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A
rmando Guebuza foi bus-

car Paulo Zucula ao Ins-

tituto Nacional de Gestão 

de Calamidades (INGC) 

para substituir o desastrado Antó-

nio Mungwambe, uma das vítimas 

mas manifestações de 5 de Feverei-

ro de 2008.
Zucula chegou ao ministério em 
Março de 2008 e manteve uma 
política de diálogo com os ope-

V
isto como uma boa aposta 
do Presidente Guebuza 
depois do desastre que foi 
António Mungwambe, 

Paulo Zucula deixa - cinco anos 
depois - o estratégico Ministério 
dos Transportes e Comunica-
ções (MTC) e para o seu lugar 
foi chamado Gabriel Muthisse 
(o ministro facebookeiro) até en-
tão vice-ministro das Pescas, um 
obediente e acinzentado funcio-
nário do partido. Bastaram pouco 
mais de 10 minutos, sexta-feira à 
noite, para o ministro, fresquinho 
de chegar da Austrália, tomar 
conhecimento da decisão presi-
dencial.  Ofi cialmente, não foram 
avançadas as razões de fundo que 
ditaram a queda de Zucula, mas 
o SAVANA está em posição de 
afi rmar que o Caso Macuze e o 
concurso para a terminal de car-
vão da Beira  foram os dossiers 
mais recentes a provocarem fa-
íscas, depois de outras timakas 
acumuladas pelo ministro que já 
foi considerado pela crítica como 
a estrela do Governo de Guebu-
za. Zucula, que bateu com a por-
ta a Chissano no ministério da 
Agricultura e a Graça Machel na 
FDC, pode voltar à consultoria 
internacional, de onde veio antes 
de reentrar no governo. À super-
fície, e para consumo público, 
apesar das misérias do ministério, 
o ministro sai quase incólume, 
com elogios de Guebuza e “vá-
rios confortos laterais”, segundo 
fontes próximas ao próprio exo-
nerado.
Paulo Zucula, que chegou ao Go-
verno de Guebuza em Março de 
2008, envolveu-se num “milan-
do” na cobiçada área dos grandes 
empreendimentos, sobretudo, no 
projecto de desenvolvimento do 
futuro Corredor de Macuze, na 
província da Zambézia, onde ac-
tualmente se desenrolam compli-
cados jogos políticos.
O Corredor de Macuze, que pre-
tende implantar uma ferrovia (um 
corredor de 525 km que serviria de 
alternativa à problemática Linha 
de Sena e ao oneroso Corredor de 
Nacala, com 900km) de raiz a par-
tir de Mutarara, na margem norte 
do rio Zambeze, é visto como um 
potencial para aliviar os enormes 
embaraços do governo no tocan-
te à fragilidade de infraestruturas 
para o escoamento de carvão de 
Tete e a onda de pessimismo que 
se apossou de parte das minerado-
ras, face às defi ciências e incapa-
cidades enfrentadas na Linha de 
Sena, no terminal de carvão e no 
porto da Beira. 
Várias estimativas indicam que 
Moçambique poderá produzir 
cerca de 100 milhões de toneladas 
de carvão por ano no período pós-
2015, quando todas as maiores 
minas de Tete estiverem a operar 
em velocidade de cruzeiro.
Macuze, avaliado em USD3.1 mil 
milhões, deverá dispor de uma ca-
pacidade de processamento anual 
de 20 milhões de toneladas de 
carvão, com possibilidade futura 
de duplicação. 

Zucula vs holding da Frelimo e 
consórcio de Mussumbuluco

O Conselho de Ministros havia 
decidido atribuir, sem concurso 
público e pela mão do Primeiro-
-Ministro Alberto Vaquina – um 
protegido de Margarida Talapa -  
o contrato para o futuro Corredor 
de Macuze, a um consórcio indo-
-moçambicano que inclui a prin-
cipal holding da Frelimo, a SPI. 
Zucula posicionou-se contra uma 
adjudicação directa, defendendo 
o lançamento de um concurso 
público, aumentando as inimiza-
des com Vaquina que viria a ser 
contestado pelo próprio presiden-
te Guebuza, dado o perfi l pouco 
limpo da Patel Engineering, com 
causas malparadas em tribunal e 
projectos não acabados.  
Em Maio de 2011, o consórcio 
Patel Engineering-SPI assinou 
um Memorando de Entendi-
mento com o governo, onde este 
o autorizava a realizar um estu-
do de pré-viabilidade económica 
do projecto. Ao que apurámos, o 
Memorando de Entendimento, 
assinado através do MTC, dava a 
este consórcio o direito exclusivo 
de realizar o estudo e de preferên-
cia no concurso público que seria 
lançado, mas não lhe conferia o 
direito a uma adjudicação directa. 
O direito de preferência consisti-
ria na atribuição de 15 pontos de 
vantagem na classifi cação fi nal em 
relação aos outros concorrentes. 
Inicialmente, de 21 concorrentes, 
seis foram pré-selecionadas para 
submeterem propostas num con-
curso cujo vencedor seria anun-
ciado em Julho deste ano, sendo 
as propostas entregues até 29 de 
Maio. Porém, depois da pré-se-
lecção ter sido anunciada publica-
mente por Zucula, o concurso foi 
cancelado com ordens de Vaquina 
para que se fi zesse adjudicação di-
recta ao consórcio de que faz parte 
a SPI.
Ao tomarem conhecimento da 
decisão governamental, algumas 
empresas que haviam sido pré-se-
lecionadas questionam a decisão. 
Um dos protestos mais contun-

dentes veio do Codiza-Corredor 
de Desenvolvimento Comunitário 
da Região do Vale do Zambeze.  
O Codiza é um consórcio mo-
çambicano onde avulta a empresa 
Transzambézia, uma sociedade 
comercial formada por mais de 
100 pequenos e médios investido-
res com epicentro na província da 
Zambézia.
As contradições neste concurso 
chegaram às primeiras páginas dos 
jornais e, ao que apurámos, Zucula 
terá sido acusado por alguns sec-
tores governamentais interessados 
numa adjudicação directa ao con-
sórcio do partido Frelimo de ter 
sido a garganta funda da imprensa, 
num esforço para bloquear a ope-
ração. 
O principal pecado de Zucula foi 
ter forçado a realização de um 
concurso público para o apura-
mento do executor da milionária 
empreitada, ao invés de uma adju-
dicação directa que era defendida, 
sobretudo, por fi guras de maior in-
fl uência no partido governamental.

O efeito imprensa
O mediatismo dado à polémica 
obrigou o Governo a recuar, admi-
tindo a concurso uma lista de pré-
-selecção de seis empresas e con-
sórcios. A mineradora Rio Tinto 
endossou a proposta da compa-
nhia tailandesa Italthai, que nes-

ta segunda-feira foi ofi cialmente 
declarada vencedora através de um 
anúncio do MTC pubicado esta 
semana no jornal “notícias”.  Lem-
bre-se que em fi nais de Julho pas-
sado esteve em Maputo a primei-
ra-ministra da Tailândia, Yingluck 
Shinawatra, numa operação vista 
como uma “pressão política” sobre 
o governo, anunciando a impren-
sa internacional que o seu gover-
no estava disposto a investir num 
porto de águas profundas em Ma-
cuze. Ao que apurou o SAVANA, 
as ligações de Zucula à Tailândia 
prendem-se com uma missão 
para salvar da pena de morte uma 
moçambicana acusada de tráfi co 
de drogas. Aparentemente a mis-
são foi coroada de sucesso, tendo 
como quid pro quo, o tratamento 
humanitário a dar a cidadãos tai-
landeses, acusados de tráfi co de ru-
bis na zona de Namanhumbir, em 
Cabo Delgado e a asssinatura de 
um acordo de extradição. Zucula 
foi também encarregue de explicar 
à PM tailandesa, conforme noti-
ciou este jornal, que a empresa do 
seu país, à altura, ainda não havia 
ganho o concurso e havia etapas a 
cumprir.
Também tinham submetido pro-
postas, para além das duas enti-
dades mencionadas, o consórcio 
CLZ (Consórcio Logístico do 
Zambeze) e o CODIZA. O CLZ 
integra a Investe Logística ligada 

a Mossumbuluco Guebuza, os 
chineses da CCCC, os especia-
listas ferroviários da australiana 
Aurizon e a Strong, outra empre-
sa australiana da área portuária. O 
CODIZA integra, para além da 
Transzambézia,  os portugueses 
da Mota-Engil e a Manica Ter-
minais. 
Os tailandeses declararam for-
malmente na sua proposta que 
estão dispostos a ceder até 40% 
de participação a interesses mo-
çambicanos.
Ao que o SAVANA apurou, foi 
sugerido que os 40% disponibili-
zado pelos tailandeses pediam ser 
repartidos em igual porção por 
quatros outros concorrentes, no-
meadamente, a Codiza, a SPI, os 
CFM e o consórcio CLZ (Con-
sórcio Logístico do Zambeze). 
Este consórcio, ao que apurou o 
jornal junto dos concorrentes e 
do MTC, não só se mostrou in-
conformado com a atribuição da 
concessão à Italthai, como mos-
traram pouco interesse na pro-
posta dos 10%.  
Havia contudo, já outros “pe-
cados” de Zucula em relação ao 
grupo associado a Mussumbulu-
co Guebuza. Embora não se saiba 
ainda quem será o vencedor do 
concurso para a terminal de car-
vão do porto da Beira, é avulso 
que o fi lho do Chefe de Estado 
estava mais uma vez em posição 
de perdedor com o grupo india-
no Essar, por sua vez em grandes 
difi culdades em cumprir o seu 
contrato no Zimbabwe para re-
abilitar a indústria do ferro e do 
aço. Antes da saída de Zucula do 
MTC, os brasileiros da Odebre-
cht (a construir o aeroporto de 
Nacala) eram a empresa melhor 
posicionada no concurso.
Pouco depois de assumir a pas-
ta, houve também choques ao 
mais alto nível quando o Mala-
wi, apoiado pela SADC, conse-
guiu assinar um Memorando de 
Entendimento com Moçambi-
que (na pessoa de Zucula) para 
a navegabilidade do Zambeze, 
questão a que se opunha e opõe o 
Presidente da República. Guebu-
za falhou mesmo a inauguração 
do porto fl uvial de Nsange, no 
rio Chire, despachando depois 
Zucula como seu emissário para 
todas as capitais da SADC a ex-
plicar a gazeta.

Malditos contratos milionários

As outras makas de Zucula
radores do transporte rodoviários, 
enquanto tentava ganhar músculo 
para o sector público.
Procurou gerir “diplomaticamen-
te” a crise na direcção da empresa 
Aeroportos de Moçambique na era 
Cambaza. Acompanhou a aqui-
sição de novas aeronaves para a 
companhia aérea de bandeira sem 
ser demasiado intervencionista, 
num governo onde há demasia-

da centralização nas tomadas de 
decisão. Mesmo aqui, é acusado 
de ter interferido na entrada e 
exclusão de vários interesses “eco-
nómico-partidários” que se tenta-
ram benefi ciar, como em todas as 
edifi cações de infra-estruturas, do 
empreendimento chinês. Ainda 
no sector, apanhou com a “lista 
negra”  ditada pela falta de quali-
dade do Instituto de Aeronáutica 
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Presidente da República, Armando Guebuza, e o novo ministro dos Transportes e Comunicações Gabriel Muthisse

Zucula deixa MTC e Muthisse é o novo boss
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Civil e teve que “engolir” Teodoro 
Waty como “segunda escolha” para 
PCA da LAM para afastar os seus 
“apetites” pelo topo da hierarquia 
do Conselho Constitucional. 
Não sendo um especialista do 
sector que dirige, a crítica defen-
deu na altura que, no geral, trou-
xe mais qualidade e massa crítica 
a um governo que era visto como 
sofrendo um assinalável défi ce de 
qualidade. Mas, a meio de cami-
nho, Paulo Zucula, originário de 
Chókwe, começou a ser acusado 
de autoritário e arrogante pelos 
seus companheiros de armas e a 
máquina do ministério (incluindo 
as empresas tuteladas), sem “per-
nas” para acompanhar o ministro. 
Os resultados não se fi zeram es-
perar: o sector de transportes pú-
blicos caminhou para a sarjeta. A 
cidade foi invadida por carrinhas 
de caixa aberta e os passageiros 
são transportadas como gado, no 
que o povo chamada de traspor-
tes “Ver Moçambique” ou “I love 
you”, porque os passageiros se des-
dobram em abraços permanentes 
para não serem deitados borda 
fora. 
Na sua primeira operação como 
ministro, Paulo Zucula visitou a 
empresa Transportes Públicos de 
Maputo e anunciou a aquisição de 
100 autocarros para as cidades de 
Maputo e Matola.
O reforço da frota tinha por objec-
tivo pôr fi m a crise de transportes 
urbanos que apoquentava as duas 
cidades porém, a situação da crise 
de transportes continuou.
     Dois anos depois, Zucula veio 
ao público anunciar a aquisição 
de mais 33 autocarros, de marca 
Yutong, na China e mais 10 auto-
carros articulados na vizinha Áfri-
ca do Sul, com capacidade para 
transportar, cada um, 160 passa-
geiros. Estes custaram ao Estado 
USD20 milhões.
Em 2011, sob batuta de Zucula, o 
Governo adquiriu mais 150 auto-
carros para a empresa pública dos 
transportes, num investimento 
que custou aos cofres do Estado 
cerca de USD54 milhões de me-
ticais.
Hoje, mais de 70% desse parque 
automóvel está avariado e os pro-
blemas de transportes persistem e 
as associações de transportadores 
dizem que mais de 2000 viaturas 
de 15 lugares foram afastadas do 
negócio (um lobby poderoso en-
volvendo quadros do Estado e mi-
litares antigos combatentes). 

Bicicletas 
O MTC, através de Paulo Zucula, 
veio ao público anunciar  um mega 
plano governamental de massifi -
cação do uso de bicicletas e  mo-
torizadas como meios alternativos. 
Com efeito, em fi nais de 2009, o 
projecto foi ofi cialmente lançado, 
tendo o Governo adquirido algu-
mas máquinas como modelo. O 
projecto fracassou. 

Transporte marítimo Maputo 
e Matola

Na busca de soluções para mini-
mizar problemas de transporte no 
grande Maputo, o MTC anun-
ciou a aquisição de duas embar-
cações para garantir o transporte 
de passageiros entre as cidades de 
Maputo e da Matola. Trata-se das 
embarcações, “Mulauze” e “Paulo 

Santos” com uma capacidade para 
perto de 70 pessoas cada.
Na altura, o ministro disse que a 
abertura desta rota fazia parte da 
procura de soluções para o proble-
ma de transporte na cidade, a par-
tir da diversifi cação dos modos de 
transporte, como forma de aumen-
tar a oferta, acessibilidade e efi cá-
cia destes serviços e enquadrava-
-se no âmbito da implementação 
da estratégia da reorganização do 
transporte urbano de passageiros 
pelo Governo de Moçambique e 
que preconiza a operação inter-
modal do transporte, combinando 
o modo rodoviário, ferroviário e 
marítimo.
Meses depois a circulação destes 
barcos foi interrompida porque 
não havia condições de navegabi-
lidade no canal que liga as duas ci-
dades e a Transmarítima mostrou-
-se incapaz de gerir o novo desafi o.

Automotoras   
Em Maio de 2009, um ano depois 
de ascender o cargo de ministro, 
Paulo Zucula inaugurou um novo 
serviço inter-urbano de transpor-
tes de passageiros com automotora 
triplas.
A aquisição das referidas má-
quinas custou USD1.7 milhão e 
visava a revitalização da área do 
transporte de passageiros. Estas 
máquinas asseguravam o trans-
porte de passageiros em carreiras 
regulares da Cidade de Maputo 
para Marracuene e Matola Gare.
Sem nenhuma explicação pública, 
o uso deste meios foi interrompido 
em Agosto de 2011.

MetroMatola-Maputo-
Marracuene  
Em Julho de 2011, o MTC anun-
ciou que até fi nais de 2013, as 
primeiras carreiras de metro de 
superfície e autocarros eléctricos, 
ligando as cidades de Maputo, 
Matola e o distrito de Marracue-
ne, Sul de Moçambique, poderão 
iniciar as suas operações. Até hoje 
nenhum sinal indica nesse sentido.

Cabotagem  
Em 2012 foi anunciado a chegada 
no país de dois navios de pequena 
calado para reinício de actividades 
de cabotagem. Segundo, Zucula, 
um outro navio chegaria a qual-
quer momento no país.
A ideia do Governo, de acor-
do com Zucula era iniciar com o 
transporte de passageiros e carga 
ao longo da costa, no Lago Nias-

sa e albufeira de Cahora Bassa, 
concretamente no trajecto Songo-
-Zumbo e vice-versa.

Disse que o  programa de reinício 
da cabotagem foi antecedido por 
uma série de investimentos em al-

guns portos do país, com destaque 
para os de Maputo, Beira, Que-
limane e Nacala, que resultou na 
melhoria do seu funcionamento e 
aumento da capacidade de manu-
seamento de carga.
Para tal, o Governo investiu cerca 
de 200 milhões de meticais. Con-
tudo, o ano 2013 está prestes a fi n-
dar e mais nada se fala acerca dos 
serviços de cabotagem. Os navios 
continuam ancorados no porto de 
Maputo e a única viagem que se 
conhece foi em apoio à realização 
do X Congresso do Partido Fre-
limo, transportando materiais de 
apoio ao evento. 
Alterações de fundo nos casos 
Macuze e no concurso da termi-
nal de carvão da Beira, bem como 
mexidas nos PCA das empresas 
de tutela serão um dos vários in-
dicadores a seguir justifi cando a 
saída de Zucula do MTC. Gabriel 
Muthisse, empossado na manhã 
desta terça-feira, pelo PR, é o ho-
mem que se segue.  (Redacção)
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Paulo Zucula deixa o Governo cinco anos depois
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Debaixo de duas frondosas 
mangueiras que fazem a 
praça pública de Quitupo, 
Luís Abdala Salimo, 52 

anos, o líder comunitário daque-
la localidade do distrito de Palma, 
aguarda a chegada da “equipa do 
Governo” que vai dirigir a reunião 
pública convocada para às 10:00 
horas de manhã de 13 de Setembro. 
A agenda do encontro é discutir o 
reassentamento, um processo que 
ainda não iniciou, mas já desespera 
os residentes locais que viam nas 
descobertas de gás natural na Ba-
cia do Rovuma uma oportunidade 
para embarcar a bordo do desen-
volvimento. As mais de 1.500 fa-
mílias que vivem na área (sete mil 
hectares) concessionada aos propo-
nentes do projecto de liquefação de 
gás natural ainda vão aperceber-se 
de que a sua condição de “comuni-
dades locais” é incompatível com o 
progresso anunciado, pelo que a sua 
evacuação é inelutável.

O aviso da reunião foi emitido 
pela secretaria distrital de Palma 
e chegou a Quitupo na véspera. 
Nas poucas horas que tinha, Sali-
mo conseguiu mobilizar as gentes 
da sua localidade para o encontro,  
forçando um dia de folga na pesca 
artesanal e na agricultura de subsis-
tência, principais actividades. Com 
uma hora de atraso, a delegação do 
executivo de Cabo Delgado, che-
fi ada pela secretária permanente 
da província, chegou a Quitupo, 
acompanhada pelo administrador 
de Palma, trabalhadores da AMA 1 
e da pública ENH (respectivamen-
te Anadarko Moçambique Área 1 e  
Empresa Nacional de Hidrocarbo-
netos, - empresas proponentes do 
projecto), e consultores da Impacto, 
a empresa moçambicana que faz 
o estudo de avaliação do impacto 
ambiental. Algumas pessoas já se 
tinham retirado do remanso das 
mangueiras para a mesquita, pois, 
dizem, a oração de sexta-feira é 
imperdível, porque simbólica. Foi 
preciso esperar mais trinta minu-
tos para a praça pública fi car pre-
enchida. Dirigida pela secretária 
permanente Lina Portugal, a reu-
nião começou com a apresenta-
ção dos membros da comissão de 
Quitupo que vai dialogar com o 
executivo e as empresas proponen-
tes do projecto sobre o processo de 
reassentamento. Em processos de 
reassentamento resultante de acti-
vidades económicas, é mandatório 
a criação de uma comissão técnica 
que integra membros do executivo, 
cinco representantes das “comuni-
dades”, três do sector privado e um 
da sociedade civil e mais três líderes 
comunitários. A comissão de Qui-
tupo conta com 11 membros, mais 
seis do que o número previsto no 
decreto 31/2012, de 08 de Agosto.  
Mas o grupo vai crescer para 15, 
pois Lina Portugal instruiu a popu-
lação a integrar mais mulheres e jo-

vens, de modo a tornar a comissão 
o mais representativo possível. 

População pede explicação
Depois de largos minutos de dis-
cursos ofi ciais, onde todos os in-
tervenientes reiteravam que o in-
teresse primário do Governo era 
defender os interesses da popula-
ção, fi nalmente Lina Portugal con-
vidou a população a colocar per-
guntas.  O primeiro a intervir não 
podia ser mais contundente: “Se o 
Governo está interessado em de-
fender os nossos interesses, porque 
é que levaram a senhora que nos 
ajuda a compreender as leis para a 
Polícia em Palma (sede distrital)”. 
Issa Sumayila referia-se ao inter-
rogatório policial de que foi alvo 
Alda Salomão, directora do CTV 
(Centro Terra Viva), a organização 
da sociedade civil que assessora a 
população de Quitupo e de outras 
zonas abrangidas pelo projecto da 
fábrica de GNL  (Gás Natural 
Liquefeito). Sumayila questionou 
também os procedimentos que 
presidiram à atribuição do DUAT 
(Direito de Uso e Aproveitamento 
da Terra) aos proponentes do pro-
jecto. “Não tenho conhecimento 
de ter havido uma reunião públi-

ca para a atribuição do DUAT. 

É normal um terreno ser ocupa-

do sem se informar ao legítimo 

dono?”, questionou o intervenien-

te, arrancando uma forte ovação. 

Outro interveniente levantou para 

reivindicar o espaço onde a AMA 

1 construiu um heliporto. “O espa-

ço é propriedade do meu pai e eu, 

como herdeiro, não fui consultado 

para a sua ocupação. Fui perguntar 

aos homens da Anadarko que es-

tão no terreno e eles disseram-me 

que o espaço foi atribuído pelo 

Governo”, disse. 

Andurabe Abdul assistiu ao aba-

te do seu cajueiro sem explica-

ção convincente. “A Anadarko 

solicitou-me que eu assinasse o 

documento que autoriza o abate 

do cajueiro no meu terreno. Recu-

sei-me e disse a eles que deviam 

ir ter com o Governo, a entidade 

que lhes concedeu o meu terreno. 

Da segunda vez vieram informar-

-me que já tinham derrubado o 

cajueiro, e eu tinha de assinar um 

documento para receber dinhei-

ro. Recusei-me de novo e disse a 

eles que entregassem o dinheiro ao 

Governo”, contou Andurabe. 

