu em 
aferir o estágio do processo de 
reassentamento no distrito de 
Palma, cujo resultado propor-
cionará à plataforma um co-
nhecimento/informação mais 

actualizado e consistente para 
melhor defender e articular 
interesses equilibrados na sua 
agenda de diálogo com os di-
ferentes sectores e actores en-
volvidos no projecto em bene-
fício do País, das comunidades 
afectadas em particular, e sem 
descurar, os ganhos das em-
presas investidoras.  
Segundo apuramos, a plata-
forma da Sociedade Civil So-
bre Recursos Naturais e In-
dústria Extractiva avaliou as 
condições e a intervenção de 
diferentes actores envolvidos e 
com interesse no sector extrac-
tivo, em particular, no proces-
so de reassentamento, no dis-
trito de Palma. 
Aferiu, igualmente, as con-
dições e perspectivas para o 
processo de reassentamento 
em Palma, bem como avaliou 
o grau de conhecimento, apli-
cação e desafios das partes en-
volvidas e interessadas no pro-
cesso de reassentamento em 
Palma. 
A missão de monitoria na 
Província de Cabo Delgado, 
enquadra-se nas linhas de in-
tervenção da Plataforma, es-
tabelecida no plano bianual de 
actividades (Julho de 2015-Ju-
nho de 2017) quer funciona-
mento operacional, quer da 
agenda de conteúdos.
No âmbito do funcionamento 
Operacional, a visita enqua-
dra-se na segunda linha de 
intervenção, nomeadamente 
Cooperação e Sustentabilida-

de da Plataforma que consiste 
no estreitamento de relações 
de articulação e apoio mútuo 
para manter agendas e a pró-
pria plataforma na trajectória 
nacional e internacional de 
discussão e decisão, através de 
Parcerias e alianças.
No âmbito da missão, havia 
uma perspectiva de se fazer 
intercâmbio e monitoria. Esta 
pretensão redundou em fra-
casso. A reportagem do MA-
GAZINE Independente cons-
tatou no terreno que o acesso 
à informação nas comunidades 
não tem acontecido e a “mal-
dição” do gás pode surtir efei-
to na aldeia de Quitupo, e não 
só, onde vão ser reassentadas 
muitas famílias. 
Os líderes comunitários, mes-
mo que a Sociedade Civil te-
nha credencial, não os dei-
xaram fazer a monitoria nas 
aldeias como forma de ajudar 
na defesa dos seus direitos. 
Na reunião que a Platafor-
ma teve com a comunidade, 
de forma rebelde, não contou 
com participação dos líderes 
comunitários e os membros 
dos Comités Comunitários de 
Reassentamento. A população 
é unânime em afirmar que não 
tem conhecimento do processo 
de reassentamento na comuni-
dade de Quitupo.
O cidadão Amad Rachid quei-
xou-se à Plataforma da Socie-
dade Civil afirmando que “ 
nós aqui em Quitupo não te-
mos direito a informação. O 

comité aqui nas comunidades 
não serve os interesses da co-
munidade, mas sim, da Ana-
darko e do governo distrital. 
O governo monta os comités e 
põe pessoas que não são da co-
munidade. “Vejam só, estamos 
reunidos aqui em Quitupo e o 
líder comunitário não está”. 
Afirmou que “sabemos que foi 
aprovado o Plano de Reassen-
tamento em Quitupo. O gover-
no não nos da informação, não 
sabemos como é que vamos ser 
reassentados e dizem que não 
há espaço para indemnizar as 
nossas machambas e aquilo 
que adquirimos depois do cen-
so não conta. Não podemos 
deixar de fazer filhos, aumen-
tar as nossas casas”.
Acrescentou que “ tememos 
um reassentamento dramático, 
porque a comunidade não está 
a par do desenvolvimento do 
mesmo”.
Outro nativo, que preferiu fa-
lar em anonimato, disse que 
“ não estamos contra o pro-
jecto de reassentamento e uso 
das nossas terras. Nós apenas 
exigimos os nossos direitos. 
Deve haver justiça, devemos 
ser tratados conforme a lei. 
Queremos um reassentamento 
que também protege os nossos 
interesses. Não fizemos parte 
do plano aprovado de reassen-
tamento, as pessoas da comu-
nidade que fazem parte dos 
comités nunca agem em defesa 
da comunidade, mais sim, do 
governo. Já foi mandada em-
bora muita gente, nos comités 
que defendem as comunidades. 
As pessoas são indicadas pelo 
governo não pela escolha da 
comunidade, o que seria cor-
recto”.
Outro residente de Quitupo, 
Abakar Sumaili disse que” não 
temos garantia que seremos 
atribuídos DUAT,s, ficamos 
a saber que vão redimensio-
nar o espaço de 7 mil hecta-
res para 3.5 mil hectares. A 
comunidade não tem sido in-
terlocutor válida no governo e 
na empresa Anadarko. Temos 
medo, porque sabemos que 
uns vão receber por exem-
plo 500 meticais por árvore 
e a mesma árvore outros vão 
receber 2000. A comunidade 
não sabe de nada e vão usar 
uma fita métrica para o pro-
cesso de indemnização. O que 
estiver foram das medidas que 
eles estipularam não vão pa-
gar. Como já disseram que as 
nossas machambas também 
não vão pagar, uma vez serem 

Plataforma da Sociedade Civil Sobre os Recursos Humanos e Indústria Extractiva, dialogando com a comunidade Quitupo
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abrangidas pelo traçado da 
estrada que vai a empresa da 
Anadarko. 
Apuramos no terreno que o 
governo do distrito obriga os 

líderes comunitários a não fa-
cilitarem a chegada da Socie-
dade Civil ao diálogo com as 
comunidades.   
Em contacto com a nossa re-

portagem, o administrador 
do distrito de Palma, David 
Machimbuko, disse que “ não 
proibimos a ninguém. Nós já 
aprovamos um plano de res-

Anadarko defende diálogo com a Sociedade Civil 

Negócio baixou  no distrito de Palma  

Anadarko  Moçambique de-
fendeu numa reunião con-
junta com a Plataforma  
da Sociedade Civil Sobre 
Recursos Naturais e Indús-
tria Extractiva,  um diálogo 
construtivo e um campo co-
mum de actuação no respei-
tante ao atendimento às ne-
cessidades das comunidades 
abrangidas no processo de 
reassentamento para dar lu-
gar à construção da fábrica 
de gás natural liquefeito em 
Palma, Província de Cabo 
Delgado.
Na ocasião, os representan-
tes da Anadarko apresen-
taram o estágio actual das 
actividades que estão a ser 
desenvolvidas pela empresa 
no âmbito do processo de 
reassentamento. 
Algumas das actividades 
referem-se a encontros com 
“stakeholders” em Maputo, 
Cabo Delgado e Distrito de 

Palma.
Segundo apuramos, a Ana-
darko tem uma equipa de 
Oficiais de Ligação que fa-
zem a interacção entre o 
projecto e a comunidade 
para que ela não seja ape-
nas expectadora, mas que 
tenha uma participação ac-
tiva nos processos de toma-
da de decisão.
É neste contexto que foram 
estabelecidos os Comités 
Comunitários de Reassenta-
mento, constituídos por cer-
ca de 15 (quinze) membros, 
distribuídos pelas aldeias 
directamente afectadas pelo 
projecto na Península de 
Afungi, nomeadamente Qui-
tupo, Senga, Maganja, Pal-
ma-sede e Mondlane.
O gestor dos Assuntos So-
ciais e Comunitários da 
Anadarko, Pedro Wate, 
disse que “ temos mantido  
reuniões periódicas entre 

as partes de dois em dois 
meses. Estes encontros per-
mitem que as organizações 
da Sociedade Civil tenham 
acesso à informação sobre 
o projecto em tempo útil e 
consigam preparar-se para 
futuras acções”.
Alda Salomão, do Centro 
Terra Viva, responsável da 
Plataforama, no hora do 
balanço, disse ao MAGA-
ZINE Independente que “ 
constatamos que devemos 
trabalhar ainda muito mais, 
na questão da monitoria e 
advogacia para esta última 
etapa como forma de defen-
der os direitos das comuni-
dades e um processo de re-
assentamento que nao lesa 
as comunidades. Houve um 
secretismo na divulgação 
do Plano de Reasentamen-
to que nós a Sociedade Civil 
não temos acesso, uma vez 
ser um documento público”.     

A nossa equipa de reporta-
gem, na ronda que efectou 
no distrito de Palma, cons-
tatou que muitas empresas, 
subcontratadas pelas com-
panhias petrolíferas ENI e 
Anadarko, reduziram o flu-
xo de negócios na vila-sede 
do distrito.
No passado recente, o dis-
trito de Palma havia se 
transformado num dos des-
tinos de preferência de em-
presários interessados em 
tirar proveito dos projectos 
ligados aos hidrocarbonetos 
da bacia do Rovuma, mo-
vimento que trouxe vanta-
gens aos comerciantes lo-
cais.
Actualmente, o distrito 
mostra um cenário contra-
rio, uma vez que com a re-
dução dos préstimos pelas 
companhias ENI e Anada-
rko, o movimento baixou 
no distrito e, consequente-
mente, o negócio ficou fra-
co.
Momad Abdul, um dos 
comerciantes, contou que 
“o negócio não anda bem 
nestes últimos tempos, 
desde que as empresas sa-
íram daqui, já  não temos 

compradores vindo de fora. 
Limitando aos nativos, que 
muitos deles preferem ir  
fazer as comprar na Tanzâ-
nia”.
Abdala Namoto, outro co-
merciante, também referiu 
que o negócio anda fraco 
nos últimos tempos, “com-
pramos os produtos na 
Tanzânia, pagamos obri-
gações fiscais, mas em con-
trapartida o movimento é 
fraco”. A procura de camas 
também baixou no distrito, 
pois os hotéis e as pensões 
anda às moscas. 
O administrador do distri-
to de Palma, David Ma-
chimbuko, garantiu que os 
projectos de gás não estão 
parados. As companhias 
Anadarko e ENI apenas 
terminaram a fase de pros-
pecção, daí que rescindiram 
os contratos com as empre-
sas de prestação de servi-
ços. Em relação ao alegado 
fraco movimento nos ne-
gócios na vila-sede, apelou 
aos comerciantes a optar 
por outras áreas comerciais 
em detrimento das que de-
pendiam do fluxo derivado 
dos projectos de Gás.

sentamento e neste momento 
estamos a trabalhar para a sua 
execução”.
Segundo apuramos, são cerca 
de 180 milhões de dólares nor-
te americanos destinados às 
indeminizações, desde os bens 
das comunidades que contem-
plam árvores e outros activos, 
bem como a construção de in-
fra-estruturas sociais como ca-
sas, escolas, hospitais até vias 
de acesso para uma vila que 
não será muito grande mas 
importante.
A outra metade do mesmo pa-
cote será destinada aos projec-
tos de desenvolvimento para 

que as comunidades possam 
sair da agricultura e adoptem 
um modelo de vida que leve a 
uma dinâmica de auto-sufici-
ência.
Entretanto, o governo moçam-
bicano e a Anadarko, multi-
nacional norte-americana do 
ramo de hidrocarbonetos, assi-
naram um memorando de en-
tendimento que estabelece as 
modalidades para o processo 
de reassentamento das mais de 
cinco mil pessoas residentes na 
península de Afungi, distrito 
de Palma, província de Cabo 
Delgado. 
Com apoio da SEKELEKANI

Muitos camponeses estão a perder machambas
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INAE inspector detained for coruption 
Mozambique’s Central Office for the Fight against Corruption (GCCC) on Monday announced the detention 
of an inspector from the National Inspectorate of Economic Activities (INAE), who was caught red-handed 

taking a bribe. The inspector, who was not named, was caught taking 8,000 meticais (about 117 US dollars) out 
of a total of 30,000 demanded from the manager of a commercial establishment (also not named) in Maputo. .english

Three children have drowned 
in floods caused by torrential 
rains in the central Mozambi-
can city of Beira.

The rain began on Sunday 
night, coinciding with high ti-
des, and swamped many low 
lying areas. One of the child 
victims was a seven month old 
baby who drowned in his sle-
ep. His parents, also asleep, did 
not realize that the flood wa-
ters had invaded their house.

According to a report carried 
by the independent television 
station STV, a four year old 
boy died while he was playing 
in the muddy water. He is be-
lieved to have fallen into a hole 
and drowned. The third vic-
tim, a 12 year old boy, drow-
ned in ditch as he was trying 
to make his way to school.

Homes were inundated in ou-
tlying neighbourhoods such as 
Munhava, Macarungo, Manga, 
Chota, Muchatazina and Vaz. 
In some cases residents were 
forced to abandon their homes. 
Some Beira schools had great 
difficulties in operating, since 
the rains kept many of their 
pupils and teachers away.

Speaking to reporters on 
Tuesday morning, the mayor 
of Beira, Daviz Simango, recal-
led that Beira has special cha-
racteristics that make it prone 
to flooding. Part of the city is 
below sea level, and the water 
table is very high.

This made it crucial to main-
tain the city’s drainage system, 
and Simango reported that the 
new floodgates installed at the 
Chiveve river, inaugurated 
in January, performed well, 
as did the older floodgates in 
the Palmeiras neighbourhood. 
Municipal staff have been 
checking on them since Sun-
day night, to ensure that the 
storm waters are channeled 
towards the sea. An emergency 
floodgate was opened on Tues-
day, to strengthen the system. 

From Sunday night to 06.00 
on Tuesday, 223 millimetres 
of rain fell on Beira – an 
amount that normally falls in 
an entire month. The forecast 
is that the weather in Beira 
will improve as from Wednes-
day. AIM

Three children drown 
in Beira floods

Nyusi appoints “Contact Group” 
for peace talks
Mozambican President 
Filipe Nyusi on Tuesday 
announced the creation of 
a “Contact Group”, formed 
by several ambassadors 
which will support the at-
tainment of a “sustainable 
peace”.

