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Manuel Bissopo conta em exclusivo ao SAVANA como foi o 21 de Outubro

Teodato Hunguana lamenta o facto de algumas correntes culparem o antigo PR

 “Chissano agiu bem ao não desarmar a Renamo”
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Depois das controversas 
eleições gerais de 1999 
(vitória da Frelimo e Joa-
quim Chissano por mar-

gens mínimas), a Frelimo acaba de 
sofrer o seu maior abanão político 
eleitoral em eleições municipais, 
um claro indicativo de que ao an-
dar da carruagem outro galo po-
derá cantar em 2014. Uma semana 
depois da realização das quartas 
eleições municipais em Moçambi-
que ainda não há resultados finais, 
mas os dados preliminares e inter-
médios mostram uma clara penali-
zação política por parte do eleito-
rado até agora fiel à Frelimo e uma 
surpreendente implantação a nível 
nacional do Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM). 
A par da Frelimo, a Renamo sai 
chamuscada numa eleição em que 
a Polícia foi a principal nódoa do 
processo. A Renamo autoexcluiu-
-se destas eleições, em protesto 
contra a composição dos órgãos 
eleitorais, mas estas municipais 
poderão servir de TPC para 2014. 
Com os resultados agora alcan-
çados, há analistas que vaticinam 
que, em 2014, o voto urbano do 
MDM e o potencial do voto rural 
Renamo podem colocar a Frelimo 
numa situação minoritária.

No rescaldo eleitoral, o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) já avisou que irá contestar 

formalmente os resultados elei-

torais em pelo menos onze mu-

nicípios. A contestação será feita 

nas autarquias de: Maputo, Ma-

tola, Beira, Chimoio, Marromeu, 

Gorongosa, Quelimane, Mocuba, 

Gurué, Milange e Ilha de Mo-

çambique. O MDM diz que nestes 

municípios o partido Frelimo adul-

terou os resultados com o beneplá-

cito dos órgãos de administração 

eleitoral. Apesar da contestação, 

é incontornável que o MDM vai 

conseguir obter assentos nas as-

sembleias municipais de Gaza e 

Inhambane, os chamados “bantus-

tões da Frelimo”, onde o eleitora-

do é claramente hostil à oposição. 

No Xai-Xai, onde a Renamo tinha 

apenas um assento neste mandato, 

o MDM obteve 24% dos votos, o 

melhor resultado alguma vez alcan-

çado por um partido da oposição e 

a que deverão corresponder nove 

lugares na Assembleia Municipal. 

Nas votações na Maxixe e em Mas-

singa, o MDM obteve votações de 

26 e 28%, respectivamente. 

Município de Maputo
Há duas semanas, o SAVANA de-

fendia neste espaço que Maputo 

iria assistir a mais renhida eleição 

de sempre animada pela impopula-

ridade sem precedentes da Frelimo, 

sobretudo, entre o eleitorado urba-

no. Foi o que aconteceu. Os resulta-

dos da Frelimo na zona de cimento 

roçaram ao vexame e foi salva pelo 

eleitorado da periferia, aliado a al-

guns ilícitos eleitorais que o MDM 

e o seu candidato prometeram 

contestar junto dos órgãos da ad-

ministração eleitoral, alegando que 

o mesmo foi marcado por “irregu-

laridades gravíssimas”. 

Em Maputo, o MDM fala de 70 

delegados detidos, falsificação de 

editais no distrito Municipal Ka-

Mubukwana (há um vídeo postado 

no youtube em que um MMV afir-

ma que adulterou editais) e cortes 

cirúrgicos de energia. Um ponto 

a reter é que a dupla “Mondlane-

-Mussá” derrotou David Simango 

na mesa onde votou o Presidente 

da República, Armando Guebu-

za, a Primeira-Dama e toda a eli-

te da Polana. Simango obteve 278 

votos, contra 276 de Venâncio 

Mondlane e 34 de Ismael Mussá, 

candidato independente apoiado 

pelo movimento Juntos Pela Ci-

dade ( JPC). Mussá esteve muitos 

furos abaixo do que se esperava 

e o JPC deverá eleger apenas um 

membro da Assembleia Munici-

pal. Nesta terça-feira, a Comissão 

Provincial de Eleições (CPE) de 

Maputo divulgou os resultados de 

apuramento intermédio que deram 

vitória a Simango (58.48%) corres-

pondentes a 175. 186 votos, contra 

39.98% de Venâncio Mondlane, o 

equivalente a 119.880 votos e ape-

nas 1.5% de Ismael Mussá (4.764 

votos). Venâncio aumentou em 27 

pontos percentuais o desempenho 

de Eduardo Namburete (da Rena-

mo) nas autárquicas de 2008. Dos 

614.671 eleitores inscritos, apenas 

50.39% foram votar. A abstenção 

foi de 49.61%. A Frelimo foi menos 

votada que Simango e perdeu cer-

ca de 30% dos votos, o que é uma 

hecatombe em qualquer cenário 

eleitoral.

Município da Matola
Silvério Ronguane, sociólogo e do-

cente universitário, fez história na 

Matola, um município onde a opo-

sição não era tida, nem achada. João 

Massango, o populista do partido 

Ecologista, que prometeu um ca-

brito para jornalistas caso ganhasse, 

nem se viu. Nas eleições autárqui-

cas de 2008, Arão Nhancale obteve 

cerca de 87% dos votos, contra ape-

nas 9.0% de José Samo Gudo, que 

concorria pela Renamo. Tal como 

David Simango em Maputo, nestas 

eleições, Calisto Cossa, um jurista 

do Aparelho de Estado, teve de suar 

para levar de vencido o candidato 

do MDM. Cossa obteve 79.975 

votos, contra 59.679 votos de Ron-

guane. O desastre da governação 

Nhancale, o sentimento anti-Freli-

mo enraizado nos centros urbanos 

com disponibilidade de informação 

mais plural, aliados à aguerrida (e 

populista) campanha promovida 

pelo candidato do MDM, Silvério 

Ronguane, foram determinantes 

para o partido do Galo e Rongua-

ne. Na derrota, Ronguane, um ca-

tólico fervoroso, pediu perdão mas 

lembrou que o seu resultado foi o 

“melhor de sempre” para a oposição 

a Sul do rio Save.

O MDM contesta os números dos 

resultados intermédios.

Município da Beira 
No município da Beira, Daviz Si-

mango confirmou a clara popula-

ridade de que goza na sempre re-

belde cidade do Chiveve. Aliás, os 

números obtidos pelo MDM nas 

52 autarquias (Nampula vai a vo-

tos próximo domingo) é um claro 

indicativo para as ambições presi-

denciais de Simango em 2014. Tal 

como em Quelimane, o MDM 

reforçou muito a sua posição na 

Beira, ao passar a ter uma bancada 

na Assembleia Municipal, um dos 

principais calcanhares de Aqui-

les de Daviz Simango no presente 

mandato. Simango obteve 68.503 

votos (69%), mais do dobro do 

que amealhou Jaime Neto (31.300 

votos), um cinzento deputado da 

Frelimo. Pouco depois do encer-

ramento das assembleias de voto, 

dezenas de eleitores “acamparam” 

junto aos locais de votação, saindo 

apenas quando os editais afixados 

avançavam uma “vitória folgada” de 

Simango. 

Daviz Simango alcançou melhores 

resultados em relação à eleição de 

2003 e 2008, uma pesada humi-

lhação para o partido que prome-

tia recuperar a cidade da oposição 

e uma derrota para o velho general 

Alberto Chipande que tem agora 

as suas batalhas mais difíceis no 

seio dos “camaradas”. Nas autár-

quicas de 2008, Simango venceu 

com 61.61%, contra 33.73% de 

Lourenço Bulha (Frelimo), numa 

eleição em que Manuel Pereira 

(Renamo) saiu com 2.66% dos cer-

ca de 130 mil eleitores que foram às 

urnas. Nas eleições de 2003, Daviz 

Simango, na altura candidato da 

Renamo, obteve 53,4% de um total 

de 57.309 eleitores que exerceram 

o seu direito de voto, num universo 

de 215.326 cidadãos inscritos nos 

cadernos eleitorais. Djalma Lou-

renço, candidato da Frelimo, obteve 

23.378 votos (42.03%). A campa-

nha da Beira foi manchada pela 

inusitada intervenção da FIR na 

Munhava, detenções de delegados 

de lista do MDM, não acreditação 

de observadores e desaparecimento 

de vários editais.

Dondo
Apesar de várias irregularidades, 

com destaque para a detenção de 

delegados de lista do MDM, o 

Dondo voltou a votar Frelimo e 

o seu candidato. José dos Santos. 

Chiremba (MDM), um inesperado 

milionário, quadro reformado da 

área técnica da Rádio Moçambique 

e muito respeitado naquela autar-

quia, não foi para além de 20% dos 

votos validamente expressos. 