Esclarecendo algumas questões, 

a secretária permanente de Cabo 

Delgado disse que qualquer ci-

dadão pode ser chamado para ser 

ouvido pela Polícia, tentando as-

sim minimizar o impacto do inter-

rogatório policial feito à activista 

social Alda Salomão. “Essa pessoa 

não foi detida, por isso ela está 

aqui connosco. Se ela quer colabo-

rar no processo, nós estamos aber-

tos”, disse Lina Portugal. Segundo 

explicou, a criação da comissão 

de Quitupo -  cujos membros são 

eleitos pela própria população, 

visa evitar que pessoas não indica-

das apareçam a falar em nome da 

população. Sobre a expropriação 

de terras e outras propriedades, a 

secretária permanente disse: “as 

empresas são obrigadas a não pre-

judicar a população”.

Esperanças de progresso gasei  cam-se 
em Quitupo
Por Emídio Beúla, em Palma

Para esclarecer o nebuloso 

processo de atribuição do 

DUAT às empresas pro-

ponentes, concretamente 

a ENH, foi convidado o director 

provincial da Agricultura de Cabo 

Delgado. Mariano Caetano, de seu 

nome, explicou que as consultas pú-

blicas iniciaram em 2010. Na altura, 

continua, o pedido de DUAT vinha 

em nome da AMA 1, mas ao longo 

do processo houve necessidade de 

mudar a solicitação para permitir 

que fosse uma empresa do Estado 

a requerer o DUAT, nomeadamen-

te a ENH. “Viemos aqui informar 

que o titular do DUAT já não seria 

a Anadarko, mas a empresa pública 

ENH”. 

A população exigiu que se exibis-

sem as actas das referidas consultas 

públicas. Um técnico da direcção 

provincial da Agricultura e outro 

da ENH são chamados a exibir as 

actas. Foi neste processo onde fi ca-

ram evidentes as falhas no processo 

de comunicação entre o Governo e 

a população. Habituados a ares ur-

banos, os técnicos foram a Quitupo 

no dia 06 de Agosto de 2012 soli-

citar um encontro com a “comuni-

dade local” para dia seguinte. A “co-

munidade local” aceitou o encontro 

e, no dia 07 de Agosto, lá foram os 

Atribuição do DUAT à ENH: 
população diz que não foi consultada

jovens técnicos perguntar à popu-

lação se estava interessada em aco-

lher a instalação de uma fábrica que 

traria emprego e desenvolvimento 

para sua localidade. A população 

aceitou e alguns, não fi cou claro 

como foram seleccionados, assina-

ram a acta do encontro que mais 

tarde vieram a saber que se trata-

va, afi nal, de uma consulta pública 

no âmbito de concessão do DUAT. 

Ninguém explicou à população de 

Quitupo que a instalação da fábrica 

na península de Afungi implicaria 

o fi m da pesca artesanal ao longo 

da costa, implicaria a ocupação de 

terras dos residentes locais e a sua 

consequente transferência para ou-

tra zona.

Os jovens técnicos procederam à 

leitura dos nomes das pessoas que 

tendo participado do encontro, assi-

naram as actas das reuniões nos dias 

07 e 12 de Agosto de 2012. Alguns 

nomes são de pessoas conhecidas, 

mas não residem em Quitupo. Ape-

nas três pessoas presentes na reunião 

da sexta-feira foram chamadas. Foi 

aqui onde começou toda a confusão 

que inviabilizou a reunião. Se alguns 

residentes acusavam o trio de ter 

vendido Quitupo à Anadarko, ou-

tros questionavam como é possível 

uma pessoa de cujas mãos nunca se 

leu alguma palavra escrita conseguiu 

escrever o seu nome na hora de as-

sinar as actas. Na verdade, uma das 

três pessoas alistadas protestou pu-

blicamente que ele não sabe escrever 

e nunca na vida segurou uma esfe-

rográfi ca ou lápis para rabiscar qual-

quer coisa que seja. As outras duas 

pessoas cujas assinaturas consta-

vam das actas, distanciavam-se 

dizendo que não reconheciam as 

assinaturas e muito menos se lem-

bravam de terem participado dos 

referidos encontros. Mas também 

não tinham outra alternativa, pois 

uma confi rmação das assinaturas 

implicaria o seu linchamento ime-

diato. Em meio a confusão que 

forçou os dois agentes da Polícia 

de Protecção que acompanham a 

comitiva governamental a posi-

cionarem-se estrategicamente, o 

administrador de Palma, Pedro 

Jemusse, disse: “a população estava 

a ser levada por más percepções”. 

A ordem foi reposta e a secretá-

ria permanente voltou a apelar à 

calma e disse: “nenhum projecto 

pode entrar numa comunidade 

sem que isso represente benefí-

cios para os habitantes locais”. De 

seguida, a comitiva do executivo 

provincial, incluindo o adminis-

trador de Palma, retirou-se de 

Quitupo, deixando a população 

mais confusa.

Salimo Abdala, líder de Quitupo dialogando com as suas gentes na frescura das mangueiras. À esquerda, está Alda Salomão, 
do Centro Terra Viva, a acompanhar as discussões das comunidades
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Contrariamente ao que pode 

parecer, as pequenas resis-

tências que o projecto de 

GNL enfrenta em Quitupo 

não são feitas apenas à imagem do 

inferno que foi o reassentamento em 

Cateme e das possíveis instigações ex-

teriores à população que se suspeitam 

existir. São resistências alimentadas e 

legitimadas por leituras diárias da rea-

lidade no terreno que os supostos be-

nefi ciários fazem. Como, por exemplo, 

quando fi cam a saber que uma reunião 

debaixo da amenidade das mangueiras 

virou consulta pública conducente à 

expropriação das suas terras e do mar 

que dele extraem o peixe.

Um dia antes da sexta-feira agitada, 

o SAVANA esteve em Quitupo e 

conversou com o líder local, Luís Sa-

limo. Ao jornal, ele deixou claro que 

a população não se recusa a deixar 

defi nitivamente as suas cabanas de 

pau-a-pique, mas quer garantias do 

executivo e das multinacionais de que 

o que se passou em Cateme não terá 

réplicas em Quitupo.

“Acompanhámos que houve proble-

mas em Tete.”, diz ele, rodeado de 

habitantes locais. Segundo este líder 

comunitário, o local ideal para onde 

as populações gostariam de ser reas-

sentados ainda não foi cogitado, nem 

pelos proponentes, nem pelos bene-

fi ciários ou vítimas, dependendo do 

que vier a resultar o processo. Outro 

motivo que alimenta os receios e as 

Espectro de Cateme agita Quitupo

População está preocupada 
com reassentamento e não 
com estudo ambiental

Numa sala à beira do mar 
reabilitada pela petrolí-
fera AMA 1 (Anadarko 
Moçambique Área 1, 

Lda), uma subsidiária da norte-
-americana APC (Anadarko Pe-
troleum Corporation), decorreu 
na manhã de quarta-feira da se-
mana passada a primeira reunião 
pública de apresentação do rela-
tório preliminar do EIA (Estudo 
de Impacto Ambiental) para o 
desenvolvimento de um comple-
xo de liquefacção de gás natural 
(GNL) em Palma, distrito que 
fi ca no extremo norte de Cabo 
Delgado. A AMA 1 e a italiana 
Eni (Eni Africa Oriental S.p.A), 
ambas detentoras dos direitos de 
pesquisa e produção de gás natu-
ral, respectivamente nas áreas 1 e 
4 off shore da Bacia do Rovuma, 
são proponentes do projecto e 
desde Janeiro de 2013 traba-
lham em conjunto na elaboração 
do plano de desenvolvimento de 
uma fábrica de GNL e respecti-
vas infra-estruturas de apoio. Mas 
para construir e operar a fábrica, 
as duas petrolíferas multinacio-
nais necessitam de uma licença 
ambiental emitida pelo Governo 
moçambicano. Para tal, enco-
mendaram à fi rma moçambicana 
Impacto – Projectos e Estudos 
Ambientais (fez uma parceria 

com ERM) um EIA, cujo relató-
rio preliminar documenta o pro-
cesso de identifi cação, avaliação, 
mitigação e gestão dos impactos 
biológicos, físicos e socioeco-
nómicos do projecto. Foi como 
biólogo em representação do Im-
pacto que António Emílio Couto 
(o Mia Couto dos romances e das 
crónicas) fez o discurso inaugural 
do encontro, pedindo aos presen-
tes que centrassem a sua atenção e 
discussão em questões relativas ao 
impacto ambiental do projecto de 
GNL e não no reassentamento, 
pois este processo (que ainda não 
arrancou) vai ser discutido em 
fóruns próprios. O apelo não era 
de todo fortuito: a população que 
deverá ser directamente afectada 
quer ser informada detalhada-
mente sobre os contornos que o 
reassentamento vai tomar. O re-
ceio da réplica do inferno de Ca-
teme parece habitar-lhe a imagi-
nação. Na verdade, o processo de 
realojamento das famílias ainda é 
uma possibilidade, pois a decisão 
fi nal está dependente da apro-
vação do projecto de desenvol-
vimento do complexo de GNL 
pelo executivo moçambicano. E 
as estimativas mais optimistas 
indicam que o “no objection” po-
derá ser libertado nos princípios 
de 2014.

A 
maioria das intervenções 

feitas no debate passaram 

ao largo do apelo de Mia 

Couto e levantaram ques-

tões relacionadas com o reassenta-

mento. As intervenções em off shore 

só não desviaram o propósito do en-

contro por conta de algumas pergun-

tas ousadas sobre as reais vantagens 

do projecto de GNL para Palma e 

suas gentes. Mas porque o preceden-

te, mau ou bom, já tinha sido aber-

to, as notas fi nais do encontro feitas 

pelo administrador de Palma, Pedro 

Romão Jemusse, encerravam muitos 

recados às OSC (Organizações da 

Sociedade Civil) que trabalham com 

as populações do distrito abrangidas 

pelo projecto. 

Isso numa altura em que ainda são 

frescas as notícias do interrogatório 

à directora-geral do CTV há duas 

semanas, no comando distrital da 

Polícia, em Palma. No interrogató-

rio supostamente autorizado pelo 

secretário-permanente do distrito, o 

ofi cial de permanência queria saber 

da legalidade das actividades que a 

activista do CTV estava a desenvol-

ver junto às populações residentes em 

Palma.

O administrador não citou nomes, 

mas quem quis o ouvir compreendeu 

que a sua intervenção era uma res-

posta clara à campanha do CTV que, 

segundo a própria directora, consiste 

em disseminar a legislação ambien-

tal e de terras junto às populações. É 

uma forma que aquela OSC encon-

trou de prover às famílias abrangidas 

pelos megaprojectos instrumentos 

legais relevantes para uma discussão 

Os recados do administrador

Sr. Editor do Jornal 
SAVANA
Maputo

Sr. Editor,
Meu nome é Rodrigues Bila e 
da tarde da ultima sexta-feira, 
13 de Setembro de 2013 até o 
momento que lhe escrevo estou 
a receber SMS’s e chamadas te-
lefónicas de amigos, colegas e 
demais pessoas a questionarem 
sobre o meu aparente “regresso 
ao jornalismo”. Ouvi e confi rmei 
que o questionamento tem como 
fonte e razão de ser um artigo 
publicado na página 2, da última 
edição do SAVANA, abordando 
assuntos importantes da política 
nacional, assinado por “Rodri-
gues Bila*, na Beira”. Algumas 
das pessoas que me contactam, 
antes mesmo de um cumpri-
mento, vão directo ao assunto 
comentando sobre os méritos 
e deméritos da abordagem que, 

dúvidas dos habitantes de Quitupo 

tem que ver com as reais necessidades 

em termos de espaço que as multina-

cionais precisam para instalar a fábrica 

de GNL e infra-estruturas de apoio. 

São sete mil hectares de terras sobre 

as quais a ENH detém o DUAT. Mas 

Salimo não vai pelos números: “Di-

zem que as empresas vão fi car com 

Quitupo, Milamba e Maganja. Será 

que precisam de tudo isso? Porque é 

que quando chega um hóspede tem de 

ser ele a escolher o quarto para dor-

mir?”, disse, questionando as opções 

das multinacionais. Na verdade, quase 

toda a península de Afungi está co-

berta pelo DUAT emitido a favor da 

ENH. Para além da prerrogativa que 

as multinacionais têm de escolher as 

áreas a ocupar para o desenvolvimento 

das suas actividades, o líder de Qui-

tupo indaga por que razão tem de 

ser o Governo a determinar o valor 

de compensação pelas propriedades 

das pessoas afectadas. Por exemplo, a 

utilidade das mangueiras que Abdala 

herdou vai muito além da sombra e 

das mangas. Têm um signifi cado sim-

bólico para ele e para os seus, por isso 

só por 10 mil meticais ele aceitará vê-

-las derrubadas.

Quitupo, uma povoação costeira de 

Palma é habitada por pouco mais de 

1500 pessoas, segundo dados do Cen-

so de 2007. Não tem um posto de 

saúde e a única escola primária do pri-

meiro grau que existia desabou, faz três 

meses. A transmissão de conhecimen-

to científi co é feita ao ar livre. A pesca 

artesanal e a agricultura de sustento 

familiar são as principais actividades 

económicas da localidade. Mas Abda-

la diz que há jovens empregados pela 

Anadarko como seguranças e outros 

estão na SS (Stefanuti and Stocks), 

a construtora sul-africana que está a 

montar o acampamento das petrolí-

feras. Na praia de Milamba, Nassulo 

Sualeya, 40 anos, segura dois cocos e 

está à espera do “caril” para o jantar 

da família: esposa e dois fi lhos. Cam-

ponês e natural de Quitupo, mas re-

sidente em Milamba, Sualeya regista, 

sempre desce à praia, “muitos tractores 

da Anadarko que fazem ruas e abrem 

caminhos”. Tem uma ideia vaga do 

que atraiu a empresa para aquelas ter-

ras costeiras e empobrecidas: “dizem 

que estão a procurar combustível”. 

Uma oportunidade de emprego para 

ele que sobrevive da agricultura. Como 

tantos outros residentes locais, Sualeya 

não tem qualifi cação alguma, ou, para 

ser mais preciso, não sabe fazer nada. 

Mas conhece alguns pares que já estão 

a trabalhar como seguranças. Sobre o 

reassentamento, ele diz que vão sair 

porque “há uma ordem do Governo 

para irmos viver em outro lugar”. Em 

Quilamba, não há infra-estruturas que 

lembra o Estado.

no seu entender, faço no artigo em 
referência. Na verdade começa a ser 
complicado explicar pessoa por pes-
soa que não só não regressei (ainda) 
ao jornalismo como não sou o autor 
da peça em questão havendo tão só 
uma coincidência do meu nome com 
o nome (que suponho abreviado) de 
uma outra pessoa, que não conheço e 
nada sei da sua ocupação profi ssional 
(o asterisco a acompanhar o nome 
sugere uma nota de rodapé que não 
vi no artigo).
Este escrito tem como propósito 
apelar ao editor do SAVANA e ao 
articulista que me ajudem a “matar a 
charada”. 
No jornalismo moçambicano, mo-
déstia à parte, o nome de Rodrigues 
Bila- que é meu- surge, de facto, 
como minha marca registada nos 
Serviços Redactoriais da Rádio Mo-
çambique desde 1976, a par de outros 
nomes da época em diante que, acre-
dito, também estes, são, de facto, ver-
dadeiras marcas registadas dos seus 

titulares. Imagine, Sr. editor, as 
complicações de eventuais sur-
gimentos, hoje, no jornalismo 
moçambicano, de nomes tais 
como, Fernando Lima, Luís 
David, Arlindo Tembe, Tomas 
Vieira Mário, Manuel Tome, 
António Souto, Glória Muian-
ga, Arlindo Lopes, Rogério 
Sitoe, Fernando Gonçalves, 
Manuel Veterano e outros sem, 
sequer, nenhuma relação fami-
liar com estes veteranos!
Não pretendo com os exemplos 
acima dizer que o Rodrigues 
Bila ao serviço do SAVANA 
na Beira devia fi car obrigado a 
assinar com outro nome. Nada 
disso! Apenas pensar alto, como 
alguns colegas o fi zeram no 
contacto comigo sobre este as-
sunto, que “este repórter pode 
ter mais nomes para usar”.
Saudações.
Rodrigues Bila

informada com as multinacionais e 

com o Governo dos melhores termos 

de reassentamento e compensações. 

Porém, Pedro Jemusse entende que 

as actividades do CTV estão a pôr 

em causa a legitimidade do Gover-

no junto às populações, o que para 

ele não é permissível. “Desde o início 

dos projectos em 2007, é o Governo 

distrital que vem trabalhando com 

as comunidades, em parceria com a 

Anadarko e o Impacto. Nunca tive-

mos problemas. Hoje, não pode apa-

recer um melhor advogado das popu-

lações que não seja o Governo”, disse.

O que deixa o administrador Jemus-

se revoltado não é o facto de outras 

pessoas e instituições aparecerem no 

meio no processo, mas o facto de des-

respeitarem as regras, que entretanto, 

não as torna explícitas. “Não é pos-

sível admitir que as pessoas venham 

distanciar a população do Governo”, 

acusou.

Já em conversa com o SAVANA, 

momentos após a reunião, Pedro 

Jemusse disse que foi através deste 

jornal e do mediaFAX, publicação 

também da mediacoop SA, que to-

mou conhecimento de que algumas 

pessoas e OSC estavam a ser per-

seguidas e proibidas de trabalharem 

em Palma, outras submetidas a um 

interrogatório.

“O que defendemos é que neste 

processo, tendo em conta que en-

volve muitas empresas e muitas or-

ganizações nacionais e estrangei-

ras, tem de existir regras de jogo. 

Porque se cada um entra como 

quiser e faz o que quiser, não va-

mos levar o trabalho a bom porto”, 

avisou.

E não duvida que houve organizações 

que transgrediram as regras: “Nós es-

tamos a trabalhar com esta população 

desde 2007, e o nosso ritmo estava 

bem orientado. Só que a determina-

do momento começou a haver quebra 

de ritmo. Infelizmente, começamos a 

notar que há organizações que es-

tão a trabalhar no terreno e estão a 

transmitir mensagens que estejam 

por detrás dessa quebra de ritmo da 

colaboração das pessoas”.

Questionado sobre se teriam sido es-

sas as razões que motivaram o inter-

rogatório policial à directora-geral do 

CTV, Pedro Jemusse respondeu nos 

seguintes termos: “Eu, como admi-

nistrador, não tive conhecimento des-

se interrogatório. A única pessoa que 

pode autorizar um interrogatório sou 

eu, como administrador do distrito”.

Sobre as declarações do administra-

dor, Alda Salomão comentou que o 

CTV é uma organização de âmbito 

nacional e vai continuar a trabalhar 

em Cabo Delgado, incluindo em 

Palma. Negou que a organização que 

dirige esteja a manipular as pessoas 

para não aceitarem o reassentamento, 

pois ainda nem foi claramente defi ni-

do. Questionado pelo SAVANA por 

que razão as ONGs se fazem sentir 

onde há grandes projectos que envol-

vem multinacionais, Alda Salomão 

justifi cou que o CTV não está con-

tra as multinacionais, muito menos 

contra o desenvolvimento. “Mas é 

nesses projectos onde muitas famílias 

são reassentadas e muitos direitos são 

postos em causa. Mas isso não sig-

nifi ca que a nós não interessam  os 

casos onde não há multinacionais”, 

disse.
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O 
Presidente da República, Ar-
mando Guebuza, encerrou 
nesta segunda-feira, mais 
uma etapa das polémicas 

Presidências Abertas e Inclusivas na 
cidade de Maputo, onde voltou a ata-
car os seus detractores.  

Guebuza fez notar que a cidade de 
Maputo, a capital do país, é o centro 
de movimentos que tentam desacre-
ditar e desvalorizar os feitos do seu 
Governo com “críticas inconfessas”. 
O PR fez este pronunciamento 
quando comentava os informes do 
governo da cidade e do município de 
Maputo, no âmbito da Presidência 
Aberta de cinco dias à capital do país.
Armando Guebuza elogiou o cresci-
mento que se tem registado, apesar 
dos alegados movimentos críticos. 
“Esta saudação tem a ver com o facto 

Guebuza volta a atacar seus detractores
Por Argunaldo Nhampossa

de esta cidade ser um centro de mo-
vimentos que procuram desencorajar 
o trabalho, desvalorizando o que está 
feito de bom e apregoando que o 
que foi bem feito não foi bem feito. 
Quando se faz mal, dizem que está 
mal, e quando se faz bem, está ainda 
pior”, atacou Guebuza.