A press statement 
from Nyusi’s offi-
ce explained that 
this group has 
been set up “in 

the framework of the dialogue to 
achieve effective and lasting pea-
ce”, and in the wake of the phone 
conversations between Nyusi and 
Renamo leader Afonso Dhlaka-
ma.
The statement says that the con-
tact group “will provide coordina-
ted financial and technical assis-
tance, and carry out other tasks 
as indicated in their terms of re-
ference”.
The Contact Group will be chai-
red by the Swiss ambassador 
(currently Adrian Hadorn), and 
co-chaired by the American am-
bassador (Dean Pittman). The 
other five members of the group 
are the ambassadors of China, 
the European Union and Norway, 
and the High Commissioners 
of Botswana and of the United 
Kingdom. 
The Contact Group, which will 
start work this week, is intended 
to advise the two working groups 
appointed last month by Nyusi 
and Dhlakama, to work on decen-
tralization and on military issues.
Nyusi appointed two acade-
mics and jurists, Albano Macie 

and Eduardo Chiziane, to the 
working group on decentraliza-
tion. Renamo’s appointees to this 
group are Saimone Macuiana and 
Maria Joaquina, who are both 
former members of the National 
Elections Commission (CNE). 
Macuiana headed the Renamo 
side in the negotiations that 
produced the September 2014 
agreement on a cessation of hos-
tilities, an agreement that Rena-
mo refused to implement.
For the working group on mili-
tary questions, Nyusi appointed 
two retired army officers, and 
veterans of the independence 
war, Gen Armando Pangue-
ne and Col Ismael Manguei-
ra. Panguene is also one of the 
country’s top diplomats who 
has served as Mozambican am-
bassador to Lisbon, London and 
Washington.
The Renamo members of this 
group are parliamentary deputy 
Andre Magibire and Leovilgildo 
Buanancasso, who is currently a 
member of the Council of State, 

a body that advises the Presi-
dent of the Republic.
A few days later, Nyusi annou-
nced that he had issued invita-
tions to international bodies to 
witness the resumption of dia-
logue between the government 
and Renamo. He said that in his 
phone contacts with Dhlakama, 
the two had reached agreement 
on the appointment of “interna-
tional advisors”.
It was assumed that these 
would be foreign experts who 
would travel to Maputo for me-
etings. But intead Nyusi has 
appointed ambassadors who are 
already on the spot, and who 
will not need to travel to and 
from other countries in order to 
attend meetings. 
Nyusi made it clear in Febru-
ary that the “international ad-
visors” will not be mediators, 
and Dhlakama seems to have 
accepted this, thus abandoning 
Renamo’s longstanding demand 
for foreign mediation.
In the second half of 2016, a 

large team of international 
mediators struggled, without 
much success, to achieve con-
sensus between Renamo and 
government delegations. The 
mediators could not even secu-
re a ceasefire between Renamo 
and government forces over the 
Christmas holiday.
Yet phone contacts between Nyu-
si and Dhlakama, without any fo-
reign involvement, led to Renamo 
declaring a truce that took effect 
on 27 December. The truce has 
held, and there have been no fur-
ther report of Renamo ambushes 
on the roads or of clashes betwe-
en the Renamo militia and gover-
nment forces.
The truce expires on 4 March, 
but it seems unlikely that fighting 
will resume. At the opening of 
the current sitting of the Mozam-
bican parliament, the Assembly 
of the Republic, on Monday, the 
head of the Renamo parliamen-
tary group, Ivone Soares (who is 
Dhlakama’s niece) said she expec-
ted the true to be “definitive”.

Mulembwe claims Nyusi will be Frelimo candidate in 2019
A meeting of the parliamentary 
group of Mozambique’s ruling Fre-
limo Party ended on Monday ni-
ght with a sudden declaration by 
Eduardo Mulembwe, the former 
chairperson of the Mozambican 
parliament, the Assembly of the 
Republic, that Frelimo will be at 
the side of President Filipe Nyusi 
“until 2024”.
This was a declaration that Nyusi 
will be the Frelimo candidate in the 
next presidential election, scheduled 
for 2019.
“In this boat, Comrade President 
is the helmsman”, declared Mu-
lembwe. “We are saying that we 

set out on this boat in 2015 (when 
Nyusi was sworn into office for his 
first term, and we will be with you 
until we reach our port of destina-
tion in 2024”.
The meeting of the parliamentary 
group was chaired by Nyusi, in his 
capacity as President of Frelimo, 
and was attended by members of 
the government and of the Frelimo 
Political Commission. It was called 
to discuss the performance of the 
Frelimo group and, in Nyusi’s wor-
ds in his opening speech, it was an 
attempt “to bring still closer toge-
ther the Party leadership and the 
parliamentary group”, to ensure 

that they are all “singing the same 
tune”.
The meeting was not called to dis-
cuss who would be Frelimo candi-
date in 2019, and had no legitimacy 
at all to take such a decision.
Under the Frelimo statutes, only 
the Frelimo Central Committee can 
decide on the Party’s Presidential 
candidate. The Central Commit-
tee chose Nyusi as candidate on 1 
March 2014, less than nine months 
before the election. 
The term of office of the current 
Central Committee runs out later 
this year, and a new Central Com-
mittee will be elected at Frelimo’s 

11th Congress, scheduled for Sep-
tember. Whether Mulembue ac-
ted alone, or was backed by other 
members of the parliamentary 
group, he certainly had no right 
to pre-empt a decision of a Cen-
tral Committee that has yet to be 
elected.
Other Frel imo members are 
also entitled to put their names 
forward for consideration. In 
2014, four other candidates stood 
in the Central Committee elec-
tion, which took two rounds, with 
Nyusi beating former Prime Mi-
nister Luisa Diogo in the second 
round. AIM
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Limpopo and save 
rivers burst their banks

Fuel companies demand change in subsidy system

The Limpopo river has 
burst its banks in the 
southern Mozambican 
province of Gaza, leading 
the authorities to urge 
people living near the river 
banks in Chokwe and Guija 
districts to seek higher 
ground.
 

A food surge down 
the river, from 
Zimbabwe and 
South Africa, rai-
sed the level of 

the river in Mozambique shar-
ply as from Thursday. The 
flood surge reached Chokwe 
on Friday, raising the Limpo-
po to 7.5 metres, 2.5 metres 
above flood alert level. 
According to a report on the 
independent television station 

STV, 600 hectares of crops 
have already been lost and 
several roads in the Limpopo 
Valley have been cut, nota-
bly the Guijá-Chinhacanine, 
Guijá-Chibuto and Chissano-
-Chibuto roads, 
Visiting the threatened areas 
on Friday, Joao Machatine, 
the General Director of the 
Mozambican relief agency, 
the National Disaster Ma-
nagement Institute (INGC) 
urged local communities to 
accept the advice from the 
authorities and stay away 
from the river. His key mes-
sage was that people should 
move, immediately they re-
ceive the alert, rather than 
risk being isolated by the ri-
sing waters. 
Further north, the Save ri-
ver has, for the second time 
this  year ,  inundated the 
town of Machanga, in the 

central province of Sofala. 
The sharp rise in the level of 
the Save has been attributed 
to torrential rains in Zimba-
bwe. 
The administrator of Ma-
changa district, Tome Jose, 
cited by Radio Mozambique, 
said that the flooding has 
affected 5,100 households in 
20 villages. 
The  wate r s  o f  the  Save 
swept across Muchanga on 
Friday morning. About 6,000 
pupils in 13 school could not 
study that day, and ten pa-
tients at a local health centre 
had to be moved to safer are-
as. 
The road from the main nor-
th-south highway to Machan-
ga town is cut in two places, 
said Jose, and an electricity 
pylon has been knocked down 
by the river, depriving the 
town of its power. AIM

The Mozambican Association 
of Fuel Companies (Ame-
petrol) has warned that the 
country risks running out of 
petrol and diesel, if the go-
vernment does not change its 
current fuel subsidy system, 
reports Friday’s issue of the 
independent daily “O Pais”. 
The companies, in a letter 
addressed to Prime Minister 
Carlos Agostinho do Rosario, 
said they can no longer go on 
shouldering the difference be-
tween the price which they 
pay for fuel on the internatio-
nal market (denominated in 
US dollars), and the price in 
meticais at Mozambican filling 
stations, which is fixed by the 
government. 
The government is commit-
ted to compensating the com-
panies for this difference, but 

they claim this subsidy system 
is not working properly becau-
se of the government’s lengthy 
delays in paying, which crea-
tes cash flow problems for the 
companies. 
The letter says the companies 
have, since June 2016, suffered 
accumulated losses of around 
70 million dollars – money whi-
ch the state should pay, but has 
not yet done so. 
“The current decapitalisation 
of the companies is largely due 
to failure to update the price of 
fuel”, the letter argues. “It is this 
that has originated the credit of 
around 70 million dollars which 
has to be paid by the state”. 
The situation, they warn, will 
worsen if the current trend of ri-
sing international oil prices con-
tinues. 
Unless the current subsidy sys-

tem is changed, the letter adds, 
Mozambican fuel distribution 
could simply collapse. “We 
stress that it is absolutely im-
perative and urgent to change 
the system, doing away once 
and for all with the system of 
price compensation”, the com-
panies say. 
The last time fuel prices chan-
ged was on 1 October, when 
the price of petrol rose by 5.3 
per cent, from 47.52 to 50.02 
meticais. But if the price is 
expressed in foreign currency, 
petrol was still much cheaper 
than a couple of years ago, 
thanks to the sharp deprecia-
tion of the metical. 
In 2014, when expressed in US 
dollars, the price was about 1.6 
dollars per litre. Even with the 
October price rise, it was just 
66 US cents per litre. AIM

 Unions suggest two wage rises in 2017

Mozambique’s main trade 
union federation, the OTM 
(Mozambican Workers’ Orga-
nisation) has suggested that, if 
the country’s current financial 
situation prevails, then the mi-
nimum wage should be increa-
sed twice this year rather than 
once. 
OTM General Secretary Ale-
xandre Munguambe made this 
call public on Friday, during a 
meeting of the Labour Consul-
tative Commission (CCT), the 
tripartite negotiating forum 
between the government, the 
unions, and the employers’ or-
ganizations. 
The standard practice has 
been for the CCT to agree on 
a set of minimum wages by 
sector, which the government 
then puts into law. The new 
wages take effect as from 1 
April each year. But the OTM 
is now suggesting that in ti-
mes of high inflation, wages 
should be adjusted more fre-
quently. 
“We would like to recall that 
in the past, when annual in-
flation reached two digits, the 
minimum wage was increased 
twice a year”, said Munguam-
be. “If the current situation 
continues, there is every rea-
son to return to this practice”. 
In 2016, inflation sharply dete-
riorated, largely because of the 
depreciation of the Mozambi-
can currency, the metical. Ac-
cording to the National Statis-
tics Institute (INE), based on 
the consumer price indices of 
the three largest cities (Mapu-
to, Nampula and Beira), infla-
tion for the year reached 25.27 
per cent. 
Munguambe stressed that 
workers’ living standards had 
tumbled last year. “2016 was 
characterized by politico-
-military instability, natural 
disasters, a financial crisis, de-
preciation of the metical and 
unsustainable foreign debts”, 
he said. “These factors raised 
the cost of living to unbeara-
ble levels, and worsened the 
poverty of the majority of Mo-

zambicans”. 
The purchasing power of 
workers earning low wages had 
fallen sharply, he said. On top 
of this came increasing unem-
ployment, as companies laid 
off staff. “Lack of jobs for peo-
ple of economically active age, 
plus layoffs, worries us, becau-
se unemployment worsens cri-
me”, said Munguambe. 
Under these circumstances, 
a wage rise was imperative. 
“Wages must be increased as 
from 1 April”, said Munguam-
be. “It can’t be the workers 
who pay for the economic cri-
sis”. 
Labour Minister Vitoria Dio-
go, who chairs the CCT, gave 
a much rosier picture, claiming 
that 277,647jobs were created 
in 2016. 106,749 citizens, mos-
tly young, had attended pro-
fessional training courses, thus 
increasing their chances of ob-
taining good jobs.   
She urged the negotiators to 
act “with a high sense of res-
ponsibility, always bearing in 
mind that more and better 
jobs, maintaining jobs, and 
improving the living standards 
of workers and their families, 
and the prosperity of enterpri-
ses, are, taken together, our 
objectives – but they are attai-
ned gradually and as we incre-
ase the productivity and profi-
tability of the companies”. 
Workers and employers nee-
ded each other, she claimed, 
arguing that “there are no 
winners and no losers. What 
must guide us is the principle 
of good faith”. 
Diogo urged the negotiating 
teams to ensure that the dis-
cussions on raising the mini-
mum wage “take place in an 
environment of fraternity, 
calm, thoughtful considera-
tion and discretion, so that 
we may find, without extreme 
or radicalized positions, a fair 
balance between the need for 
a wage adjustment, the main-
tenance and creation of jobs, 
and the sustainability of the 
companies”. AIM

Alexandre Munguambe, secretário-geral da OTM-CS
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INAE encerra Restaurante Cristal por imundície
A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) mandou encerrar o Restaurante Cristal, um dos 
mais luxuosos restaurantes localizado na zona nobre da capital do país, por falta de observância das mais 

elementares regras de higiene e limpeza, colocando deste modo, em risco a saúde dos consumidoresnacional

Instituto Superior Monitor 
fecha portas em Vilankulo 

O Instituto Nacional do Petró-
leo de Moçambique (INP) des-
mente as declarações proferidas 
semana passada por um executivo 
da petroquímica sul-africana Sa-
sol, anunciando a descoberta de 
petróleo ao largo da costa da pro-
víncia meridional de Inhambane.

Um comunicado de imprensa 
do INP explica que a Sasol, na 
execução do Plano de Activida-
des visando a implementação do 
Projecto de Petróleo Leve em 
Inhassoro, distrito de Inhamba-
ne, aprovado no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento de Pande e 
Temane (Áreas do Contrato de 
Partilha de Produção), procede, 
desde meados de 2016, a abertura 
de furos de produção (gás e petró-
leo).

A Sasol vem explorando esses 
campos desde 2004, e exporta 
grande parte do gás através de 
uma conduta para as suas fábri-
cas de produtos químicos na cida-
de sul-africana de Secunda.

Segundo o INP,” em finais de 
Agosto do ano passado a Sasol 
identificou durante a abertura 
do furo de produção de gás deno-
minado T-27 (Temane), alguns 
reservatórios confinados conten-
do gás e petróleo, até então não 
conhecidos, cuja comercialidade 
deve ser avaliada”

Até o momento, segundo a nota 
do INP, foram abertos na Área do 
Contrato de Partilha de Produção 
um total de cinco furos de produ-
ção, sendo três de gás natural em 
Temane e dois de petróleo na área 
de Inhassoro (I-15 e I-16), sendo 
esta última já conhecida. 

Neste contexto, informa-se ao 
público em geral que em 2017, 
não foi feita nenhuma outra des-
coberta para além da referida em 
Agosto de 2016”, lê-se na nota do 
INP. 

Explica que as menções ao de-
senvolvimento e implementação 
de projectos de produção de pe-
tróleo referem-se ao Projecto de 
Petróleo Leve em Inhassoro, cujo 
Plano de Desenvolvimento foi 
aprovado em Janeiro de 2016.

O INP conclui “qualquer des-
coberta e informação relativa aos 
recursos minerais, o Governo de 
Moçambique usará de todos os 
meios ao seu dispor para informar 
em primeira mão aos moçambica-
nos”. AIM 

INP desmente nova des-
coberta de petróleo em 
Inhambane

O Governo sueco anunciou se-
mana passada uma ajuda de 
cinco milhões de dólares (4,7 
milhões de euros) para apoiar 
um programa de acesso ao 
aborto seguro em Moçambi-
que, no âmbito da promoção 
dos direitos sexuais e reprodu-
tivos.
Em comunicado enviado à 
Lusa, a embaixada da Sué-
cia em Maputo indica que 
o programa vai apostar na 
transmissão do conhecimento, 
oportunidades e capacidade 
das mulheres e raparigas em 
relação ao aborto, cuidados e 
meios contraceptivos.
A iniciativa, prossegue a nota 
de imprensa, vai concentrar as 
suas acções nas províncias de 
Nampula, norte, e Zambézia, 
centro, duas províncias que es-
tão entre as piores em termos 
de indicadores de saúde sexual 
e reprodutiva em Moçambi-
que.
“No âmbito deste programa, 
será realizado um esforço sig-
nificativo para garantir que as 
partes interessadas do sistema 
de saúde sejam sensibilizadas, 
estejam comprometidas e pos-
suam conhecimentos e habili-
dades necessárias para prestar 

serviços de aborto acessíveis e 
de boa qualidade”, refere o co-
municado.
A embaixada da Suécia em 
Maputo assinalou que a ini-
ciativa se enquadra na Lei 
de Acesso ao Aborto Seguro, 
aprovada pela Assembleia da 
República de Moçambique em 
2014, e que descriminalizou o 
aborto até às 12 primeiras se-
manas de gravidez.
Dados do Ministério da Saú-
de moçambicano indicam que 
cerca de 11% da mortalidade 
materna no país é devida ao 
aborto inseguro e à sua natu-
reza clandestina.
Actualmente, os serviços que 
fazem o aborto seguro estão 
disponíveis apenas nas provín-
cias urbanas do sul do país.