António Hale, o obscuro primeiro 

secretário da Frelimo no Dondo, 

que fez carreira como burocrata do 

partido, será o próximo presidente 

daquela autarquia em substitui-

ção do também frelimista Manuel 

Cambezo que chegou a ser apon-

tado como o “autarca modelo de 

Moçambique”. O Dondo, a 30 qui-

lómetros do bastião dos Simangos, 

deve ser um caso de estudo em So-

fala, pois é a única autarquia onde o 

MDM não obteve bons resultados, 

o mesmo acontecendo anterior-

mente com a Renamo. 

Marromeu
Entre vários municípios onde as 

eleições foram controversas des-

taca-se a autarquia de Marromeu, 

onde parece que o MDM e o seu 

candidato foram roubados.

Nesta segunda-feira, a comissão 

provincial de eleições de Sofala 

declarou, Palmerim Rubino, can-

didato da Frelimo vencedor com 

4.518 votos (51,6%), contra 4.235 

votos (48,4%) de João Agostinho 

do MDM. A diferença é mínima: 

283 votos.

Contudo, houve um número mui-

to elevado de nulos: 1.119 votos, o 

equivalente a 10,9% do total dos 

votos. Segundo analistas, isto le-

vanta questões sobre se os votos fo-

ram intencionalmente invalidados, 

o que ocorre normalmente adicio-

nando uma segunda marca nos bo-

letins de voto para o candidato da 

oposição.

Um furacão chamado MDM
Por Francisco Carmona*

O MDM surpreendeu ao implantar-se a nível nacional com resultados considerados históricos
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Em Marromeu, na eleição anterior, 

em 2008, havia 4,9% de votos nu-

los para presidente, em comparação 

com 10,9% desta vez. 

“Se estes votos nulos são realmen-

te boletins para o candidato do 

MDM a presidente do município, 

que foram indevidamente invalida-

dos pelos membros das assembleias 

de voto, seriam suficientes para dar 

a vitória ao candidato do MDM, 

João Agostinho”, faz notar o Bo-

letim sobre o processo político em 

Moçambique editado por Joseph 

Hanlon.

Apesar de não ter ganho as au-

tarquias da Gorongosa e de Nha-

matanda (ex-Vila Machado), os 

resultados nestes dois municípios 

rondaram os 40%, o que é positivo.

Somados preliminarmente, os vo-

tos das cinco autarquias e tendo 

como óptica a preparação das elei-

ções de 2014, o MDM é o partido 

maioritário de Sofala.

Chimoio
Uma monumental fraude parece 

ter acontecido em Chimoio, mu-

nicípio onde a disputa foi corpo a 

corpo. A CPE de Manica deu vi-

tória a Raul Conde, candidato da 

Frelimo, com 27.733 votos, contra 

24.502 de João Ferrão do MDM.

Contudo, MDM, entregou segun-

da-feira em Chimoio um recurso 

para “protestar os resultados” das 

eleições, afirmando que “13 ca-

dernos duplicados e falsos” foram 

usados nas mesas de voto, além de 

“editais viciados” para favorecer a 

Frelimo. Mas Pereira Gama, pre-

sidente da comissão eleitoral do 

município de Chimoio, justificou a 

“duplicação de cadernos”, apontada 

como prova de fraude pelo MDM, 

como “erro do sistema informático” 

usado no recenseamento para as 

eleições realizadas na quarta-feira. 

Gama disse que um “erro informá-

tico” terá forçado os órgãos eleito-

rais a criar vários cadernos com um 

só código, para acomodar pessoas 

que tinham atribuído um mesmo 

número nos respetivos cartões de 

eleitor.

O MDM sustenta que os cadernos 

com o código 85, que não constam 

dos mapas de estatísticas de inscri-

ções do STAE, foram usados nas 

mesas de voto dos bairros Centro 

Hípico, Josina Machel, Nhamad-

jessa, Nhauriri, FEPOM, Amílcar 

Cabral, 1º de Maio, Stanha Pina, 

Mudzingandzi, Vila Nova, Estalei-

ro Bambu, Hombwa e 25 de Junho. 

O MDM indica que as “provas de 

fraude” incluem a “falsificação de 

cadernos e editais e introdução de 

votantes” de fora do município, em 

cadernos paralelos, que dão a van-

tagem ao candidato da Frelimo, em 

mais de 3.000 votos de diferença. 

Esta é mais uma controversa elei-

ção que será decidida na CNE em 

Maputo ou no Conselho Constitu-

cional.

De um modo geral, e à excepção do 

Chimoio, os resultados do MDM 

nas autarquias de Gondola, Sus-

sundenga, vila de Manica e Catan-

dica ficam aquém das expectativas, 

com votações médias de 21%, vota-

ção idêntica a Inhambane.

Quelimane
Numa eleição em que correu san-

gue, Manuel de Araújo (MDM) le-

vou a melhor sobre o seu adversário 

da Frelimo, Abel Albuquerque, em 

Quelimane, capital da Zambézia.

Depois das intercalares de 2011, 

onde o candidato do MDM ven-

ceu confortavelmente (62%) Ma-

nuel Aboobacar Bico, o sonolento 

concorrente da Frelimo escolhido 

para substituir o popular Pio Ma-

tos, Manuel de Araújo não sentiu 

dificuldades para vencer conforta-

velmente o também sonolento can-

didato da Frelimo. Araújo obteve 

os melhores resultados provinciais, 

num ponto de Moçambique que 

teve Verónica Macamo, a chefe da 

brigada central da Frelimo, a as-

sistir ao crescimento do MDM. 

Araújo alcançou 70% dos votos 

e poderá ter ao seu dispor uma 

maioria qualificada na Assembleia 

Municipal, uma das suas dores de 

cabeça no actual mandato.  

Infelizmente, um dos principais 

players destas eleições em Queli-

mane foi a FIR, que apesar do ac-

tual conflito político-militar, esteve 

em peso na capital chuabo para a 

todo o custo inviabilizar o pleito 

eleitoral.

Também na Zambézia, a votação 

global no MDM supera a da Fre-

limo, mesmo que formalmente 

apareça à frente nos outros quatro 

municípios da província.

Gurué
Tudo leva a crer que os munícipes 

de Gurué (Zambézia) cumpriram a 

promessa feita perante a Primeira-

-Dama, Maria da Luz Guebuza, 

de votar em massa no candidato da 

oposição, caso a Frelimo avançasse 

com o “Dj” Janguir Ussene nas elei-

ções de 20 de Novembro. 

Efectivamente,  tal como aconteceu 

em 2008, o vencedor daquela autar-

quia será encontrado em Maputo 

no processo de requalificação dos 

votos nulos. O candidato da Fre-

limo está à frente por apenas um 

voto. O mesmo já tinha sucedido 

nas eleições municipais de 2008.

Jahanguir Hussen Jussub (Frelimo) 

obteve 6.626 votos contra 6.625 

votos de Orlando Janeiro (MDM), 

numa participação eleitoral de 39%. 

Houve 316 votos inválidos (nulos). 

A abstenção esteve próximo dos 

70% e a tensão dos resultados, com 

a contestação sobre os editais, fez 

também envolver a FIR no proces-

so eleitoral.

Nas autárquicas de 2008, o can-

didato da Frelimo, José Aniceto 

Fernando (50.03%), venceu, numa 

eleição controversa, a Latino Cae-

tano Barros Ligonha, candidato  da 

Renamo (47.17%). 

Mocuba 
Numa eleição polémica, onde tam-

bém a FIR teve um papel prepon-

derante, a candidata da Frelimo à 

presidência do município de Mo-

cuba, Beatriz Gulamo, é apresenta-

da como vencedora do pleito com 

10 817 votos contra 10 390 votos 

do candidato do MDM, Fernando 

Pequenino. 

Para a Assembleia Municipal, a 

Frelimo obteve 11 163 votos e o 

MDM 9 876. Mocuba é um dos 

dez municípios que o MDM irá 

protestar os resultados por graves 

irregularidades. O partido Frelimo, 

nas horas que se seguiram à conta-

gem dos votos impôs um “blackout” 

noticioso sobre os resultados tendo 

“afastado” da localidade a equipa do 

SAVANA que cobria as eleições na 

vila.

Militantes do MDM protestaram 

contra o que consideraram mani-

pulação de resultados queimando 

pneus nas ruas. A FIR desmante-

lou as manifestações e feriu várias 

pessoas que tiveram de receber tra-

tamento hospitalar.

Em Milange, o MDM promete 

contestar os resultados por causa de 

disparidades verificadas nos editais. 

Embora perdendo, os resultados 

alcançados pelo MDM em Alto 

Molócuè e na Maganja da Costa 

também são considerados positivos.

Nampula 
A Província de Nampula, com um 

total de sete municípios e um to-

tal de 564.259 potenciais eleitores 

também votou na última quarta-

-feira para a eleição dos presidentes 

dos conselhos municipais locais, 

assim como para as assembleias 

municipais. 