Poucos coommícios
Guebuza reduziu drasticamente o 
número de comícios públicos, tendo 
realizado apenas um em KaTembe 
para explicar a importância da ponte 
Maputo-Katembe, muito criticada 
em alguns sectores de opinião.
Entretanto,  alguns citadinos abor-
dados pelo SAVANA manifestaram 
certa preocupação, pois pretendiam 
partilhar a sua visão do actual rumo 
do país com Guebuza, facto que não 
se verifi cou. A agenda de Guebuza 

A 
Direcção da Companhia 

Industrial da Matola 

(CIM) diz estar agasta-

da com os três incêndios 

consecutivos, último dos quais 

em princípios deste Setembro, 

que quase reduziram a cinzas as 

instalações da sua fábrica e arma-

zéns em Nampula (CIMPAN), 

com as consequências fi nanceiras 

e laborais decorrentes da paralisa-

ção desta unidade fabril.
A Administração da CIM diz 
que está a desencadear mecanis-
mos legais com vista a respon-
sabilizar os agentes do Estado e 
o fi el depositário pelos prejuízos 
ocorridos avaliados em  230 mi-
lhões de meticais.
É que, segundo a direcção da 
empresa, o fogo poderá ter sido 
provocado pela combustão, ori-
ginada pelo acondicionamento 
de farelo, um produto infl amável 
que requer cuidados extremos e 
constantes no seu armazenamen-
to. Explica que a existência deste 
produto naquele local, durante 
largo tempo sem o seu manuse-
amento e cuidados necessários, 
é consequência da existência de 
um confl ito judicial que opõe a 
CIMPAN a uma empresa local, 
acerca de uma suposta dívida, o 
que fez originar uma penhora, 
encerramento e inacesso às refe-
ridas instalações fabris, agora par-
cialmente destruídas pelo fogo.
A direcção da CIM aponta o 
dedo ainda ao fi el depositário, 
nomeado pelo tribunal, que não 
terá cumprido com as suas obri-
gações para as quais foi indicado, 
nomeadamente as de preservar o 
bem por si guardado.
É entendimento da CIM que a 
indecisão e insensibilidade do tri-
bunal, para com o impacto eco-
nómico da sua decisão infl uen-
ciou, sobremaneira, na extensão 
dos prejuízos ocorridos, pondo 
mesmo em causa a protecção 
reservada aos investidores nacio-
nais e estrangeiros, pela legislação 
comercial e pelo sistema judicial 
contra o risco de decisões judi-
ciais, que a CIM considera como 
sendo arbitrárias. (Redacção)

Três incêndios conse-
cutivos na CIMPAN em 
Nampula

CIM agastada

centrou-se mais em reuniões de ba-
lanço e prestação de contas com as 
entidades governamentais da cidade, 
municipais, reuniões partidárias, mui-
to comuns em Presidências Abertas, 
assim como visitas a empreedimentos 
públicos. Do único comício público 
realizado no distrito Municipal Ka-
tembe, o PR foi confrontado com os 
problemas de reassentamentos que 
estão a surgir  no âmbito das obras 
de construção da ponte que vai ligar 
Maputo à Katembe e a respectiva es-
trada até à Ponta de Ouro.
De acordo Guebuza, que falava no 
decurso do balanço da sua visita, a 
ponte e a estrada são infra-estrutu-
ras de extrema importância para o 
desenvolvimento do país, pois vão 
melhorar a mobilidade de pessoas e 
bens, viabilização de projectos como 
a fábrica de cimento, que vai empre-

gar mais moçambicanos.
Considerou positiva a sua interacção 
com o povo, pois teve a oportunidade 
de esclarecer que é preciso compre-
ender a dinâmica do desenvolvimen-
to e cada um deve dar o seu contri-
buto com acções positivas.
No distrito municipal KaPfumu, 
Guebuza reuniu-se com mulheres de 
diversos estractos sociais, que pedi-
ram ao Presidente para acabar com 
as fábricas de produção das chama-
das bebidas espirituosas de baixo 
custo, tais como, boss, double punch 
e tentação.
Na ocasião, as mulheres manisfesta-
ram o seu desagrado face ao destino 
que a juventude (seus fi lhos) mo-
çambicana está a tomar devido ao 
consumo excessivo de bebidas alco-
ólicas. 
Num passado recente, inspectores 

do Ministério de Saúde queixaram 
de difi culdades para encerrar aque-
las fábricas que têm por detrás “ente 
altamente poderosa”. O desalento 
deve-se ao facto de estas bebidas de 
qualidade duvidosa serem comercia-
lizadas a preço de banana.
“Os jovens encontram o refúgio e 
divertimento nas bebidas, investem 
pouco tempo ou colocam de lado 
os estudos, situação que pode trazer 
graves consequências na condução 
do país futuramente”, disse Joana 
Langa, uma das intervenientes.
A semana passada, o Conselho de 
Ministros decretou novas medidas 
para regular a venda de bebidas alco-
ólicas em locais públicos, mas nada 
disse em torno da regulamentação 
ou restrições de fornecimentos das 
controversas bebidas esperituosas de 
baixo custo.
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Um dos oito réus que desde 

terça-feira respondem em 

julgamento na décima secção 

criminal do TJCM (Tribu-

nal Judicial da Cidade de Maputo), 

nomeadamente Arsénio Chitsotso, 

31 anos, é agente da PRM afecto 

na Casa Militar, unidade respon-

sável pela segurança do Chefe do 

Estado moçambicano. Pesam sobre 

o guarda presidencial três crimes, 

nomeadamente associação para de-

linquir, cárcere privado e uso de ar-

mas proibidas. Ouvido na manhã 

de quarta-feira, Chitsotso confessou 

ter participado no rapto seguido de 

cárcere privado de Darmendra Jaran-

das, nas primeiras horas da noite de 

29 de Dezembro de 2011. O crime 

deu-se na avenida Julius Nyerere, nas 

proximidades do campus universi-

tário da UEM (Universidade Ed-

uardo Mondlane).  Em sede do tri-

bunal, ele contou que participou no 

crime a convite do seu primo, o co-

réu Joaquim Chitsotso, 40 anos, mas 

não sabia que se tratava de sequestro. 

Sabia ou não sabia do 
sequestro?
Dos autos consta que ao longo das 

investigações policiais e na instrução 

criminal ele disse que sabia que se 

tratava de um sequestro, mas aos co-

réus por si convidados a integrar o 

grupo, nomeadamente o irmão Luís 

Chitsotso e Albino Daniel, infor-

mou que se tratava de uma cobrança 

de dívida. “Ele (o primo) ligou-me 

Guarda Presidencial no julgamento dos raptos

a solicitar-me que ajudássemos um 

seu amigo a cobrar uma dívida. Disse 

que o devedor não estava a colabo-

rar para a liquidação da dívida e que 

tinha viagem para fora do país mar-

cada para a noite de 29 de Dezem-

bro. Perguntei ao primo qual seria o 

meu papel e ele respondeu que de-

via ajudar a mandar parar a viatura 

do devedor para cobrar a dívida. Eu 

disse que não estava em condições 

de fazer esse trabalho sozinho e ele 

disse que podia falar com pessoas 

conhecidas, ao que contactei o meu 

irmão mais novo e um conhecido 

seu”, contou ao tribunal. Os co-réus 

Luís, 26 anos, e Albino, 27 anos, são 

agentes de protecção da PRM, re-

spectivamente afectos no comando 

distrital de Boane e na 13a esquadra 

da Cidade de Maputo. Os dois agen-

tes também ouvidos esta quarta-feira 

confi rmaram ao tribunal que foram 

convidados pelo Arsérnio a ajudar 

um seu conhecido na cobrança de 

uma dívida. Vestidos de uniforme 

policial, os três agentes mandaram 

parar a viatura da vítima, que vinha 

vigiada seguida desde a avenida 24 

de Julho (paragem do Entreposto) 

por um carro onde seguiam os co-

réus Joaquim Chitsotso e Bendene 

Chissano, mais conhecido por An-

golano.

A vítima foi levada para Patrice 

Lumumba, um bairro da cidade da 

Matola, concretamente na residên-

cia de Joaquim Chitsotso, onde pas-

sou uma noite e foi libertada dia 

seguinte, após o pagamento da su-

posta dívida (na verdade, trata-se do 

valor de resgate), segundo contaram 

ao tribunal Joaquim e Arsénio. Os 

dois có-reus disseram que receberam 

pelo trabalho USD 15 000 cada. Do 

valor, cada um subtraiu USD 3000 

para os co-réus Luís e Albino. 

Oito acusados no segundo 
julgamento dos raptos
No total, o tribunal presidido pelo juiz 

Adérito Malhope ouviu seis co-réus 

na quarta-feira e o oitavo na quinta-

feira. Trata-se de arguidos acusados 

de envolvimento directo nos raptos 

de Abdul Latifo, um dos proprietar-

ies da Pensão Finita, ocorrido a 13 de 

Outubro de 2011), no Alto Maé, de 

Mohamed Yacub, ligado à empresa 

Somofer, a 01 de Dezembro de 2011, 

no Circuito Repinga, de Darmendra 

Jarandas, na Julius Nyerere, a 29 de 

Dezembro de 2011, entre outros. 

Outros réus são Dominique Mendes 

(40 anos), Hélder Naiene (36 anos) e 

Luís Carlos da Silva. 

O juiz Malhope já reclamou em sede 

do julgamento a falta de colaboração 

das vítimas com o tribunal. Lembre 

que o primeiro julgamento dos rap-

tos decorreu no Tribunal Judicial da 

Província de Maputo, onde quatro 

co-réus esperam na cadeia de máxima 

segurança a leitura da sentença. EB
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Co-réu Albino Daniel, de pé, um dos agentes da Polícia que respondem em tribunal pelos crimes de cárcere privado
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Porquê investir na Companhia de Moçambique? Grupo 
Entreposto

A Companhia de Moçambique, S.A. é a sociedade Hol-

ding com função de gestora de participações de um con-

junto de empresas em relação de grupo entre si que cons-

tituem o Grupo Entreposto em Moçambique.

O Grupo tem as suas origens neste país onde estabeleceu a 

sua actividade na primeira metade do século passado, ini-

cialmente centrada na área agro-industrial, evoluindo pos-

teriormente para outros sectores de actividade. A presença 

do Grupo hoje em Moçambique, compreende as seguintes 

áreas de negócio:

• Automóvel - distribuição de automóveis, camiões, má-

quinas agrícolas e industriais e geradores;

• Serviços - aluguer de viaturas e de máquinase equipa-

mentos industriais, serviços e produtos de tecnologias de 

informação, e turismo;

• Floresta e Produção de Madeira - produção de postes 

para redes de electricidade e telecomunicações, travessas 

de caminho de ferro, e madeiras de consumo;

• Imobiliário - promoção e desenvolvimento de projectos.

O Grupo conta com cerca de 1.050 trabalhadores, distri-

buídos pelas suas diversas empresas, com uma presença 

geogrfi ca que cobre a totalidade do território Moçambi-

cano.

Um investimento seguro assente em pilares de sucesso:
1 – Historial / Solidez Institucional

Com uma história e um percurso que se cruzam, frequen-

temente e nos aspectos mais marcantes, com a evolução 

económica de Moçambique na segunda metade do Séc. 

XX, as actividades do Grupo desenvolveram-se e diversfi -

caram-se a várias áreas de negócio, constituindo hoje um 

Grupo Empresarial com uma presença de referência nos 

sectores de actividade onde actua.

2 – Diversifi cação
 O Grupo Entreposto tem vindo a prosseguir uma estra-

tégia de expansão, apostando em áreas de negócio de valor 

acrescentado e em sectores com potencial de crescimen-

to mais signfi cativo, que posicionam o Grupo de forma 

bastante favorável às variáveis-chave do desenvolvimento 

económico de Moçambique.

Actualmente destacam-se as seguintes Empresasque ope-

ram nas áreas de negócio acima mencionadas:

• O Entreposto Comercial de Moçambique e a Toyota de 

Moçambique no sector Automóvel;

• A Dataserv, a Servisis e a TB Files na área de Serviços e 

Produtos de Tecnologias de Informação;

• A Carpremium e a Vendap Entreposto no aluguer de 

Automóveis e de Máquinas e Equipamentos Industriais;

• O Rio Savane e a Nyala Safaris na área do Turismo;

• A Mfl or na área da Floresta e produção de madeira;

• O Entreposto Investimentos e a Sotecnisol Entreposto 

na área Imobiliária.

3 – Cobertura territorial 
A abrangência da presença territorial do Grupo constitui 

uma marca diferenciadora da sua actuação em Moçambi-

que, e um vector fundamental da sua estratégia, pela ca-

pacidade que confere de potenciar o desenvolvimento dos 

negócios tradicionais e de novas áreas de negócios para 

onde o Grupo diversfi cou recentemente a sua actividade.

Hoje, a rede de instalações do Grupo Entreposto cobre, 

directa ou indirectamente, a totalidade do território na-

cional, conferindo-lhe uma dimensão ímpar e um co-

nhecimento efectivo de como operar ao longo de todo o 

território, de enorme valor estratégico.

4 – Prestígio internacional 
O prestígio do Grupo Entreposto transcende o território 

nacional. Na verdade, o Grupo desenvolve actualmente 

actividades em 4 continentes, com presenças em Moçam-

bique, Portugal, Brasil e Timor, onde distribui e representa 

algumas das mais conhecidas marcas internacionais.

O relacionamento com Empresas líderes mundiais nos 

seus sectores, como a Toyota, a Mercedes, a General Mo-

tors, a Case, a Massey Fergusson, a HP ou Dell, que em al-

guns casos se desenvolve há mais de cinco décadas, constitui 

um traço marcante da identidade do Grupo e da sua capaci-

dade em construir relações duradouras de sucesso, assentes 

no cumprimento dos seus valores: cofi ança, competência, 

ambição e dinamismo.

Condições Gerais da Subscrição das Obrigações Compa-
nhia de Moçambique 2013.
• Subscrição liderada e organizada por Moza Banco, S.A.;

• Emissão de 2.000.000 Obrigações por oferta pública, com 

um valor nominal unitário de 100 Meticais por Obrigação, 

num total de 200.000.000 de Meticais;

• Período de subscrição vai das 8:30h de 09 de Setembro às 

14:00h de 26 de Setembro de 2013.

Os resultados da Oferta serão apurados em sessão especial 

da Bolsa de Valores de Moçambique, a realizar no dia 30 

de Setembro de 2013 e tornados públicos ao longo desse 

mesmo dia, através de um anúncio publicado pela Emitente 

e no site da BVM emm wwww.bvvm.co.mz;

• Os juros serão pagos semestralmente, de forma postecipa-

da, em 8 pagamentos (cupões) a ocorrer em 30 de Março de 

2014, em 30 de S tembro de 2014, em 30 de Março de 2015, 

em 30 de Setembro de 2015, em 30 de Março de 2016, em 

30 de Setembro de 2016, em 30 de Março de 2017 e em 30 

de Setembro de 2017;

• Durante os dois primeiros anos, as Obrigações vencem 

juros à taxa anual fi xa de 13%, pagos semestralmente. A taxa 

de juros aplicável aos dois últimos anos será equivalente à 

taxa FPC (Facilidade Permanente de Cedência do Banco 

de Moçambique, actualmente de 8,75%) acrescida de um 

spread de 4%, igualmente pagos semestralmente e de forma 

postecipada;

• As Obrigações serão reembolsadas na maturidade, no fi -

nal de 4 anos, ao par, juntamente com o pagamento do 8º 

Cupão, em 30 de Setembro de 2017;

• O Regime Fiscal aplicável é o actualmente em vigor em 

Moçambique.

O que eu preciso de saber?
Como se processa a subscrição das Obrigações?

Para subscrever as “Obrigações Companhia de Moçambi-

que 2013” basta dirigir-se a uma agência de qualquer dos 

Bancos Comerciais a operar em Moçambique e transmitir 

a respectiva ordem de subscrição conforme a sua intenção 

de investimento.

Qual a quantidade mínima e máxima de Obrigações que 
posso subscrever?
As Ordens de subscrição devem ser apresentadas num mí-

nimo de 50 Obrigações (5.000,00 MT), sendo que acima 

desta quantidade, as ordens serão apresentadas em quanti-

dades múltiplas de 10 Obrigações (1.000,00 MT).

O número máximo de Obrigações subscritas por cada in-

vestidor está limitado à quantidade de Obrigações ofereci-

das à subscrição (2.000.000 de Obrigações) e ao processo de 

rateio descrito neste documento.

O que acontece caso a procura exceda o número de obri-
gações disponíveis?
Se a procura de Obrigações for superior ao número de 

Obrigações disponíveis, proceder-se-á a rateio das mesmas, 

de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem 

Obrigações por atribuir, dos critérios a seguir referidos.

O que é o rateio e como se processa?
Na primeira fase, serão garantidas a cada investidor até 100 

(cem) obrigações. Se o número de investidores não o per-

mitir, o número será reduzido de dez obrigações, sucessiva-

mente, até ser possível a atribuição de um lote de garantia 

mínimo de obrigações.

Os investidores que tiverem subscrito um número de obri-

gações não superior a 100 obrigações ou, o que vier a ser 

fi xado nos termos do parágrafo anterior, serão integral-

mente satisfeitos pelo número de obrigações expresso nas 

respectivas ordens de compra.

As obrigações remanescentes resultantes da atribuição feita 

nos termos dos parágrafos anteriores, serão rateadas pro-

porcionalmente às quantidades das ordens de compra ainda 

não satisfeitas, em lotes de dez obrigações.

Quando não for possível o rateio das obrigações remanes-

centes nos termos anteriormente referidos, as obrigações 

remanescentes serão atribuídas por sorteio em lotes de dez 

obrigações.

Quanto é que vou pagar pelas Obrigações Companhia de 
Moçambique 2013?
As Obrigações Companhia de Moçambique 2013 têm um 

valor nominal de 100,00 MT, por cada Obrigação. Pode 

subscrever um mínimo de 50 Obrigações, acima desta 

quantidade apenas serão aceites ordens em múltiplos de 10 

Obrigações, ou seja, pode subscrever 50, 60, 70, ou mais 

Obrigações, desde que em lotes de 10. Para calcular o res-

pectivo montante, basta multiplicar o número de Obriga-

ções solicitadas pelo preço de subscrição de cada Obriga-

ção, ou seja, por 100,00 MT, que corresponde ao respectivo 

valor nominal. Por exemplo: montante correspondente a 80 

Obrigações

= 80 x 100,00 M T = 8.000,00 MT.

Em caso de rateio pago o valor das Obrigações que me fo-

ram atribuídas, ou pago todas as que subscrever? E tenho 
que pagar mais alguma coisa?
O pagamento que irá efectuar será apenas sobre o número 

de Obrigações que lhe forem efectivamente atribuídas du-

rante o rateio, contudo o seu banco poderá exigir que tenha 

a conta aprovisionada para o valor total da subscrição, até 

ao dia da sessão de bolsa em que as Obrigações lhe serão 

atribuídas.

Existem comissões de subscrição e uma taxa de Bolsa, bem 

como uma taxa de custódia. Os valores respectivos serão 

cobrados de acordo com o preçário em vigor, em cada um 

dos intermediários fi nanceiros.

Quantas Ordens de Subscrição posso dar?
Cada Ordenante poderá dar apenas uma ordem de subs-

crição.

As ordens de subscrição podem ser alteradas ou têm efeito 
defi nitivo?
As ordens de subscrição poderão ser alteradas até às 14h00 

do dia 26 de Setembro de 2013 (inclusive).

Subscrevi as minhas Obrigações, posso levá-las para casa?
As suas obrigações são representadas por títulos escriturais, 

ao portador, de acordo com as disposições legais em vigor. 

Sendo títulos escriturais, os mesmos não se apresentam na 

forma física, mas sim pela inscrição de um registo, no dos-

sier de títulos a ser aberto em seu nome, no sistema infor-

mático do intermediário fi nanceiro que escolher.

Para o caso em que preciso do dinheiro que investi antes da 
data fi nal do produto, o que fazer?
Deverá deslocar-se ao seu intermediário fi nanceiro onde 

deposita uma ordem de venda das obrigações que detém 

(a totalidade ou em parte). O intermediário fi nancei-

ro lançará a sua oferta de venda junto a Bolsa de Valores 

de Moçambique (BVM). Até ao respectivo reembolso, as 

Obrigações poderão ser transaccionadas em mercado se-

cundário (BVM).

Posso ir já hoje subscrever as Obrigações da Companhia de 
Moçambique 2013?
Pode, a partir das 8h30 do dia 09 de Setembro e até às 

14h00 do dia 26 de Setembro, que corresponde ao período 

em que a subscrição irá decorrer. O que pode fazer já hoje é 

dirigir-se ao seu banco e obter o prospecto da emissão das 

Obrigações, que lhe dará mais informação sobre a mesma.

UM INVESTIMENTO SEGURO,
COM A MELHOR TAXA DO MERCADO.
Excelente para mim são juros a 13%*

* Taxa Anual Nominal Bruta
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 
AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Concurso Público Nº409/PROSAUDE/
MISAU/UGEA – Para a contratação de 
serviços de pintura exterior do edifício

De acordo com o art.32, nº2, alínea c) do 
Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº15/2010, de 24 de Maio, 
comunicamos que o objecto do concurso 
acima foi adjudicado ao concorrente 
abaixo indicado.

SWL, Construções pelo valor de 

5.616.453,83MT (cinco milhões, seiscentos 

e dezasseis mil, quatrocentos cinquenta 

e três meticais e oitenta e três centavos) 

incluindo o IVA

Autoridade Competente

(Ilegível)

ADENDA Nº 1
                                                               

Concurso Público nº 217/13/OE/MISAU/UGEA
Serviços de transporte e carga

Adiamento da data de abertura das propostas

Segundo as provisões da Cláusula 11 – Secção I. Instrução aos concorrentes, é emitida a presente 
Adenda nº 1 que modi  ca o seguinte:

 Onde -se lê “data  nal prevista para entrega  das propostas 12 de Setembro de 2013, pelas 
10:00horas”

Passa a ler-se “data  nal prevista para entrega  das propostas 20 de Setembro de 2013, pelas 
10:00horas”

 Onde-se lê “data  de abertura das propostas 12 de Setembro de 2013, pelas 10:30 minutos”

Passa a ler-se “data  de abertura das propostas 20 de Setembro de 2013, pelas 10:30 minutos” 

Todos os demais elementos do Anuncio e Documento de Concurso permanecem inalterados. 

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
 (UGEA)
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1.Introdução
Recentemente, quando da 

forte comoção social ocorri-

da nas cidades de Matola e 

Maputo devido à criminalidade que 

se atribuiu aos “engomadores” (seres 

considerados malignos que puniam 

as vítimas com um ferro de engomar 

em brasa), algumas pessoas inocentes 

foram linchadas (recorde o meu tra-

balho com o título “Ferro de engomar: 

fusível social”, divulgado no “Savana” 

1023 de 16/08/2013, pp. 14-16).

Este texto apresenta uma reflexão so-

bre linchamentos.

2. De  nição
O que é um linchamento? É a execu-

ção sumária de alguém por uma mul-

tidão, grande ou pequena, não importa 

o tamanho. Culpada ou não, a vítima 

não tem qualquer hipótese de defesa, 

não tem qualquer tipo de protecção 

legal. O linchamento é um crime. 

Uma comunidade homicida decide do 

destino de outrem e rouba ao Estado 

o monopólio da penalização. Estamos 

perante um exercício - pleno e corren-

te em Moçambique - de privatização 

da justiça.

3.Quatros tipos de 
linchamentos
É frequente considerar-se apenas um 

tipo de linchamento, aquele que ocor-

re nas periferias de algumas das nossas 

cidades.

Porém, existem quatro tipos de lin-

chamentos no nosso país, a saber: 

• Linchamento periurbano por acu-

sação de roubo ou de estupro, re-

gra geral ocorrido de noite, a cargo 

de uma multidão que mata por 

agressão, à pedrada ou por queima 

com gasolina. A vítima é quase 

sempre do sexo masculino, um jo-

vem desempregado [1];

• Linchamento rural por acusação 

de feitiçaria, ocorrendo de noite 

ou de dia, a cargo de um grupo 

pequeno, formado por familiares, 

vizinhos ou contratados espe-

cialmente para o acto. A vítima é 

quase sempre uma mulher de certa 

Linchamentos, eclipse do social e bodes expiatórios
Por Carlos Serra

idade, portanto em idade não pro-

criativa.

• A cargo de multidões enfurecidas, 

linchamento rural por acusação de 

poderes extra-humanos ou de as-

sassinato premeditato. Por exem-

plo: “prisão da chuva no céu” na 

Zambézia; metamorfose em leões 

antropófagos (Muidumbe, provín-

cia de Cabo Delgado); ou, ainda, 

introdução deliberada da cólera 

(Cabo Delgado, Nampula e Zam-

bézia). Este crime ocorre indistin-

tamente de noite ou de dia. A víti-

ma é quase sempre uma pessoa de 

estatuto social superior ao comum 

das pessoas locais. 

• Linchamento rural por “morte so-

cial”. Neste caso, as vítimas, regra 

geral mulheres, não são mortas, 

mas são expulsas das famílias, al-

gumas vezes marcadas fisicamente 

(uma orelha arrancada, por exem-

plo), passando a viver em alber-

gues para idosos. [2]

No primeiro caso, o alvo é alguém fi-

sicamente real; no segundo, o alvo é 

uma força maléfica extra-humana e 

invisível que se serve de um ser fisica-

mente real (regra geral uma mulher); 

no terceiro caso o alvo é a citada força 

maléfica, suposta encarnar em pessoas 

incomuns nas comunidades locais (ri-

cas, diferentes, etc.). Em qualquer dos 

casos, estamos perante situações de 

mal-estar, de intranquilidade, de cri-

ses de um certo tipo com morfologias 

diversas. 