Suécia disponibiliza 4,7 ME para acesso 
ao aborto seguro em Moçambique

Há barulho entre os es-
tudantes e o Instituto 
Superior Monitor, pelo 
encerramento sem aviso 
prévio do Centro de Recur-
sos de Vilankulo, no norte 
de Inhambane. 

António Zacarias 

Os estudantes dos 
distritos do nor-
te da Província 
de  Inhambane 
e dos do sul de 

Sofala, inscritos naquele ins-
tituto estão zangados, sobre-
tudo por falta de informação 
prévia sobre o encerramento, 
mas, também, por aquilo que 
consideram de modo impo-
tente com que a direcção do 
ISM, deu a conhecer da deci-
são. “Foi numa simples folha 
de três linhas que a direcção 
do ISM anunciou tamanha e 
drástica medida de encerra-
mento do Centro dos Recursos 
de Vilankulo, lesando, de for-
ma violenta, as economias e as 
mentes dos estudantes”, lê-se 
na carta dos estudantes con-
duzida a direcção do ISM. 
Ademais, escrevem, “nos ter-
mos do disposto no artigo 79 
da Constituição da República 

de Moçambique, todos os cida-
dãos têm direito de apresentar 
petições, queixas e reclamações 
perante a autoridade compe-
tente para exigir o restabe-
lecimento dos seus direitos 
violados ou em defesa de inte-
resse geral. E nós estudantes 
do Centro de Recursos de Vi-
lankulo apresentamos a nossa 
a reclamação pelo encerramen-
to do mesmo, pois, criou um 
maior dispêndio financeiro no 
percurso de 300 quilómetros 
para o Centro de Recurso da 
Maxixe. Somos dos Distritos 
de Mabote, Inhassorro, Govu-
ro, Vilankulo na Província de 
Inhambane e alguns distritos 

da zona sul da Província de 
Sofala”. 
Por outro lado, aquando da 
abertura do Centro de Recur-
sos de Vilankulo, e durante 
as inscrições de cada estudan-
te, não foi referida a hipóte-
se futura de enceramento do 
centro. “O que nos motivou. 
Assim sendo, o ISM violou o 
artigo 88 da Constituição da 

República de Moçambique, 
para além do compromisso que 
o mesmo tem com os estudan-
tes deste centro de Recursos”. 
“O encerramento”, prossegue a 
missiva, “do CRV surge numa 
altura em que o país atravessa 
uma crise financeira e que os 
estudantes frequentavam o en-
sino superior com despesas su-
portadas pelos magros salários 
ficando, desta forma, bastante 
prejudicados pela decisão de 
encerramento do mesmo por 
V. Excia, sem tomar em con-
sideração os danos financeiros 
que causam aos sacrificados 
estudantes, pelo que deveriam 
reconsiderar a vossa decisão”. 
Em jeito de esclarecimento a 
instituicao disse em comunica-
do que  “o Instituto Superior 
Monitor vem, por este meio, 
informar que vai encerrar o 
Centro de Recursos de Vi-
lankulo. Os estudantes afectos 
poderão receber o devido apoio 
através do Centro de Recursos 
da Maxixe ou da sede em Ma-
puto”.

PUBLICIDADE

•	 Impotência sexual
•	 Diabete                                                                                              
•	 Estómago                                                    
•	 Reumatismo
•	 Tensão alta e baixa
•	 Anemia, hemorragia
•	 Gonoreias, Sifilis
•	 Deixar de beber e fumar
•	 Dores de coluna dores de 

coração
•	 Memoria escolar
•	 Subir de cargo
•	 Recuperação de amor perdido
•	 Mulher ter sorte de homens
•	 Negócios
•	 Amor, serviço e no lar
•	 Defesa do corpo e da casa
•	 Marido ou esposa que fugiu 

para fazer voltar 
•	 Marido que não fica em casa 

para voltar
•	 Cancro rins soluço
•	 Ferrida dentro da barriga

•	 Ferida incuravel
•	 Elefantiase
•	 Aumentar o sexo
•	 Êxito nos exames
•	 Marido escutar esposa
•	 Tirar xipocos
•	 Quem foi mandado embora 

do cargo fazer voltar
•	 Problemas espirituais
•	 Masturbação prolongada
•	 Conceber
•	 Útero corrimento
•	 Hemoroide
•	 Tuberculose
•	 Asma
•	 Trombose
•	 Pessoas que fazem xixi na 

cama
•	 Fazer crescer a parte do 

homem que é pequena para 
ser grande para qualquer 
medida que a pessoa quiser, 
largura e cumprimento

Endereço : Sita perto da Igreja São Cipriano, Paragem Tendinha
Contacto : 848903009 / 871726650 / 827637037

Doutor Kafukoka

MEDICO TRADICIONAL ESPECIALISTA 
QUE TRATA PESSOAS QUE SFREM DE :
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Governo encerra comportas da barragem dos Pequenos Libombos
As autoridades moçambicanas fecharam, terça-feira, as comportas da barragem dos Pequenos Libombos, 

no rio Umbelúzi, uma medida que visa economizar a água e, consequentemente, aumentar a quantidade 
desta naquele reservatório.nacional

Cerca de 17 mil candidatos a emprego e 
auto-emprego serão formados na capital

A capital do país acolheu, se-
mana passada, o lançamento 
da marca BCX, a cerimónia 
foi dirigida pelo Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Ensi-
no Superior e Técnico-Profis-
sional, Jorge Nhambiu, que 
avançou que o desenvolvimen-
to depende, cada vez mais, 
da maximização do uso e do 
domínio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TICs) e, Moçambique não 
pode estar alheio à esta reali-
dade.
Falando aquando do lança-
mento da marca BCX Jorge 
Nhambiu disse que o lan-
çamento da marca BCX no 
mercado moçambicano, deve 
trazer valores, de forma sa-
tisfatória, a qualidade de 
provedores de serviços de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs).
Pois, no entender deste go-
vernante esta geração está 
profundamente marcada pela 
revolução das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TICs) e pela Sociedade Glo-
bal de Informação, que tem na 
Internet o expoente mais alto, 
através da qual a informação e 

o conhecimento circulam com 
uma rapidez, que afecta todos 
os aspectos da vida e da acti-
vidade económica, política e 
sociocultural.
Para Nhambiu no mundo 
contemporâneo, o desenvol-
vimento depende, cada vez 
mais, da maximização do uso 
e do domínio das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TICs) e, Moçambique não 
pode estar alheio à esta reali-
dade;
Em reconhecimento desta re-
alidade, segundo Nhambiu o 
Governo aprovou, vários ins-
trumentos, e recentemente, ti-
ver lugar a aprovação da nova 
“Lei de Telecomunicações”, da 
“Lei de Transacções Electróni-
cas”, e encontra-se, igualmen-
te, em processo de revisão a 
“Política de Informática” e a 
elaboração da “Estratégia de 
Banda Larga”, com a dispo-
nibilização dos instrumentos 
jurídicos acima apontados e 
implementação de iniciativas 
afins, acredita-se que estão 
criadas as condições para que 
empresas de base tecnológica.
“Como Governo, estamos 
conscientes que tanto o sector 

privado, quanto o público, en-
frentam hoje desafios e neces-
sidades de adoptar ferramen-
tas tecnológicas cada vez mais 
dinâmicas que visam aumen-
tar a produtividade e a efici-
ência na prestação dos seus 
serviços”, disse.
Assim, o governo espera que 
a BCX tenha um papel cada 
vez mais activo na formação 
de recursos humanos na área 
de Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs), capa-
zes de satisfazer as exigências 
do desenvolvimento tecnoló-
gico, integrando estudantes 
finalistas para estágios e, par-
ticipando em outras acções 
ligadas ao fortalecimento do 
conhecimento prático e ino-
vação da juventude moçambi-
cana. Só assim é que se pode 
garantir a liderança hoje e 
amanhã.    

Aida Matsinhe

Moçambique não pode estar alheio ao desenvolvimento tecnológico

Um total de 16.879 cida-
dãos, de diferentes con-
textos sociais e faixas 
etárias, mas maioritaria-
mente jovens entre os 15 e 
35 anos, vão beneficiar de 
cursos de formação profis-
sional em diversas espe-
cialidades, ao longo do ano 
em curso, tendo em conta 
a promoção do emprego e 
do auto-emprego.

A meta é do Go-
verno da Cida-
de de Maputo, 
cuja coordenação 
e implementa-

ção está a cargo do Instituto 
Nacional do Emprego e For-
mação Profissional (INEFP), 
Delegação da cidade capital 
do país, anunciada pela Direc-
tora do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social da Cidade de 
Maputo, Adelaide de Noronha 
Jantar, durante as cerimónias 
do início do ciclo de forma-
ção profissional para este, que 
tiveram lugar no Centro de 

Formação Profissional para o 
Sector Terciário de Malhazi-
ne, no Distrito Municipal de 
Kamubukwane, que contou, 
igualmente, com a presença do 
Director distrital de Educação, 
em representação do Vereador 
do Distrito Municipal de Ka-

mubukwane, o Presidente do 
Conselho Provincial da Juven-
tude da Cidade de Maputo, 
líderes comunitários, forman-
dos, entre outros convidados.
Participaram, também, 248 
jovens representantes de cen-
tros de formação profissional 

privados da cidade, beneficiá-
rios de kits de auto-emprego, 
bem como formadores priva-
dos, tendo como objectivo da 
sua presença a partilha da sua 
experiência com os participan-
tes e incentivá-los a aderir ao 
auto-emprego.
No que concerne aos empregos 
a serem promovidos este ano 
na capital do país, o INEFP 
planificou como meta 29.197 
beneficiários, em diversos sec-
tores de actividade económi-
ca, desde as colocações dos 
centros de emprego públicos e 
agências privadas de emprego 
até às colocações directas nas 
empresas que este ano abrirão 
vagas para o recrutamento de 
mão-de-obra, com destaque 
para a nacional.
O INEFP na cidade de Mapu-
to ministra, entre outros, cur-
sos das áreas de electricidade 
auto, electricidade instaladora, 
manutenção industrial, mecâ-
nica de manutenção industrial, 
serralharia mecânica, soldadu-
ra, informática, electrónica, hi-
giene e segurança no trabalho 
(HST), hotelaria e turismo, 
secretariado executivo, conta-
bilidade e administração. 

Jorge Nhambiu

Depois do rinoceronte por cau-
sa dos cornos e do elefante pelo 
marfim, uma nova espécie muito 
menos exótica sofre na África os 
estragos da demanda asiática: o 
burro, cada vez mais cobiçado na 
China pela pele que é atribuída a 
propriedades curativas.
Perante a escassez de burros no 
mercado nacional devido à ex-
ploração, os chineses recorrem ao 
continente africano para comer-
cializar peles deste equino e po-
der seguir fabricando o “E jiao”.
Obtido após ferver a pele e ven-
dido em pó ou em tabletes, o “E 
jiao” é uma gelatina utilizada na 
medicina tradicional chinesa para 
prolongar a vida e melhorar a 
pele e o desempenho sexual, cada 
vez mais popular entre a crescen-
te classe média do gigante asiá-
tico.
Devido à popularidade deste qua-
drúpede nas zonas rurais, e à po-
rosidade de alfândegas frequente-
mente corruptas, a África é um 
dos lugares preferidos dos comer-
ciantes chineses que importam 
massivamente pele para fabricar 
esse produto milenar.
Os efeitos nas comunidades ru-
rais são devastadores. Os bur-
ros são fundamentais para que 
o povo transporte lenha e água, 
para a agricultura”, disse Ash-
ley Ness, inspectora da Highveld 
Horse Care Unit, que combate os 
massacres ilegais de equinos na 
África do Sul.
Estas redes obtêm os animais 
roubando-os aos seus proprie-
tários ou os adquirem de donos 
necessitados de dinheiro rápido. 
Uma pele de burro inteira como 
um tapete, sem buracos, pode ser 
vendida depois na China por cer-
ca de 500 euros.
“Muitas vezes deixam abandona-
dos os corpos e a carne”, afirmou 
Ness, acrescentando que o trans-
porte desde a África do Sul é fei-
to habitualmente por navio do 
porto de Durban e sem nenhum 
controlo alfandegário.
Países como Níger e Burkina 
Fasso proibiram em 2016 a ex-
portação da pele de burro à Chi-
na depois que dezenas de milha-
res de equinos foram sacrificados. 
Outros governos, como os do 
Quénia e Botswana, optaram por 
abrir criadouros para suprir a de-
manda chinesa de forma legal.

 AIM

Medicina chinesa ameaça 
burros em África
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PR destaca a inclusão da mulher para 
o desenvolvimento do País

Mulheres exaltam as conquistas do Destacamento Feminino 

A experiência do Desta-
camento Feminino provou 
que, sem a inclusão da 
mulher, as possibilidades 
do sucesso e sustentabi-
lidade dos ganhos desta 
governação serão miti-
gadas, disse o estadista 
moçambicano, Filipe Nyusi 
aquando das celebrações 
do 50º aniversário do 
Destacamento Feminino, 
assinalado no passado dia 
4 de Março. 

Aida Matsinhe

O País parou sema-
na passada para 
render homena-
gem às mulheres 
que de arma em 

punho juntaram-se à luta de 
libertação nacional, num am-
biente de festa e com o senti-
mento de missão cumprida, os 
moçambicanos exaltaram os 
ganhos da mulher desde a luta 
de libertação nacional até aos 
dias que correm.    
A cerimónia teve o seu início 
na praça do Destacamento Fe-
minino e seguiu-se ao circuito 
Repinga onde depois, dos tes-
temunhos da  combatente da 
luta de libertação nacional e 
Coronel na Reserva,  Marina 
Pachinuapa, e o combatente 
Salésio Nalianpipano, o esta-
dista moçambicano orientou 
um comício. 
Na ocasião, foram distinguidas 
seis figuras que se destacaram 
na luta pela emancipação da 

mulher, incontornáveis na his-
tória de Moçambique, nome-
adamente,  Eduardo Mondla-
ne, Samora Machel, Joaquim 
Chissano, Armando Guebuza, 
Salésio Nalianpipano e Ma-
tias Lingone.
Falando à nação moçambica-
na, Nyusi deixou ficar que a 
experiência do Destacamento 
Feminino provou que, sem a 
inclusão da mulher, as possi-
bilidades do sucesso e susten-
tabilidade dos ganhos da sua 
governação serão mitigadas.
Para Nyusi a criação e par-
ticipação do Destacamento 
Feminino representou o pre-

lúdio de uma ampla frente 
para emancipação da mulher 
moçambicana.
E foi mais longe afirmando 
que “podemos assim afirmar 
que o Destacamento Femi-
nino é a expressão sólida de 
todas as manifestações eman-
cipatórias da mulher moçam-
bicana ao longo da história 
da luta anti-colonial, que ex-
prime a inequívoca determi-
nação da mulher em ser par-
te activa na construção do 
nosso destino comum”.
Para Nyusi, a história de 
Moçambique ensina que para 
a génese do Destacamento 

Feminino, o caminho percor-
rido não foi fácil. Porém, os 
seus frutos foram fundamen-
tais para o processo de con-
solidação da Luta Armada de 
Libertação Nacional. 
Outrossim, foi graças ao seu 
contributo que a Frelimo 
conseguiu mobilizar a popu-
lação para uma guerra pro-
longada e conseguiu preparar 
política e militarmente para 
a guerrilha, outros homens e 
mulheres.
“O sentido da missão sacrifi-
cava a nossa mulher”, reco-
nheceu o estadista moçambi-
cano que de seguida disse, “é 

por isso que cinquenta anos 
depois, curvamo-nos perante 
as mulheres do Destacamen-
to Feminino, por terem su-
portado as piores provações 
e privações durante a luta 
armada e acima de tudo, por 
terem vencido essas prova-
ções e essas privações”.
Segundo o estadista moçam-
bicano,  hoje, a melhor forma 
de honrar o sacrifício de mu-
lheres como: Josina Machel, 
Marcelina Chissano, Marina 
Pachinuapa, Filomena Na-
chake, Mónica Chitupila, 
Deolinda Guezimane, Emília 
Daússe e tantas outras, vivas 
e falecidas, é continuarmos a 
trabalhar para a materializa-
ção da sua visão, do seu so-
nho.
 “Somos assim cobrados a 
transformar os sonhos des-
sas mulheres em nossos pró-
prios sonhos. Cinquenta anos 
depois, é tempo de honrar o 
bastão por elas passado”, dis-
se. 
No entender do Presidente 
da República, “a mudança de 
atitude é a chave e o cami-
nho a percorrer, se quisermos 
alcançar o nosso desiderato”, 
daí que deve-se abandonar 
atitudes que tornam as me-
ninas resguardadas e os rapa-
zes afirmativos.
Deve-se encontrar algum 
equilíbrio na forma como as 
mulheres se inscrevem na his-
tória de Moçambique, como 
povo moçambicano e incenti-
var as meninas a perseguirem 
o seu sonho pelas ciências 
exactas e pela tecnologia, não 
o abraçar das ciências con-
sideradas não exactas, como 
regra feminina.