Num episódio estranho e até agora 

pouco esclarecido, a votação para 

a cidade de Nampula foi anulada, 

tanto para a Presidência do Con-

selho Municipal, assim como para 

a Assembleia Municipal. A candi-

data do Partido Humanitário de 

Moçambique (PAHUMO), Filo-

mena Mutoropa, ficou surpreendi-

da quando se preparava para votar 

e descobriu que a sua candidatura 

não constava do boletim de voto. 

Mutoropa desatou em choros e só 

quando a CNE anulou a eleição, a 

candidata se conteve.

A votação para esta cidade terá lu-

gar, este domingo, segundo decidiu 

o Conselho de Ministros. 

Em termos de resultados, nos seis 

municípios cuja votação foi valida-

da, a Frelimo e os seus candidatos 

foram declarados vencedores pelos 

órgãos eleitorais, apesar de quei-

xas e reclamações da oposição em 

torno de alegadas irregularidades 

que acompanharam o processo de 

votação. 

As reclamações incidiram sobre os 

resultados e a forma como o pro-

cesso decorreu nas autarquias de 

Angoche e Ilha de Moçambique. 

Em Angoche, por exemplo, onde 

os resultados finais divulgados dão 

vitória à Frelimo e seu candidato, a 

Associação para a Educação Moral 

e Cívica (ASSEMONA), uma dis-

sidência do MDM,  remeteu vários 

expedientes aos órgãos eleitorais 

locais, queixando-se de “muitas 

irregularidades” que terão alegada-

mente acompanhado o processo. 

Uma das principais irregularidades, 

segundo a queixa da ASSEMO-

NA, tem a ver com o enchimen-

to de urnas a favor do partido no 

poder, além da detenção ilegal dos 

seus delegados de mesa pelas au-

toridades policiais. As detenções, 

segundo a ASSEMONA, foram a 

mando do partido Frelimo. 

Esta mesma situação vem descrita 

na queixa que o MDM remeteu aos 

órgãos locais na Ilha de Moçambi-

que. 

Em Angoche, o candidato da Fre-

limo, Américo Adamugy, com um 

total de 12.603 votos, contra 4.469 

e 1.127 votos dos seus adversários, 

respectivamente Ossufo Raja (As-

semona) e Faruque Luís (MDM).

Para as eleições da assembleia mu-

nicipal, a Frelimo obteve 13.064 

votos, contra 4.273 de Assemona, e 

1.139 do MDM.

Nacala Porto
Tal como tínhamos previsto, Rui 

Chong Saw, localmente mais co-

nhecido por Cota Ruca, de 36 anos 

de idade, foi claramente vencedor 

das eleições das autárquicas de 20 

de Novembro, num município que 

foi à segunda volta nas eleições de 

2008 e foi gerido pela Renamo em 

2003.

Ruca, o candidato da Frelimo,  be-

neficiou muito do voto da juventu-

de, onde ganhou simpatia quando 

passou a disponibilizar parte dos 

seus autocarros para transportar 

jovens para assistirem aos jogos do 

Moçambola do Desportivo de Na-

cala na cidade de Nampula. 

A voluntariosa candidata do 

MDM, Fátima Anifa Reane Cou-

to, de 59 anos de idade, teve pouca 

expressão para enfrentar o aguerri-

do e combativo empresário de Na-

cala Porto.

Ilha de Moçambique
O carisma de Abdul Rahimo Ab-

dul Satar (MDM), um antigo qua-

dro da Renamo, que, entre outros 

cargos, já assumiu as funções de 

vereador de administração e fi-

nanças naquele município, quando 

estava sob governação do partido 

de Afonso Dhlakama, não foi su-

ficiente para levar de vencido Saide 

Abduremane Gimba (Frelimo).

Os resultados intermédios confe-

rem vitória ao candidato da Fre-

limo Saide Abduremane Gimba, 

com 11.559 votos, corresponden-

tes a 85% dos 14.344 eleitores que 

exerceram o seu direito cívico. O 

candidato do MDM obteve 2.082 

votos equivalentes a 14,5%. A Fre-

limo deverá ficar com a maioria dos 

13 assentos que vão compor a As-

sembleia Municipal. Frelimo con-

seguiu 11.680 votos, contra 1.069 

do MDM. Observadores afirmam 

que há claras evidências de fraude 

eleitoral a favor da Frelimo na Ilha. 

Foram apontados casos de eleitores 

que votaram pelo menos três vezes. 

Os membros das mesas também 

se “esqueciam” de molhar os dedos 

dos votantes. Não é a primeira vez 

que são reportadas fraudes na Ilha.

Rahimo, confrontado com a situ-

ação, foi acometido de uma crise 

cardíaca e foi evacuado para Nam-

pula, mas o seu estado não inspira 

cuidados.

Os resultados da contagem inter-

média na Ilha de Moçambique 

conferem vitória ao candidato da 

Frelimo, Saide Abduremane Gim-

ba, com 11.559 votos, equivalentes 

a 85 por cento dos 14.344 eleitores 

que exerceram o seu direito cívico.

O candidato do MDM, Abdul 

Rahimo Satar, arrecadou 2.082 

votos equivalentes a cerca de 14,5 

por cento dos votos depositados na 

urna.  

Nos restantes quatro municípios, 

nomeadamente Nacala Porto, Ma-

lema, Ribáuè e Monapo, a conta-

gem intermédia dá vitória folgada 

à Frelimo e aos seus candidatos e as 

votações no MDM rondam a mé-

dia dos 22%.

A anotar, a capacidade da ASSE-

MONA de ter conseguido implan-

tar-se em cinco dos seis municípios 

da província, devendo conseguir as-

sentos nas assembleias de Nampula 

e Angoche.

Em Tete, a melhor votação regis-

tou-se na Angónia (Ulónguè), com 

35% e a pior em Mutarara (Nha-

mabuyié)  com 8%, com um côm-

puto geral de votação ao nível dos 

25%. O polícia de trânsito Porti-

mão, que tentou subornar a procu-

radora local, foi eleito como edil de 

Moatize pela Frelimo.

No Niassa, a melhor votação no 

MDM registou-se em Lichinga 

com 33% e a pior em Marrupa com 

apenas 8%, tendo a média de votos 

rondado os 22%. À hora do fecho 

não tinha sido possível ainda obter 

os resultados globais de Cabo Del-

gado, mas em Pemba os resultados 

alcançaram os 21%.

Embora os resultados possam vir 

a sofrer alterações sensíveis, os da-

dos em posse do jornal permitem 

afirmar que o MDM ultrapassou a 

fasquia dos 30% nas votações regis-

tadas nas 52 autarquias que foram 

a eleições. A Frelimo em 2008 ob-

teve 75,44% dos votos e a Renamo 

19,75%.

A abstenção poderá estar abaixo 

dos 50%, quando em 2008 se situou 

nos 53,64%.

*com André Catueira, Argunaldo 
Nhampossa, António Munaita, Fer-
nando Lima, Fernando Mbanze e 
Raul Senda

A candidata do Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO), Filomena 
Mutoropa, “esquecida” no boletim de voto, forçou a CNE a anular a eleição e 

remarcar para próximo domingo  
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A 
multinacional sul-

-africana Sasol refutou, 

por “incorrecções”, o 

relatório do Centro de 

Integridade Pública (CIP) sobre 

os benefícios da exploração de 

gás natural de Pande e Temane, 

sul de Moçambique, situando em 

USD616 milhões “a contribuição 

cumulativa directa” do empreen-

dimento para o governo moçam-

bicano, nos primeiros 10 anos de 

actividade, e em USD3,5 biliões 

nos próximos dez anos.

Num relatório que divulgou no 

início desde mês em Maputo, o 

CIP considerou “abusivo” o pre-

ço que a Sasol paga pelo gás que 

extrai em Moçambique, prevendo 

que vai levar “uma eternidade” 

para a companhia pagar o impos-

to sobre lucros.

“Uma das falhas do contrato é o 

preço abusivo que a Sasol paga ao 

Estado moçambicano. Em 2009, 

por exemplo, a Sasol comprou o 

gás natural em Moçambique por 

USD1,44 por giga-joule e vende-

-o aos clientes na África do Sul 

por mais de sete dólares por giga-

-joule”, enfatizou o director do 

CIP, Adriano Nuvunga.

Segundo a organização, o gover-

no arrecada apenas nove milhões 

de dólares anuais em receitas de 

produção do gás contra várias 

projecções que variavam entre 

USD40 milhões e USD47 mi-

lhões.

“Todas as projecções sobre re-

ceitas do Estado moçambicano 

falharam redondamente e é mais 

grave ainda quando instituições 

como o Banco Mundial afirma-

vam que as suas estimativas eram 

conservadoras”, frisou Adriano 

Nuvunga.