Os linchamentos que ocorrem em ci-

dades do país, especialmente em Ma-

puto, Matola, Beira e Chimoio, per-

tencem ao primeiro tipo, suscitando 

as mais variadas interrogações, as mais 

variadas angústias, as mais variadas 

dúvidas. 

Existe a crença generalizada de que os 

linchamentos ocorrem porque a polí-

cia está ausente, porque a polícia não 

protege os cidadãos. Por outras pala-

vras, é suposto que se houvesse mais 

polícia nas comunidades, haveria me-

nos linchamentos, as pessoas estariam 

mais protegidas dos criminosos e, por 

isso, não privatizariam de forma cruel 

a justiça, não linchariam outras na 

convicção de que dessa maneira resol-

vem os problemas sociais, não fariam 

a justiça total, desumana, a da morte 

sumária, absolutamente definitiva, 

redentória, vertendo num só acto ex-

terminador toda uma espécie de raiva 

social acumulada.

Esse quadro não pode ser esquecido, 

mas tenho para mim que o problema 

é bem mais complexo do que pensa-

mos, o que exige que draguemos mais 

profundamente as infra-estruturas do 

mal-estar.

Por hipótese, o problema tem a ver 

com a sensação comunitária de um 

generalizado eclipse do social e do 

cultural, com a sensação de que tudo 

se tornou insustentável e indiferen-

ciador na sociedade, com a convicção 

de que as instituições formais enfra-

queceram, que a vida tomou o rumo 

do caos. A criminalidade é, apenas, 

um dos lados do problema, ainda que 

importante. Este problema é poliédri-

co. E na malha variada do problema a 

busca do bode expiatório é vital.

No seu sentido médico original, a cri-

se é uma perturbação que permite um 

diagnóstico. Transposto para o mundo 

social, o conceito tem dois níveis:

1. Revelador significante de realidades 

latentes ou subterrâneas

2. Revelador significante de conflito

Uma crise não só revela quanto desen-

cadeia uma problematização[3]. Esta 

problematização, por efeito e contra-

efeito (inquietação ou angústia), põe 

em marcha um processo, frequente-

mente mitológico, de racionalização, 

digamos que de domesticação do 

desconhecido, destinado a colmatar a 

brecha e a inquietação sociais surgidas 

com a subversão do habitual. Nesse 

processo sinuoso, com uma fase ter-

minal paroxística, a busca de culpados, 

de bodes expiatórios joga um papel 

fundamental e dramático.

4.Linchamento periurbano
4.1. Morfologia dos bairros periféricos 

de Maputo

Permitam-me colocar aqui algumas 

notas sobre a morfologia dos bairros 

periféricos da cidade de Maputo, es-

pécie de concentrado nacional, com 

gente vinda um pouco de todo o país. 

Por hipótese, Maputo guarda coefi-

cientes de violência disponível em es-

cala maior do que qualquer outra cida-

de do país. Os seus bairros periféricos 

são formados por um imenso casario 

de blocos, aqui e acolá por choupanas 

de caniço. Estreitas ruelas atravessam 

as casas muito juntas umas às outras. 

Estas têm regra geral iluminação, os 

moradores tudo fizeram e fazem para 

que um ramal de energia lhes chegasse 

e lhes chegue a casa. Se não há ener-

gia, há xiphefo (lamparina). Porém, à 

noite não existe iluminação externa. 

As ruelas dos bairros ficam mergulha-

das na escuridão. A electricidade de 

estrada está distante, nas estradas de 

grande circulação, como, por exemplo, 

a estrada nacional n.º 1, a Avª Vladi-

mir Lenine, a Avª de Moçambique, lá 

onde passam à noite os polícias.

As barracas preenchem o quotidiano 

das pessoas. À noite, as aparelhagens 

fazem-se ouvir até muito tarde.

Nesses bairros existem, regra geral, 

postos policiais, mas poucos são os 

que têm polícia comunitária. Contu-

do, os postos policiais são insuficientes 

e de poucos meios logísticos dispõem. 

Não têm, por exemplo, viaturas.

Nos bairros moram milhares de pes-

soas, que foram afluindo desde a guer-

ra civil e procedendo a uma ocupação 

regra geral sem ordenamento munici-

pal. Os agregados familiares são enor-

mes, existindo famílias com mais de 

nove membros ocupando uma mesma 

casa. Um dos meus entrevistados falou 

mesmo em famílias com 15 membros.

Parte significativa dos moradores é 

jovem, está desempregada ou vive 

de biscatos, como, por exemplo, do 

comércio informal. Além dos vende-

dores informais, moram nos bairros 

professores, operários, encarregados 

de limpeza, modestos trabalhadores 

dos serviços do Estado, etc. O chapa é 

o meio de transporte, apanhado regra 

geral nas vias de grande circulação.

Os bairros populares da cintura de 

Maputo são procurados pelos pastores 

de igrejas diversas, regra geral protes-

tantes. Por todo o lado, quase, há pe-

quenas igrejas. Um dos meus depoen-

tes disse: “Igrejas aqui é mato!” (bairro 

Polana Caniço A). As igrejas zione, 

por exemplo, estão povoadas por mu-

lheres - “as que mais problemas sociais  

têm”, disse uma moradora do bairro 

Ferroviário das Mahotas. Os curan-

deiros perderam aparentemente ter-

reno diante dessas igrejas, que surgem 

como cogumelos face à necessidade 

local de sentido para a vida.

À noite, as barracas enchem-se, bebe-

se e, muitas vezes, fuma-se suruma; à 

noite, também, regressam a casa traba-

lhadores e estudantes.

O principal problema é o desemprego. 

A vida assume, por isso, para milha-

res de pessoas em busca de sentido 

na vida, a feição generalizada do de-

senrasca, do salve-se quem puder. Se 

não há emprego local ou na grande 

Maputo (serralharias, padarias, como 

no Bairro Polana Caniço A), as pes-

soas enveredam pelo comércio infor-

mal, ambulante ou fixo em dumba 

nengues, cujos ganhos são modestos e 

contingentes e/ou pelo roubo. Os pre-

ços encarecem, petróleo, pão e arroz 

custam caro. Mas tantas outras coisas 

também. 

Quando a noite chega, chegam tam-

bém o tormento e a inquietação. Os 

meliantes espreitam os incautos, che-

gam, em grupos, a bater à porta das 

casas. O roubo campeia. Dentro das 

casas os alvos preferidos são as apa-

relhagens e os aparelhos de televisão; 

fora delas, nos becos, nas ruelas, são os 

celulares e o dinheiro. Bairros preocu-

pantes nesse campo são, por exemplo, 

o Ferroviário e o Saul.

Os moradores queixam-se à polícia 

dos roubos. Mas, segundo as pessoas, 

os ladrões são pouco tempo depois 

soltos pelas famílias a troco de di-

nheiro. Acresce que as pessoas estão 

cansadas, também, da polícia comuni-

tária, a quem acusam de corrupção e 

de maldade.

Mas a noite é, também,  a noite das 

barracas e das aparelhagens com o 

som no máximo prolongando-se até 

altas horas, em meio ao álcool e à su-

ruma.

Deixados à sua sorte, vítimas de uma 

violência multilateral (do desemprego 

ao roubo), não confiando na polícia, 

os moradores estão psicologicamente 

preparados, eles também, para serem 

violentos. Basta uma pequena faísca 

para que essa violência tome curso.

4.2.Noite e catarse
Chega a noite. A noite é o medo, o ris-

co do assalto, o perigo da emboscada, 

a possibilidade do roubo ou da morte, 

o espectro das possibilidades doentias. 

Há nos bairros como que uma doença, 

uma doença social prolongada, forma-

da por sucessivos problemas encavali-

tados uns nos outros, com coeficientes 

diferentes, mas todos confluindo para 

uma mesma situação de mal-estar 

profundo. Já não basta viver com di-

ficuldades de sobrevivência: mesmo 

essas dificuldades são motivo de assal-

to, de pilhagem. A espoliação, física e 

moral, espreita cada cidadão. A doença 

social indiferencia toda a gente, qual-

quer pessoa está à mercê da doença, 

reina um profundo eclipse cultural. A 

suspeita está em cada ponto, em cada 

poro. Existe como que a consciência 

ao mesmo tempo súbita e perene da 

perda do social, das regras, da moral, o 

mesmo está em todo o lado e o mes-

mo é o crime, o medo, a insegurança, 

a ausência de futuro. Cada morador 

sente que existe uma poluição social, 

poluição contra a qual não há defesa, 

pois o vazio institucional é evidente, o 

futuro inexiste, o presente é o desen-

rasca, a polícia não protege, o Estado 

está nas ruas iluminadas, lá longe, no 

bem-estar.

Uma noite alguém dá conta de uma 

tentativa de roubo. Ou alguém vê 

passar outro alguém cujos sinais ex-

teriores lhe parecem suspeitos. Esse 

alguém está casado com a noite. Se 

a noite é suspeita, ele também é sus-

peito. É ninja e pronto. Não importa 

se é realmente meliante conhecido. O 

que importa é que ele é suspeito. E se 

é suspeito, logo é culpado. O suspeito 

é tão misterioso e estrangeiro quanto 

a noite.

E surge um grito súbito: Ladrão!!!!! 

Imediatamente, como molas rapi-

damente distendidas por contágio, 

um bocado de todos os lados, todos 

berrando, todos exigindo punição, os 

moradores, sem distinção de sexo e 

de idade, saem das suas casas de blo-

cos, armados com tudo o que pude-

ram encontrar, catanas, paus, enxadas, 

não importa o quê. Está rapidamente 

formada a multidão linchadora e mi-

mética. O ladrão ou o suposto ladrão 

é interceptado. Tentar impedir isso 

representa imediato risco de vida. A 

multidão age sem freio. Segue-se o 

linchamento. Agride-se duramente, 

todos agridem, todos querem agredir, 

é fundamental agredir, é como se uma 

necessidade vital, da natureza estran-

geira ao social e à razão, coloca-se um 

pneu no pescoço da vítima já semi-

consciente, chega-se-lhe petróleo, al-

guém acende um fósforo. O linchado 

é queimado vivo, por todo o lado se 

berra. É a conclusão sacrifical, a catar-

se, a purificação, a libertação dos males 

acumulados, da poluição social. Não 

importa se a vítima é ou não culpada, 

o que conta na multidão é que ela é o 

bode expiatório que deve receber toda 

a mágoa social acumulada, ela é a peça 

vicária fundamental.

Os moradores julgam, dessa forma, 

que o social foi restabelecido, que a 

identidade foi recuperada, que o mes-

mo deu, de novo, lugar à diferença, a 

diferença entre a segurança e a inse-

gurança. A sua mensagem é polissé-

mica: eles advertem os governantes de 

que também são capazes de violência 

e de punição, de que também têm leis 

alternativas, de que são capazes de or-

ganizar as suas vidas, de que são ca-

pazes de encontrar soluções quando as 

normais não chegam de onde deviam 

chegar. 

4.3.Na alma dos 
linchamentos
Ante a crença num progresso raciona-

lizador e domesticador dos instintos 

que poucos desejam pôr em causa, aí 

compreendido o do Estado iluminis-

ta em sua posse exclusiva da violência 

preventiva e punidora, é difícil não ir-

racionalizar o comportamento lincha-

tório, não o condenar violentamente, 

seja ao nível dos operadores do direito, 

seja ao nível de qualquer um de nós. 

Mesmo os moradores dos bairros pe-

riféricos condenam-no (mas com a 

salvaguarda de que também eles são 

diariamente “linchados” de múltiplas 

maneiras).

Estamos, assim, confrontados com o 

velho dualismo do bem e do mal, do 

céu e do inferno, do racional e do ir-

racional, do moderno e do arcaico, do 

são e do doente. Em cada um de nós 

habita um linchador colérico e irrazo-

ável caso nos roubem algo ou nos sin-

tamos demasiado em cima da lâmina. 

Regra geral a moral do céu muda de 

vida e de atitude no território do in-

ferno. Os linchamentos não têm a ver 

com a pobreza em si, com a privação 

de satisfação das necessidades funda-

mentais em si, com a ausência da polí-

cia ou dos aparelhos formais da justiça 

em si, mas com a exposição permanen-

te à exclusão, à multilateralidade dessa 

exposição. É num conjunto poliédrico 

e rizomático de factores que devemos 

tentar compreender os sismos sociais, 

aí compreendidos os linchamentos. E 

os sismos podem surgir apenas pela 

activação localizada e súbita de um 

dos factores, o qual repercute, depois, 

em cascata, sobre os outros.

Quando o crime é de natureza indivi-

dual, é atribuído à patologia individu-

al. Quando é da ordem das multidões, 

o crime é imputado à patologia colec-

tiva, das multidões irracionais. E aqui 

entra em cena a ciência para definir os 

padrões de irracionalização e de des-

vio da ordem estabelecida. O pressu-

posto é, sempre, o de uma sociedade 

que escolheu seguir historicamente 

uma via de normas e de moral. Se isso 

não acontece, é porque é suposto algo 

ter regredido, algo ter feito surgir a 

barbárie humana. Nasce, então, o dis-

curso moral, condenatório. 

Mas regresso aos linchamentos, que 

são, afinal, uma outra modalidade do 

que tenho chamado sismos sociais. 

Escreveu um dia Gaston Bachelard 

que se o que se modifica lentamente 

se explica pela vida, o que se modifica 

depressa explica-se pelo fogo[4]. Ora, 

essa visão permite, quanto a mim, dá 

visibilidade paradigmática a todo um 

processo acumulativo de problemas (a 

vida nos bairros periféricos de Mapu-

to, mas também da Matola, da Beira 

ou do Chimoio), problemas que um 

dia transbordam porque demasiado 

comprimidos entre as margens da 

vida e, subitamente, nas possibilidades 

abertas de uma bifurcação, dão origem 

a um clímax brutal, dinamogénico, fi-

nal (os linchamentos pelo fogo). Nem 

em todas as cidades o fenómeno ocor-

re. Ocorre em algumas, havendo aqui 

que multiplicar os sistemas analíticos.

Com efeito, o quadro social que apre-

sentei mostra uma saturação social 

grande, uma angústia grande, uma 

impotência grande. Os moradores 

dos bairros periféricos sentiram-se e 

sentem-se como se poluídos pelo mal 

que os corrói, pela insegurança que os 

atemoriza. Lutando em meio a um 

mar de problemas de sobrevivência, 

eles chegaram e chegam a um limite 

a partir do qual não há mais retorno. 

Não foi nem é a insegurança ou a falta 

de protecção em si que esteve e está na 

origem dos linchamentos, mas, antes, 

a multiplicidade dos problemas sociais 

de sobrevivência, sobrevivência ma-

terial e moral, para usar dois termos 

gastos pelo uso. É esta multiplicidade, 

essa multipolaridade de problemas so-

ciais que percute, ampliando-a desme-

suradamente, a consciência aguda da 

insegurança que tem na protecção da 

vida e dos haveres um dos seus eixos 

basilares.

Eclipsada a razão, libertada a emo-

ção, cidadãos pacíficos tornaram e 

tornam-se, repentinamente, vozes de 

uma natureza em fúria. Tornam-se 

maus não porque sejam maus em si, 

mas porque - assim sentem - a vida é 

má e maus os torna. Decidiram e de-

cidem fazer justiça por suas próprias 

mãos, decidiram e decidem ignorar os 

caminhos normais da lei, decidiram 

que poderiam tentar ter paz da for-

ma mais brutal que pode haver: tirar 

a vida pelo espancamento primeiro, 

pelo fogo depois, de forma cruel, a um 

ser humano, culpado ou inocente. E, 

depois, consumado o acto, as pessoas 

sentem-se felizes porque julgam ter 

evacuado o mal, sejam adultos, sejam 

crianças, sejam homens, sejam mulhe-

res. A partilha da catarse é colectiva, 

não tem nem idade nem sexo. Daí, 

regra geral, a assumpção colectiva do 

acto linchatório sacrificial, a cultura 

do silêncio que impera localmente 

quando queremos saber quem foram 

os linchadores. O vazio institucional 

que as pessoas sentem é tão grande, 

que parece terem perdido a confiança 

total na polícia.

“Aqui não é coisa de partidos, aqui to-

dos nós sentimos. Bairros estão cheios 

de armas, mesmo de polícias” - disse-

ram-me moradores por mim entrevis-

tados em Maputo no distante ano de 

2007.

Pode acontecer - se não acontece já - 

que se tenham formado grupos autó-

nomos de linchadores, com as suas re-

gras próprias, à margem dos aparelhos 

de justiça formais. 

Agora, torna-se indispensável demo-

rar-me um pouco na figura do bode 

expiatório. 

4.4.O bode expiatório
Em todo o ritual sacrificial linchatório 

em áreas periurbanas, o bode expiató-

rio é uma figura central. Nos relatos 

feitos pela imprensa, invariavelmente 

post mortem, aparece com regularida-

de a indicação de que o linchado é um 

meliante conhecido. Mas não menos 

vezes aparece a indicação de que o 

linchado não é conhecido. E existem 

indicadores de que há linchados, pou-

cos ou muitos (creio que jamais pode-

remos obter informação fiável a esse 

respeito), que são inocentes.

Mas o problema a reter aqui é que 

pouco importa, em situação de crise 

social, que o linchado seja efectiva-

mente culpado de algo. Ou melhor 

escrito: basta que ele seja culpado de 

ser furtivo, dúbio, de surgir à noite 

nos bairros, de exibir características 

vitimárias evidentes, indicadores de 

anormalidade, de evicção do normal, 

características estranhas ou assim con-

sideradas.

5.Mentes armadas

Produto de muitos fenómenos e de 

uma história múltipla e longa, as men-

tes de muitos de nós estão armadas de 

violência punitória (“mentes armadas” 

é uma expressão do Bispo Dinis Sen-

gulane). Estão como que cansadas, 

como que saturadas de mal-estar.

Linchar é um dos recursos das mentes 

armadas.

Estamos confrontados com vários 

fenómenos encadeados, com vários 

tipos de linchamentos, com formas e 

causalidades diferentes, com períodos 

e locais diferentes. 

Peguemos apenas nos linchamentos 

periurbanos, nos bairros confrontados 

com a criminalidade, aquela pequena 

criminalidade que é considerada gran-

de pelos moradores. O roubo e a vio-

lação de mulheres preocupam os mo-

radores. O desemprego, a insegurança 

e a frustração provocadas pela crimi-

nalidade geram outra criminalidade, a 

dos linchamentos.

Não é nada fácil combater os actos 

das mentes armadas que privatizam a 

justiça popular, que o fazem de forma 

cruel.

Um exemplo: em Março de 2008, o 

comando geral da polícia decidiu in-

vestigar factores e causas dos lincha-

mentos nas províncias de Manica e 

Sofala, escutando dezenas de actores, 

em entrevistas individuais e colecti-

vas. A investigação, levada a cabo por 

uma equipa que incluía uma psicóloga 

e um antropólogo, revela uma polícia 

desejosa de ir para além da condena-

ção e de conhecer as infra-estruturas 

do fenómeno. Fazendo-o, a equipa 

pôde inventariar vários problemas 

complexos, entre os quais os seguin-

tes: criminalidade, pobreza e falta de 

empregos nos bairros periféricos; des-

confiança generalizada nos órgãos da 

Justiça; adesão e participação de polí-

cias nos linchamentos; perda do papel 

socializador das famílias. Os autores 

do relatório escreveram, então, que 

estamos perante a assumpção de “va-

lores de delinquência como estratégia 
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presumíveis linchadores pode resul-

tar em revolta popular contra a Polí-

cia e aumentar os índices de fúria e 

descambar em desordem general-

izada da população contra a Polícia 

ou contra instituições”. Finalmente, 

escreveram os autores do relatório 

que os linchamentos constituíram-

se “como resposta a situações de 

insegurança das comunidades, gera-

das maioritariamente por grupo de 

jovens, sem emprego ou ocupação 

que propicie recursos básicos de so-

brevivência”. Então, para usar uma 

expressão de Bertolt Brecht, sem 

dúvida que o rio é violento, mas não 

podemos esquecer as margens que o 

comprimem e tornam violento.

Há muito trabalho a fazer nos bair-

ros, trabalho de reestruturação, de 

reenquadramento, de resocialização 

social, de geração de emprego, de 

redução das desigualdades sociais 

em relação aos “centros” urbanos, etc.

A nível dos linchamentos por acusa-

ção de feitiçaria, o problema é ainda 

mais delicado. 

Como proceder perante a crença 

generalizada nas forças do invisível, 

nos espíritos maus e na acção mágica 

à distância?

Em 2008, uma equipa de pesquisa 

sob minha direcção pediu a centenas 

de estudantes do ensino primários 

de escolas de Maputo, Matola, Que-

limane, Inhassunge, Inhambane, 

Homoíne e Pemba, com currículos 

possuindo a disciplina de Educa-

ção Cívica e Moral, que fizessem 

redacções respondendo à seguinte 

pergunta: o que se deve fazer a uma 

ladrão e a um feiticeiro? Pediu-se 

às crianças que pintassem ladrões e 

feiticeiros. Regra geral, as crianças 

propuseram que os ladrões fossem 

castigados antes de serem entreg-

ues à polícia; mas no caso dos fei-

ticeiros (usámos sempre o mascu-

lino), a proposta foi a morte. Mais: 

nos desenhos, as crianças, rapazes e 

raparigas, pintaram os ladrões com 

calças e os feiticeiros com saias. Por 

outras palavras: verificámos que as 

nossas crianças eram portadoras de 

coeficientes punitivos severos e da 

crença de que o roubo é masculino 

e a feitiçaria, feminina. Mostra isso 

que as crianças são más, que nascem 

más? Nada disso. Mostra, em pri-

meiro lugar, que as crianças são edu-

cadas, que são socializadas de uma 

certa maneira; mostra, em segundo 

lugar, que a disciplina de Educação 

Cívica e Moral não surte qualquer 

efeito dissuasor no tocante à violên-

cia, à crença na feitiçaria e à punição. 

Então, toda essa preocupante situa-

ção requer um amplo debate, um 

amplo trabalho nas escolas, especial-

mente nas escolas (com os profes-

sores, especialmente os de Biologia, 

História e Educação Cívica e Moral, 

mas também com os alunos) e nas 

comunidades. Debate nacional que 

deve igualmente ter em conta a 

imputação causal que faz parte do 

nosso dia-a-dia, aquela atribuição de 

causas que faz o feitiço um agente 

vector, aquela atribuição de causas 

que tantas mortes e tantas lesões 

morais causam, aquela imputação 

que nos torna clientes permanentes 

dos chamados “médicos tradicio-

nais”. 

Podemos e devemos punir os crim-

inosos que lincham pessoas, mas 

devemos estar conscientes de que o 

conteúdo e a forma como educamos 

os filhos pode um dia dar origem 

aos membros dos grupos ou das 

multidões linchatórias, a culturas 

delinquentes e danosas permanen-

tes, por mais que nos esforcemos em 

preleções nas reuniões de sensibili-

zação nos bairros. 