Depois do desfile, as mulheres 
exaltaram os ganhos assinala-

dos desde a altura da criação 
do Destacamento Feminino 
até aos dias que correm e re-
conhecem que a coragem e 
dedicação das primeiras 25 
mulheres que lutaram lado a 
lado com os homens na busca 
da libertação de Moçambique 
foram fundamentais para os 
resultados hoje alcançados. 
Dirigindo-se aos presentes, em 
jeito de retrospectiva, Marina 
Pachinuapa, também conhe-
cida por Mário, no campo de 
batalha, avançou que na al-
tura, quando as 25 mulheres 
juntaram-se aos homens na 
Tanzânia teria havido muita 
resistência por parte da ala 
masculina, que acreditavam 
que a presença feminina só 
iria atrapalhar as suas acções. 

Mas, a determinação destas 
raparigas levou a mudança 
de pensamento. Na ocasião, 
Pachinuapa apelou a camada 
juvenil a abraçar a causa na-
cional e a amar o país.
Por sua vez, a jovem Mónica 
Nido, com um olhar atento a 
causa das mulheres e do país 
disse que os desafios que a mu-
lher moçambicana enfrenta 
hoje, estão ligados a formação, 
bem-estar económico e, reco-
nheceu os feitos das mulheres 
que de arma em punho, luta-
ram lado a lado com os ho-
mens.
“ Hoje o desafio é libertar o 
país da pobreza, dos casamen-
tos prematuros e outros males, 
e a mulher é uma peça impor-
tante nessa luta”, avançou. 

Por sua vez, Alice Abreu, di-
rectora da saúde da cidade de 
Maputo, falando dos ganhos 
e desafios do seu sector disse 
que o sector da saúde ao nível 
da cidade de Maputo, tem re-
gistado ganhos significativos 
na emancipação da mulher e a 
título de exemplo, hoje a cida-
de de Maputo conta com cerca 
de três mil duzentos funcioná-
rios, dos quais 57 por cento são 
Mulheres, que a todos os níveis, 
no seu dia-a-dia dão a sua con-
tribuição na melhoria das condi-
ções da qualidade e eficiência na 
área da saúde.
Em relação aos desafios, a fonte 
disse que “sabemos que a mu-
lher hoje, já não é mulher do 
antigamente que só ficava em 
casa, hoje já temos mulheres 

que são enfermeiras, medicas, 
agentes de serviços e tem se evi-
denciado pelo trabalho de quali-
dade que prestam aos utentes”.
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Líderes religiosos, representan-
tes de organizações não governa-
mentais e jornalistas angolanos 
realizaram na última Quarta-fei-
ra (1), um Fórum sobre o papel 
da sociedade civil e da imprensa 
para a credibilidade das eleições.

Foram prelectores o secretário 
de Estado do Ministério da Ad-
ministração do Território, Adão 
de Almeida, o consultor Augus-
to Santana, o reverendo Ntony 
Nzinga e o jornalista Ismael Ma-
teus

No debate ficou evidente que 
continuam as queixas e descon-
fianças em relação à credibilida-
de e transparência do pleito elei-
toral de Agosto.

Isaías Samakuva, presidente 
da UNITA, mostrou-se descon-
tente com as inaugurações de 
infra-estruturas em tempos de 
eleições.

“Conheço países que até três 
meses antes das eleições não po-
dem haver inaugurações”, disse.

Por seu lado, Adão de Almei-
da, secretário de Estado do Mi-
nistério da Administração do 
Território, entende que muitas 
das desconfianças têm como base 
o preconceito e que muitas vezes 
os partidos políticos não olham 
para o grau de organização in-
terna.

“Nunca vemos para o lado de 
cá, só vemos para o lado de lá, 
às vezes há processos mal ins-
truídos, nomes repetidos, é sem-
pre fácil ver para as coisas más, 
se olharem para as coisas boas 
desde 1992 para cá temos mais 
razões para nos orgulharmos”, 
sublinhou o governante.

Entretanto, José Patrocínio, 
coordenador da Omunga, ape-
la a um maior dialogo e obser-
vação de todos os interessados 
porque “é importante conver-
sar”.

Para o jornalista angolano, 
Ismael Mateus, os partidos po-
líticos devem ter uma interven-
ção mais activa para comunicar 
aos cidadãos as suas ideias e os 
programas eleitorais, se possível 
através das redes sociais.

Ao dissertar o tema “A mídia 
e eleições” lamentou o facto de, 
há poucos meses das eleições, 
não serem conhecidos os progra-
mas dos partidos. VOA

Transparência e credibi-
lidade nas eleições em 
debate em Angola

Insegurança força retirada de trabalhadores de assistência humanitária
A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que trabalhadores das agências humanitárias foram forçados a retirar-

se de algumas zonas do Sudão do Sul, por causa da insegurança, o que complica os esforços para ajudar cerca de 
100.000 pessoas afectadas.  internacional

Regime Sírio expulsa Estado Islâmico e 
recupera controlo de Palmira
Combatentes do grupo 
radical Estado Islâmico re-
tiraram-se de grande parte 
da cidade síria de Palmira, 
mas deixaram para trás 
inúmeras minas e tornaram 
difícil a progressão das 
forças governamentais.

As tropas sírias, 
apoiadas pelo exér-
cito russo, entraram 
na quarta-feira na 
cidade antiga de 

Palmira, depois de combates com 
o grupo extremista Estado Islâmi-
co (EI) que controla aquela cidade 
antiga situada no centro da Síria, 
segundo o Observatório sírio dos Di-
reitos do Homem (OSDH).
“O exército entrou num bairro do 
oeste de Palmira e tomou o controlo 
de uma parte desse sector”, disse à 
agência de notícias francesa AFP o 
director do Observatório Sírio dos 
Direitos Humanos (OSDH), Rami 
Abdel Rahman.
“Há combates e fortes bombarde-
amentos na cidade”, acrescentou 
Abdel Rahman que um pouco an-
tes tinha dito que as forças leais ao 
presidente sírio, Bashar al-Assad, se 
encontravam na periferia da cidade.
Apoiadas por bombardeamentos 
aéreos e tropas russas no terreno, 
as forças governamentais sírias ten-
tam há semanas chegar a Palmira, 
avançando no deserto da província 

de Homs.
Os ‘jihadistas’ apoderaram-se de 
Palmira -- classificada pela UNES-
CO como património mundial da 
humanidade em Maio de 2015, des-
truíram os mais belos templos e le-
varam a cabo execuções em massa 
no teatro antigo.
Foram expulsos da cidade em Março de 
2016, mas recuperaram-na em Dezem-
bro.
A agência oficial síria Sana tinha já hoje 
noticiado a tomada de controlo do Mon-
te Hilal e de outras colinas em torno de 
Palmira pelo exército.
A UNESCO classificou como “crime de 
guerra” as mais recentes destruições do 
EI em Palmira, no tétraplo -- um mo-
numento de 16 colunas erigido no fim 
do século III -, e no interior do Teatro 
Romano, datado do século II.
Na última Quinta-feira de manhã, com-

batentes do grupo Estado Islâmico esta-
vam escondidos em bairros residenciais 
no leste da cidade, quando foram ataca-
dos, forçando a sua retirada.
“O Estado Islâmico retirou-se de uma 
grande parte de Palmira depois de ter 
colocado minas na cidade. Bombistas 
suicidas estão nos bairros do leste”, dis-
se Rami Abdel Rahmane, director da 
ONG.
“As forças governamentais ainda não 
foram capazes de entrar no centro da 
cidade ou nos bairros do leste”, disse à 
AFP.
Segundo o director da ONG, não há 
mais combatentes ‘jihadistas’ na princi-
pal parte da cidade antiga, situada no 
sudoeste da cidade, mas este sector está 
“muito minado”.
A cidade antiga de Palmira está inscrita 
na lista do património mundial da hu-
manidade.

Situada no centro do país, Palmira foi 
capturada em maio de 2015 pelos ‘jiha-
distas’ que destruíram os templos mais 
belos e levaram a cabo execuções em 
massa.
O Estado Islâmico foi expulso em Mar-
ço de 2016, mas retomou o controlo da 
cidade em Dezembro.
Apoiadas por tropas terrestres e por 
bombardeamentos aéreos russos, as 
forças governamentais sírias tentavam 
há várias semanas chegar a Palmira, 
avançando pelo deserto da província de 
Homs.
Entretanto, ainda na semana passada 
aviões russos bombardearam combaten-
tes apoiados pelos Estados Unidos em 
várias pequenas localidades do norte da 
Síria, acreditando se tratar de forças do 
grupo Estado Islâmico que se encontra-
vam na área - afirmou um general ame-
ricano na quarta-feira, noticiou a AFP.

O Governo britânico perdeu, 
esta quarta-feira, uma votação 
sobre a lei para ativar a saí-
da do Reino Unido da União 
Europeia, com a Câmara dos 
Lordes a insistir para que os 
ministros salvaguardem o di-
reito de os cidadãos da UE 

ficarem no país depois do Bre-
xit.
Um total de 358 membros 
da câmara alta do parlamen-
to britânico votou a favor de 
uma proposta de emenda à lei 
para que o governo apresen-
te propostas para proteger os 
direitos dos cidadãos da UE 
residentes no Reino Unido 
no espaço de três meses após 
a ativação do artigo 50.º do 
Tratado de Lisboa.
Contra a emenda, propos-
ta pela trabalhista Dianne 
Hayter mas apoiada pelos Li-
berais Democratas, votaram 
256 “lordes”, o que resulta 
numa diferença de 102 votos.
Este resultado significa que, 
após o fim da discussão na 
Câmara dos Lordes, a pro-

posta de lei vai voltar à Câ-
mara dos Comuns, que terá 
de discutir e aprovar, ou não, 
esta emenda, e devolver a 
proposta de lei de novo à câ-
mara alta.
A Lei da União Europeia 
(Notificação de Saída) foi 
aprovada com maioria na Câ-
mara dos Comuns mas, para 
receber o carimbo real que a 
torna lei, a forma do conte-
údo tem de ser votada pelas 
duas câmaras.
O processo legislativo faz 
com que propostas de altera-
ção circulem como uma bola 
de “ping-pong”, termo pelo 
qual é conhecido a alternân-
cia, até ser encontrado um 
consenso.
O governo mostrou-se “de-

sapontado” com a derrota, 
vincando que a lei tem o ob-
jetivo simples de pôr em prá-
tica a vontade da maioria dos 
eleitores, que votou no refe-
rendo de 23 de junho a favor 
da saída da UE e iniciar as 
negociações com Bruxelas.
Um porta-voz reagiu à derro-
ta, reiterando que o executi-
vo “quer garantir os direitos 
dos cidadãos europeus que já 
estão a viver no Reino unido, 
e o os direitos dos nacionais 
britânicos que vivem nos ou-
tros estados-membros o mais 
cedo possível”.
Apesar deste percalço, o Do-
wning Street mantém o final 
do mês como prazo para ac-
tivar o artigo 50 do Tratado 
de Lisboa.

Câmara dos Lordes vota para que 
europeus possam ficar no país depois do Brexit
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PROMOVENDO A INCLUSÃO FINACEIR A E  A

VALORIZ AÇ ÃO DO ME TIC AL

O Banco de Moçambique comunica a todos os interessados e ao público em geral que 

as informações difundidas sobre o Moza Banco pelas redes sociais não correspondem 

a verdade e atentam contra a estabilidade e capacidade �nanceira da instituição. Com 

o objectivo de repor a verdade dos factos e em resposta às referidas mensagens, 

informa o seguinte: 

1. O processo de recapitalização do Moza Banco, S.A., está a decorrer segundo o 

cronograma aprovado em Assembleia-Geral, estando a instituição a funcionar 

normalmente, sob a intervenção do Banco de Moçambique e liderança de um 

Conselho de Administração provisório;

2. Pelas razões acima evocadas, o Banco de Moçambique não vê qualquer sinal de 

alarme em relação à estabilidade presente e futura do Moza Banco, S.A., apelando 

assim aos clientes a manter, com tranquilidade, o seu relacionamento com o 

banco. 

A estabilidade do sistema �nanceiro e o reforço da con�ança no futuro do Moza Banco 

são os principais objectivos do processo de recapitalização ora em curso.

COMUNICADO 

Assinatura ilegível

Maputo, 02 de Março de 2017

PUBLICIDADE
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nacional
População prisional atingiu máximo dos últimos três

De acordo com Presidente do Tribunal Supremo (TS), Adelino Muchanga a superlotação nas cadeias está a ter con-
sequências negativas no que tange a reabilitação dos reclusos, garantias dos direitos humanos e nos custos para o 
estado. A prisão preventiva e a morosidade no julgamento dos processos com réus presos são as principais causas.

PUBLICIDADE

A Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM) e o 
Instituto para a Promoção 
de Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME) estão a 
trabalhar em parceria para 
garantir a cotação das 
Pequenas e Médias Empre-
sas.