“Incorrecções”
Numa reacção ao estudo, a Sasol 

diz que o mesmo contém “in-

correcções”, não tem em conta 

os avultados investimentos rea-

lizados para viabilizar a explora-

ção de gás de Pande e Temane, 

apresentando números bem su-

periores dos dados do CIP rela-

tivamente aos ganhos do projecto 

para Moçambique.

“A contribuição cumulativa di-

recta para o Governo de Moçam-

bique durante os primeiros dez 

anos do empreendimento, como 

consequência dos investimentos 

da Sasol, é de USD616 milhões, 

enquanto a contribuição para os 

próximos dez anos está prevista 

em USD3,5 biliões. Estes valo-

res incluem as taxas corporativas, 

royalties e investimentos sociais 

corporativos, bem como partilha 

de lucros e dividendos pagos a en-

tidades estatais”, diz o documento 

da companhia sul-africana.

Aludindo directamente aos co-

mentários do CIP sobre o preço 

de gás vendido pela Sasol, a em-

presa sul-africana refere que o 

preço não é calculado com base 

em referências globais, como su-

cede com o petróleo, mas funda-

-se em dinâmicas de mercado 

regionais.

“Os preços de gás não são basea-

dos em referências globais como 

os preços de petróleo, mas em 

dinâmicas de mercado regionais 

que tomam em consideração os 

custos de energia alternativa dos 

Sasol rebate CIP:

Pande e Temane vão render USD3,5 biliões nos próximos 10 anos
– diz companhia sul-africana

Por Ricardo Mudaukana
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utentes. Os preços de gás em 

Moçambique excluem as tarifas 

do gasoduto. Os consumidores 

na África do Sul pagam tarifas 

adicionais, que incluem as tarifas 

de transmissão e distribuição do 

gasoduto cobradas pela ROMP-

CO e pela Sasol, que são regula-

das pelo Regulador Nacional de 

Energia da África do Sul (NER-

SA), aponta a firma.

A Sasol diz que acredita que se-

rão superadas as previsões iniciais 

de uma contribuição do projecto 

acima de dois biliões de dólares a 

favor do Governo moçambicano 

feitas pelo Banco Mundial e pelo 

Ministério dos Recursos Mine-

rais, muito acima dos USD225 

milhões estimados pelo relatório 

do CIP.

Estímulos ao mercado 
doméstico de gás
Segundo a Sasol, a taxa de cinco 

por cento de royalty é um direi-

to do Governo moçambicano, 

visando estimular o desenvolvi-

mento de um mercado doméstico 

de gás, mas os direitos de partilha 

de dividendos do governo mo-

çambicano não estão limitados 

aos royalties.   

“A Sasol não cobra ao Governo 
moçambicano a taxa de manusea-
mento e transporte e não está en-
volvida na venda do gás de royal-
ties”, lê-se na reacção da empresa 
sul-africana.
O gás resultante dos direitos de 
royalties, adianta a Sasol, tem 
sido usado para estimular o cres-
cimento de indústrias que usam o 
recurso e o Governo moçambica-
no tem incrementado a preferên-
cia de utilização de royalties em 
espécie e não em dinheiro, uma 
indicação do aumento da procura 
de gás pela indústria doméstica 
que precisa deste recurso, con-
sidera a firma petroquímica sul-
-africana. 
“Menos de 20 por cento da po-
pulação moçambicana está ligada 
à rede eléctrica nacional, uma si-
tuação que o Governo moçambi-
cano está determinado a mudar. 
Com a energia eléctrica como 
motor, o Governo moçambicano 

tem apoiado a implementação de 

vários projectos favorecidos pela 

disponibilidade de gás gerado nos 

campos operados pela Sasol. Um 

dos exemplos é a nossa parceria 

com a EDM, para o desenvolvi-

mento de uma central de produ-

ção de energia a gás com capaci-

dade para geral 140MW”, indica 

a companhia sul-africana.

Negócio arriscado
A Sasol enfatiza que todas as 

entidades que comparticipam na 

sociedade operadora de Pande e 

Temane investiram no empreen-

dimento três biliões de dólares e o 

projecto teve de vencer as dúvidas 

suscitadas em torno da viabilida-

de do negócio.

“Percepções de riscos políticos 

eram altas ao tempo da decisão fi-

nal do investimento, uma vez que 

Moçambique estava a emergir de 

uma guerra civil. Para obter fi-

nanciamento, os investidores pre-

cisavam de protecção do mercado 

e dos riscos políticos percebidos. 

O projecto foi, por isso, estrutura-

do para remunerar o significativo 

investimento realizado e os riscos 

assumidos durante os primeiros 

anos, findo os quais os benefícios 

iriam aumentar exponencialmen-

te para o governo moçambicano”. 
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A 
cidade Tailandesa de Bangkok acolhe próxima semana, o 

primeiro Fórum Global de Media e Género (FGMG), 

que vai juntar diversas entidades que trabalham na área da 

media e género, como governantes, sociedade civil e jor-

nalistas. 

O evento tem como principal objectivo abordar a igualdade de gé-

nero e empoderamento das mulheres através dos meios de comuni-

cação. No fim do fórum, prevê-se o estabelecimento de uma Aliança 

Global de media e Género (GAMG), que vai coordenar o acompa-

nhamento sistemático de uma das áreas críticas de preocupação da 

Declaração de Beijing e Plataforma de Acção (BDPA), ou seja, “As 

mulheres e o diagnóstico de media”.

A aliança permitirá a coordenação conjunta de acções a nível mun-

dial, com vista a ultrapassar os desafios enfrentados pelos programas 

internacionais, regionais e nacionais sobre género e media. 

(A.N)

Tailândia acolhe primeiro 
fórum de media e género

“Eu nunca disse que quería-

mos a recuperação de Que-

limane à custa de sangue”, 

assim se expressou Verónica 

Macamo, a chefe da brigada da 

Frelimo para a Zambézia numa 

conferência de imprensa onde não 

houve direito a perguntas por par-

te dos jornalistas.

Verónica Macamo, a segunda fi-

gura de Estado por força do seu 

cargo de Presidente da Assem-

bleia da República, enfatizou que 

a conferência de imprensa foi con-

vocada com o único propósito de 

refutar a afirmação que há meses 

lhe vem atribuindo de pedir a re-

cuperação de Quelimane e Beira, 

nem que para tal fosse necessário 

verter sangue.

“Não disse uma monstruosidade 

dessas”, repisou Macamo, acres-

centando que sendo uma pessoa 

de moral e família “nunca edu-

quei os meus filhos para valores 

degradantes”. “Estou triste”, disse, 

acusando os que lhe atribuíram tal 

frase de terem “objectivos incon-

fessáveis”.

Dado o clima de tensão e violência 

policial que se vive na Zambézia, 

as alegadas declarações de Veró-

nica Macamo ganharam grande 

relevância na comunicação social 

e nos debates radiofónicos e tele-

Verónica refuta frase assassina
Sexta-feira em Quelimane

visivos das últimas semanas.

Sem precisar quando, Verónica 

Macamo disse que tomou conhe-

cimento da “frase assassina” (aspas 

nossas) através de um “post” de 

Paulo Araújo (irmão do edil de 

Quelimane Manuel de Araújo) 

no “facebook”. De facto, e segun-

do referenciaram diversas fontes 

jornalísticas ao mediaFAX em 

Quelimane, a primeira vez que a 

afirmação apareceu reproduzida 

data de 27 de Fevereiro de 2012, 

no rescaldo das eleições muni-

cipais intercalares realizadas em 

Quelimane. 

O jornal electrónico local “onona-

-m@is” escreveu: ”A Chefe da Bri-

gada Central do Partido Frelimo, 

na Zambézia, Verónica Macamo, 

disse aos seus camaradas que “é 

imperioso”, para aquele parti-

do, “a reconquista da Cidade de 

Quelimane nem que isso custe 

vidas”; informaram as nossas fon-

tes bastante irritadas com aquele 

pronunciamento terrorista da sua 

“Boss”. “O jornal era dirigido por 

um militante da Frelimo, Carmo-

na Polá, que depois, sem sucesso, 

tentou candidatar-se a candidato 

do “batuque e maçaroca” para as 

presentes eleições.

Explicando o “atraso” com que se 

verificou o desmentido, Macamo 

disse que preferiu fazê-lo “agora 

que tudo está mais calmo depois 

das eleições” e não durante a cam-

panha, o que, na sua opinião “po-

dia gerar outras interpretações”.  