É a montante que devemos inci-

dir o principal e o sistemático dos 

nossos esforços. Como, quando e 

porquê: é o que devemos estudar. 

Porque, imperativamente, temos de 

aprender a desarmar as nossas men-

tes linchatórias, porque devemos ter 

consciência de que em cada um de 

nós existe um potencial linchatório, 

de que na nossa cultura é, por ex-

emplo, legítimo aniquilar supostos 

feiticeiros. Devemos absolutamente 

aprender a recusar linchar pessoas, a 

termos vergonha de figurar interna-

cionalmente como país linchatório.

6.Nota  nal
Condeno veementemente todo o 

acto linchatório, todo o atentado à 

lei e à ordem pública, tudo aquilo 

que retira ao ser humano a sua dign-

idade, o seu direito à vida e à defesa. 

Mas como estudante do social, 

compete-me perceber a lógica que 

organiza o perfil do comportamento 

linchatório, mesmo que os resulta-

dos do estudo firam a minha moral 

de cidadão.

Numa visão bifocal ver ao perto 

significa desencadear todo um con-

junto conjuntural de acções profilác-

ticas, sensibilizadoras, destinadas a 

lidar preventivamente com as men-

tes armadas; ver ao longe significa 

saber que acções a médio prazo (se 

não mesmo a curto prazo) são ne-

cessárias para inverter as condições 

sociais geradoras de violência e de 

armamento das mentes. 

De nada servirá mostrar continu-

adamente em inúmeras instâncias de 

debate e persuasão que a violência é 

De nada servirá mostrar continuadamente em inúmeras ins-

tâncias de debate e persuasão que a violência é desnecessá-

ria e nociva, se não forem desarmadas as condições sociais 

que armam as mentes (as margens que comprimem o rio) 

e que contêm, ainda, o aguilhão de épocas cuja memória permane-

ce, seja porque ainda estão vivos os actores da violência, seja porque 

a memória passa como passam as tradições orais: de geração em 

geração, persistentemente.

desnecessária e nociva, se não forem 

desarmadas as condições sociais que 

armam as mentes (as margens que 

comprimem o rio) e que contêm, 

ainda, o aguilhão de épocas cuja 

memória permanece, seja porque 

ainda estão vivos os actores da vio-

lência, seja porque a memória passa 

como passam as tradições orais: de 

geração em geração, persistente-

mente.

[1] SERRA, Carlos (dir), Linchamentos 
em Moçambique I  (uma desordem que 

apela à ordem).  Maputo: Imprensa Uni-
versitária, 2008.

[2] Linchamentos em Moçambique II  
(okhwiri que apela à purif icação).  Ma-

puto: Imprensa Universitária, 2009.
[3] Morin, Edgar, La rumeur d’Orléans. 

Paris: Seuil, 1969, pp. 249-250.
[4] Bachelard, Gaston, A psicanálise do 
fogo. Lisboa: Estúdios Cor, 1972, p. 21.
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Maputo-República de Moçambique
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Ao longo dos últimos dez ou 
vinte anos tournou-se um 
espaço comum entre os cien-
tistas sociais moçambicanos, 

mormente, os politocólogos e socio-
logos assertarem que Moçambique é 
um Estado patrimonial, ou ainda que 
a gestão do Estado é feita nos moldes 
neopatrimoniais ou mesmo afi rmam 
que em Moçambique temos uma 
burguesia do Estado, uma burguesia 
emergente. Estas e outras expressões 
são usadas para analisar aquilo que é a 
natureza do Estado em Moçambique 
ou as dinámicas do poder em Mo-
çambique. Até aqui não há nenhum 
problema, pois que todo o humano, 
independentemente do seu rigor ou 
infertilidade criativa tem o direito de 
dizer todo o tipo de coisas que acha 
conveniente, basta que isso respeite os 
limites colocados à própria liberdade.

Ora, para mim, considerando que 
cada um tem a liberdade de dizer to-
das as coisas que julgar conveniente, 
devo dizer que fi ca menos claro o que 
é que os cientistas sociais moçambica-
nos querem dizer com tais expressões, 
fundamentalmente, qual é o alcance 
que esses conceitos têm no contexto 
de Moçambique e qual a sua capaci-
dade operacional. De outra forma, o 
que estou a tentar dizer é que, o que é 
que eles querem dizer com tais expres-
sões. Parece-me que essas expressões, 
deveras vezes, são usadas como con-
ceitos pronto-a-vestir. Ou melhor são 
usados como conceitos que não pre-
cisam ser explicados, como conceitos 
totalitários, absolutos. Entra-se num 
cenário de imperativos catégóricos 
conceituais. Para mim, isso pode levar 
aos explicatismos precoces, poder le-
var a que a ciência social se transforme 
em opinião desregrada dominante. 
Essa situação põe em turbulência a 
capacidade explicacional dos nossos 
cientistas sociais, alguns menos sé-
rios, outros muito sérios. O que a mim 
preocupa-me radicalmente é o facto 
de muitos que se afi rmam cientistas 
sociais, às vezes sem nenhuma tra-
dição de investigação, entrarem para 
uma lógica de comodismo conceitual, 
comodismo intelectual de que sabem 
as coisas e que não precisam ir além 
do que sabem. Eles têm síndrome de 
alteza intelectual. Isso leva a um nível 

As ciências Sociais como ideologia em Moçambique: 
Uma re  exão a partir dos pseudo-cientistas sociais
Por Régio Conrado

de análise mediocre, em que os “opi-
nismos”, a fanforronice, o ideologismo 
é transformado em ciência. Na verda-
de, o que estou a tentar transmitir é a 
ideia de uma minorização da ciência 
social através da transformação das 
opiniões em ciência. Isso é ruim por-
que opinião é simplesmente o posicio-
namento subjectivo de um indivíduo e 
nunca objectividade. Afi nal, que tipo 
de ciência social fazem maior parte 
dos nossos cientistas sociais?
Eu, como um jovem aprendiz da ci-
ência social e não só, interrogo-me 
porque muitas das intervenções que 
os ditos cientistas sociais fazem, co-
mentadores de tudo, olhando paras as 
carecterísticas de uma ciência social, 
tanto no âmbito da epistemologia 
como da própria ciência social, nota-
-se um desfasamento radical, em que 
a ciência volta à idade primitiva. Ou 
seja, a ciência social em Moçambique 
é transformada, em muitos casos, pelos 
comentadores, comentaristas, comen-
tantes, em discurso do momento,em 
discurso para agradar. Isto não só de-
grada a seriedade da ciência social mas 
também humilha toda a tradição da 
construção da ciência social. 
Eu gostaria de chamar a atenção para 
o facto de existirem pessoas mais ca-
libradas para fazer tal juízo, mas não 
retiraria o papel de um aprendiz mais 
novo, aliás, em determinadas situações 
senão em todas somos todos aprendi-
zes de todas as coisas que fazemos e 
aprendemos, fazer um juízo de que a 
ciência social é feita na óptica da inse-
riedade, impunidade, inrefl exibilidade 
é tentar entender que capacidade têm 
os cientistas sociais de explicar a com-
plexa realidade socio-política em Mo-
çambique. Esses elementos são uma 
vergonha para o tipo de ciência social 
que queremos. Porque tanta fobia pelo 
pensamento sério, rigosoro, contuden-
te? Hoje, os cientistas sociais, na sua 
maioria, são recriativos porque a infer-
tilidade é tão grande que a única coisa 
que sabem fazer é repetir pensamento 
dos outros cientistas sociais ocidentais 
e até moçambicanos e africanos sérios, 
ou latino-americanos. Esse não é ain-
da o problema, o problema é que re-
petem mal, repetem mediocremente. 
Outro grande problema é que os nos-
sos cientistas sociais sao cientistas das 
revisões bibliográfi cas, como passam 

maior parte do seu tempo nos escritó-
rios em Maputo, alguns a crescerem as 
suas barrigas nas faculdades ou unive-
risidades. Que estirpe de cientista so-
cial é esse que se distancia da mafalala. 
Xipamanine entre outros locais, que 
não gosta do campo, que mereceriam 
a sua atenção.
Com efeito, essa situação carrega con-
sigo o problema da ideologização da 
ciência social, da ciência que por vo-
cação deve descontruir, desmitifi car. 
Aqui, em Moçambique a ciência so-
cial é utlizada para  mistifi car, o que 
nos faz recordar a ideia de ideologia 
apresentada por Marx em 1859 na 
sua ideologia alemã em que defende 
que a ideologia é um compêndio de 
ilusões. A ciência social em Moçam-
bique acaba sendo esse compêndio de 
ilusões porque essencialmente é esteril 
na sua produção e inconsequente na 
forma como é exposta. Nisso tudo há 
excepções!!! Mais ainda, espanta-me 
a rapidez que os nossos cientistas so-
ciais têm de pensar nos assuntos. Há 
um fenómeno hoje, amanhã há uma 
explicação. Onde é que está a serieda-
de intelectual? Onde é que está a in-
vestigação? Muitas vezes temos cien-
tistas sociais autodidactas, aqueles que 
se ensinaram a eles prórios a analisar 
os fenómenos socio-políticos. Afi nal, 
em Moçambique nem precisa ir a um 
departamento de sociologia para se ser 
sociológo, porque basta falar coisas da 
sociedade é logo denominado de so-
ciólogo. Isso é precariedade terrível 
para quem, de facto, se preocupa com 
a ciência. A nosssa esfera pública que 
deveria ser espaço de racionalização 
dos nossos pensamentos, pelo menos 
na perspectiva de Habermas, é hoje 
um espaço de irracionalidades que se 
manifesta pela intoxicação da opinião 
pública pelos pseudo-cientistas so-
ciais. Como disse acima, devo recor-
dar o que David Aloni disse aos 23 
de dezembro de 2000 “o pior e o mais 
cofragendor é que os nossos analistas, 
cientistas sociais, são tão iluminados e 
sabichões que falam de tudo...porque 
pensam que sabem tudo...”. Essa ideia 
mostra que os nossos cientistas sociais, 
na sua grande maioria, são pessoas de 
má-fé com um pedantismo irracional, 
decadente. 

Na sua última visita à cidade de Maputo, na semana 

passada, o Presidente Armando Guebuza voltou a 

pronunciar-se sobre a importância estratégica da 

construção de uma ponte para ligar a parte Leste 

da capital moçambicana à Katembe, e deste ponto uma 

estrada até à Ponta D’Ouro. 

Ao reiterar a importância deste projecto, o Chefe do Es-

tado deveria estar a dar resposta a alguns sectores críticos 

que encaram o empreendimento como desnecessário, ilus-

trando uma inversão na ordem de prioridades, num país 

onde algumas regiões vivem ainda na Idade da Pedra.

Estes críticos, alguns dos quais destacados membros do 

partido Frelimo, têm manifestado a sua opinião através 

da imprensa, considerando que o empreendimento servi-

rá apenas para alimentar o apetite de alguma elite moça-

micana pela especulação imobiliária que se seguirá com a 

valorização de espaços do outro lado da Baía de Maputo.

Haverá uma certa dose de demagogia da parte daqueles 

que reprovam o projecto simplesmente baseando-se no 

argumento de que há outras prioridades em regiões ainda 

muito menos desenvolvidas do país. Nunca se chegará a 

um ponto em que possamos dizer que o desenvolvimento 

já atingiu todo o país, e que portanto já podemos avançar 

para o desenvolvimento de outros projectos menos prio-

ritários. Tudo o que se faz, em cada momento, responde a 

uma necessidade específi ca, e será o conjunto dessas reali-

zações, no seu todo, que contribuirá para o desenvolvimen-

to de Moçambique.

Na sua defesa do projecto da ponte da Katembe e estrada 

para a Ponta D’Ouro, o Presidente Guebuza referiu-se ao 

facto de muitos moçambicanos não poderem desfrutar das 

facilidades turísticas da Ponta D’Ouro, para além da cons-

trução, na Bela Vista, de uma fábrica de cimento, a qual 

poderá contribuir para a redução dos custos de construção, 

com uma maior oferta deste material.

Mas haverá ainda muitos outros benefícios. Por exemplo, 

no contexto das infra-estruturas de transportes e comuni-

cações entre os países da África Austral, a nova estrada po-

derá constituir a ligação mais rápida entre Maputo e o sul 

da África do Sul, chegando mesmo até à Cidade do Cabo. 

Os potenciais ganhos para a área do turismo são igual-

mente enormes, para além do impulso que disso deverá 

resultar para as relações comerciais entre os dois países.

O que deve ser posto em causa não é a construção destas 

duas infra-estruturas, mas sim os processos que conduzi-

ram à decisão para a sua construção. Como tem sido hábi-

to neste país, a falta de transparência na forma como im-

portantes projectos são implementados pode ser a razão do 

manto de especulações que fazem com que alguns encarem 

com certa desconfi ança este e outros projectos.

Do que se sabe, o projecto da ponte e da estrada está ligado 

ao da construção da estrada circular de Maputo, num troço 

total de 74 quilómetros. No seu conjunto, são empreen-

dimentos que custarão aos contribuintes moçambicanos 

mais de 1 bilião de dólares, através de um crédito contrai-

do na China. 

Para um valor desta magnitude, seria de esperar que o go-

verno tivesse que envolver o parlamento. Mas não há da-

dos que indiquem que tal tenha sido o caso. Tal como não 

há evidências de que o governo tenha lançado um concur-

so público, em conformidade com as suas próprias leis. Na 

ausência de todos estes elementos, não será de descartar 

que todo o tipo de especulações abundem.    

A ponte da Katembe
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A 
busca do sagrado 

terreno, do sagrado 

pronto-a-usar, é uma 

pedra angular no cul-

to da personalidade. 

Seres humanos são idolatrados 

como se deuses fossem, são 

ritualmente colocados em pe-

destais sacralizados, reveren-

ciados como se de entidades 

supra-humanas fossem. Tudo 

o que lhes pertence ou é su-

posto pertencer-lhes é matéria 

de culto ferveroso e perma-

nente. 

Em múltiplas oportunidades 

da vida, seja no contacto físico, 

seja através dos órgãos de in-

formação, estamos confronta-

dos com o incessante culto da 

personalidade. 

Esse culto tanto é produto dos 

mecanismos ideológicos (entre 

os quais está compreendida a 

produção do medo social) pos-

tos em acção pelas hostes bu-

rocráticas dos chefes, quanto 

das nossas necessidades e dos 

nossos interesses. 

Por hipótese, quanto mais fra-

co é o coefi ciente de crítica 

social, mais forte e indiscutível 

é esse culto e, portanto, mais 

reverencial, mais idolatrante é 

a sociedade. 

Culto da personalidade

Tem havido várias iniciativas 
de elaboração de programas 
de desenvolvimento agrário, a 
nível internacional e nacional. 

São exemplos, o New Partnership for 
Africa’s Development (NEPAD), a 
Revolução Verde Africana (RVA), 
o Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento do Sector Agrário (PEDSA) 
o Plano Nacional de Investimento 
do Sector Agrário (PNISA) e, recen-
temente, no âmbito do G8, a Nova 
Aliança contra a Pobreza. 

A pobreza não é recente, embora, 
nos últimos anos, tenha aumenta-
do, sobretudo em alguns países me-
nos desenvolvidos. Diversas razões/
motivações explicam as grandes 
preocupações internacionais sobre a 
pobreza, particularmente em África. 
Enumeram-se alguns:
•As novas grandes economias (Chi-
na, Índia e Brasil), consomem muitos 
recursos naturais (petróleo, gás, car-
vão e ouros minerais, madeira, etc.) e 
estes existem em grande medida no 
continente africano.

•A exploração de recursos naturais 
está provocando o crescimento de re-
sistências sociais e da fome, resultan-
tes de modelos de implantação dos 
grandes investimentos. A instabili-
dade política e social não convém às 
multinacionais e países interessados 
nesses recursos, sobretudo os que não 
são de exploração off shore.

•A FAO indica cenários a longo 
prazo de escassez de alimentos e 
consequente alta de preços. Existe 
ainda possibilidade da futura escas-
sez de terra e água no planeta, devido 
ao aumento demográfi co e usos não 
sustentáveis destes recursos. Por isso, 
surgem investimentos de elevado 
valor para a produção de bens agrí-
colas para exportação, tanto de bens 
alimentares como matérias-primas. 
Considera-se que África tem muita 
terra desaproveitada. Há bons solos 
e mão-de-obra barata. Porém, não 
se equaciona que não há terra sem 
dono.

•Para os países desenvolvidos, é 
mais barato produzir em África, 
mantendo a especialização produ-
tiva nos sectores de alta tecnologia 
e produtividade, factores que lhes 
garantem a competitividade num 
mundo crescentemente globalizado. 
É a velha máxima de Adam Smith 
que preconizava a produção de trigo 
nas colónias, reservando a Inglaterra 
para a especialização produtiva in-
dustrial. Esta divisão internacional 
do trabalho aprofunda as estruturas 
dependentes e não competitivas das 
economias de rendimento baixo, ex-
cepto se políticas económicas inter-
nas mudarem de paradigmas como 
acontece em alguns países asiáticos. 
Não tem sido o caso de África nem 
de Moçambique.

•Uma análise mais global remete-nos 
para os lobbies das multinacionais 
produtoras de produtos químicos e 
sementes, que possuem os mercados 

Nova aliança contra a pobreza–grandes projectos–terra-
-produção alimentar-pequenos produtores-Estado
por João Mosca

dos países bastante regulamentados 
nos aspectos sociais e ambientais 
(certo tipo de químicos, restrições à 
sua utilização, produtos transgénicos, 
etc.). A revolução verde em África 
poderá ser um novo mercado para 
a colocação desses produtos. Como 
grande parte dos países africanos 
possuem limitações em divisas para 
importações em grande escala, sur-
gem então os fi nanciamento dos 
países desenvolvidos para facilitar 
as exportações das multinacionais, 
agitando-se a bandeira da pobreza 
e da cooperação e a importância da 
agricultura e da produção alimentar, 
aspectos que muitos países africanos, 
incluindo Moçambique, têm negli-
genciado.

Moçambique surge como um país 
que possui reservas de alguns desses 
recursos estratégicos. Elevados in-
vestimentos estão sendo realizados 
com o duplo objectivo de extracção 
de recursos naturais e de produção de 
bens agrícolas e fl orestais, principal-
mente para exportação.
Da implementação desses grandes 
investimentos pode-se constatar:
•Grandes difi culdades de articulação 
com as comunidades, provocando 
descontentamentos e manifestações 
reivindicativas e de confl ito.

•Reassentamentos para zonas menos 
propícias à produção agrícola, provo-
cando maior insegurança alimentar. 
Acrescenta-se que os reassentamen-
tos são realizados em zonas longe dos 
serviços e mercados, com menores 
oportunidades de negócios, comuni-
cações difíceis, entre outros aspectos. 
As indeminizações são estipuladas 
sem critérios nem valorização dos 
custos da deslocação, tangíveis e não 
tangíveis. As promessas informais de 
indeminização não são cumpridas 
(não há promessas formalizadas).

•O governo assume muitas vezes o 
papel de Pilatos (neutral ou de “lavar 
de mãos”, sem assumir algum posi-
cionamento e/ou decisão), entre as 
populações e as multinacionais ou, 
quando assume algum posiciona-
mento, inclui intervenções policiais 
violentas.

•Os investimentos agrários priori-
zam a produção de bens exportáveis, 
prevendo a imigração de agricultores 
de outros países e a ocupação das ter-
ras mais férteis, infra-estruturadas e 
mais próximas dos mercados e das 
vias de comunicação (são os chama-
dos corredores).

•Existência de efeitos ambientais 
negativos ainda não sufi cientemente 
estudados e documentados, mas que 
já são perceptíveis e sentidas a nível 
local. 
•Efeitos negativos sobre a saúde pú-
blica, que são geralmente acumulati-
vos a médio e longo prazo.
•A exploração de espécies fl orestais 
nativas de alto valor é motivo de 
grandes especulações, extraindo-
-se volumes acima da capacidade 
de regeneração da fl oresta, devido à 

funcional defi ciente fi scalização do 
Estado e corrupção.
•Não formação de clusters (agrega-
dos empresarias constituindo-se re-
des com benefícios de economias de 
escala e redução de custos de transac-
ção), em redor dos grandes projectos 
por debilidades do tecido económico 
local e ausência de políticas de incen-
tivo às pequenas e médias empresas 
locais.

•Pouca transparência sobre os con-
tractos.
•Infl ação local cujos principais afec-
tados são os grupos sociais de menor 
rendimento.
•Imigração para as zonas de imple-
mentação dos investimentos onde 
as expectativas de empego são supe-
riores à procura de trabalho, gerando 
mais desemprego local e problemas 
sociais.

Como aspectos positivos geralmente 
anunciados, destacam-se: (1) a en-
trada de capitais que equilibram a 
balança de pagamentos; (2) algumas 
receitas do Estado, embora muito in-
feriores às que seriam possíveis, de-
vido aos enormes benefícios fi scais; 
(3) a formação de moçambicanos no 
quadro da minimização dos custos 
das respectivas empresas; (4) alguma 
dinamização de actividades econó-
micas locais, mesmo considerando 
que grande parte dos bens e serviços 
sejam fornecidos por importação 
e empresas de capital externo, (5) 
criação de emprego, embora muito 
reduzido comparativamente com o 
volume do investimento e do fl uxo 
imigratório sem emprego.

Prevê-se a entrada de médias e gran-
des empresas, de “empresários im-
portados”, cuja produção é/será rea-
lizada com tecnologia intensiva em 
capital e importação de insumos em 
larga escala, pois não se produzem 
e não estão previstos investimentos 
para a sua produção no país e possível 
exclusão dos pequenos produtores. 
Perante a verifi cação destas possi-
bilidades e fundamentando-se em 
existência de casos concretos mesmo 
que por agora e âmbito local, mani-
festam-se as preocupações seguintes:
•A necessidade de em todos os pro-
cessos de concessão de terra a grandes 
projectos de investimento, agrícolas e 
outros, se respeitar a Lei de Terras, se 
proteger os direitos consuetudiná-
rios das comunidades e das famílias 
(os verdadeiros “donos” das terras), e 
garantir que as indeminizações sejam 
avaliadas segundo o mercado e não 
de forma administrativa.

•A necessidade dos pequenos pro-
dutores não serem excluídos dos 
grandes investimentos agrícolas e 
fl orestais, sendo para tal necessário 
encontrar formas de integração eco-
nómica entre as médias e grandes 
empresas com os produtores locais 
e, sem ser menos importante, que 
as tecnologias sejam ajustadas cul-
turalmente, aos sistemas produtivos 
locais, que não aprofundem os ní-
veis de dependência dos camponeses 

e que não acrescentem riscos à já 
grande vulnerabilidade da produção 
agrária e em particular dos pequenos 
produtores, responsáveis por cerca de 
90% da produção alimentar.

•A importância da produção alimen-
tar não ser secundarizada e existirem 
projectos de produção e segurança 
alimentar associados aos investimen-
tos em outros sectores.