Para o efeito, foi assi-
nado recentemente, 
em Maputo, um me-
morando de entendi-
mento pelo Presidente 

do Conselho de Administração da 
BVM, Salim Valá, e o Director-Ge-
ral do IPEME, Claire Zimba.
Assim, os funcionários do IPEME 
vão beneficiar de uma formação 
para solidificar os seus conhecimen-
tos sobre a bolsa, que deverão ser 
posteriormente partilhados com as 
PME’s. 
Falando durante o evento, Valá ex-
plicou que as duas instituições pre-
tendem promover o financiamento 
das Pequenas e Médias Empresas 
no país.
Pretende-se ainda, no âmbito do 
memorando, assegurar que as 

PME’s resolvam um dos principais 
problemas que enfrentam, que é o 
acesso a financiamentos.
“Este esforço conjunto visa assegu-
rar o fortalecimento das PME’s em 
Moçambique”, disse a fonte.
Este é uma acção que já vem sendo 
articulada pelas duas instituições 
desde 2009. Devido ao alto valor de 
capital exigido, muitas PME’s esta-
vam vedadas de ver as suas acções 
transaccionadas na bolsa. 
Entretanto, desde 2009, as PME’s 
tiverem a possibilidade de ver as 
suas acções transaccionadas na 
BVM, através da criação de um 
novo mercado direccionado a elas.
Para fazerem parte do novo merca-

do, as PME’s deveriam apresentar 
um capital mínimo de quatro mi-
lhões de meticais (cerca de 57 mil 
dólares ao câmbio corrente), nove 
meses de contas auditadas e publi-
cadas e cinco por cento de expres-
são de capital.
Por isso, apenas as grandes empre-
sas tinham acesso, pois eram exigi-
dos 16 milhões de meticais de valor 
de capital algo que era impossível 
para as PME’s moçambicanas. 
Estes requisitos foram revogados 
em 2009. Contudo, mesmo depois 
de se criarem facilidades para as 
PME’s, Valá lamenta o facto de ne-
nhuma PME fazer parte da bolsa.”

 AIM

Bolsas de Valores e IPEME querem 
entrada de pequenas e médias empresas

IGT suspende 
34 trabalhadores na SASOL
Um total de trinta e quatro 
trabalhadores, de diferentes 
nacionalidades estrangeiras, 
encontram-se suspensos, por 
ordem da Inspecção-Geral do 
Trabalho (IGT), desde on-
tem, na empresa SASOL, em 
Inhambane, por terem sido en-
contrados a laborar naquela fir-
ma ilegalmente, no concernente 
ao emprego de mão-de-obra es-
trangeira em Moçambique.
A suspensão aconteceu no âm-
bito da Campanha Nacional de 
Inspecção ao Sector Mineiro e 
à Construção Civil, que teve 
início no dia 20 de Fevereiro 
do corrente ano. Uma briga-
da da IGT realizou uma visi-
ta de trabalho à Província de 
Inhambane, tendo, entre outras 
actividades, escalado a Empre-
sa Sasol, localizada no Distrito 
de Inhassoro. Durante o traba-
lho inspectivo realizado foram 
detectados 34 trabalhadores 
estrangeiros, em situação labo-
ral ilegal, sendo que 17 destes 
trabalhadores foram surpre-
endidos na empresa Sasol Pe-
troleum Temane, Lda, todos 
de nacionalidade sul-africana. 
Deste número, 6 trabalhadores, 
não obstante terem apresenta-

do atestados de contratação no 
regime de quota, não reuniam 
condições para o exercício da 
actividade pois, a empresa já 
tinha esgotado a quota a que 
legalmente tem direito, daí que 
deveriam ter solicitado auto-
rização da Ministra do Tra-
balho, Emprego e Segurança 
Social, enquanto os outros 11 
trabalhadores não apresenta-
ram nenhum documento que os 
autoriza a trabalharem em Mo-
çambique. Na ocasião, o empre-
gador referiu que, dos 11 traba-
lhadores, 10 estão a laborar em 
regime de curta duração e 1 em 
regime de prestação de serviço, 
contudo não apresentou nenhu-
ma autorização de trabalho que 
lhes habilita a laborar no país.
Os restantes 17 trabalhadores 
foram flagrados na empresa 
Sasol Petroleum Mozambique, 
Lda, também sem nenhuma 
autorização de trabalho, ten-
do sido todos suspensos. Nes-
ta empresa foram encontrados 
trabalhadores de nacionalidade 
britânica, iraniana, canadiana, 
brasileira, americana e sul-afri-
cana. Como consequência, to-
dos os trabalhadores ilegais fo-
ram imediatamente suspensos.

Salim Valá
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Na sequência da implementa-
ção do seu compromisso com a 
ética, a integridade e a transpa-
rência, em todos os seus negó-
cios, o Grupo Odebrecht foi au-
torizado pelo Ministério Público 
Federal do Brasil a celebrar e 
renovar contratos com institui-
ções públicas e privadas.

A Odebrecht tem vindo a im-
plementar todos os mecanismos 
de controlo interno e externo 
para prevenir e mitigar a proba-
bilidade de ocorrência de quais-
quer desvios, começando pelo 
rígido Programa de Compliance 
aplicável a todos os negócios do 
Grupo, em todos os países onde 
está presente.

Com efeito, o Ministério Pú-
blico Federal do Brasil tem 
emitido, através de certidões, 
declarações a terceiros sobre os 
compromissos que a Odebrecht 
assume perante a Justiça do 
Brasil, dos Estados Unidos e da 
Suíça.

Dentre estes compromissos, 
destacam-se o de adoptar as 
melhores práticas de Integrida-
de, Ética e Transparência e o 
de sujeitar-se ao monitoramento 
independente relativo a tais prá-
ticas.

Alguns dos destinatários dos 
certificados emitidos são: o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social – BNDES, a 
Petrobrás e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e é resultado 
do Acordo de Leniência firmado 
entre a Odebrecht e o Ministério 
Público Federal, já devidamente 
homologado pela 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do órgão.

Ficam assim criadas as condi-
ções para a retomada do curso 
normal das relações empresariais, 
nomeadamente a celebração e a 
renovação de contratos da Ode-
brecht com terceiros, incluindo 
instituições financeiras públicas e 
privadas, e clientes, também pú-
blicos e privados, actuais ou em 
prospecção.

Em paralelo, a Odebrecht no 
Panamá, responsável pela cons-
trução da linha dois do metro 
daquele País, em parceria com 
a empresa espanhola FCC, num 
Projecto de dois biliões de dóla-
res norte-americanos, apresentou 
a documentação necessária aos 
bancos internacionais para o fi-
nanciamento de 1,8 bilião de dó-
lares do Projecto.

Estes recursos vão financiar a 
conclusão das obras do metro do 
Panamá, que se encontra em cer-
ca de 33 por cento de progresso 
físico.

Com instituições públicas e 
privadas: Ministério Público 
brasileiro autoriza Odebrecht 
a celebrar contratos

Moza Banco garante que recapitulação decorre dentro das expectativas
O Moza Banco assegura que a sua recapitulação tem evoluído dentro das expectativas, assegurando que a instituição está a 
funcionar normalmente. Num comunicado visando denunciar alegadas informações difamatórias sobre a sua situação, o Moza 

Banco diz que conseguiu recuperar os índices de confiança no mercado e com o público em geral.economia

Com a economia de rastos, Governo 
aponta baterias para o gás e petróleo

Numa altura em que se 
regista uma ligeira recu-
peração dos preços dos 
principais produtos de 
exportação no mercado 
internacional, o governo 
começa a apontar as 
suas baterias na indústria 
extractiva como parte de 
solução dos problemas 
económicos que o país 
atravessa. 

Reginaldo Tchambule

Apesar do custo de 
vida continuar 
insuportável, o 
Primeiro-minis-
tro, Carlos Agos-

tinho do Rosário considera 
que o país está a registar uma 
tendência económica animado-
ra devido a algumas medidas 
macro-económicas que estão a 
consolidar o aumento das re-
ceitas de exportação. 
É nesse sentido que o governo 
pretende aproveitar a recupe-
ração dos mercados para agi-
lizar os projectos de explora-
ção de petróleo e gás na bacia 
de Rovuma, para aumentar a 
captação de divisas. O gover-
no diz estar a trabalhar com 
as multinacionais para o ar-
ranque dos projectos da área 

quatro.
De acordo com o Primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário que falava a jorna-
listas na última Quarta-feira, 
este ano é esperado aumento 
dos investimentos na indústria 
extractiva em relação ao ano 
passado, sobretudo, na pro-
dução e exportação do carvão, 
tendo em conta o aumento dos 
preços no mercado internacio-
nal, embora de forma tímida.
Segundo ele, o governo espera, 
igualmente, que os investido-
res da área quatro tomem a 
decisão final de investimento 
ainda neste primeiro semestre.
“No que diz respeito a explo-
ração de gás natural, o re-
assentamento no Afugí, em 
Cabo Delgado vai arrancar no 
semestre em curso e a decisão 
final de investimento para a 
plataforma GNL flutuante é 
normal que seja tomada ainda 
no decurso deste semestre, o 
que significa que, os dinheiros 
foram mobilizados, as obras 
começam e a economia cresce 
tanto em Cabo Delgado, assim 
como em todo o país”, vatici-
nou Do Rosário.
Ainda no decurso do primeiro 
semestre, o governo espera que 
os contratos para a concessão 
de cinco áreas, ao abrigo do 
concurso número cinco pos-
sam ser uma realidade, o que 
vai permitir a entrada de mais 
operadores nacionais com ca-
pacidade técnica e financeira.
Do Rosário justifica o atraso 
na tomada da decisão final de 

investimento no bloco quatro 
com a necessidade de se efec-
tuar um trabalho de articula-
ção entre o consórcio das mul-
tinacionais ANI com a Galp e 
o consórcio chinês que neces-
sitavam de mais tempo para 
avaliar as condições de inves-
timento, os riscos do financia-
mento, entre outros.
“Neste momento tanto a Eni, 
como a Galp já tomaram a 
sua decisão, faltando somente 
o grupo chinês e estamos es-
perançosos que estes procedi-
mentos vão ter um desfecho 
positivo, de forma que nos 
próximos dois ou três meses 
a decisão de investimento seja 
tomada porque o interesse 
existe”, revelou.
“Iniciamos o ano com tendên-
cias animadoras sob ponto de 
vista da estabilidade, quer do 
ponto de vista político, quer 
do ponto de vista económico, 
no entanto, estamos cientes 
dos desafios que se nos coloca, 
dentre as quais o restabeleci-
mento da paz e consolidação 
das contas públicas”, referiu, 
projectando uma recuperação 
rápida da economia do país.
Todavia, o grande desafio sob 
ponto de vista económico, se-

gundo o PM é criar condições 
para que a divida pública seja 
sustentável, para que se pos-
sam criar condições para fi-
nanciar o programa quinque-
nal.
A nível internacional, segundo 
Agostinho do Rosário, o gran-
de desafio é recuperar a con-
fiança dos parceiros de coope-
ração internacional, que ficou 
abalada depois da descoberta 
das dívidas ocultas.
“Iniciamos o ano 2017 com 
tendências animadoras, porque 
as variáveis macro-económicas 
estão a comportar-se na di-
recção que nós já prevíamos, 
quando fomos à Assembleia da 
República aprovarmos o PES 
(Plano Económico e Social) e 
o Orçamento do Estado” ga-
rantiu.
Para sustentar esta confiança, 
Carlos Agostinho do Rosário 
deu como exemplos, o compor-
tamento da inflação e da taxa 
de câmbio actual. 
“A inflação tem tendências 
a baixar. Dos 27% registados 
em Novembro, estamos actu-
almente nos 20,6%. O Metical 
ainda mantém a tendência da 
estabilidade. A taxa de câmbio 
dos cerca de 80Mt o dólar em 
Outubro, estamos, neste mo-
mento, nos 70 Meticais” exem-
plificou. Apesar destes indica-
dores, Do Rosário diz que ainda 
há necessidade de se empreen-
der “esforços ao nível macro-
-económico e de produção, para 
que a inflação reduza cada vez 
mais e que o custo de vida seja 
acessível.
Segundo o PM as medidas ma-
cro-económicas em curso estão 
a consolidar o aumento das re-
ceitas de exportação. Neste mo-
mento o país tem divisas para 
cerca de 5 meses de importações 
de bens e serviços não factoriais 
e garantir que a economia fun-
cione devidamente.
Segundo ele, a aposta no tu-
rismo, na agricultura, um dos 
pilares da governação do Pre-
sidente Nyusi e na produção de 
energia para o consumo interno 
e exportação, com a entrada 
em funcionamento das centrais 
de Mavuze e Chicamba podem 
dinamizar a recuperação da 
economia.

No ano passado após a desco-
berta das dívidas ocultas, par-
ceiros de apoio programático 
ao orçamento do Estado sus-

penderam o financiamento, ao 
mesmo tempo que o FMI can-
celou o pagamento da segunda 
tranche de um empréstimo que 

Aposta na capacidade interna 
para financiar a despesa pública
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A CCT-Comissão Consultiva 
do Trabalho reuniu-se, semana 
finda, em Maputo, na sua 1ª 
sessão plenária deste ano, para 
apreciar o balanço do desempe-
nho económico e social referen-
te ao ano passado e fazer pers-
pectivas para 2017, cujo debate 
sustentará o processo de fixação 
dos salários mínimos sectoriais 
a vigorarem a partir de 1 de 
Abril.

O Balanço do Plano Econó-
mico e Social (PES) de 2016, 
apresentado na ocasião, indica 
o registo de um crescimento do 
PIB-Produto Interno Bruto em 
três por cento e uma inflação 
média de 19.9 por cento. O cres-
cimento real do PIB situou-se 
em 3.3 por cento. 

No capítulo das perspectivas, 
para 2017, o balanço projecta 
um crescimento económico de 
5.5 por cento. Prevê um aumen-
to do custo de vida, que conti-
nuará a representar um grande 
desafio para o tecido económico 
e social do País, com a projec-
ção de uma taxa de inflação de 
15.5 por cento.

A presidente da CCT e si-
multaneamente ministra do 
Trabalho, Emprego e Seguran-
ça Social, Vitória Dias Diogo, 
considerou, na ocasião que, o 
diálogo social é crucial para a 
mobilização de esforços de toda 
a sociedade e dos empregadores 
e trabalhadores na busca de so-
luções concertadas para os de-
safios que se apresentam, bem 
como para a consensualização 
das medidas a serem tomadas 
pelo Governo para o crescimen-
to económico e para a melhoria 
das condições de vida dos cida-
dãos.

A governante exortou às 
equipas negociais e às lideran-
ças das organizações, tanto dos 
empregadores como dos traba-

lhadores, para que o processo 
de negociação dos salários míni-
mos decorra num ambiente de 
fraternidade, serenidade, pon-
deração e discrição, de modo a 
que se encontrem, sem posições 
extremadas, nem radicalizadas, 
um equilíbrio entre a necessi-
dade do ajustamento salarial, a 
manutenção e criação de novos 
postos de trabalho e a sustenta-
bilidade das empresas.

“Temos que ter presente que 
neste processo todos necessita-
mos de uns e de outros. Não há 
ganhadores nem perdedores. O 
que nos deve nortear é o prin-
cípio de boa fé. As nossas nego-
ciações devem ser realizadas no 
fórum próprio e encaradas no 
pressuposto de dignidade que a 
missão nos exige, pois estamos 
a tratar de um direito sagrado 
e constitucional do Homem – o 
seu salário pelo trabalho que re-
aliza”, frisou Vitória Dias Dio-
go.

Ainda na sua primeira sessão 
plenária do ano, a comissão, que 
junta os empregadores, sindi-
catos e o Governo, analisou a 
informação sobre o processo de 
revisão da lei que cria os Tribu-
nais do Trabalho, no País, cuja 
apresentação esteve a cargo do 
Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos.

Importa salientar que a CCT 
tem estado a assumir um pa-
pel preponderante no debate 
e emissão de pareceres sobre 
diversas matérias, tendo, no 
ano passado, contribuído para 
a aprovação, pelo Governo, da 
regulamentação do trabalho 
portuário, regularização do tra-
balho em regime de empreitada, 
revisão do regime de contrata-
ção da mão-de-obra estrangeira 
e a revisão do regime de funcio-
namento das agências privadas 
de emprego.