Verónica Macamo regressou a 

Maputo horas depois de ter feito a 

sua declaração na sede da Frelimo 

local. O jornalista António Zefa-

nias, editor da publicação “Diário 

da Zambézia”, foi impedido de 

cobrir a conferência de imprensa 

de Macamo. À data de fecho da 

nossa edição, não são conhecidos 

quaisquer pronunciamentos sobre 

o incidente por parte do MISA, do 

Sindicato dos Jornalistas(SNJ) ou 

do CSCS(Conselho Superior da 

Comunicação Social). (Redacção) 

Verónica Macamo, Presidente da Assembleia da República
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ALUGA-SE
Aluga-se um contentor para 

mercearia, na Av. Lurdes Mutola, 
(perto da Paragem Fim do Muro), 

pronto a usar
Contactos 82 8815880

Ou 84 0651802

O 
antigo Ministro do Tra-

balho e da Justiça, Teodato 

Hunguana, aponta a actual 

crise política e militar como 

desnecessária e que pouco ajuda no 

desenvolvimento que o país está a 

registar.

Hunguana, que é actualmente 

Presidente do Conselho de Ad-

ministração (PCA) das empresas 

públicas Moçambique Celular 

(mCel) e Telecomunicações de 

Moçambique (TDM), consid-

era que o antigo Chefe de Estado, 

Joaquim Chissano, agiu correcta-

mente ao não desarmar os homens 

armados da Renamo.

Justifica a sua tese referindo que se 

estava numa altura em que a paz 

estava muito frágil e era necessário 

muito cuidado porque se tivesse 

forçado as consequências teriam 

sido graves. 

Hunguana, que falava esta quarta-

feira, numa mesa redonda subor-

dinada ao tema “O Acordo Geral 

de Paz: passado, presente e futuro” 

promovido pela CEDE com in-

tuito de dar o seu contributo no 

reforço da Democracia e Desen-

volvimento, lamentou o facto de 

algumas correntes da esfera política 

nacional tentar, sem razões para tal, 

responsabilizar Joaquim Chissano 

por não ter desarmado a Renamo 

a tempo enquanto o AGP estava 

fresco. 

Teodato Hunguana, que também 

integrou a delegação do governo 

às negociações que resultaram no 

Acordo Geral de Paz (AGP), con-

sidera que o cenário que se vive no 

país deriva da má interpretação 

do  conceito de gestão daquele en-

tendimento, e lamenta que isso se 

verifique 21 anos depois.

Frisou que a gestão do AGP foi 

feita pela comissão de implemen-

tação que integrava elementos da 

Renamo, do Governo e das Nações 

Unidas. Esta comissão tinha 

como prazo a tomada de posse do 

primeiro governo democrático de 

Moçambique. Daí em diante, as 

novas incorporações para as Forças 

Armadas seriam mediante o cum-

primento da lei. 

No entanto, o ponto mais sensível 

de todos é o protocolo quatro, que 

versa sobre questões militares. De 

acordo com este dispositivo, de-

veriam ser criadas as Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

(FADM), compostas por um total 

de 30 mil efectivos, com cada uma 

das duas partes contribuindo em 

50%. Contudo, esta imposição do 

AGP não chegou a ser cumprida na 

totalidade, uma vez que a Renamo 

não conseguiu apresentar os 15 mil 

homens que cabiam à sua parte.

“O presidente Chissano teve bom 

senso em não resolver a questão do 

desarmamento da Renamo naquela 

altura, porque a paz era muito frágil 

e era preciso muito cuidado para 

não forçar as coisas sob pena das 

consequências serem mais graves 

ainda”, disse Hunguana. “Havia 

necessidade de se dar tempo ao 

tempo, mas infelizmente não é o 

que está a acontecer”.

Solução 
Teodato Hunguana aponta que 

não se pode procurar solução deste 

problema recorrendo a uma rene-

gociação do AGP, nem mesmo aos 

moldes de Roma, porque a vigência 

deste é um equívoco.

“O AGP foi incorporado na Con-

stituição que foi aprovada por 

unanimidade dos deputados de 

ambas as partes”, disse Hunguana, 

e questiona: “Se a Renamo diz que 

não está incorporada, porque não 

reivindicou isso em sede do parla-

mento, pois sabia de antemão que 

esse era o propósito da revisão?” 

Hunguana aconselha a Renamo a 

insistir na defesa da implementação 

correcta da Constituição, caso en-

tenda que há aspectos que estão a 

ser negligenciados.    

Apontou ainda que no âmbito do 

diálogo político em curso, as duas 

partes devem procurar soluções in-

ternas, sendo a sociedade civil uma 

delas, mas que lamentavelmente 

ainda não foi chamada a intervir na 

busca de soluções práticas e concre-

tas, e de modo a que haja paz sem 

ter que se pagar o preço da guerra.  

A Paz começa a desmoro-
nar-se em 2005
Por sua vez, o presidente do Partido 

para a Paz, Democracia e Desen-

volvimento (PDD) e antigo núme-

ro dois da Renamo, Raúl Domin-

gos, afirmou, no mesmo encontro, 

que o ecoar das armas que se veri-

fica no país deriva da falta de im-

plementação efectiva do AGP, com 

destaque para o Protocolo Quatro.

Domingos disse que dos 15 mil 

homens que a Renamo deveria in-

corporar nas FADM, só conseguiu 

nove mil, tendo os restantes sido 

entregues à sua sorte. 

Segundo Domingos, sucede que a 

este número aliam-se outros que 

foram compulsivamente reforma-

dos do exército e hoje conta apenas 

com um general na força área. 

Com o escangalhamento da paz 

que começa a se verificar a partir 

de 2005 a esta parte, estes homens 

tiveram que voltar às fileiras da Re-

namo, disse Domingos.

“Em 2005, começa a instalar-se 

a intolerância política, partidari-

zação do Estado, exclusão social e 

perseguição dos membros dos par-

tidos da oposição, factos que anu-

laram por completo os esforços até 

então envidados para a manutenção 

da paz”, disse.

Para o presidente do PDD, estes 

factos eram apenas sinais do rumo 

para o qual a paz caminhava, sendo 

que o ataque à Satunjira, perpet-

rado a 21 de Outubro, desfez com-

pletamente a paz no país.

“Chissano agiu bem ao não desarmar a Renamo”
Segundo Domingos, o último 

parágrafo das garantias do AGP es-

tabelece que as lideranças compro-

metem-se a tudo fazer para a ma-

nutenção da paz por via de diálogo 

e abertura. 

Porém, isto verificou-se durante o 

governo de Chissano que se preo-

cupava em conversar com a sua 

contraparte, sempre que possível, 

mas actualmente conta-se aos de-

dos os encontros das duas lideran-

ças.

Assim, aponta que a solução para a 

paz efectiva no país passa pela im-

plementação cabal do documento 

assinado em Roma. 

Manuel Frank, Juiz do Conselho 

Constitucional, defende que há 

razões mais do que suficientes para 

a Renamo recorrer ao AGP porque 

esta lei (13/2 de 14 de Outubro) 

ainda não foi revogada.

O AGP foi incorporado na Con-

stituição e passa a ser uma regu-

lamentação da lei mãe, pelo que 

continua vigente e sempre que for 

necessário deve-se recorrer a ele 

para resolução dos problemas.   

Teodato Hunguana
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EXPRESSION OF INTEREST

Anadarko Moçambique Área 1, Lda, invites interested companies to sub-
mit Expression Of Interest for the services to be undertaken under Ana-
darko’s Hydrocarbon Exploration activities,  offshore and onshore in the 
Rovuma Basin, Cabo Delgado province  (Pemba, Mocimboa da Praia and 
Palma) as follows:

1. OCTG (Oil country Tubular Goods)
2. Sea Floor Coring services
3. Accommodation camps

5. Engineering consulting services
6. Car rentals
7. Transportation of freight, road, Sea and Air
8. Drafting and reproduction services
9. Construction – Roads, Yards, Drains, foundations and Towers.
10. Electrical services and materials, including generators, consuma-

bles, cables and technical assistance.
11. Earth Moving services and equipment.
12. Fuel supply (Diesel, Gasoline and JET A1)

13. Medical and laboratory equipment and similar
14. Geotechnical services
15. LIDAR services (Light Detection and Raging)
16. Dredging services
17. Environmental Consulting
18. Chemical supply
19. Onshore surveying
20. Steel Fabrication and Welding services

21. QA/QC Inspection
22. Corporate social responsibility consultants

23. Unexploded ordinance (UXO) clearance
24. Local labor training consultants
25. Security services including fencing and patrols
26. Sandblasting/Painting/Coating Services
27. Crew Transport onshore and offshore

28. Subsea surveying
29. Small boat marine services for miscellaneous near coastal surveys 

including personnel transport.