•O Governo deve garantir a transpa-
rência e a defesa dos interesses na-
cionais na negociação dos contratos 
de concessão de terras no âmbito dos 
grandes projectos de investimento.
•O Estado tem de exercer com 
transparência a função de fi scaliza-
ção das actividades produtivas, na-
cionais e estrangeiras, e disponibili-
zar os contratos para conhecimento 
público salvaguardando apenas o que 
se designa por segredo empresarial e 
de interesse nacional, sem que estes 
conceitos sejam abusivamente utili-
zados.
•O Estado deve assegurar assistência 
jurídica independente às comunida-
des durante as negociações e quando 
existam situações de confl ito. Para 
que a Nova Aliança Contra a Pobre-
za não seja mais um programa dos 
muitos que não tiveram êxitos sig-
nifi cativos, sugere-se a necessidade 
de diálogo social, técnico e político 
entre os agentes promotores, a go-
vernação, a sociedade civil especia-
lizada nas áreas de conhecimento 
associadas às intervenções no meio 
rural e, sobretudo, com as comunida-
des directamente abrangidas. É fun-
ção de um Estado defensor do seu 
povo, assegurar que as comunidades 
possuam informação, conhecimento 
e capacidade de negociação com os 
agentes económicos e outros, para a 

defesa dos seus direitos e interesses. 
Seria desejável que o Estado garanta, 
através de organizações ou grupos de 
técnicos independentes, a assessoria 
necessária para as comunidades po-
derem negociar com menos assime-
tria de conhecimento e informação.
A exploração de recursos – incluindo 
a terra e a água - pode ser uma bên-
ção. Porém, existem, nesta fase inicial 
de implementação dos grandes in-
vestimentos, sinais evidentes de for-
tes riscos de se estar no caminho da 
maldição dos recursos.

As experiências de muitos países 
africanos revelam claramente que os 
recursos naturais têm sido motivo de 
guerras civis e de divisão de nações, de 
mais pobreza, da criação de elites en-
dinheiradas e corruptas, do uso do Es-
tado como instrumento de repressão 
em defesa dos interesses de minorias. 
Será que Moçambique é/será um país 
diferente de muitos dos seus parceiros 
da União Africana? Por agora, não há 
sinais evidentes disso.

Houve há cerca de 15 dias, um en-

contro em Maputo entre altos res-

ponsáveis da agricultura de alguns 

países africanos. Além de discursos 

políticos, nada de concreto transpa-

receu. Promessas de muito dinheiro, 

mas não são conhecidas as estratégias 

e, as que existem, lamentavelmente, 

são muito insipientes e tal como as 

referidas no primeiro parágrafo, não 

passaram de documentos inconsis-

tentes e com aplicações que a nada 

ou a pouco conduziram. Será que se 

está presente a mais uma perspectiva 

de entrada de recursos? E para isso, 

reconhece-se as grandes habilidades 

das elites e das governações de Mo-

çambique.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL  | Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Nos últimos tempos multiplicam-
-se os sinais de uma perigosa de-
riva da nossa vida política. Sinais 
que indicam um afastamento da 

via democrática em direcção a uma for-
ma autoritária de governação.

E, nesse aspecto, o fortíssimo culto da 
personalidade do actual Chefe de Es-
tado assume, muitas vezes, aspectos in-
quietantes.
Vem tudo isto a propósito de uma foto, 
que circula na internet, em que se pode 
ver uma faixa vermelha tendo escrito: 
“Viva Guebuza, guia incontestável de 
todos nós”. A faixa parece estar presa 
num dos portões de acesso ao Estádio 
Nacional.

Ora a palavra “incontestável” não tem 
cabimento em qualquer regime que se 
considere democrático. Em democracia 
tudo, e todos, podem  ser contestados. A 
possibilidade de contestar o que não nos 
agrada faz parte integrante do conceito 
de democracia.

Pode-se dizer que não há democracia 
com dirigentes incontestáveis. Ou, dito 
de outra forma, onde há guias incontes-
táveis não existe democracia.

O Presidente Armando Guebuza foi 
eleito num sufrágio que, de uma forma 
geral, foi livre e justo. Houve, e isso está 
comprovado, fraudes nessa eleição, mas 
não creio que, sem essas fraudes, o resul-
tado da eleição fosse diferente.

Portanto, o actual Chefe de Estado tem 
o direito de exercer até ao fi nal o seu 

mandato e de ser respeitado nessa sua 
qualidade.
Mas isso não quer dizer, de maneira ne-
nhuma, que a sua forma de governar o 
país não possa ser contestada. De uma 
forma geral ou caso a caso.

O que, infelizmente, não parece agradar-
-lhe...

Muito recentemente, na sua visita à ci-

dade de Maputo, Armando Guebuza, 

mais uma vez, mandou farpas contra os 

críticos à sua governação afi rmando que 

eles dizem mal do que está mal e dizem 

ainda pior do que está bem. O que nem 

sempre é verdade.

A título de exemplo posso falar do 

projecto da ponte para a Katembe. Ao 

contrário de outras pessoas eu sou mui-

to favorável à construção dessa ponte, e 

tenho-o afi rmado publicamente. Creio 

que será um importantíssimo factor de 

desenvolvimento da cidade e de toda a 

região de Matutuine.

Isso, no entanto, não me impede de con-

testar o preço da obra que, dizem-me 

pessoas da área, é exorbitante, levando 

a desconfi ar de coisas menos claras por 

trás.

Em resumo, se respeito o Presidente 

eleito do país, contesto, totalmente, que 

ele seja o guia incontestável.

Guias incontestáveis foram Hitler, Esta-

line, Mussolini ou Kim il Sung.

Nós ainda não chegámos a isso e, espero 

bem, nunca chegaremos.

Várias cidades do mundo têm 

vindo a desenvolver acções ten-

dentes a comemorar o dia 22 

de Setembro, dia mundial sem 

carro. Uma delas é o uso da bicicleta, 

considerado meio de transporte sus-

tentável. Esta data foi criada na França, 

em 1997, e tem vindo a expandir-se um 

pouco por todo o mundo.

Em Moçambique, as cidades podem 

não ter entrado ainda nessa pedalada. 

Entretanto, uma cidade como Maputo 

já começa a exigir um movimento nesse 

sentido. É preciso começar a assumir 

esta data como uma oportunidade para 

se poder refl ectir, por exemplo, em volta 

dos problemas derivados do uso inten-

sivo de automóveis. Que vantagem po-

derá trazer para a saúde pública o uso 

da bicicleta? A quantas vamos em termos de 

obesidade, sedentarismo, doenças cardíacas, 

etc., sobretudo entre a juventude?

A dependência relativamente ao carro pessoal 

é já um dado adquirido. Entrar nele e fazer-se 

transportar de um ponto da cidade de Maputo 

para o outro, numa distância de menos de qui-

nhentos metros, passou a ser quase uma obri-

gação. E para quê: para comprar uma garrafi -

nha de água, ir a este ou àquele supermercado, 

tomar um copo, ou mesmo para dar uma volta. 

A obesidade daí proveniente é uma espécie 

de ostentação arrogante do nível de vida em 

que determinada pessoa se encontra. Portanto, 

usa-se abusivamente o automóvel numa cam-

panha que, no fi nal, drena para nós próprios 

uma série de impactos negativos para a nossa 

saúde e para a fl uidez do tráfego, por exem-

plo, na cidade capital. Esta forte dependência 

relativamente ao automóvel ganha expressão 

preocupante ao longo da semana laboral. Há 

certas alturas do dia em que o engarrafamen-

to ocorre sem esperar pelas horas de ponta. A 

natural irritabilidade encontra aí forte base de 

sustentação. Maputo-cidade torna-se insupor-

tável. Cria-se nesse momento um espaço exce-

lente para se pensar no uso da bicicleta. Mas, 

Maputo mudou muito nos últimos tempos. As 

mentes armaram-se e acomodaram-se numa 

psicose social comandada pela fobia ao uso da 

bicicleta. Então, quase todos evitam esse meio 

de transporte saudável e ambientalmente sus-

tentável. 

Para reduzir as alucinações ou delírios causa-

dos por essa psicose é importante comemorar 

a data refl ectindo na melhor solução para se 

poder fl exibilizar o tráfego numa cidade como 

Maputo. Como nos podemos deslocar, dentro 

da cidade capital, de maneira mais efi ciente, 

rápida e económica, sem usar necessariamente 

o nosso próprio veículo? De bicicleta, de 

táxi, a pé, num “chapa cem”, num camião 

sem lona, num grande autocarro movido 

a gás? Como garantir essa fl exibilidade 

naqueles dias em que as sirenes obrigam 

a abertura de alas para deixar passar a 

ambulância ou um e outro governante?

Cá entre nós: é irritante, para um contri-

buinte, aturar sirenes e altifalantes anun-

ciando abertura de alas, sobretudo quan-

do não se trata de uma ambulância. É 

também sobre estes aspectos que se deve 

refl ectir quando efectivamente se come-

çar a comemorar o “dia mundial sem car-

ro” e não apenas analisar impactos como a 

poluição atmosférica, poluição sonora, os 

fortes e desagradáveis congestionamen-

tos, a obesidade, as doenças respiratórias, 

entre outros.

Contesto!

Dia Mundial sem Carro

A 
notícia de que agência dos EUA es-

pionou a Petrobras e todo o staff  da 

presidente Dilma, causou uma ebuli-

ção não só na imprensa especializada 

(e não especializada também) mas no meio 

político, diplomático e acadêmico.

Professores de história, relações internacio-

nais, relações institucionais, relações do orien-

te médio, relações cabalísticas (e outros) e 

especialistas de todos os géneros e espécies, es-

tão sendo convidados para darem opiniões em 

programas de todos os níveis, dos populistas 

até os mais “qualifi cados”.

A indignação permeia praticamente todos os 

comentários: “um absurdo – o Brasil precisa 

pedir explicações – a presidente Dilma não 

pode deixar isso barato – etc”.

No encontro do G 20 lá na Rússia, a presi-

dente Dilma se sentou ao lado do seu colega 

Barack Hussein (o nome dele é esse – mas sa-

be-se lá por qual motivo – talvez por lembrar 

o Sadan – a imprensa simplesmente omite) 

dizem que os lugares foram estrategicamente 

dispostos pessoalmente pelo presidente Russo 

e ex aprendiz de espião Putin, naturalmente 

tratou-se de uma brincadeira de mau gosto, 

a cara da presidente Dilma dizia tudo, e do 

Obama também, meio sem jeito.

Enfi m, as informações vazadas pelo ex-ana-

lista da NSA Edward Snowden, actualmente 

passando férias na casa do cunhado do Putin, 

não deveria absolutamente causar nenhuma 

surpresa ou frisson.

Das duas uma: ou todo mundo é mesmo ingé-

nuo e acredita em histórias da carochinha ou 

o jogo de cena esta se profi ssionalizando mais 

que os “new stars” das novelas nacionais (talvez 

das mexicanas também).

É evidente, claro e lógico, que a maior potên-

cia do mundo espiona qualquer país e pessoa 

quando e como ela quiser, e de acordo com 

Dilma Rousseff X Barack 
Hussein: um confronto 
improvável
 Rogério Antonio Lopes*

seus interesses bélicos, comerciais, científi cos 

ou seja lá de que ordem for (isso acontece des-

de a segunda guerra mundial que começou em 

1939 e acabou em 1945).

Na verdade o Obama e seus meninos estão 

sendo até muito educados, poderiam fazer 

como a Inglaterra e simplesmente declinarem 

que não comentam temas ligados a inteligên-

cia e pronto, o Brasil faria o que?

Na verdade teria algumas opções: 1. mandar o 

pessoal da ABIN espionar a NSA, 2 . procu-

rar a ONU para pedir explicações e 3. declarar 

guerra aos EUA, teria ainda uma quarta opção, 

que seria pedir a NSA que compartilhasse seus 

dados.

Desde a idade da pedra lascada, não obstan-

te a evolução do pensamento, de Sócrates até 

Bobbio, algo não mudou e nunca mudará: o 

domínio pela força bruta.

Os EUA agem de acordo com seus interesses, 

invadem qualquer país que quiserem (como já 

fi zeram “n” vezes) e como dizia meu querido 

avô João – “pronto e acabou”.

É de se admirar o trabalho do pessoal do Ita-

marati, ao assumir Luiz Alberto Figueiredo 

ainda teve a coragem de dizer que os diplo-

matas dizem as coisas claramente e sem eu-

femismos, deveria ter ignorado essa parte do 

discurso, pois os diplomatas são especialistas 

em não dizer aquilo que querem (de certa for-

ma isso ocorre com todos nós – não depois dos 

oitenta – FHC é uma exceção, mas ele tem um 

desconto: namora uma intelectual de 35).

De qualquer forma quando a Dilma fez cara 

feia pro Obama na mesa do G 20, fi quei com 

medo que ele mandasse o USS nimitz aqui na 

costa bombardear os tupiniquins, ainda bem 

que ele estava num bom dia: obrigado Michel-

le.

* Rogério António Lopes é Delegado de Polícia 
e Director do DPI (Departamento de Polícia do 
Interior).
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A 
A cidade de Maputo é, 

desde esta sexta-feira e até 

ao próximo dia 29, a capi-

tal africana de bola ao ces-

to feminino. Tudo porque um total 

de 12 países disputam o afrobás-

quete, uma competição que junta as 

melhores selecções africanas. E no 

caso vertente estamos a falar de 12 

países, com destaque para Senegal, 

que já conquistou a prova por 10 

vezes. 

Mas Moçambique terá uma palavra 
a dizer, até porque se ainda não ven-
ceu alguma edição do afrobásquete, 
já ganhou o africano de clubes e a 
última proeza foi conseguida pela 
Liga Desportiva Muçulmana de 
Maputo.
No despique inaugural, Moçam-
bique defrontará a selecção do 
Zimbabwe, naquilo que servirá de 
aperitivo particularmente para as 
treinadas por Nazir Salé. É que de-
pois do estágio que visava conferir 
mais traquejo às atletas realizado 
além-fronteiras certamente que só 
um adversário de um outro nível 
é que poderá constituir obstáculo 
para as nossas atletas.
Mas é bom que se diga que o afro-
basquete é o certame mais impor-
tante desta região e, actualmente, é 

O 
antigo capitão dos Mam-

bas, Almiro Lobo, ou sim-

plesmente Miro, disse, esta 

terça-feira à margem da en-

trega, pela empresa de telefonia mó-

vel mCel de aparelhos de alta gama, 

que a qualifi cação ao CAN interno 

a realizar-se próximo ano na vizinha 

África do Sul abriu uma nova pági-

na na história do nosso futebol.

Miro entende que antes desse feito 

muita gente já não acreditava na se-

lecção, pois havia um claro divórcio 

entre os adeptos e os Mambas.

“Depois desta qualifi cação senti-

mo-nos acarinhados, os adeptos es-

tão de volta e dão-nos muito calor 

e alento e isso é muito confortável”, 

afi rmou.

A grande constelação de estrelas negras
Por Paulo Mubalo

disputado a cada dois anos,  apu-
rando para o mundial da modali-
dade.
A selecção do Senegal é a que 
acumula maior número de títulos, 
um total de 10, daí que seja consi-
derada como uma das mais fortes 
candidatas à conquista do título, de 
parceria com Angola, actual cam-

peã africana.
Ao longo desta semana, as atletas 
realizaram as derradeiras sessões de 
treinos antes dos embates que se 
avizinham e a julgar pelas informa-
ções que o SAVANA foi colhendo 
há o sentimento de que tudo será 
feito para se ultrapassar os obstá-
culos.

Ano       País anfi trião                           Vencedor

1966   Guiné- Conacry   Egipto  
1968   Egipto                  Egipto  
1970   Togo                  Madagáscar  
1974-1975  Tunísia                 Senegal  
1976-1977  Senegal                        Senegal  
1978-1979   Somália                        Senegal  
1981   Senegal                  Senegal  
1983   Angola                  Zaire  
1984   Senegal               Senegal  
1986   Moçambique                 Zaire  
1990   Tunísia           Senegal  
1992   Senegal                  Senegal  
1994   África do Sul                        Zaire  
1997   Quénia                   Senegal  
2000   Tunísia                   Senegal  
2003   Moçambique    Nigéria  
2005   Nigéria                   Nigéria  
2007   Senegal                   Mali  
2009   Madagáscar    Senegal  
2011   Mali                   Angola  

O povo já acredita nos Mambas
- Miro, jogador da selecção nacional

Miro sustentou que o principal ob-

jectivo da selecção é chegar o mais 

longe possível na competição.

”Pretendemos chegar o mais lon-

ge, porquê não pensarmos na fi nal? 

Uma vez lá teríamos 90 por cento 

de possibilidades de ganharmos, 

mas temos que ter os pés bem as-

sentes no chão, lutarmos com ga-

lhardia por forma a alcançarmos a 

meta”, anotou.

“A qualifi cação signifi cou muito 

para o país, é sinal de que estamos  

a reorganizarmo-nos, é sinal de que 

temos talento, mas também de que 

precisamos de começar a preparar 

melhor a fase que se segue. Há 

muito que não conseguíamos tal 

feito e isso beliscava a imagem do 

país”, concluiu PM.
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Município de Maputo sem 
fundos para manutenção 
de recintos desportivos
Por: Zaqueu Massala

O 
responsável pela área 

de cultura, educação e 

desporto no Conselho 

Municipal de Maputo, 

Simão Mucavel, diz que o sector 

que dirige não dispõe de fundos 

para a manutenção ou gestão 

dos 46 recintos desportivos es-

palhados um pouco por todos os 

bairros da cidade de Maputo. Se-

gundo conta, a manutenção dos 

recintos requer custos elevados. 

Aliás, muito recentemente as au-

toridades municipais anunciaram 

que todos os recintos desportivos 

passariam para as comunidades, 

mas sob gestão do conselho mu-

nicipal. Seguem-se os excertos da 

conversa.

Consta-nos que o município 
pouco faz para a manutenção dos 
campos que estão nas mãos da 
comunidade. Que comentário há 
a fazer?
-Para nós, como município, a ma-

nutenção dos recintos desportivos 

constitui um desafi o, mas estamos 

a trabalhar no sentido de preser-

var esses mesmos locais para que 

possam continuar a benefi ciar o 

desporto ao nível das comunida-

des.

Concretamente, que apoio o con-
selho municipal faz para manter 
os campos?

-Nós damos o apoio material 

e moral, só para citar alguns 

exemplos, o conselho munici-

pal, por diversas vezes, já ofe-

receu equipamento desportivo, 

incluindo bolas aos alunos das 

diferentes escolas.

Para além deste apoio existe ou-
tro?
-Por enquanto não estamos a 

trabalhar para a manutenção 

dos próprios campos, não pos-

so avançar muitos detalhes, mas 

dentro em breve vamos reabi-

litar todas as infra-estruturas 

desportivas que estão sob gestão 

da comunidade. Como disse no 

início da nossa conversa, o maior 

obstáculo é a falta de fundos. 

Mesmo assim, neste momento o 

conselho municipal está a edifi -

car o campo de Hulene e o tra-

balho conta com a colaboração 

dos moradores daquele bairro. 

Simão Mucavel

Miro

A tabela que segue mostra quão 
notável é a supremacia do Senegal 
na competição, mas, como disse-
mos em ocasiões anteriores, em 
nossa casa mandamos nós.
O Senegal é o país que mais títulos 
conquistou (10) seguido da Repú-
blica Democrática do Congo (anti-
go Zaire) com três títulos, Nigéria, 

com dois e seguem com um título 
ganho as selecções de Madagáscar, 
Mali e Angola. Esta será a terceira 
vez que a capital do país irá acolher 
o afrobasquete sénior feminino de-
pois de ter sido palco da prova em 
1986, ganha pelo RDC, e 2003, 
certame que teve como vencedor a 
Nigéria.
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A Família de Maria do Céu 
Calane (Vóvó Céu), designa-
da mente os seus   lhos, ne-
tos, irmãs, sobrinhos, cunha-
do e bisnetos, vem expressar 
a sua  gratidão e apreço à 
Paróquia de São João Evan-
gelista da Malhangalene, 
especialmente ao Núcleo S. 
Francisco de Assis a que a 
saudosa  nada  pertencia, 
pelo carinho e atenções sem-
pre a ela dedicados, durante  
muitos anos, mas especial-
mente, toda a solidariedade 
e amizade que foram de-
monstradas por ocasião do 
seu falecimento, ocorrido no 
dia  21/08/2013, em Mapu-
to. 
Este agradecimento é tam-
bém ao Bispo de Maputo, D. 
Francisco 

A Família de Maria do Céu 

Calane (Vóvó Céu), designa-

damente os seus fi lhos, netos, 

irmãs, sobrinhos, cunhado, nora 

e bisnetos, vem expressar a sua 

gratidão e apreço pelo carinho, 

atenções e toda a solidarieda-

de e amizade que foram de-

monstradas, por ocasião do seu 

falecimento, ocorrido no dia 

21/08/2013, em Maputo. 

Este agradecimento é dirigido 

às inúmeras amigas e muitos 

amigos e conhecidos que, um 

pouco por todo o lado e por 

várias formas de comunicação 

para além da presença física, 

fi zeram-se presentes e serviram 

de conforto e amparo neste mo-

mento de dor, em que partiu a 

“A MAIS VELHA” ,o símbolo 

vivo da união da nossa Família. 

 Por ocasião da passagem dos 

Maria do Céu Calane 
(1923-2013) 

AGRADECIMENTO 
Deposição de Flores e Missa de 30 dias

30 dias após o falecimento do 

seu ente querido, haverá uma 

Deposição de Flores no dia 20 
do corrente, pelas 16 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, se-

guida de missa, pelas 18 horas, 

na Igreja de S.Joao Evangelista 

de Malhangalane. 

AGRADECIMENTO

Maria do Céu Calane 
(1923-2013) 

Chimoio, que celebrou a mis-
sa de corpo presente no dia 
24/08/2013,  bem como pe-
las suas palavras e gestos de 
conforto. 

Muito Obrigado 

O 
sorteio para o CAN interno 

que teve lugar nesta quarta-

-feira, na sede da CAF em 

Cairo, capital do Egipto, co-

locou a selecção nacional de futebol 

(Mambas) no grupo A, juntamente 

com a equipa afi triã, África do Sul, 

Mali e Nigéria. Teoricamente este 

pode ser considerado o grupo da 

morte. 

Moçambique vai estrear-se no CAN 

interno, defrontando os donos da 

casa, a África do Sul, no jogo de 

abertura do certame, que terá lugar 

no dia 11 de Janeiro em estádio de 

Cape Town.

Aliás, os Mambas estarão sediados 

nesta cidade e, na segunda jornada, 

vão defrontar a actual detentora des-

te título a Nigéria, sendo que no dia 

19 vão fechar a fase de grupos diante 

do Mali. 

A terceira edição do CAN interno 

vai decorrer de 11 de Janeiro a 1 de 

Fevereiro de 2014, na vizinha África 

do Sul.