Governo, empregadores e sindicatos 
ensaiam ajustamento salarial

No que diz respeito a situação 
político-militar, o Primeiro-mi-
nistro considera que estão a 
ser alcançados progressos assi-
naláveis para o alcance da paz 
efectiva, pois já foram criados 
todos os grupos integrantes do 
processo de diálogo político.
“Estamos a registar progres-
sos assinaláveis para o alcan-
ce da paz efectiva. Já ontem, 
(Terça-feira) foi criado o gru-
po de contacto, é o segundo 
passo, para além dos grupos 
especializados que foram cria-
dos e pensamos que com esses 
progressos, caminhamos na di-
recção de transformação das 
tréguas em paz efectiva” disse 
Carlos Agostinho do Rosário, 
destacando a seguir, o impacto 
deste clima.
Esses progressos, segundo o 
PM, são bons porque permi-
tem a normal circulação de 
pessoas e bens e só isso permi-
te que o crescimento económi-
co seja uma realidade.
“Para que não vivamos de tré-
gua em trégua. Todos nós so-
mos chamados a juntarmos es-
forços e trabalho para que essa 
paz, de facto, seja duradoura”, 
disse Agostinho do Rosário.
Recuperação da confiança com 
instituições financeiras inter-
nacionais
O Primeiro-ministro Carlos 
Agostinho do Rosário reiterou 

que a recuperação da confian-
ça com parceiros internacio-
nais continua a ser uma das 
prioridades do governo, por 
isso, está em curso e em bom 
caminho o processo de nego-
ciação com os credores e com 
o FMI com vista ao restabele-
cimento dos programas.  
“O processo está num bom 
caminho. Todos nós estamos 
interessados para que a audi-
toria seja concluída nos pra-
zos que foram acordados entre 
a PGR (Procuradoria-Geral 
da República) e a Kroll, como 
sabem, a conclusão está agen-
dada para Março (corrente) e 
só temos que aguardar sere-
namente pelos resultados da 
auditoria. As negociações com 
o FMI também correm. Es-
tamos a conversar” disse Do 
Rosário.
Para ele, o principal desafio 
nas negociações com o FMI 
é assegurar o equilíbrio entre 
as reformas que o país tem 
que fazer para a consolidação 
das políticas públicas, por um 
lado mas, também, assegurar 
para que os recursos para o 
Programa Quinquenal do Go-
verno não sejam afectados.
“Teremos que implementar 
reformas ao nível do sector 
público, empresas públicas, 
de uma forma que efectiva-
mente haja espaço para que 

tenhamos recursos para as 
áreas mais desfavorecidas, no-
meadamente educação, saúde, 
protecção social”, disse o PM.
Ainda de acordo com ele, tra-
zer a dívida pública para um 
nível de sustentabilidade, o 
que passa pela renegociação 
das dívidas mais problemá-
ticas, ou seja da Ematum, 
ProIndicus e MAM, que fo-
ram contraídas com o aval 
do governo sem a aprovação 
da Assembleia da República e 
nem visto do Tribunal Admi-
nistrativo.
“Nós queremos honrar com os 
compromissos que assumimos 
com os nossos credores mas, 
também, dentro do equilíbrio. 
Honrar os compromissos sim, 
mas também, de um lado, 
abrir espaço para que possa-
mos ter recursos que possam 
financiar as acções do Progra-
ma Quinquenal do Governo”, 
disse Do Rosário num tom fir-
me, assegurando que a men-
sagem já foi transmitida aos 
credores em Outubro, onde 
foi igualmente apresentada a 
situação macro-económica do 
país.
“Vamos continuar a trabalhar 
com eles para garantir que 
pagamos sim, mas também 
garantindo a implementação 
do nosso programa quinque-
nal”, finalizou.

visava controlar a inflação, si-
tuação que criou um grande 
défice orçamental na conta 
pública.
Para fazer face a este défice o 
governo teve que apostar na 
capacidade interna para pagar 
despesas correntes da conta 

pública e no meio dos apertos 
e alguns cortes conseguiu fe-
char o ano. 
Para este ano, o governo, que 
ainda não conseguiu convencer 
os parceiros, vai continuar a 
apostar na capacidade interna 
para financiar a despesa públi-

ca, estando, neste momento, 
apostado em dinamizar os me-
ga-projectos ainda pendentes.
“Nós no ano passado executa-
mos um orçamento com fun-
dos de receitas internas. Nós 
fomos capazes de sermos resi-
lientes no sentido de aumentar 

Caminhamos em direcção da 
transformação das tréguas em paz efectiva

a nossa colecta de receitas e 
conseguimos fazer com que o 
país se mantivesse em pé”, re-
velou o Primeiro-ministro, ga-
rantindo que o governo espera 
continuar a manter o esforço 
de contar em primeiro lugar 
com a capacidade interna.
“Se vier a capacidade externa 
tudo bem, mas vamos con-
tinuar a contar com a nossa 
capacidade interna de alocar 
os recursos que nós geramos 

da melhor maneira e mais efi-
ciente para gerar muito mais 
impactos. Cada Metical gera-
do deve ser gerido de forma a 
criar um efeito multiplicador 
na sociedade”, acrescentou.
Para tal, o governo está apos-
tado em aumentar a sua capa-
cidade de colecta de receitas 
e fazer os devidos ajustes na 
despesa pública para garantir 
que os recursos sejam alocados 
da melhor maneira.

Mesa que presidiu o encontro
Fo

to
: N

ilt
on

 C
um

be



26 Magazine independente Terça-feira   |   07 de Março 2017 

Magazinadas

Reuniu-se e discursou a classe 
que orienta a justiça moçambi-
cana, durante a abertura do ano 
judicial, e fez a sua reflexão so-
bre os passos dados ao longo de 
2016.
E naquele ano, os homens maus 
roubaram, sequestraram, viola-
ram, extorquiram e uma ínfima 
parte terá tido sorte de depor na 
justiça. Naquele mesmo ano, os 
homens bons lamentaram, foram 
vítimas de toda sorte da malda-
de que brota do homem mau, 
questionaram a eficácia da jus-
tiça moçambicana e uma grande 
parte deste grupo aguardou por 
uma justiça que nunca chegou a 
concretizar-se.
Um dia desses, em reconheci-
mento as limitações que assom-
bram este sector, a guardiã da 
justiça moçambicana decidiu 
arquivar a investigação do caso 
de assassinato do juiz Dinis Si-
lica, explicando simplesmente 
que expiraram os prazos de ins-
trução preparatória e não foram 
encontrados elementos de prova 
que levassem à continuação do 
processo. Não seria errado dizer 
que este é a face real da nossa 
justiça: ou calam-se ou reconhe-

cem a ineficácia. Somam-se ou-
tros assassinatos arquivados no 
silêncio.
À  margem desta injustiça pro-
movida pelo próprio sistema, os 
que orientam o sector vão reno-
vando os seus votos de fidelidade 
e de “tudo fazer para que a jus-
tiça funcione”, quando na gaveta 
se acumulam casos por esclare-
cer. Foi para ouvir e lamentar 
que quadros como o segundo 
vice-presidente da Assembleia 
da República, participaram na 
abertura do ano Jurídico.
Adelino Muchanga, presiden-
te do Tribunal Supremo, com 
Adriano Maleiane, um dos con-
vidados por parte do Governo, a 
conversar as mesmas conversas 
de 2016, 2015, 2015...: chegou o 
momento desta classe arregaçar 
as mangas, para o esclarecimen-
to de casos mal parados e pôr a 
justiça em primeiro plano.
Mesmo perdendo como guardiã 
da justiça, Beatriz Buchili junta-
-se à Iolanda Cintura no pódio 
das mulheres que tem o martelo 
para decidir. Só diremos “bem 
haja 8 de Março dia internacio-
nal da Mulher”, quando houver 
condições de aplaudir a celerida-

de da justiça.
Carlos Beirão, António Amélia 
e o primeiro vice-presidente da 
Assembleia da República, saú-
dam a classe e certamente pe-
dem para que se faça valer  a 
toga para que a justiça ande 
neste país. Oxalá que estejamos 
certo.
Aqui na terra do Índico existem 
aqueles que têm outros motivos 
para celebrar, enquanto até o 
próprio Presidente anda nervoso 
pela forma como os quadros di-
rectivos desfilam nos ministérios, 
injustiçando, mais uma vez, o ci-
dadão. Estão na fila, que é enor-
me, os camaradas Infante, Hama 
Thai e Niquice jubilando duran-
te a recepção a Nyusi momentos 
antes do início do balanço de ac-
tividades da sua formação políti-
ca. Enfim, o canto ou o trabalho 
da bancada lhes mereceu elogios 
do presidente do partido no po-
der.
Com o tempo descobrimos novos 
talentos de deputados. Damião 
José, ex-porta voz  da Frelimo, 
mostrou que além de falar à co-
municação social, tem voz para 
cantar uma canção que o seu cir-
culo decidiu brindar PR.

Texto: Nelson Mucandze
Fotos: Nilton Cumbe

A desculpa para perpetuação de
uma injustiça duradoira...
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Aniversariantes
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Anamileide 

Marley

Nicole

Fátima

O dia de hoje me faz olhar 
para ti e ficar com o coração 
apertado cheio de carinho 
por essa pessoa que eu tanto 
amo. Quando olhei para os 
teus olhinhos brilhantes, pude 
sentir o que era a verdadeira 
felicidade Para o teu pai não 
há nada no mundo mais im-
portante do que a tua felicida-
de e o teu bem-estar. Votos de 
Xiluva.

Neste teu dia de aniversário, 
saiba que todas aquelas crian-
ças que passaram por Xilu-
va estão desejando o melhor 
para ti. Elas estão, consciente 
e inconscientemente, torcen-
do para que o teu dia seja o 
mais bonito possível e para 
que todos os momentos sejam 
de paz e alegria, porque se há 
alguém que merece ser feliz, 
esse alguém é o Marley. Vo-
tos de Xiluva. 

Parabéns para ti, linda crian-
ça! Tu estas dando os primei-
ros passos nesta longa viagem 
que é a vida. Mas esta peque-
na viagem infantil é das mais 
emocionantes, pois vive de 
cores, fantasia e alegria. Hoje 
tudo é uma aventura e eu es-
pero que um pouco dessa ma-
gia te acompanhe para sem-
pre. Feliz aniversário votos de 
Xiluva. 

Mayzer

Parabéns, amiguinho! Hoje 
o dia é só teu, e todas as 
pessoas que tu gosta estão 
prontas para festejar mais 
um ano da tua vida. Um 
dia, mais tarde, tu terá que 
se preocupar com coisas im-
portantes de adultos, mas 
hoje não vamos falar de 
coisas sérias. Hoje é o dia 
de bolo, sorvete e muitos 
presentes! Pois a alegria de 
hoje é toda tua. Votos de 
Xiluva.

Não adianta, tu podes fazer mais 
cinquenta aniversários que en-
quanto eu estiver viva, será para 
sempre meu anjinho abençoado. 
Os meus desejos a ti são infinitos, 
mas todos eles envolvem muita 
felicidade! Que as conquistas se-
jam tua rotina e que nem obstácu-
lo seja maior que o teu empenho 
para coloca-lo fora da tua vida. 
Votos de Xiluva. 

Adriano

Joana, esqueci do teu aniversário. 
Mas tenho a certeza que depois 
de tu leres esta mensagem serei 
totalmente perdoada. Que esta 
nova idade traga ti óptimas no-
tícias e novos personagens, e que 
a felicidade sobreviva a qualquer 
adversidade. Que as lágrimas não 
passem muitas vezes pelo teu ros-
to, e que os teus sonhos mais im-
prováveis fiquem cada dia mais 
próximos da realidade. Votos de 
Adelina.

Joana 

Hoje viemos aqui para falar de 
ti, mãe. Sim, tu sempre esti-
veste a nossa frente para tirar 
as pedras e os obstáculos dos 
nossos caminhos, mereces todo 
amor do mundo. Tu, fizeste nos 
crescer todos os dias, duran-
te uma longa caminhada e nós 
não poderíamos deixar esse dia 
passar em branco. Desejamos 
que a tua felicidade seja plena, 
que teu futuro seja lindo. O 
nosso desejo como teus filhos 
é que corra tudo bem, em tua 
vida! Feliz aniversário. Votos de 
Iracema, Dalton e Natércia.

Gabriella
Feliz aniversário e que este 
seja um dia mágico e cheio de 
surpresas! tu mereces tudo de 
bom. Vai ter muita sorte e su-
cesso e eu estarei sempre por 
perto para aplaudir e torcer 
por ti. Aproveite bastante en-
quanto ainda és criança, pois 
quando crescer terá as res-
ponsabilidades e os deveres. É 
com orgulho muito grande ter 
ti como nossa coleguinha. Vo-
tos de Xiluva. 
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O Presidente da República 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, vai estar presente 
na inauguração da exposição 
“Conexões Afro-Ibero-Ameri-
canas”, no dia 21 de fevereiro 
na sede da UCCLA. Trata-se 
de uma iniciativa da UCCLA e 
do Coletivo Multimédia Perve, 
que conta com o apoio institu-
cional da Câmara Municipal 
de Lisboa e do Museu Coleção 
Berardo.
 Esta mostra conta com a 
presença de 63 importantes 
autores, oriundos de África 
(Angola, Cabo Verde, Gui-
né, Moçambique e São Tomé 
e Príncipe), Península Ibérica 
(Portugal e Espanha) e conti-
nente americano (Brasil, Chi-
le, Argentina e Cuba), que 
são exemplo: Cruzeiro Seixas, 
Mário Cesariny, Salvador Dalí, 
Pablo Picasso, Joan Miró, 
Malangatana, Wilfredo Lam, 
Marcelo Grassmann, Fer-
nando Botero, Eduardo Ney, 
Mito, entre tantos outros. Foi 
selecionado o Coletivo Multi-
média Perve, como produtor 
e responsável pela Curadoria, 
por ser uma associação de arte 
e cultura, sem fins lucrativos, 
experiente e simultaneamente 
depositária de um património 
artístico significativo e valioso 
das artes plásticas contempo-
râneas (entre os quais se des-
taca o da Casa da Liberdade 
Mário Cesariny). 
 O programa artístico desta 
exposição, da responsabilida-
de do curador Cabral Nunes, 
está organizado em três núcle-
os: “Autoritarismo, Ditames e 
Resistência” envolve o período 
do Estado Novo à extinção da 
União Soviética; “O Dealbar 
das Democracias” envolve as 
obras influenciadas pelo perí-
odo revolucionário e de cons-
trução dos sistemas democráti-
cos; a terminar estão as obras 
do núcleo “Presente-Futuro”, 
produzidas sob os condiciona-
lismos da atual globalização. A 
exposição poderá ser visitada 
até ao dia 30 de abril, de terça 
a domingo, das 10 às 18 horas.

Obras de Malagantana  
na  exposição “Conexões 
Afro-Ibero-Americanas” 

Japão e Moçambique estreitam relações através da cultura
A Escola Primária Completa Unidade II, localizada no bairro de Inhagoia, foi, semana passada, palco do festival cultural 

co-organizado pelos funcionários públicos moçambicanos e voluntários japoneses, baseados em Moçambique. No 
local, estes dois povos através de diferentes actividades exibiram os seus valores culturais.cultura

João Kandiyane relança em Maputo a obra 
“Sempre Estrangeir? e outras Sátiras” 

Depois do lançamento da 
obra em Inharrime, o jardim 
Dona Berta ou Nangade, 
na cidade de Maputo, foi o 
local que acolheu na sema-
na finda o relançamento da 
obra do escritor e conta-
dor de estórias João Kan-
diyane, com o título “Sem-
pre Estrangeir? e outras 
Sátiras”, sob chancela da 
Associação dos Escritores 
Moçambicano (AEMO). A 
obra revela a possibilida-
de de uma reflexão sobre 
como ultrapassar o dilema 
sempre presente entre os 
cidadãos, de ser sempre 
estrangeiro. 