32. Manufactured and fabricated offshore deep water subsea equip-
ment including large bore subsea valves and subsea line pipe and 
bends

33. Supply of subsea equipment such as distribution hardware, lar-
ge bore valves, subsea line pipe and bends, umbilical’s, jumpers, 

-
duction Christmas trees, manifolds, connectors, junction plates, 
umbilical termination assembly (UTA), controls, sand detectors, 
mud mat and installation and work over control system (IWOCS)

Interested parties shall submit Expression Of Interest together with the 
following documentation:

-
levant authorities

e M1)

Additionally, if the Expression Of Interest is submitted by a consortium, it 

the terms and conditions of the consortium, the period of its duration and 
the form of participation of the members of the consortium.

submitted to ANADARKO MOÇAMBIQUE ÁREA 1, LDA, at Av Julius 
Nyerere, n.º 3412, Att.: Sra. Charina Abdine, no later than 17:00 of 17th 
December 2013.  Electronic copy of the EOI may be sent to charina.ab-
dine@anadarko.com

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 
A Anadarko Moçambique Área 1, Lda, convida as empresas interessadas a 
apresentarem a sua Manifestações de Interesse para o fornecimeto de diver-
sos bens e serviços ao Projecto de Pesquisa de Hidrocarbonetos em alto mar 
e em terra na Bacia do Rovuma, provincia de Cabo Delgado (Pemba, Mocim-
boa da Praia e Palma), nomeadamente:

1. OCTG (Tubulação de aço e derivados)
2. Serviços perfuração e recolha de amostras fundo do mar.
3. Acampamentos para acomodação 

5. Serviços de Consultoria em Engenheira 
6. Aluguer de viaturas

9. Construção Estradas, estaleiros, esgotos, fundações e torres
10. Serviços de electricidade e materiais associados incluindo geradores, 

11. Equipamento e serviços de terraplanagem
12. Fornecimento de combustíveis (Diesel, Gasolina e JET A1)

-
gem)

16. Serviços de Dragagem
17. Consultoria Ambiental
18. Fornecimento de produtos químicos

21. Inspecções de controle de qualidade

23. Serviços de desminagem
24. Consultores para formação de mão-de-obra local
25. Serviços de segurança incluindo vedações e patrulhas
26. Decapagem em jato de areia e pinturas 
27. Transporte de pessoal em terra (onshore) e no alto mar (offshore)

29. Serviços de pequenas embarcações para diversa pesquisa costeira in-
cluindo transporte de pessoal.

31. Engenheira e construção de uma Doca multifuncional (MOF)

para furos largos e tubos da linha submarina e curvas

33.   Fornecimento de equipamento para o ramal do gasoduto e ferramen-

distribuição, uniões, placas de junção, montagem de terminação umbi-
lical (UTA), controles, detectores de areia, esteira de lama e instalação e 
trabalho sobre o sistema de controle (IWOCS)

As Empresas deverão apresentar a sua Manifestação de Interesse juntamente 
com a seguinte documentação: 

(M6 e M1)

-

charina.abdine@anadarko.com



12 Savana 29-11-2013SOCIEDADE

UNIVERSIDADE  EDUARDO  MONDLANE
                   FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL

Estão abertas as candidaturas para os cursos de Mestrado da Faculdade de 
Agronomia e Engenharia Florestal (FAEF) nas seguintes áreas:

DESENVOLVIMENTO RURAL

PRODUÇÃO VEGETAL

PROTECÇÃO VEGETAL

GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA
Ramo de Gestão de Água

MANEIO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ECONOMIA AGRÁRIA
Ramo de Análise de Políticas e Desenvolvimento Agrário
Ramo de Mercados Agrários
Ramo de Economia de Recursos Naturais
Agribusiness ( este curso será leccionado em inglês)

CIÊNCIAS FLORESTAIS
                      Ramo de Silvicultura
                      Ramo de Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

REGIME DE LECCIONAMENTO

O leccionamento das aulas obedece o calendário académico da UEM. As aulas 
decorrem entre as 15 e as 19 horas a partir de Fevereiro de 2014. Dependendo das 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
     

PROPINAS

Inscrição
Propinas : ) por mês.

REQUISITOS DE ADMISSÃO

Curriculum vitae.

Nota de licenciatura igual ou superior a 12 valores.

PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA

Do procedimento de candidatura deve constar:

15 de 
Outubro à 25 de Janeiro de 2014

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
Campus Universitário. Maputo.
Tel: 21 – 492177/09  Fax: 21 – 492176
Extensão

Janeiro de 2014.

CANDIDATURAS PARA O MESTRADO
ANO ACADÉMICO DE 2014 / 2015

A 
cidade da Beira, capital 

provincial de Sofala, vol-

tou, nesta quarta-feira, 

a ser palco de violentos 

protestos, mas desta vez foi con-

tra alegado “recrutamento forçado 

de jovens” para o Serviço Militar 

Obrigatório (SMO).

A população saiu à rua para protes-

tar contra o recrutamento “relâmpa-

go e forçado” de jovens, pelas Forças 

de Defesa e Segurança, o que agitou 

a cidade.

“Não queremos ir a Muxúnguè”, gri-

tavam centenas de jovens nas ruas da 

cidade.

Vários pneus foram queimados 

na estrada nacional número seis 

(N6), mas rapidamente a situação 

alastrou-se para o resto dos bairros 

da Beira. O comércio e transportes 

públicos estão encerrados.

“O trânsito para entrada na cidade 

está interrompido e o comércio en-

cerrado. Há pneus a arder na zona de 

Munhava e os carros queimados nas 

recentes escaramuças entre simpati-

zantes do MDM e a FIR estão a ser 

usados para barrar as vias”; descreveu 

Pedro, um jovem “chopelista” da ci-

dade da Beira.

Adolescente morto
A Polícia lançou gás lacrimogéneo 

e disparou contra a multidão que 

protestava nas ruas. Três pessoas 

foram mortas, incluindo uma crian-

ça. Até ao fim da tarde desta quarta-

feira, o corpo da criança continuava 

estatelado ao longo da via. 

A confusão resulta de informações 

postas a circular na cidade segundo 

as quais, está a decorrer o recru-

tamento de jovens nas suas casas e 

bairros para integrarem o serviço 

militar, supostamente sem obedecer 

ao que está previsto na lei que regula 

a área. 

A situação que resultou na queima 

de pneus, bloqueio de estradas, par-

alisação de trânsito, comércio e de 

outros serviços está a deixar a popu-

lação de chiveve numa situação de 

terror e medo.

As informações que paralisaram por 

completo a segunda maior cidade 

moçambicana, por sinal sob controlo 

da oposição, foram imediatamente 

desmentidas pelo Ministério da De-

fesa Nacional.

Segundo Edgar Cossa, director na-

cional dos Recursos Humanos do 

Ministério da Defesa Nacional, estas 

informações não passam de rumores 

na medida em que, em Moçambique, 

o processo de recrutamento é regido 

por lei e segue certos trâmites.

A informação foi também des-

mentida pelo Centro de Recruta-

mento da província de Sofala que 

referiu na ocasião que já alertou a 

polícia para desencadear as devidas 

diligências com vista à busca da ver-

dade material.

Aquelasse Kapangula, director da 

Ordem no Comando Provincial da 

Polícia da República de Moçam-

bique em Sofala, também refutou a 

informação referindo que não passa 

de um boato.

Questionado sobre a onda de agi-

tação caracterizada por escaramuças 

e manifestações populares, Kapan-

gula disse que a situação estava con-

trolada e que a polícia continuava 

a trabalhar no sentido de manter a 

ordem e tranquilidade públicas.

Kapangula apelou aos citadinos da 

Beira à calma e que tudo será feito 

para que a cidade viva em paz.  

“Todos aqueles que estão a fomentar 

tal situação serão punidos”, prom-

eteu o responsável policial.

Caos nas ruas da Beira
Por André Constantino, na Beira

O governador de Sofala, Félix Paulo, 

também apareceu publicamente a 

desmentir a informação e a pedir 

calma aos jovens furiosos. 

Daviz Simango, edil da Beira, tam-

bém lamentou o facto dizendo que 

era com preocupação que recebia 

tais informações. Apelou aos muníc-

ipes da Beira a neutralizarem todos 

os actos por detrás da confusão. 

Factos 
Informações assegurando o recruta-

mento de jovens para o Serviço Mil-

itar Obrigatório começaram a cir-
cular na manhã desta segunda-feira. 
Porém, a situação atingiu contornos 
dramáticos nesta quarta-feira.
Depois de se organizarem, nos bair-
ros da Munhava, Manga e Matacu-
ane, jovens tencionavam manifestar-
se defronte do edifício do Governo 
Provincial, mas encontraram re-
sistência de agentes das Forças de 
Intervenção Rápida (FIR) na Es-
trada Nacional nº6, que dá acesso ao 
coração da cidade da Beira.
Uma das faixas da EN6 foi condi-
cionada ao trânsito de automóveis 
devido à colocação de caixotes de 
lixo, pneus a arderem e outros objec-
tos na via.
No seio dos jovens, acredita-se que o 
recrutamento compulsivo é uma re-
taliação do partido no Governo pelo 
facto de os jovens daquela cidade 
terem votado no MDM nas eleições 
autárquicas de 20 de Novembro pas-

sado.