Para chegar a esta fase, Moçambique 

eliminou Angola, vice-campeã, com 

um empate a um golo em Luanda 

que foi antecedido de um nulo em 

Maputo. A.N

Mambas no grupo da morte
CAN interno já mexe

Grupo A                         Grupo B
África do Sul                  Zimbabwe

Moçambique                  Uganda

Nigéria                           Burkina Faso

Mali                                Marrocos

Grupo C                        Grupo D
Gana                              RD Congo

Líbia                               Gabão

Etiopia                           Burindi

Congo                            Mauritânia
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Por Abdul Sulemane

“Friendship Tour” é o título de 

um espectáculo musical, que 

terá como fi guras principais 

duas bandas sul-africanas: 

Bateleur e Holiday Murray. O es-

pectáculo «FriendshipTour terá 

lugar, no dia 24 de Setembro de 

2013, no Kampfumo (átrio dos Ca-

minhos de Ferro de Moçambique), 

pelas 20:00 horas. 

Bateleur e Holiday Murray carac-

terizam-se por um estilo Rock Al-

ternativo que se mescla com uma 

atmosfera ecléctica. Com um fl o-

rescimento sonoro urbano, este es-

pectáculo vai corporizar-se por uma 

intimidade musical onde a solidifi -

cação do som nos leva a percorrer 

por outras latitudes que ultrapas-

sam as nossas fronteiras culturais. 

Com um poder de expressividade 

em palco, Bateleur e Holiday Mur-

ray se defi nirão pela emoção de ex-

teriorizar as substâncias comuns da 

humanidade, desafi ando-nos a su-

perar os limites da nossa percepção 

musical.   

Bateleur e Holiday Murray se apre-

sentarão em Moçambique pela pri-

meira vez. Escolheram o país para 

iniciar a sua tourné por acreditarem 

que Moçambique é um lugar fértil 

“Friendship Tour” rumo ao Azgo

para divulgar a sua sonoridade e 

partilharem a rica cultura que ca-

racteriza a música moçambicana. 

De modo particular, a banda Ba-

teleur fez a trilha sonora do docu-

mentário «A Procura de Pancho», 

gravado em Maputo, do arquitecto, 

escultor e pintor português Pancho 

Guedes. 

O espectáculo «Friendship Tour» 

é organizado pela Khuzula Produ-

ções, sob o patrocínio exclusivo da 

SAMRO FOUNDATION (So-

ciedade de Actores Sul-Africana) 

que tem o apanágio de auxiliar os 

artistas sul-africanos para poderem 

viajar e fazer as suas “tournés” pelo 

mundo.

O 
BCI Mozambique 

Music Awards 2013, 

sob o lema “Liberta 

a Música” anuncia-

rá esta quinta-feira, dia 19 de 

Setembro, numa conferência 

de Imprensa a ter lugar nos 

Cinemas Lusomundo, pelas 

18h00, os nomeados de um 

dos maiores eventos da música 

moçambicana, que distingue 

os melhores artistas musicais 

nacionais. 

“Este ano sentimo-nos igual-

mente satisfeitos com o nú-

mero de concorrentes. Nosso 

principal objectivo é a divul-

gação, reconhecimento na-

cional e internacional, mas 

sobretudo respeitar e apostar 

na criação nacional, no Mo-

çambique musical que existe 

dentro de todos nós. É esse o 

papel do BCI MMA, o qual, 

ano após ano, tem recebido o 

apoio entusiástico de artistas, 

do público e, muito importan-

te, dos nossos patrocinadores”, 

afi rma Christine Ramela, Di-

rectora Comercial da DDB 

Moçambique. Acrescentado: 

“sentimo-nos honrados que 

todas estas pessoas e entidades 

acreditem neste projecto e na 

música Moçambicana”. 

O BCI Mozambique Music 

Awards regista, todos os anos, 

um nível de participação aci-

ma do esperado e este ano não 

foi excepção, centenas de ins-

crições foram feitas, demons-

trando assim que a música 

moçambicana está viva, activa 

e em permanente criação e re-

criação. “Este é o segundo ano 

que decidimos abraçar este 

projecto e estamos aqui para 

encontrar diferentes maneiras 

de promover as artes e esta é, 

sem dúvida, uma óptima for-

ma de promover a nossa mú-

sica. Para nós, é um privilégio 

contribuir no reconhecimento 

internacional da música mo-

çambicana”, disse o Dr. Rui 

Ilhéu, Director de Marketing 

do BCI. A.S

BCI MMA divulga 
nomeados 2013

A 
jornalista e apresentadora 

da Televisão de Moçam-

bique (TVM), Eunice 

Matavele, lança nesta 

sexta-feira, a sua primeira obra es-

crita, intitulada “Retalhos de Uma 

Vida”. Com 160 páginas, o livro 

será lançado na Mediatéca do BCI, 

em Maputo.

“O livro pretende ser um convite à 

refl exão sobre a ideia de construção 

de fi gura pública, a forma como 

esta e as vivências do quotidiano 

são entendidas pelos indivíduos 

ou grupos como produtos do meio 

em que se constituem”, afi rma Ma-

tavele, uma das mais prestigiadas 

apresentadoras  de televisão do 

país.

A obra foi prefaciada pelo co-

nhecido escritor moçambicano e 

vencedor do prémio Camões, Mia 

Couto.  

Couto afi rma no prefácio que “a 

autora sabe que a televisão conver-

te a pessoa numa imagem, daí que 

ao se entregar, com a intimidade de 

um relato assumido, Eunice recu-

Jornalista “retalha sua vida” em livro

Moçambique poderá 

contar pela pri-

meira vez com um 

Teatro Nacional 

de referência internacional, 

no âmbito do fortalecimento 

das relações de cooperação, 

amizade e solidariedade entre 

Moçambique e a  China. 

Com efeito, os Governos dos 

dois países chegaram ao en-

tendimento para a construção 

do Centro Cultural Moçam-

bique – China, o Centro da 

Cultura Chinesa, o Instituto 

Confucio e a Escola de Co-

municação e Artes da UEM.

Uma missão técnica do Ins-

tituto de Arquitectura e De-

sign da República Popular da 

China efectuou uma visita 

Moçambique terá 
um Teatro Nacional

de trabalho a Moçambique, 

de 12 de Agosto a 06 de Se-

tembro do corrente ano para 

junto com o ministério da 

cultura estudar os pormenores 

tecnicos do projecto que será 

implantado  na capital do país. 

A.S

O 
Ministro da Cultura efec-

tuou uma visita de traba-

lho à Itália de 9 a 13 do 

corrente mês. Em Roma, 

Armando Artur visitou a casa-

-museu Bertina Lopes onde abor-

dou com o viúvo da artista questões 

relacionadas com a preservação do 

espólio desta que é considerada a 

mãe das artes plásticas moçambica-

nas. Recorde-se que Bertina Lopes 

morreu em Fevereiro de 2012, em 

Roma, onde se encontrava radica-

da. 

Em Roma, o Ministro teve igual-

mente agendados encontros com 

a comunidade de Sant` Egídio e 

também com Stefano De Caro, Di-

rector geral do Centro Internacio-

nal para o Estudo da Preservação 

e Restauração de Bens Culturais 

(ICCROM).  

Em Veneza, para além de visitar 

a exposição internacional de arte, 

Visita à casa-museu 
Bertina Lopes

Armando Artur conferenciou com 

Andrea Del Mercato, Director ge-

ral da bienal de Veneza, com o qual 

abordou questões relacionadas com 

a participação de Moçambique na 

bienal de arquitectura em 2014. 

Para esta bienal, o nosso País pode-

rá ser representado por uma equipa 

liderada pelo arquitecto Forjaz. A.S

Em cada edição do MMA vai aumentando o número de concorrentes

As bandas Bateleur e Holiday Murray caracterizam-se por um estilo rock alternativo

pera para si mesma a sua própria 

individualidade”.

Retalhos de uma Vida” será apre-

sentada pelos docentes universi-

tários Teresa Manjate e Eléusio 

Filipe, um momento que será  abri-

lhantado pelo conceituado músico 

Chico António e o jovem Dudas. 

Eunice Matavele é lincenciada em 

Sociologia pela Universidade Edu-

ardo Mondlane, a maior e mais an-

tiga instituição de ensino superior 

público em Moçambique. A jor-

nalista  adquiriu igualmente o grau  

em Mestrado em Saúde Pública na 

mesma universidade. A.S 

Eunice Matavele
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Fernando Manuel (texto)
Naita Ussene (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)   e Naita Ussene (fotos)    

Nos anos 80, enquanto a luta ainda durava arrisquei-me a ir de 

carro até ao distrito da Namaacha, onde o administrador era e 

ainda é um grande amigo de Naíta Ussene. Quem o convidou, 

aliás, para fazer essa viagem foi o próprio Naíta. O administrador 

de Namaacha na altura era o António Manjate. Passámos uns bons três 

dias sob a sua hospitalidade. Fizemos o trabalho que nos levava para lá. 

Deu-nos uma boa entrevista sobre a situação do distrito. Fizemos uma 

grande amizade com a sua família e de lá trouxemos boas recordações. 

Anos mais tarde voltei a encontrar o Manjate, como administrador, mas 

já em Mandlakazi. Sempre solícito recebeu-me e eu estava com o Filipe 

Ribas. Fizemos a entrevista na sua residência numa manhã de domingo, 

enquanto tomávamos o pequeno-almoço e reparei que continuava a ser o 

mesmo homem, humilde, competente e trabalhador e sempre disponível 

a colaborar com a imprensa, como diz o velho ditado, quem não deve não 

teme.

Por falar nisso, também podemos falar no Presidente do Conselho Mu-

nicipal de Vilankulo, Sulemane Amugy, terra que não vive só de praias, 

nem de hotéis, nem de pesca. Há muito trabalho por lá e para saber disso, 

nem é preciso lembrarmo-nos do trágico destino da equipa de futebol 

de One Pone. Há muitos cheques que se assinam por lá e assinam-se em 

qualquer local, porque se tem a certeza de que não são cheques carecas.

Feliciano Gundana é um nome incontornável nos difíceis anos que se 

seguiram à independência. Ele resiste e ainda bem. Ao lado dele nesta 

foto está uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar nos anos 90 e 

era uma responsável de uma área qualquer, chama-se Adelaide Amurane. 

Por detrás da entrevista e enquanto olhava para ela ocorriam-me coisas 

para lhe dizer, coisa que não faziam parte da entrevista e ainda bem que 

não disse.

São malhas que o império tece. O Paulo Zucula, que também aparece 

nesta foto, foi exonerado recentemente da pasta de Transportes e Comu-

nicações. Quem sobe volta a cair e vice-versa.

Quem diria que se poderia, que depois desta trajectória toda, os dois ainda 

poderiam ser vistos juntos, Armando Emílio Guebuza e o Artur Vilan-

culos. Por qualquer motivo, a terra gira à volta do sol a 700 mil Km por 

segundo e ainda há gente que pensa que estamos parados no espaço.

Do Brazão Mazula e do José Abudo já se disse o que se tinha que se dizer. 

É saudável vê-los juntos.

Memória de elefante…
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Diz-
se.

.. 
Diz-

se

Seis militares e um civil in-

tegram a lista de assesso-

res escolhidos por Afonso 

Dhlakama, para integra-

rem a delegação da Renamo ao tão 

aguardado frente-a-frente entre o 

líder do maior partido da oposição 

e o Presidente da República, Ar-

mando Guebuza.

Os escolhidos de Dhlakama são o 
Tenente General Ussufo Moma-
de, Coronel José Manuel, Tenente 
Coronel Mandava João Meque, 
os Majores António Muzorewa e 
Raimundo Dalho, o Capitão Re-
nato Martins Matecule e o jurista 
Ezequiel Mondegusse, único civil 
que integra a lista.
Segundo o porta-voz do partido, 
Fernando Mazanga, a nomeação 
daquelas fi guras enquadra-se no 
quadro da preparação do encontro 
Guebuza-Dhlakama que, apesar 
de não ter ainda sido agendado, a 
avaliar pelas declarações de parte-
-a-parte, que se mostram disponí-
veis para o efeito, e a pressão da 
sociedade civil, que vê no encontro 
entre os dois líderes, a solução para 
desanuviar tensão político-militar 
que prevalece no país. A equipa 
escolhida por Dhlakama deverá 
tratar de assuntos ligados com a 
defesa e segurança, vistos pela Re-

Seis militares e um civil 
acompanham Dhlakama

O 
Standard Bank lança nes-

ta quinta-feira a segunda 

edição do “Prémio Jorna-

lismo Económico Stan-

dard Bank”, um concurso que visa 

reconhecer e premiar trabalhos 

jornalísticos na área económica, nas 

categorias de imprensa escrita, rá-

dio e televisão.

O concurso, promovido em parce-

Standard Bank lança segunda edição
ria com o Conselho Municipal da 

Cidade de Maputo, prevê um pré-

mio no valor total de 378 mil me-

ticais, a ser repartido por igual para 

os vencedores das três categorias. 

Este ano, devido à associação do 

prémio ao 126º aniversário da ci-

dade de Maputo, o valor a atribuir 

ao vencedor de cada categoria será 

de 126 mil meticais, um acréscimo 

de mil meticais comparativamente 

namo, como parte da agenda que 
deve ser discutida no encontro.
“Quando falamos de matérias de 
defesa e segurança estamos a falar 
do papel das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM), 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), da Força de 
Intervenção Rápida (FIR) e dos 
Serviços de Informação e Segu-
rança do Estado (SISE)” salientou 
Mazanga, em contacto telefónico.
Refi ra-se que, depois de ter sido 
abortada nas duas últimas sema-
nas, primeiro pelas indisponibi-
lidades ditadas pela agenda do 
governo, depois, da Renamo, o 

executivo emitiu nesta quarta-
-feira, um comunicado em que se 
mostra disponível para reunir na 
próxima segunda-feira.
Apesar dos passos que as rondas 
vêm marcando, a Renamo anuncia 
que para a semana poderá haver 
novidades. No entanto, fontes pró-
ximas da Presidência da República 
afi ançaram ao SAVANA que o en-
contro entre Guebuza e Dhlaka-
ma deverá acontecer nas primeiras 
semanas de Outubro na cidade da 
Beira, quando o Chefe de Estado 
escalar a província de Sofala em 
mais uma etapa da Presidência 
Aberta e Inclusiva. 

à anterior edição.

Pretende-se igualmente com esta 

iniciativa promover a criação jor-

nalística e incentivar uma melhor 

qualidade no tratamento da in-

formação. Com este projecto de 

âmbito nacional, o Standard Bank 

tem em vista premiar a excelência 

no âmbito da actividade jornalística 

na área económica, reconhecendo, 

deste modo, a excelência dos traba-

lhos jornalísticos nesta área.

Refi ra-se que os jornalistas Fer-

nando Lima (SAVANA) e André 

Levy (RM) foram os  vencedo-

res da primeira edição do Prémio 

“Jornalismo Económico Standard 

Bank”, nas categorias de imprensa 

escrita e rádio, respectivamente. No 

género televisão, não foi submetida 

qualquer reportagem. Redacção

Prémio Jornalismo Económico

•    Moçambique já nos habituou a situações originais como ter um jornal diário 

controlado pelo banco central. Agora, acaba de criar uma empresa de pesca 

de atum em que um terço do capital é controlado pelo SISE, o serviço de 

segurança de Estado. O velho general, que agora é polémico businessman 

na área das mineradoras, deve estar feliz, pois para além de defender o en-

volvimento da segurança na economia, sempre foi um dos homens da ponte 

entre os interesses franceses e árabes, onde vai desaguar o inusitado empre-

endimento.

•    A capa do atum está na base da encomenda de 30 barcos a um estaleiro fran-

cês ligado a um libanês com protecção diplomática cabo-verdiana e ligações 

mais profundas a um sheik do Abu Dabi, terras visitadas recentemente pelo 

nosso cachimbo que está de malas aviadas para o país do estaleiro, do banco 

BNP-Paribas e mesmo ao lado, o Credite Suisse, as instituições que vão 

montar a operação obrigacionista de 500 milhões de dólares para a monta-

gem dos barcos.

•    Os jovens que cada fi m de semana debatem com cartilha, os temas inter-

nacionais na tv, têm aqui pano para mangas. Será que os atuneiros vão ser 

apetrechados como lanchas de patrulha de costa para satisfação da marinha 

de guerra que até agora brinca com barcos de borracha? será que a França 

ganhou a disputa com os Estados Unidos como o novo patrão da segurança 

costeira desta zona do Índico, com protagonismo alargado para tentar con-

trariar o  fl orescente mercado da droga do Norte de Moçambique?

•    Jovial também apareceu Jerry King, o timoneiro da espetaculosa nos últi-

mos 11 anos,  depois de ter sido afastado do posto pelo boss do grupo, na 

semana em que o jornal que dirigia saiu com dois suplementos encomenda 

do homem que agora fala em nome do chefe.  Será mais uma maldição de 

Satunjira?

•    Nada jovial e de cabeça à roda anda boss da Jindal, uma das mineradoras já a 

operar em Tete. Depois de vários confl itos laborais mais ou menos abafados, 

eis que rebenta a problemática dos reassentamentos da população.  O bom 

do gestor bem tenta dizer que a culpa é do Governo, mas as ong estão em 

cima e o caso já passou  para a imprensa internacional. O assunto alastra 

agora para Palma. 

•    Os primos dos bais da Jindal, os Guptas da África do Sul, também não es-

tão em melhores lençóis. Como resultado da utilização de uma base aérea 

para aterrar o avião com os convidados do casamento da fi lha, estão para ser 

sumariamente despedidos das forças armadas dos cunhados, a ofi cial de pro-

tocolo da base de Waterkloof, o comandante da base e o operador de voos, 

no momento em que o avião privado aterrou no espaço militar. Uma despesa 

não prevista no casamento de um dos  proeminentes do ANC …

•    Quando a boss do Malawi pôs o seu avião à venda porque é de mais para as 

despesas do seu empobrecido Estado, eis que pelas pistas de Maputo anda 

um bonito executivo que, dizem, já tem dono. Será que o brinquedo vai voar 

brevemente para Paris e Nova Iorque?

Em voz baixa

•     Durante anos o país viveu o pesadelo de um fi lho de chefe que empunhava 

armas a torto e a direito e partia máquinas de escrever nas esquadras da 

polícia. Será que avançamos agora para um novo fenómeno que fi lhos de 

chefe fazem cair ministros?
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A 
rede de telefonia móvel 

mCel marcou, recentemen-

te, o início da temporada do 

Verão Amarelo 2013. Bas-

tante promissora, a temporada 2013 

do Verão Amarelo iniciou com um 

concerto bastante esperado do músi-

co brasileiro Djavan.

Djavan que pela primeira vez actuou 

em palco moçambicano, também não 

escondeu a sua satisfação no encon-

tro com um país que de muito ouviu 

falar e sempre teve curiosidade de co-

nhecer. “Finalmente cheguei a Mo-

çambique, depois de várias tentativas 

falhadas, consegui aterrar neste solo 

amigo e de boa gente, assim como 

me confi denciou o nosso Ministro da 

Cultura, Gilberto Gil, que várias ve-

zes esteve cá.”, continuando por dizer 

que a sua presença em Moçambique 

era extritamente exclusiva para a sa-

tisfação dos fãs que tanto esperaram 

pela sua vinda. Djavan não deixou de 

parte a oportunidade de deambular 

por algumas esquinas da cidade, para 

levar consigo algumas lembranças vi-

suais do país.

Djavan é um artista distinto e bas-

Djavan abre Verão 
Amarelo 2013

tante conhecido pela sua forma de 

estar na música brasileira. Em Mo-

çambique apresentou-se de forma 

ímpar e ofereceu ao público fã, num 

show bastante badalado, várias das 

suas composições, letras e poesias. 

Embalado pela sua presença única, o 

público vibrou e cantou com o músi-

co, com bastante ênfase para os temas 

já conhecidos. 

A presença de Djavan em Moçam-

bique completa, assim, a sua recente 

tour mundial, em que foram apresen-

tados novos temas e o seu mais recen-

te trabalho  discográfi co.  

Para a mCel, que em Setembro e Ou-

tubro vai badalar o país com vários  

eventos, do vasto e quente programa 

cultural e desportivo com o seu pro-

grama Verão Amarelo, esta é uma 

oportunidade que a mesma tem para 

se ver mais próxima dos seus clientes, 

e ao mesmo tempo celebrar com os 

moçambicanos as várias formas de 

cumunicação.

Após a abertura protagonizada, 

em Maputo, pelo cantor brasilei-

ro Djavan, os Kassav estarão em 

evidência num show único em 

Nampula, no dia 24 de Setembro.
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A par destes eventos culturais, irão 
desenrolar actividades de cariz des-
portiva, nomeadamente o Cam-
peonato Africano de Basquete em 
seniores femininos, entre os dias 20 
e 29 de Setembro, com uma acen-
tuada participação do maior patro-
cinador desportivo do País, a mCel.
Ainda em Setembro, no dia 29, 
no Centro Cultural Universitá-
rio, em Maputo, terá lugar uma 
peça teatral “Ser Mulher”, apre-
sentada pelo grupo teatral Ku-
dumba, constituído por elementos 
do programa televisivo Sorriso.
O mês de Outubro começa logo no 
dia 5, com o mais esperado evento de 
música 100% moçambicana: o Festi-
val do Pandza, a decorrer no Parque 
dos Continuadores, durante o qual 
irão desfi lar nomes sonantes deste 
estilo particular de música nacional.
Já a 19 de Outubro, Valdemi-
ro José irá lançar um novo ál-
bum, num show a não perder no 
Centro Cultural Universitário.
O mês de Outubro vai encer-
rar com duas noites, a 24 e 25, 
com uma actuação ao vivo do 
cantor português Rui Veloso.
Edson Bernardo

O 
Chefe de Estado moçambi-

cano, Armando Emílio Gue-

buza, procedeu, na última 

segunda-feira,  a inauguração 

ofi cial do Radisson Blu Hotel, no 

âmbito do término da sua Presidência 

Aberta à província de Maputo. Se-

gundo a sua agenda, Armando Gue-

buza durante visita que terminou esta 

segunda-feira esteve reunido com os 

órgãos do Governo e do município 

a nível da cidade de Maputo e dos 

distritos municipais, bem como com 

membros dos conselhos con sultivos 

e com diferentes esferas da socieda-

de, assim como também inteirou-se 

sobre o processo de construção de 

infra -estruturas públicas erguidas na 

capital do país. Dentro desta agenda, 

o chefe do estado tirou pouco me-

nos do que uma hora para proceder 

a inauguração do mais novo hotel da 

capital moçambicana, que devido a 

sua agenda protocolar ainda não ti-

nha arranjado tempo para tal.

Cortada a fi ta do Radisson Blu, este 

hotel está ofi cialmente inaugurado e 

pronto para cumprir com o seu pro-

pósito no país. Tendo procedido a 

sua inauguração soft em Setembro do 

ano passado com parte dos seus ser-

viços disponíveis, segundo Fernando 

Gruenberg Stern, Director Geral do 

Radisson Blu Hotel Maputo, neste 

momento o hotel está a funcionar a 

100 % por cento. 