Adelina Pinto

Segundo o autor da 
obra, João Kandiya-
ne Cândido, primei-
ramente, a mesma 
foi lançada na terra 

onde o viu nascer, Inharrime, 
na Província de Inhambane, 
por várias razões, sendo uma 

delas por se ter apercebido de 
que o distrito tem muita sede 
de leitura, após ter sido con-
tactado por um estudante de 
uma universidade no Niassa 
perguntando sobre o seu pri-
meiro livro, também de cróni-
cas, lançado em 2010. 
O escritor Kandiyane disse 
que relançou o seu livro em 
Maputo para permitir que as 
pessoas que não puderam estar 
em Inharrime, no lançamen-
to, possam adquiri-lo, devida-
mente autografado por se, isso 
aconteceu na tarde daquela 
Sexta-feira no Jardim Nanga-
de. “Considero a obra um con-
junto de estórias e as mesmas 
versam sobre o quotidiano das 
pessoas”, disse ele em conversa 
corrida com a nossa reporta-
gem.  
Kandiyane, avança que o seu 
livro “é o resultado de algu-
mas colectâneas das minhas 
crónicas que público no jor-
nal Domingo desde 2005”.  
“O livro é composto por 23 
crónicas já publicadas e duas 
inéditas em que uma conta a 
estórias de muitos moçambica-
nos que numa casa para se co-
municar têm que ter um intér-
prete, isso aí me apercebi que 
é corrente, em muitas famílias, 
daí o título da obra é “E Sem-
pre estrangeiro”, porque somos 
estrangeiros de nós próprios, 

assim como do planeta. E, há 
outros contos que contam a 
vida real, isto é, o dia-a-dia”, 
disse o autor. 
Acrescentou que “ a minha vi-
são sobre os livros e a música 
é que nós apreciamos mais as 
imagens do que o conteúdo. 
Há pessoas que apreciam mais 
a imagem do que o conteúdo. 
Tenho muitas dificuldades de 
ler o livro dos meus conterrâ-
neos, tirando alguns escritores. 
Os escritores actuais escrevem 
as obras para impressionar”, 
comentou a dado passo da 
conversa.
A obra prefaciada por Armin-
do Ngunga, Vice-ministro da 
Educação mostra que o livro 
apresenta uma proposta de lei-
tura de um exímio escritor que 
escreve despreocupado com a 

erudição linguística, mas total-
mente preocupado em trans-
mitir ao leitor aquilo que só 
a sua veia de analista permite 
descortinar.  
Aponta ainda que neste mo-
mento cada um de nós gos-
taria de ser estrangeiro para 
partilhar a nacionalidade com 
os problemas que são expos-
tos com sabedoria neste livro. 
Apesar do conto que dá títu-
lo ao livro revelar essa possi-
bilidade com factos, este livro 
remete-nos para uma reflexão, 
sobre como ultrapassar o dile-
ma de ser sempre estrangeiro. 
No relançamento do livro em 
Maputo, estiveram a dar uns 
toques de guitarra e a cantar 
as suas belas canções os irmãos 
Will e Aníbal, conhecidos do 
autor há mais de 40 anos.

Kamdiyane  Wa Kandiya, ou o próprio João Cândido, autor do livro

Aspecto da cerimónia havida no Jardim Dona Berta, em Maputo
O Duo Will e Anibal cantando no acto  cultural onde houve também muita e 
boa conversa

Fo
to

s:
 N

ilt
on

 C
um

be



07 de  Março 2017   |   Terça-feira 29Magazine independente

“Leitura é como 
acender um fósforo”
O escritor moçambicano 
Suleiman Cassamo, sente-
-se maravilhado com a 
conquista do prémio BCI e 
em entrevista ao MAGA-
ZINE Independente fala do 
estágio actual da literatu-
ra e defende que a mesma 
pode contribuir para o 
melhoramento do gosto 
pela leitura, em particular 
nas crianças. Veja as linhas 
desta entrevista…

António Nhangumbe

Fale-nos um pou-
co do percurso do 
escritor Suleiman 
Cassamo na vida 
literária?

Nasci e cresci na Vila de Mar-
racuene. Fiz o ensino primário e 
muito cedo comecei a ter o gosto 
pela literatura. Tudo começa na 
escola. Gostava de ler tudo o que 
era poema, conto, então eu “devo-
rava” esses textos. No início, era 
uma coisa obrigatória da escola, 
mas depois o gosto pegou. Cresci 
no mundo rural, cheio de estórias 
lembrando contos em volta da 
fogueira. Exemplo, Karingana wa  
Karingana, então bebi o gosto pela 
estórias, neste espaço de nascimen-
to, da infância. 

Como vê o estágio actual da 
literatura na “classe” dos es-
critores?

Penso que é pujante. A lite-
ratura moçambicana tem publi-
cações quase semana a semana. 
Lembro-me de uma época que só 
a Associação dos Escritores Mo-
çambicano é que editava as obras 
literária, mas hoje em dia, saem 
novos autores. Há muita gente a 
publicar com muito entusiasmo. 
Não só literatura no sentido lite-
rário propriamente dito, os livros 
de memória também, são úteis 
e até os livros científicos. Creio 
que essa área de publicação está 
muito mais viva do que nos anos 
passados. Os recursos também 
melhoraram, é verdade que, neste 
momento, estamos a atravessar 
uma época de crise. Temos pedido 
patrocínios sempre que necessários 
para as edições das obras literárias. 

Qual é a sua opinião sobre 
os lançamentos dos livros em 
Maputo, para além das outras 
províncias?

Creio que é uma boa pergunta, 
porque efectivamente do ponto 
de vista cultural o país também 
precisa descentralizar-se, nós ain-

da temos muitas actividades em 
Maputo, embora a situação tem 
tendência a melhorar. Há eventos 
a acontecerem até ao nível do 
distrito, por iniciativa de muitos 
agentes. Porém, é preciso chamar 
atenção aos jovens para essa área 
da escrita e leitura, pois, seria im-
portante sair um pouco do centro 
da cidade para os distritos.

Qual dos teus trabalhos mais 
te marcou. Quem é a fonte de 
expiração? 

Todos esses livros têm o seu 
mérito. Encontro cada uma das 
minhas obras aspectos distintivos, 
meritórios, gosto delas da mesma 
forma, por ter sido a primeira obra 
com grande impacto o Regresso do 
Morto levantou uma sombra muito 
grande para qualquer tipo de obra 
que possa ser escrita.

A fonte de expiração é toda a 
trajectória de onde agente vem, 
falava do espaço que nos conta-
vam estórias a volta da fogueira, 
isso também nos ensinou a contar, 
embora hoje contamos estórias 
usando outras ferramentas. Lem-
bro que no passado fui colunista 
em alguns jornais, que publicavam 
semanalmente crónicas, e algumas 
crónicas eram a minha fonte de 
inspiração.

Qual é o papel da literatura 
no desenvolvimento da leitura 
e escrita?

A literatura, ela ajuda afixar 
um tempo histórico. A literatura 
faz registo um pouco diferente do 
registo do historiador, mas é um 
registo rico em luz, cor, de vida, 
ajuda a reter alguns elementos. Em 
relação a influência que isso pode 
ter, aqueles que ainda não têm a 
capacidade de leitura fica com-
plicado, porque para ter o cesso 
a leitura é preciso desenvolver a 
capacidade da literatura. Agora é 
preciso incutir o gosto pela leitura 
nas crianças ainda em tenra idade.

Concorda que em Moçambi-
que não há cultura de leitura, 
qual é a tua opinião?

 São os tempos, porque o espa-
ço que também era dedicado aos 
livros, nas nossas casas reduziu 
de certa forma, passamos por uma 
época de bibliotecas, estamos gora 
na internet e a atenção que se dá 
hoje ao livro fora daquela obriga-
ção da leitura na escola, tem sido 
relativamente menor. É preciso 
insistir, porque somos todos que 
fazemos parte desta situação. As 
pessoas têm mais convívio com os 
livros se oferecermos mais livros 
em vários momentos do que outros 
presentes, seria útil.

As tuas obras é possível serem 
lidas em outras línguas nacio-
nais?

Apenas publiquei em língua 
portuguesa, mas estou a pensar em 
outras línguas nacionais, agora a 
possibilidade de tradução se, por 
exemplo, escrever em ronga, uma 
língua que domino, tenho o senti-
mento de que a tradução seria tão 
rica que a língua originária. Vou 
trabalhar nesse sentido.

Venceu recentemente o pré-
mio do BCI. O que significa 
para Suleiman Cassamo?

O prémio do BCI literatura é 
notável na nossa praça. Porque, 
qualquer autor que recebe o pré-
mio sente-se elogiado. Senti- me 
satisfeito com o prémio, também 
é uma responsabilidade acrescida 
no sentido em que é preciso 
produzir mais e creio 
que a ideia do BCI é 
incentivar os escrito-
res moçambicanos 
a produzir mais 
obras.
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Gabril Júnior lança candidatura a FMB 
O apresentador de televisão Gabril Júnior vai lançar sexta-feira proxima a sua campanha eleitoral para a presidência da  Fede-

ração Moçambicana de Boxe, no Centro de Conferência Joaquim Chissano.   

desporto

A maior festa futebolistica 
de Moçambique, Moçambola, 
já rola à escala nacional tendo 
decorrido este fim-de-semana a 
primeira jornada do certame.

O Ferroviário da Beira, 
campeã em título, por sinal o 
único sobrevivente nas Afrota-
ças, perdeu  em Nacala, com 
o Desportivo local, por 2-1, 
na sua estreia no Moçambola 
Zap-2017, onde tem a árdua 
missão de defender o título 
conquistado no ano passado 
num duelo bastante interes-
sante com a União Desportiva 
do Songo.

O Costa do Sol, que este ano 
quer atacar o título  teve uma 
entrada em falsa ao perder, em 
casa, diante da Liga Despor-
tiva de Maputo por uma bola 
sem resposta.

No clássico entre o Maxa-
quene e o Ferroviário de Ma-
puto, que marcou a abertura 
oficial da prova, no Estádio 
Nacional do Zimpeto, registou-
-se uma igualdade a dois golos, 
com sinal mais para os “trico-
lores”, que tiveram uma exibi-
ção de luxo para o plantel que 
dispõem este ano.

O Chibuto entrou com o pé 
direito. Recebeu e venceu o 
Ferroviário de Nacala, por 2-0.

Do grupo dos estreantes, 
destaque para a Universidade 
Pedagógica do Niassa que der-
rotou, no seu terreno e perante 
o seu público, o Chingale, por 
1-0. A Associação Desportiva 
de Macuácua esteve a vencer 
o Textáfrica, em Chimoio, no 
campo da Soalpo, mas deixou-
-se empatar a um golo já na 
ponta final.

A ENH também empatou 
(1-1) na recepção ao Ferrovi-
ário de Nampula, enquanto a 
União Desportiva do Songo 
derrotou o 1º de Maio de Que-
limane, por 2-0.

Portanto, a próxima jorna-
da, a segunda da primeira vol-
ta, arranca já na quarta-feira 
com um jogo antecipado na 
Beira, onde o Ferroviário local 
recebe a Universidade Pedagó-
gica de Lichinga.

Já rola a bola..!

“Desporto moçambicano 
aquém dos padrões mínimos”

Como surge o con-
vite para estar 
na organização 
do terminado 
CAN de futebol 

no Gabão?

Este convite surgiu na sequência 
da minha participação na organi-
zação do Torneio de Futebol dos 
jogos da Região 5, em Luanda, no 
mês de Dezembro, onde fiz parte 
da delegação da COSAFA, que 
esteve a gerir todos os aspectos 
ligados ao torneio de futebol. 
Quero acreditar que o meu traba-
lho foi valorizado positivamente, 
isso culminou com o convite para 
integrar a delegação da CAF para 
o CAN no Gabão.

Como Mestre-FIFA qual era o 
seu papel no certame?

Estive integrado no departa-
mento de “Gestão de Evento da 
CAF” na cidade de Franceville 
(Grupo B), onde essencialmente 
a minha tarefa era de coordenar 
todos os aspectos logísticos e 
operacionais do evento. Tinha de 
executar um trabalho de base e 
de preparação para que todos os 
outros departamentos e sectores 
da CAF estivessem aptos para 
desempenhar as suas respectivas 
actividades. O departamento de 
“Gestão de Evento da CAF” é o 
primeiro a chegar, justamente para 
assegurar que todas as condições 
estejam reunidas.

Qual foi o momento “stressan-
te” ao longo da prova?

No departamento de “Gestão 
de Evento da CAF”, todos os 
momentos requerem a máxima 
atenção e planeamento antecipa-
do. A nossa equipa é a primeira a 
chegar no terreno, com 10 dias de 
antecedência, de modo a assegu-
rar que as condições logísticas e 
operacionais (hotel, acomodação, 
transporte, estádios, etc.) estejam 
reunidas e em estado funcional. 
Ao longo do desenrolar do evento, 
temos que estar sempre atentos, 
para que os padrões e as condições 
exigidas mantenham-se sempre 
num nível elevado. Os momentos 
mais stressantes foram os dias que 
antecedem o início da competição, 
pois, há uma necessidade de se 
articular com a equipa do Comité 
de Organização Local do Gabão, 
de modo a verificar que os recursos 
humanos, materiais e logísticos 
estejam devidamente preparados 
para o arranque dos jogos.  

Que apreciação fez do nível 
organizacional?

Esta experiência veio de alguma 
forma acrescentar e cimentar a 
minha percepção acerca da orga-
nização de um evento desportivo 
de grande envergadura. Ficou 
mais uma vez evidente que para 
organizar uma competição não se 
cinge apenas aos pormenores que 
se desenrolam dentro das quatro 
linhas, há fundamentalmente um 
trabalho organizacional que en-
volve diversas áreas relacionadas 
com a gestão desportiva/eventos, 
nas áreas de marketing e imprensa, 
medicina, logística, acomodação e 
transporte, infra-estruturas, entre 
outras, que devem estar assegura-
das e devidamente coordenadas. 
Fiquei deslumbrado ao ver “in 

loco”, a atenção máxima, que era 
dada a cada área que referi, pois, 
é importante realçar que o sucesso 
do evento não depende só de uma 
área, mas sim, da conjugação 
e trabalho de todos os sectores 
envolvidos.

Este foi o teu primeiro grande 
evento. Quer comentar?

Sim é verdade. Foi o primeiro 
evento de dimensão continental em 
que estive directamente envolvido 
e inserido na organização. Foi 
um momento de muito orgulho 
profissional e pessoal, onde pude 
partilhar conhecimento e adquirir 
“know-how” com outras grandes 
figuras e personalidades de futebol 
africano e mundial. Acreditava que 
esta oportunidade iria chegar um 
dia, por isso, ao longo dos anos, 
fui colhendo sempre experiências. 
Durante anos, sempre estive atento 
às oportunidades que iam sur-
gindo na organização de eventos 
desportivos. No início até fiz-me 
de voluntário (Final da Liga dos 
Campeões em Lisboa). Gostaria 
de aproveitar para agradecer a 
todos que me têm apoiado e que, 
certamente, estarão felizes pelo 
meu trajecto.

Olhando para a nossa realida-
de, Moçambique tem condições 
e capacidade para organizar 
um CAN? 