Um boato de um recrutamento forçado de jovens para  SMO terá sido a principal causa do caos que se instalou nas ruas da 
cidade da Beira
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“Afonso Dhlakama foi apanhado desprevenido”
Manuel Bissopo conta como foi no dia 21 de Outubro:

Por Raul Senda
Foto de Urgel Matula

Homem de “mão” de Afonso 
Dhlakama e perto do líder 
no dia em que foi desa-
lojado do acampamento 

em que vivia em Satunjira, Manuel 
Bissopo reapareceu “das cinzas” no 
último fim-de-semana. Ainda fres-
quinho das peripécias que diz que 
passou durante sete dias para sair 
do “mítico” esconderijo em que se 
encontrava refugiado com Afonso 
Dhlakama para vir dar à capital, o 
secretário-geral da Renamo desfiou 
ao SAVANA factos candentes do 
estado do seu chefe e da vida polí-
tica do país.

Desmente que Dhlakama está com 

um problema de saúde que o faz 

depender de medicamentos a toda 

a hora. Sobre rumores de que terá 

sido resgatado do esconderijo de 

helicópteros, Manuel Bissopo diz 

que não viu nenhum aparelho a 

aterrar no desconhecido santuário 

onde está o líder.

Manuel Bissopo afirma, na entre-

vista, que o seu líder foi apanhado 

de surpresa pelo exército em Sat-

unjira, porque não acreditava que o 

Chefe de Estado, Armando Gue-

buza, pudesse ordenar o ataque. “O 

objectivo expresso era matar Afonso 

Dhlakama”.

Sobre os resultados das eleições mu-

nicipais, o secretário-geral da Ren-

amo considera que o MDM saiu 

derrotado, porque não conseguiu 

mais nenhum município do que os 

dois que já tinha.

Ademais, entende Manuel Bissopo, 

as eleições vieram dar razão à Ren-

amo, nas alegações de que os pro-

cessos eleitorais são viciados a favor 

da Frelimo.

Nessa perspetiva, a Renamo não 

está arrependida por não ter partici-

pado nas autárquicas e os membros 

do partido que perdem assentos nas 

assembleias municipais vão voltar às 

suas profissões. “Ser deputado não é 

profissão”, asserta Manuel Bissopo.

Senhor secretário-geral, como é 
que está a “saúde” da Renamo, uma 
vez que o seu líder está desapareci-
do há mais de um mês?  
A saúde da Renamo está boa, no 
sentido de que quando nós nos 
propusemos a defender uma cau-
sa, temos um certo percurso e esse 
percurso tem os seus contornos. É o 
que está a acontecer. 
Mesmo sob o ponto de vista de ob-
jectivos, a Renamo está num bom 
caminho. Todos os propósitos pro-
gramados estão a ser seguidos.
Esses objectivos passavam pelo 
boicote às eleições autárquicas? 
A Renamo é um partido experien-
te e maduro, com seus propósitos 
concretos. Não podemos comparar 

– diz o secretário-geral da Renamo, que relata que o “líder” saiu a caminhar e viu o seu acampamento a ser queimado pelo exército 

a Renamo com um outro partido 
qualquer, porque a Renamo tem a 
sua história. A Renamo sempre ju-
rou defender a democrácia. Foi para 
isso que lutou durante 16 anos. A 
Renamo quer ver o povo moçam-
bicano a escolher os seus dirigentes 
através de eleições livres e transpa-
rentes. 
Há mais de um ano que dissemos 
que não há condições para a rea-
lização de eleições justas e trans-
parentes. Pelo que a Renamo não 
podia participar num pleito em que 
as regras não estão claras. Sempre 
dissemos que enquanto não for re-
vista a lei eleitoral, a Renamo não 
participaria nas eleições e é o que se 
verificou.     
Não foi um erro a Renamo não ter 
participado nas eleições  autárqui-
cas, tendo em conta a possibili-
dade de garantir alguma presença 
nos poderes autárquicos, mesmo 
perante supostas irregularidades? 
O boicote não poderá fragilizar 
cada vez mais o partido? 
Não nos fragilizou, de alguma for-
ma. Quem está fragilizado é o ad-
versário, porque este se sente orgu-
lhoso quando a Renamo não está lá. 
A Frelimo tem plena consciência de 
que a Renamo tem a maioria e a sua 
ausência é motivo de júbilo. 

A Renamo é uma partido de massas 
e é dessa forma que o povo acatou 
o apelo da Renamo e não foi votar 
em massa. Os índices de abstenção 
mostram claramente que o povo 
está com a Renamo.
É verdade que o boicote nos retira 
a representatividade municipal. Po-
rém, a consciência, o nível de satis-
fação pelo acto de boicote é maior 
para a Renamo, porque conseguiu 
atingir o seu objectivo que era de 
mostrar aos moçambicanos que não 
há condições de se realizar eleições, 
enquanto prevalecer esta lei.
Durante 20 anos, a Renamo ficou 
no silêncio a ver se este regime iria 
respeitar as regras da democracia, 
mas, infelizmente, viu-se uma re-
sistência cada vez mais evidente da 
parte da Frelimo e do Governo de  
aceitar os procedimentos democrá-
ticos.
Foi daí que a Renamo definiu não 
haver condições para que de facto as 
eleições sejam realizadas dentro de 
um ambiente democrático, através 
de uma lei eleitoral condigna e não 
uma lei anti-democrática. Por isso 
não se pode ver nenhuma  fragiliza-
ção da parte da Renamo, porque to-
dos membros são unânimes de que 
a decisão tomada está certa e que o 
futuro será muito promissor.

Depois de ter boicotado as elei-
ções autárquicas, qual será a pos-
tura da Renamo perante os pode-
res já eleitos?
A Renamo está a lutar por uma de-
mocracia efectiva. Enquanto não 
for alcançado esse propósito, não 
vamos vergar.

“Ser deputado não é nenhu-

Como é que será a situação dos 
membros da Renamo que vão 
perder os seus assentos nas assem-
bleias municipais?
Ser deputado da Assembleia da Re-
pública, membro da assembleia pro-
vincial e municipal não é nenhuma 
profissão. É uma oportunidade que 
as pessoas têm na vida. É diferente 
de quem se dedica a estudar uma 
profissão para no futuro praticá-la e 
ganhar o seu sustento. Cada mem-
bro da Renamo que está num desses 
órgãos tem sua profissão. 
O facto de não termos participa-
do nas eleições não significa que a 
Renamo vai ter encargos, porque o 
pessoal que lá estava ficará desem-
pregado. Isso não acontece apenas 
com a Renamo. Mesmo na Freli-
mo, alguém pode ser deputado ou 
membro da assembleia municipal 
ou provincial neste mandato e nou-

tro não renovar. Isso não significa 
que a vida dele vai parar. De certeza 
que voltará às suas actividades ro-
tineiras.           
A Renamo não se sente traída pelo 
facto de o MDM ter avançado no 
processo eleitoral autárquico, em-
prestando ao exercício uma aura 
de credibilidade?
A Renamo tem sua história e é di-
ferente do MDM. A Renamo tem 
o que considera de importante para 
alcançar os seus objectivos que é a 
conquista duma democracia efecti-
va. Para a Renamo, enquanto a lei 
eleitoral não for revista, no sentido 
de que elementos de transparência 
dos órgãos que gerem os processos 
eleitorais estejam na mesa, a Rena-
mo não vê a necessidade de trair o 
seu povo, dizendo que vai a um pro-
cesso eleitoral, enquanto sabe que a 
Frelimo vai fazer o que bem enten-
der. Ao fazer isso, a Renamo estaria 
a trair o seu povo e o seu destino, 
que é a democracia. Por isso não ve-
mos nenhuma traição.  

“O MDM perdeu”
Felicitaram o MDM por ter con-
seguido manter Beira e Quelima-
ne fora do controlo quase absoluto 
do poder autárquico pela Frelimo?
O MDM não contra-balançou por-
que, pelo que sei manteve as duas 
autarquias que tinha. Pelo contrário, 
perdeu, porque tinha a esperança de 
que iria somar mais algumas autar-
quias e isso veio a confirmar aquilo 
que é a posição da Renamo de que 
não vale a pena concorrer, enquan-
to sabes que as regras do jogo estão 
viciadas.
Felicita ou não o MDM…
Nós felicitamos as pessoas que se 

vingaram do regime e acataram o 
apelo da Renamo. 
Há correntes que defendem que 
parte dos votos que foram para o 
MDM provêm do eleitorado que 
antes votava na Renamo. Qual é o 
seu comentário. 
É possível que tenham votado. Mas 
acredito que esse voto foi no senti-
do de vingança ao regime da Fre-
limo, porque as pessoas estão can-
sadas. Não foi porque acreditam no 
projecto do MDM.