O elegante hotel situado de fronte a 

baía de Maputo, conta com um total 

154 quartos e suites desenhados  para 

responder às exigências do cliente 

corporate. Para além deste, o hotel 

tem ainda o serviço de culinária ita-

liana com o seu restaurante Filini Bar 

&  Restaurant, que procura juntar a 

vasta culinária moçambicana com to-

ques italianos. Ainda na sua oferta, o 

Radisson Blu Hotel oferece um ou-

tro leque de serviços incluindo, bares, 

piscina, ginásio, três salas de reuniões 

modernamente equipadas e uma sala 

de conferências com capacidade total 

para 250 pessoas. 

Este hotel foi desenvolvido inicial-

mente pela “Fenix Projectos e In-

vestimentos, Lda.”, após aprovação 

de um projecto denominado “Th e 

Horizon”, autorizado pelo Conselho 

de Ministros para o estabelecimento 

de um Centro de Negócios integrado 

que iria compreender um hotel, um 

aparthotel e um centro de negócios 

propriamente dito. 

Em 2012, a “Rani Invetments LLC”, 

propriedade de Sheikh Al Aujan e re-

presentada em Moçambique por  Rui 

Monteiro, adquiriu a “Fenix Projectos 

e Investimentos, Lda.”, tendo decidido 

manter o nome original da empresa, 

bem como continua com o seu projecto. 

No momento, depois da fi nalização 

do hotel Radisson Blu, está em anda-

mento a obra de construção do Cen-

tro de Negócios, que constitui a parte 

restante do projecto inicialmente 

aprovado. 

Esta parte será composta por uma 

torre dedicada a escritórios, um Cen-

tro Comercial e uma outra Torre de 

Apartamentos, que irá funcionar com 

um Aparthotel.  Edson Bernardo

Hotel Radisson Blu oficialmente inaugurado
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O 
artista plástico Manuel 

Fernando Bata consagrou-

-se, na última semana, o 

grande vencedor da dé-

cima segunda edição da Bienal 

TDM-2013 com a obra intitulada 

“Tudo tem Nome”, produzida com 

recurso à técnica de reciclagem. 

O vencedor recebeu como prémio 

um cheque de 150 mil meticais cor-

respondetes ao primeiro prémio. Para 

além deste foram premiados os artis-

tas Jesper Milnur Henriksen e Cre-

mildo Walter Zandamela, vencedores 

do segundo e terceiro lugar, respecti-

vamente.

Na presença do Primeiro-Ministro, 

Alberto Vaquina, de representantes 

do Ministério da Cultura, entre di-

versas individualidades, artistas, aca-

démicos e público em geral, Teodato 

Hunguana, PCA da TDM, disse na 

ocasião que a  Bienal-2013, cujo tema 

Manuel Bata vence Prémio Bienal TDM-2013 
se designa “Caminhos” enquadra-

-se, mais uma vez, na prossecução do 

compromisso assumido pela empresa 

Telecomunicações de Moçambique, 

desde 1991, altura em que decidiu 

envolver-se na causa do desenvolvi-

mento e divulgação da arte através 

da realização das Bienais TDM. 

“Saudamos e agradecemos, efu-

sivamente, a resposta de todos os 

artistas que se predispuseram a 

lançar-se na aventura de aturados 

exercícios, de tentativa e experi-

mentos na dor e prazer de criação, 

cujo resultado aqui exposto vai per-

mitir enxergar alguns dos sinais 

que o tema «Caminhos» suscita”, 

segundo referiu o PCA da TDM.

Por sua vez, o Primeiro-Ministro, Al-

berto Vaquina, saudou a iniciativa da 

empresa TDM que, segundo ele, não 

só constitui um acto de responsabi-

lidade social, mas também um gesto 

de exaltação da arte moçambicana. 

“A realização da Bienal TDM consti-

tui uma oportunidade para que todos 

os moçambicanos troquem experi-

ências e aprofundem o seu diálogo, 

sobre a necessidade de promover 

a arte, descobrindo novos talentos 

e tomando medidas para preser-

var todo o património artístico que 

o País possui” -  afi rmou Vaquina. 

Para a presente edi-

ção, do Mozambi-

que Fashion Week 

(MFW) a decorrer de 

28 de Novembro a 8 

de Dezembro do ano em curso, 

a marca de preservativo femini-

no Jeitosa pertencente e comer-

cializada pela Organização Não 

Governamental (ONG) PSI 

Moçambique, pela primeira vez 

se associa a este que é tido como 

o maior evento de design e moda 

moçambicana.

Esta grande novidade é promo-

vida pela PSI e o Jeitosa será 

um concurso direccionado aos 

estilistas nacionais estabelecidos 

que deverão produzir entre três a 

cinco modelos com a cara do Jei-

tosa com uso das cores fortes que 

a identifi cam com enfoque para 

a padronização gráfi ca da marca.

Jeitosa associa-se ao MFW

O 
Banco  Único acaba de 

marcar a sua presença na 

cidade de Nacala com aber-

tura de mais um balcão, que 

completa um total de 13 balcões do 

banco em todo o país. Com esta 

inauguração, o Banco Único reforça 

o seu compromisso primordial que 

pauta pela sua presença em todas as 

províncias do país. Assumindo que 

este é um processo contínuo e que 

a médio prazo vai concretizar-se, o 

banco diz que pretende fazer parte 

da família moçambicana e assim 

ser uma referência no país e para os 

moçambicanos.

Com a inauguração de mais um 

balcão, o 13º da sua rede, na cidade 

de Nacala, o Banco único está agora 

presente em seis cidades. 

“O esforço empreendido pelo Banco 

Único em dois anos de actividade é 

assinalável tendo em consideração 

que partimos do zero”, refere João 

Figueiredo, PCA e CEO do Banco 

Único, a propósito da inauguração 

deste 13º Balcão. 

“Queremos ser um banco desa-

fi ador, com padrões de qualidade 

que nos tornem uma referência no 

sector bancário moçambicano e in-

ternacional. Um banco totalmente 

focado na relação com o Cliente, 

com um serviço de excelência, per-

sonalizado e inovador, capaz de dar 

13º balcão do Único 
em Nacala

resposta às necessidades específi cas 

de cada pessoa, de cada empresa e 

do país”, elucidou Figueiredo.

O esforço registado pelo banco nos 

seus dois anos de actividade mereceu 

o devido reconhecimento de revistas 

prestigiadas como o African Banker 

e Global Finance que atribuíram ao 

CEO do Banco Único o prémio de 

Melhor CEO do Sector Financeiro 

em África e ao Banco Único os pré-

mios de Melhor Serviço de Internet 

Banking do país para Particulares e 

Empresas, respectivamente.

O Banco Único é um Banco Uni-

versal, com um capital social de 

1.740.000.000 MZN, liderado por 

João Figueiredo e contando com 

accionistas portugueses e moçambi-

canos de referência, como Américo 

Amorim, o Grupo Visabeira, o Ins-

tituto Nacional de Segurança So-

cial, a Rural Consult, a DHD e a SF 

Holding, o Banco Único constitui-

-se como a maior start-up no sector 

fi nanceiro em Moçambique, tendo 

conseguido desde a sua aber tura 

triplicar o seu número de balcões 

e posicionar-se entre os maiores 

e mais antigos bancos a actuar em 

Moçambique. Neste momento, o 

Nedbank, um dos maiores bancos 

sul-africanos, aguarda apenas o pa-

recer das autoridades moçambica-

nas para concretizar a aquisição de 

36.4% do capital do Único.

A 
Universidade A 

Politécnica graduou, 

sábado último, 412 

estudantes, entre 

licenciados e mestres, nos cursos 

de Administração e Gestão 

de Empresas, Contabilidade e 

Auditoria, Gestão Financeira 

e Bancária, Assessoria de 

Direcção, Turismo e Gestão de 

Empresas Turísticas, Gestão de 

Recursos Humanos, Economia, 

Ciências da Comunicação, 

Ciências Jurídicas, Psicologia, 

Informática de Gestão, 

Engenharia Civil, incluindo 

ensino à distância.

Universidade A Politécnica 
gradua 412 estudantes

Na ocasião, os 412 estudantres 

foram testemunhas das palavras do 

reitor d´A Politécnica, Lourenço 

do Rosário, que não deixou de 

recomendar aos estudantes recém-

graduados a serem “humildes 

e exemplares“, tendo dito que 

quando “saírem desta casa não 

deveis permanecer em bicos de pés, 

considerando-se a elite, porque ainda 

precisam de estagiar na vida. O 

diploma que levam é a chave que vos 

vai abrir as portas daqueles espaços, 

onde ireis provar as capacidades 

que levais daqui”, aconselhou.

Em representação dos estudantes 

recém-graduados, Guilherme 

Mbilana, mestre em 

Administração Pública, louvou 

a Universidade A Politécnica 

pela qualidade de ensino 

que tem prestado aos seus 

estudantes: “Para nós, mestres 

e licenciados, constitui uma 

elevada honra termos sido 

formados por esta universidade, 

que se distingue por saber 

potenciar os conhecimentos 

teóricos e práticos dos seus 

estudantes, cujo lema é 

aprender a conhecer e aprender 

a fazer de modo a se fi rmar 

no mercado de trabalho ou a 

criar o seu próprio emprego”.     

O primeiro classifi cado, Manuel 

Fernando Bata, agradeceu o prémio, 

e disse que vai investi-lo no desen-

volvimento da sua carreira artística.

“Agradeço à TDM por me 

ter honrado com este pré-

mio e por este gesto de promo-

ver as Bienais” – disse o laureado.    

De referir que, a par das premiações 

dos três primeiros lugares, o júri da 

Bienal TDM-2013 atribuiu men-

ções honrosas aos artistas Yara 

Hortense Alberto Tembe, Felizber-

to Amós Tlhemo e Nelson Augus-

to Carlos Ferreira e uma distinção 

a Obadias António Massungo, 

que viria a falecer, após ter sub-

metido uma obra a este concurso.

 

Segundo o representante da PSI Mo-

çambique, Nuno Maia, a Jeitosa veio 

responder às necessidades da mulher 

moçambicana de hoje. Uma mulher 

moderna, dona das suas decisões, do 

seu corpo, dos seus desejos e do seu 

futuro.

Maia acrescentou ainda que o Jeitosa 

distingue-se pelas suas características 

particulares e pelo seu conforto. E ape-

sar de actualmente a moda ser versátil 

e abranger ambos géneros, a marca fez 

parceria do evento como forma de ex-

pandir o produto e incentivar o uso do 

mesmo em caso de precisão uma vez 

que em muitas partes do mundo o pre-

servativo feminino ainda é tido como 

um produto que causa estranheza às 

usuárias e parceiros.

Referir que dos estilistas inscritos ao 

concurso Jeitosa, cinco serão seleccio-

nados e receberão um incentivo mone-

tário que varia de 3 a 5 mil meticais 

para a produção das peças concorren-

tes a serem exibidos no primei-

ro dia de desfi le dos estabeleci-

dos no dia 4 Dezembro em que 

o grande vencedor Jeitosa irá 

receber um prémio no valor de 

60 mil meticais. 

Contudo, como forma de em-

poderar ainda mais a mulher, 

o preservativo Jeitosa só é ven-

dido por mulheres e não nas 

farmácias ou super mercados, 

como é habitual com o único 

objectivo de criar postos de tra-

balho que gerem rendimento às 

mulheres, por isso a venda di-

recta do produto priorizando o 

género empreendedor.

Lembrar que o Jeitosa foi 

lançado no dia 7 de Abril de 

2012 e desde lá vários foram 

os eventos de promoção do 

produto que agora fi rma uma 

parceria com MFW. 

Nélia Jamaldime

humildade e exemplaridade foram as palavras que serviram de conselho por parte do Reitor, Lorenço de Rosário 
ante aos graduados

Prémio da 12a edição da Bienal TDM-2013 atribuído a Manuel Bata
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O projecto de apoio à saúde e acção social, apoiado pela USAID, está a recrutar pessoal para 

ocupar diferentes postos de trabalho abaixo descritos. Os candidatos interessados devem ter for-

mação e pós-graduação relevantes com experiência signifi cativa de trabalho. Todas as posições 

são baseadas em Maputo, Moçambique.

As pessoas interessadas por favor devem enviar o próprio CV e carta de motivação para info@

moz-forssas.org. No espaço reservado para o assunto, no correio electrónico, deve ser preenchi-

do com o nome da posição para a qual o candidato está a aplicar. Se estiver interessado em obter 

a descrição completa do cargo, queira por favor solicitar por correio electrónico. O prazo das 

candidaturas é até 30 de Setembro de 2013.

Assessor de Monitoria e Avaliação (M&A) da Cadeia de Abastecimento: O Assessor de 

(M&A), baseado em Maputo, será responsável pelo fortalecimento de M&A e pela gestão de 

desempenho dentro da Central de Medicamentos e Artigos Médicos. O período de Contracto 

é de 12 meses.

As principais responsabilidades incluem:
•Desenvolver capacidade no sector de M&A para desenhar, implementar e institucionalizar o 

sistema de gestão de desempenho.

•Apoiar a organização na revisão do plano de monitoria existente e actualizar sempre que 

necessário.

•Apoiar os sectores da CMAM a perceber as suas funções e responsabilidades em M&A e 

apoiar na defi nição e implementação dos indicadores específi cos ao sector.

•Colaborar com os diferentes Departamentos Ministério de Saúde e parceiros para responder 

aos requisitos de dados e informação. 

•Desenvolver capacidades para recolher, avaliar a qualidade de, analisar, relatar e usar dados 

sobre métricas relevantes, e desenhar, produzir e distribuir produtos de informação padronizada. 

•Apoiar a aplicação de dados no plano organizacional, estratégia de desenvolvimento e tomada 

de decisão em todos os Sectores de CMAM. 

Qualifi cações Principais: Mestrado em Saúde Pública, Operações, Farmácia, Cadeia de Abas-

tecimento, Negócios, Estatística ou área relacionada, Mínimo 2 anos de experiência profi ssional 

em gestão de desempenhoou moniotoria e avaliação, preferencialmente em Cadeia de Abasteci-

mento; Conhecimentos Avançados em recolha de dados, processamento e/ou ferramentas de 

relatórios tais como Excel, Access, programas estatísticas etc.

Poderá substituir o nível previsto no parágrafo anterior, candidato que tenha experiência de 

trabalho signifi cativa (5 anos)em áreas supra mencionadas; 

Exige-se profi ciência em Português (escrito e falado). Profi ciência em Inglêsé o preferido, mas 

não é obrigatório.Experiência com oMinistério de Saúde, agência do sector público, ou parcei-

ros em desenvolvimento. 

Contrata-se:Assessor de Monitoria e Avaliação (M&A) da Cadeia de Abastecimento
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A 
activista liberiana, Leymah 

Roberta Gbowee, recebeu 

sexta-feira passada, em Ma-

puto, o diploma Honoris 

Causa em Humanidades na especia-

lidade de Gestão de Confl itos, pela 

Universidade A Politécnica. 

Dom Dinis Sengulane, padrinho de 

Leymah Gbowee, descreveu-a como 

sendo “uma mulher de perfi l invejável 

e inspirador, não só para as mulheres, 

mas também para todas as pessoas de 

boa vontade”.

“Ao conferir o doutoramento Honoris 

Causa à senhora Leymah, a A Politéc-

nica eleva-se mais uma vez aos níveis 

e patamares daquelas instituições que 

reconhecem que a Paz é uma exigência 

possível e urgente” , notou Sengulane, 

que nas últimas semanas tem estado 

a movimentar-se entre Maputo e Sa-

tunjira, num esforço para concretizar 

a tão aguardada cimeira Guebuza-

-Dhlakama.

Leymah Gbowee, mãe de seis fi lhos, é 

uma activista liberiana encarregada de 

organizar o movimento que colocou 

fi m a sangrenta guerra civil naquele 

país africano em 2003. Tal conduziu 

à eleição de Ellen Johnson-Sirleaf, 

como a primeira mulher presidente 

de um país africano. Gbowee foi em 

2011 uma das três personalidades ga-

lardoadas com o prémio Nobel da paz 

junto com a sua compatriota Sirleaf e 

a iemenita Tawakel Karman.

“A indiferença perante grandes pro-

blemas solúveis que se enfrentam e a 

vivência dos mesmos como se de nada 

se tratasse, uma preguiça mental que 

levava as pessoas a não se comoverem 

com o sofrimento humano. Este não 

é o caso da nossa Doutora Honoris 

causa na especialidade de Humani-

dades na gestão de Confl itos”, disse 

Sengulane.

Sengulane destaca qualidades 
de Leymah Gbowee 

Segundo Sengulane, o trabalho exer-

cido por Gbowee, particularmente 

com as mulheres da Libéria, enfatizou 

a relevância da voz das mesmas no 

processo de paz. 

“Foi neste contexto que a activista 

africana foi convidada por Th elma 

Ekiyor fundadora da Rede das Mu-

lheres para a Consolidação da Paz 

(Women in Peacebuilding Netwok-

-WIPNET) para dirigir o capítulo da 

Libéria, tendo esta a partir do WIP-

NET, levado a cabo várias campanhas 

de sensibilização para as mulheres 

cristãs e muçulmanas que culminaram 

com a criação do Movimento Acções 

de Massas das Mulheres Liberianas 

pela Paz”, recordou Sengulane.

A atribuição de doutoramento à Ley-

mah Gbowee, ocorreu no anfi teatro 

da A Politécnica e foi presidida pelo 

reitor, Lourenço do Rosário, perante 

a presença de várias individualidades, 

políticos, corpo docente daquela insti-

tuição de ensino superior, académicos 

e estudantes, entre outros convidados.

“Na  minha jornada  como activista, 

já tive  vários reconhecimentos; no 

entanto,  quando  instituições africa-

nas  homenageiam  e reconhecem  os 

meus singelos contributos, isto cria 

um signifi cado especial no meu co-

ração e dá-me o sentido de  legitimi-

dade, pela minha contribuição para o 

crescimento do continente africano” , 

disse Gbowee.

Gbowee actualmente preside a Gbo-

wee Peace Foundation África, integra 

o Grupo de trabalho de Alto Nível 

da Mulher para a conferência Inter-

nacional sobre População e desenvol-

vimento e faz parte do Conselho de 

Administração da Iniciativa Nobel da 

mulher da fundação que preside.

De entre várias premiações e reco-

nhecimentos, Gbowee recebeu tam-

bém um diploma Honoris Causa em 

Direito pela Universidade Aberta do 

Canadá em 2012.

O 
Prémio anual para vi-

deo clips do Canal de 

música Channel O ce-

lebra na edição do cor-

rente ano o seu 10º aniversário. 

Na edição deste ano os candida-

tos seleccionados concorrem a 

14 categorias.

A grande novidade, que irá mar-

car as celebrações do décimo 

aniversário deste que é conside-

rado o maior evento de música 

em África o “Annual Channel 

O África Music Awards” , em 

que organização expandiu a 

prestigiosa categoria de Melhor 

Vídeo clip do Ano para 12 can-

didatos.

De entre a vasta lista de can-

didatos para a presente edição 

destacam-se o zimbabueano 

Buff alo Souljah “Basawine” 

na categoria de Melhor Vídeo 

clip de Ragga e Dança de Sa-

lão, Oskido da África do Sul 

“Tsa Mandebele” na categoria 

de Melhor Vídeo clip da África 

Austral e Lizha James de Mo-

çambique “Vais Rochar” com 

Anselmo Ralph, na categoria 

de Melhor vídeo clip feminino, 

na categoria Revelação, as Ni-

gérianas Lola Rae (“Watch My 

Ting Go”) e Burna Boy (“Toni-

ght”), os sul-africanos Moneoa 

(“Is’Bhanxa”), Khaya Mthethwa 

(“Move”) e ainda a Queniana 

Victoria Kimani com o tema 

(“Mtoto”). 

Referir que a 10ª Edição do 

“Annual Channel O Africa Mu-

sic Awards vai decorrer a 30 de 

Novembro do ano em curso no 

Walter Sisulu Square, em Klip-

town, Soweto, na África do Sul. 

Nélia Jamaldine

Prémios Channel O 
AMA celebram 10 anos

A 
agência de Publicidade DDB 

laçou na última quinta-feira 

em Maputo, um projecto de-

signado “Mamanas”. O refe-

rido projecto tem por objectivo ajudar 

as mamanas no desenvolvimento das 

suas actividades do seu dia-a-dia.

De acordo com o responsável do pro-

jecto, Vasco Rocha, existem muitos 

projectos que não falam das mamanas, 

ou seja, que não dão oportunidades a 

elas para contarem as suas histórias e 

compartilhar a sua alegria do dia-a-

-dia.

“Este é um projecto que foi criado 

por um grupo de jovens, com objecti-

vo de ajudar as mamanas, porque elas 

também merecem e toda a sociedade 

precisa de ouvi-las a cantar as lindas 

DDB lança projecto 
Mamanas

histórias que nos possam fazer rir. 

Aliás, é uma das formas também de 

reconhecermos o seu esforço daquilo 

que elas fazem e continuam a fazer 

para todos nós. E com projecto pre-

tendemos valorizar o esforço delas”, 

disse Vasco Rocha, responsável do 

projecto.

Alfredo Mucavele, da Vodacom, dis-

se que é uma honra estar associado a 

este projecto, numa altura em que a 

vodacom acaba de lançar o M-pesa, 

um serviço que vai facilitar o desen-

volvimento de várias actividades co-

merciais.

“Com este projecto, as Mamanas saem 

a ganhar e a vodacom vai apoiar na 

formação para que elas saibam gerir 

os seus negócios. É claro que os desa-

fi os são vários, mas acreditamos que o 

M-pesa poderá resolver esta situação”, 

referiu Mucavele.

Simão Mucavele, do conselho munici-

pal de Maputo, disse que a iniciativa é 

boa, daí que o município não vai dei-

xar passar a oportunidade. “Apoiamos 

a iniciativa deste projecto e as pri-

meiras três Mamanas vão receber um 

terreno de habitação, e esperamos que 

este projecto tenha um sucesso deseja-

do”.    Zaqueu Massala    

Universidade A Politécnica atribui Honoris causa a Leymah Gbowee
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A Bolsa de Valores de 

Moçambique (BVM) abriu 

semana fi nda uma Oferta 

Pública de Subscrição 

(OPS) no valor de dois milhões de 

subscrições escriturais da Compan-

hia de Moçambique, uma entidade 

pertencente ao grupo Entreposto.

A subscrição é liderada e organi-

zada pelo Moza banco e as ofertas 

estarão abertas até ao próximo dia 

26 de Setembro corrente, devendo 

os resultados do apuramento ser 

conhecidos numa sessão da BVM 

que terá lugar quatro dias depois do 

fi m da data das subscrições. 

Segundo consta, a OPS tem um 

valores nominal unitário de 100 

Meticais, devendo totalizar 200 

milhões de Meticais.

As Obrigações terão uma matu-

ridade de quatro anos, com juros 

fi xados em 13% para os primeiros 

dois anos, com pagamentos se-

mestrais.

Para os restantes anos da maturi-

dade, os juros serão em função da 

taxa de Facilidade Permanente de 

Cedência do Banco de Moçam-

bique, acrescidos a uma variação 

(spread) de quatro por cento, 

sendo os pagamentos, também se-

mestrais. Redacção

Companhia de Moçambique emite 
OPS no valor de 200 milhões de Meticais