Infelizmente, o nosso país não 
está pronto para organizar um 
CAN de futebol. A organização 
deste evento requere um investi-
mento financeiro e humano muito 
elevado. Um país para organizar 
um evento como o CAN, tem de 
ter, no mínimo, quatro estádios e 
infra-estruturas de treino/estágio, 
de excelente qualidade com o 
standard internacional e Moçam-
bique só tem o Estádio Nacional 

do Zimpeto. Mais ainda, o país 
organizador deve ser capaz de criar 
condições de acolhimento/hotela-
ria para as delegações e adeptos 
provenientes do estrangeiro, e ter 
aeroportos e as vias rodoviárias 
com capacidade suficiente. Apenas 
como referência, sublinhar que 
o CAN-2017 no Gabão teve um 
custo total de cerca 800 milhões 
de dólares norte americanos, ex-
cluindo os custos da construção 
de infra-estruturas desportivas que 
já haviam sido implantadas no ano 
de 2011/2012. No meu entender, o 
nosso país deveria focar-se na or-
ganização de eventos da COSAFA 
e da CAF em escalões juniores (sub 
17, sub 20), onde os requisitos são 
menores, desta forma preparando 
as bases para uma possível orga-
nização do CAN sénior no futuro.

Concorda que no Gabão hou-
ve vista grossa na questão dos 
relvados dos campos?

É um facto que os relvados não 
tinham a qualidade exigida para 
uma competição daquela enver-
gadura. Contudo, a CAF fez de 
tudo para tentar minimizar este 
problema. Foi até contratada uma 
empresa de gestão de relvados vin-
da da Europa, especificamente para 
a avaliar e rectificar os problemas 
da relva durante a competição. 
Uma outra medida de prevenção, 
adoptada pela CAF durante a 
competição foi de interditar as 
equipas de efectuar os treinos de 
preparação no estádio (Pré-jogo), 
de forma a salvaguardar as condi-
ções do terreno para o dia do jogo. 
Contudo, ficou evidente que para 
as competições futuras, deve-se 
olhar para a questão do relvado 
com mais pormenor e com cuidado 
antecipado.

Tivemos um árbitro moçam-
bicano, Arsénio Marrengula, no 
CAN, o que pressupõe que Mo-
çambique pode contribuir com 
quadros para as competições ao 
mais alto nível.

O Arsénio Marrengula é um 
excelente jovem árbitro moçam-
bicano e ficou mais que provado 
durante a competição. De entre 
outros árbitros, participantes no 
torneio, ele foi um dos árbitros 
assistentes nomeado até as fases 
finais da competição, o que mostra 
que o seu nível é aceitável perante 
os órgãos decisores da arbitragem 
da CAF. Tive a oportunidade de 
cruzar com ele durante alguns 
jogos que ele realizou, e dei-lhe os 
meus parabéns pelo seu trabalho.

Quem seria, na sua opinião, 

O primeiro moçambicano 
Mestre-FIFA em gestão 
desportiva, Muhammad 
Sidat, esteve envolvido no 
departamento de “Gestão 
de Evento da CAF”, no âm-
bito do recém terminado 
Campeonato Africano das 
Nações de Futebol no Ga-
bão, disse, em entrevista 
ao nosso jornal, que teve a 
tarefa de coordenar todos 
os aspectos logísticos e 
operacionais do evento na-
quela, entretanto, aponta 
que o desporto moçambi-
cano continua longe dos 
padrões mínimos. Siga os 
excertos mais interessan-
tes da entrevista:

Alfredo Langa

Muhammad Sidat esteve na organização do CAN de Gabão
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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

A PRÓ-ACTIVIDADE 
DO INAE

o justo campeão do CAN de 
Gabão?

No meu entender, existiram 
várias equipas que estiveram num 
nível elevado em termos competi-
tivos. São os casos do Senegal, 
do Burkina Faso e dos Camarões. 
Mas no futebol o que conta são os 
momentos decisivos para lograr 
resultados e, aí, os Camarões 
surpreenderam e estiveram muito 
coesos e focados na luta pelo 
troféu. Por isso, acredito que 
tivemos um justo campeão numa 
final muito electrizante.

Qual é o nível de exigência 
que a CAF tem?

Trabalho, trabalho e mais tra-
balho. Esta é a exigência! Todo 
o resto não importa! Obviamen-
te que alinhando, também, as 
competências de uma boa co-
municação, trabalho em equipa, 
solidariedade, disponibilidade 
e capacidade para enfrentar e 
resolver problemas, habilidade 
de reconhecer os erros. E foi com 
esse pensamento que me dediquei 
às tarefas que me foram atribu-
ídas. Importa realçar que eu era 
um dos mais jovens integrantes 

da equipa de gestão da CAF para 
o evento.

Acreditamos que ouve mo-
mentos negativos e positivos. 
Conte-nos alguns episódios.

Quando se trata de organização 
de um evento desportivo, deste 
nível é perfeitamente normal que 
encontremos algumas adversida-
des pelo caminho, e CAN 2017, 
no Gabão não fugiu a regra. Mas 
é precisamente nesses momen-
tos, que mais do que reportar os 
problemas é necessário encontrar 
soluções. Houve, sim, aspectos 
menores que necessitaram de 
uma atenção especial e urgente 
para que pudessem estar no nível 
exigido. A título de exemplo, a 
articulação com os hotéis locais. 
Em relação aos positivos, foram 
muitos, mas fica sempre na nossa 
memória o momento em que o 
árbitro apita para o término do 
jogo da final, é aí onde sentimos 
a sensação do dever cumprido.

Tem estado muito envol-
vido em trabalhos da CAF e 
da FIFA. Qual é o ponto de 
situação?  

(...) é verdade que tenho estado 

muito ligado à CAF, através de 
participações activas nos eventos 
realizados por esta organização 
desportiva de dimensão continen-
tal. Posso já adiantar que estarei 
entre os dias 8 e 18 de Março, 
em Addis Abeba, na Etiópia, na 
Assembleia Geral da CAF, a con-
vite justamente da CAF, para no-
vamente integrar o departamento 
de “Gestão de evento CAF”, de 
forma a coordenar e monitorar 
todos os aspectos ligados à 
organização e funcionamento 
deste evento marcante. Nesta 
Assembleia-geral será eleito o 
novo presidente da CAF. 

Como agente desportivo, 
qual é a tua perspectiva para 
o desporto moçambicano para 
o ano de 2017?

Noutras ocasiões já tive a 
oportunidade de responder a esta 
questão e continuo mantendo a 
mesma linha de pensamento. O 
desporto moçambicano continua 
ainda muito longe dos padrões mí-
nimos requisitados. As federações 
e os clubes ainda encontram-se 
longe do profissionalismo. No 
nosso desporto usa-se muito o ter-
mo “Gestores Desportivos”, mas 
afinal de contas quem são e onde se 
encontram estes tais gestores des-
portivos em Moçambique? Eu creio 
que o sucesso do nosso desporto a 
todos os níveis depende muito da 
qualidade dos seus agentes despor-
tivos. Ora vejamos, se um treinador 
tem de concluir vários cursos para 
exercer a sua profissão, um Gestor/
Dirigente desportivo também terá 
de obter as ferramentas necessárias 
para dirigir uma entidade desporti-
va, mas não é o que tem acontecido 
em Moçambique. É preciso mudar 
o paradigma actual no desporto 
moçambicano, e isso passa por 
termos as entidades desportivas a 
operarem com pressupostos racio-
nais de gestão desportiva, com base 
na sustentabilidade e rentabilidade 
da organização.

A Casa de Moçambique em Por-
tugal, convidou o moçambicano, 
Muhammad Sidat Mestre-FIFA em 
gestão desportiva para participar 
como orador no Fórum Desporto 
e Educação Económica “ A língua 
como bandeira económica”.
O presidente da Casa de Moçam-
bique em Portugal, Enoque João, 
em contacto telefónico com o 
MAGAZINE Independente disse 
que “ sabemos que ele esteve en-
volvido na organização do CAN 
de Gabão e leva uma experiência 
para compartilhar com outros 
actores na diáspora, em particular 
em Portugal. Queremos fazer 
compreender que o desporto, 
hoje em dia, é uma indústria e é 
preciso acasalar a juventude com 
a economia. Pretendemos com o 
fórum, educar a essência humana 
do desporto, educação e economia.
Segundo apuramos, estarão no 
fórum nomes sonantes como: 
João Rebelo, secretário de Estado 

da Juventude e Desportos de Por-
tugal, Carlos Miguel, presidente 
da Lide em Portugal, Alexandre 
Mestre, Ex-secretário de Estado 
da Juventude e Desportos, não 

só. E, o evento terá lugar no dia 
30 de Março, na sede da União 
das Cidades Capitais de Língua 
Portuguesa, UCCLA.

Casa de Moçambique convida 
Muhammad Sidat a Lisboa

A nova Inspectora veio fazer estragos na restauração e que “mau” 
exemplo está a dar ao País... Afinal pode-se fechar negócios e esta-
belecimentos comerciais, fazendo-se cumprir a Lei e sem receber 
dinheiro para contornar o assunto. A mulher não é corrupta e tem 
a coragem necessária para ocupar o lugar. Mais profissionais hou-
vesse como ela neste País e Moçambique seria um lugar melhor 
para todos nós vivermos. Qual vai ser o futuro dela... O Eneas 
Comiche também se pôs há uns anos atrás numa de cumpridor da 
lei, a cortar a direito, a limpar a cidade, a tapar buracos, a embargar 
obras, incomodou os camaradas empresários e foi para a rua... 
Outro exemplo é o Ministro Tsunami. Ivo Garrido sem medo, traba-
lhou e lutou por um MISAU melhor para o País e melhor para o seu 
povo. Incomodou os acomodados... cortou a direito e foi ele o cortado. 
Diz-se por aí que a força do INAE aparece numa altura em que 
um Grupo económico ligado à restauração cresce a olhos vistos 
e prolifera pelas ruas e avenidas da cidade, mais do que o próprio 
Tseke. Outros dizem que o grande sucesso do tal Grupo é por ter 
um sócio que também é Presidente... mas isso podem ser as más 
línguas. De momento estão os restaurantes, cafés e esplanadas a 
passar mal, alguns até a ser fechados, a ficar com má fama, com 
problemas reputacionais para reparar, obviamente para além das 
obras e melhorias a realizar por ordem do INAE. Ao mesmo tempo 
o número de estabelecimentos do tal Grupo aumenta ainda mais... 
Com a informação de que nas últimas semanas o INAE inspecionou 
em todo o País mais de 600 estabelecimentos e a sua “mão dura” 
passou a ser notícia nos media, a andar na boca do povo e a ser 
assunto prioritário nas redes sociais, exige-se perguntar o que fazia 
o INAE anteriormente e quem eram os incompetentes ou corruptos 
que lideravam a Inspecção Nacional de Actividades Económicas? 
É que as irregularidades e a falta de higiene agora detectadas pelo 
INAE não são de hoje e não foi por entrar a nova branca para Inspec-
tora Geral do INAE, que os gerentes e empresários da restauração 
de um dia para o outro se transformaram em porcos e badalhocos... 
Esperemos que o INAE não bata a alguma porta e incomode as 
pessoas erradas. O maior medo nesse cenário, é a nova Inspectora 
Geral do INAE ser destituída do cargo por “elevada competên-
cia” e ir para a rua. Não seria a primeira vez, seria apenas mais 
do mesmo... É que se a Inspectora Geral do INAE não recebe 
dinheiro para se calar e parar, há outros que recebem... e também 
há sócios poderosos ligados à hotelaria e à restauração... Muita 
força Inspectora Geral do INAE, Maria Rita Freitas, os consu-
midores agradecem reconhecidos e estão consigo. Se a senhora 
for à rua por competência e bons serviços, nós vamos para a rua 
consigo em solidariedade e manifestar-nos em sinal de protesto. 
Estamos juntos. A LUTA CONTINUA.

(Este texto não é da minha autoria, mas achei por bem partilhar 
com as estimadas e estimados leitores)

Leia se faz favor: Não há bela sem senão!
O senão é o facto de andar-se a vender nas ruas e nas esquinas 
da Cidade de Maputo e não só, refeições sem o mínimo de con-
dições de higiene.
Portanto, aqui vai a minha sugestão à Excelentíssima Senhora 
D. Rita Inspectora do INAE, para que acompanhem o excelente 
trabalho que têm estado a fazer, também deveriam terminar de 
vêz com essa forma, que sem dúvida nenhuma viola os cuidados 
e a saúde pública.
Obrigado.

Muhammad Sidat recebendo o Presidente da CAF, Issa Hayotou
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Aluga-se mini-buses 
para transporte de 

passageiros, casamentos, 
viagens, excursões, etc.

Contactos; 
843700783/ 847618156 

Aluga-se

“Não têm vergonha? vocês são 
directores de coisas avariadas”
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O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, visitou, 
na semana passada, o 
Ministério da Juventude 
e Desportos (MJD). Num 
encontro com os presi-
dentes das  federações 
moçambicanas de diver-
sas modalidades, Nyusi 
destacou a necessidade 
de um debate sério, com 
propostas e conclusões 
sobre os bens despor-
tivos em Moçambique, 
uma vez considerar que 
os gestores estão a gerir 
infra-estruturas que não 
existem. 

Alfredo Langa

Depois da visita 
efectuada a di-
ferentes infra-
-estruturas 
desportivas, o 

estadista moçambicano ape-
lou aos dirigentes desportivos 
a arregaçarem as mangas e 
trabalharem seriamente de 
modo a garantir uma gestão 
saudavel destes empreendi-
mentos, entre eles o Parque 
dos Continuadores, o Estádio 
Nacional do Zimpeto e mais.
Para Nyusi, há necessidade 
de um debate sério com pro-
postas e conclusões sobre as 
infra-estruturas desportivas 
em Moçambique e como fazer 

desporto com poucos recur-
sos. E foi mais longe: “voçês 
estão a gerir infra-estruturas 
que não existem”. 
Apesar de ter reconhecido a 
contribuição, atráves de pa-
gamento de renda ao Fundo 
de Promoção Desportiva, que 
as bombas de combustível 
que funcionam ao redor  do 
Estádio Nacional de Zimpeto 
trazem para o desporto nacio-
nal, Nyusi mostrou-se preocu-

pado com a venda de bebidas 
alcoolicas naquele local. 
Ainda no decurso da sua vi-
sita, o Chefe de Estado diri-
giu  o Conselho Consultivo 
extraordinário do Ministério 
da Juventude e Desporto, 
alargado aos presidentes das 
Federações Desportivas Na-
cionais, onde ouviu, de forma 
muito breve, as precupações e 
o estágio actual de cada mo-
dalidade. 

Na reunião do Conselho Con-
sultivo do MJD alargado aos 
presidentes das federações, 
Filipi Nyusi preocupado com 
o cenario encontrado, du-
rante a sua visita disse ao 
dirigentes desportivos que: “ 
vocês são directores de coisas 
avariadas, vocês, mesmos, di-
rectores tiveram medo de en-
trar nalguns compartimentos 
lá na piscina. O restaurante 
está encerrado, a pessoa fugiu 

com chave. Como é possível 
isso?”, questionou visivelmen-
te agastado.
 Seguidamente recomendou 
para que estes procurassem 
reaver as chaves do restau-
rante, e prosseguiu, “que tipo 
de negociação foi feita aqui? 
(...) “sentam-se, discutam so-
bre as infra-estruturas exis-
tentes e outras por construir 
e o tema focal deve ser Zim-
peto”, recomendou.

Filipe Nyusi visitando a piscina Olímpica do Zimpeto