“Ficámos surpreendidos 
com o ataque”
Quando todas as atenções estavam 
viradas para um possível  encontro 
entre o presidente da República e 
o líder da Renamo, eis que no dia 
21 de Outubro os moçambicanos 
são surpreendidos com um assalto 
à base da Renamo em Satunjira e 
a consequente ocupação pelo exér-
cito. 
Como é que foi esse assalto?       
Surpreendentemente, no dia 21 de 
Outubro, eu e outros quadros da 
Renamo estávamos com o presi-
dente na sua residência oficial em 
Satunjira a desenvolvermos as nos-
sas actividades políticas tal como 
vinha acontecendo há mais de um 
ano. Ficámos surpreendidos com o 
ataque. É que o presidente Dhlaka-
ma não esperava que o Presidente 
da República havia de dar ordem 
às Forças Armadas para atacarem 
a Renamo. Isso foi uma grande 
surpresa e apanhou desprevenido 
o presidente. Começaram disparos 
de armas pesadas em direcção ao 
local onde estávamos e o presidente 
muito friamente disse: “vamos sair 
daqui para um local seguro”. Sa-

ímos com ele, deixámos todos os 
seus bens e, depois de uma certa 
distância, assistimos às casas a se-
rem queimadas. Disse à sua guarda 
para não responder para evitar da-
nos humanos. 
A Renamo tinha alguma informa-
ção sobre o assalto?
Não contávamos com esta manei-
ra estúpida de pensar em mandar 
as forças para atacar com objectivo 
expresso de assassinar o presidente 
Dhlakama. O presidente não fazia 
mal a ninguém e estava numa con-
vivência absoluta com o mundo, 
com a administração local, com a 
polícia, enfim… com toda a gente.
Como é que se explica que tenham 
sido apanhados de surpresa?
Fomos encontrados de surpresa, 
porque não esperávamos. É que 
pelo tipo de convivência que nós 
tínhamos, nada indicava que pudês-
semos chegar a estes contornos. Foi 
um ano de convívio com todas as 
forças da sociedade moçambicana, a 
Renamo estava a fazer a sua política 
e não tinha nenhuma intenção mili-
tar. O presidente da Renamo  nunca 
teve intenção de fazer guerra.
Para onde é que foram e como 
sobreviveram esse tempo todo? 
Tinham alguma logística previa-
mente preparada para qualquer 
situação de emergência?
Fomos para um local seguro. Não 
tínhamos nenhuma logística, por-
que nunca esperámos que as coisas 
atingissem aqueles contornos.
A natureza responsabilizou-se pela 
nossa sobrevivência, até conseguir-
mos refazer-nos. 
O presidente da Renamo mantém 
algum tipo de contacto com os 
seus guerrilheiros? Com quem 

acalmava-os, contactava com os seus 

quadros a diferentes níveis em todo 

o país e, neste momento, as condições 

em se encontra já não permitem que 

isso aconteça.

Para dizer que o líder da Renamo 

perdeu o controlo dos seus homens…      

O controlo que tem agora não é o que 

tinha quando estava em Satunjira. 

Neste momento, não tem um contro-

lo efectivo porque o ambiente em que 

está não o permite. Por outro lado, por 

causa da perseguição que o governo 

da Frelimo faz aos ex-guerrilheiros da 

Renamo estes já não se sentem segu-

ros e são obrigados a dormirem nas 

matas e uma pessoa quando está no 

mato porque foi proibida de viver na 

sua casa, por motivos não claros, cria 

uma situação de nervosismo e não aju-

da para estabilidade.

Então reconhece em parte que os 

homens da Renamo estão por detrás 

dos ataques a viaturas nas estradas 

nacionais?     

Não quero dizer que são eles. Apenas 

expliquei as circunstâncias que podem 

estar por detrás dos ataques. Se isto 

resulta desta ou daquela acção, não é 

minha responsabilidade frisar isso.

Como é que Afonso Dhlakama rea-

giu à incursão da polícia à residência 

do seu pai?

Só o presidente Dhlakama pode res-

ponder essa questão, porque esse facto 

afectou directamente a ele. Eu não es-

tou em condições de falar por ele.

Como Renamo posso dizer que rece-

bemos essa notícia com muita amargu-

ra. Para nós, esse acontecimento veio 

mais uma vez provar que o governo da 

Frelimo perdeu o controlo, é um Go-

verno sem piedade que usa meios de 

Estado para praticar terrorismo.

O que diz dos rumores segundo os 

quais aterraram helicópteros em 

Gorongosa, visando retirar Afonso 

Dhlakama de Satunjira?

Não sei, oiço também comentários, 

mas durante o tempo em que estive 

com o presidente Dhlakama não vi 

nenhum  helicóptero. Não sei qual é a 

fonte dessas informações.

Como é que Afonso Dhlakama está 

moralmente?

É preciso perceber que toda a juventu-

de do presidente Dhlakama foi na po-

lítica. Aos 23 anos já era presidente da 

Renamo, dirigiu a guerra dos 16 anos, 

assinou os Acordos de Paz e durante 20 

anos suportou toda a humilhação do 

regime da Frelimo, saiu para Nampula 

e depois para Satunjira onde continuou 

com as suas actividades políticas. De-

pois desta situação do ataque do dia 21 

de Outubro, o presidente mostrou mais 

uma vez que tem a dimensão daquilo 

que é o comportamento da Frelimo, 

sabe quais é que são as dificuldades que 

a Frelimo tem de implementar a de-

mocracia. Sabe que a Frelimo sempre 

o perseguiu, não como adversário mas 

como inimigo, e ele tem esperança que 

a força do povo vai triunfar e a justiça 

será reposta.

Só o facto dele ter convicção de que 

tudo o que está a fazer é em defesa 

do povo, tudo o que defende é o que 

o povo deseja. Portanto, ele está sosse-

gado e moralmente bem porque sabe 

que está numa missão nobre em prol 

de todo o povo moçambicano.

Chegou ao conhecimento do líder da 

Renamo o convite do Chefe de Es-

tado para um encontro em Maputo? 

Como é que reagiu a esse convite?

Politicamente entendemos isso como 

uma manobra dilatória da Frelimo, 

porque todos sabem que naquele dia 

o Presidente da República não estava 

em Maputo. Todos os moçambicanos 

viram o Presidente pela televisão em 

Gaza, a lançar a época agrícola.

Aquilo foi uma maneira de enganar o 

povo, sobretudo a opinião pública, de 

dizer que o presidente Guebuza tem 

vontade de se encontrar com o presi-

dente Dhlakama enquanto na realida-

de não é nada disso.

Disse na conferência de imprensa 

que o líder da Renamo acompanhava, 

do seu esconderijo, todos os acon-

tecimentos políticos, económicos e 

sociais do país e do mundo. De que 

forma?

Ele acompanha através da rádio. Ele 

tem um aparelho através do qual sinto-

niza as principais emissoras nacionais e 

algumas internacionais.

Já conseguiram recuperar os bens que 

deixaram no assalto à Satunjira?

É complicado, porque uma coisa é ser 

assaltado por um ladrão que você não 

conhece e outra coisa é ser assaltado 

pelo próprio Estado. Neste caso foi o 

Estado que nos assaltou e levou parte 

dos bens. Esperamos que um dia nos 

devolva. Por exemplo, as duas viaturas 

que foram recolhidas estavam ainda re-

gistadas em nome do Estado. Pelo que 

não estamos preocupados com os nos-

sos bens porque a pessoa que assaltou-

-os é o próprio garante da legalidade, 

segurança e justiça. Ainda não nos de-

volveram. 

Antes do ataque à Satunjira, o líder 

da Renamo tinha contactos com o 

mundo. Depois do ataque, o presi-

dente Afonso Dhlakama teve algum 

contacto com representantes da so-

ciedade civil moçambicana ou de um 

Estado estrangeiro para se encontrar 

uma solução para o seu problema?

O contacto está limitado. Mesmo 

que haja vontade as condições es-

tão limitadas porque o nosso pre-

sidente está num sítio diferente do 

habitual. Contudo, mesmo nesta 

situação, parte das estruturas do 

partido continuaram a funcionar e 

estes vinham mantendo contactos 

com os facilitadores e outras forças 

vivas da sociedade com vista à busca 

da paz. Há também contactos com 

o corpo diplomático acreditado em 

Moçambique.

Eu também estou em Maputo e nos 

próximos dias visitarei as províncias 

no quadro de exercício da activida-

de política e informar a população 

que a Renamo não está interessada 

na guerra, a Renamo quer demo-

cracia e o que está a exigir são cami-

nhos para uma democracia efectiva.

O líder da Renamo comunica-se 

com os quadros?

Em algum momento ele consegue 

contactar os órgãos do partido. 

Como, se ele está numa situação 

de isolamento.   

Consegue contactos através de 

canais próprios que não vou aqui 

mencionar.

Será telefone, cartas, rádio…quais 

é que são esses canais.

Não é telefone, nem rádio, são ca-

nais próprios que permitem o pre-

sidente controlar e coordenar as 

actividades do partido.

“FADM com uniforme idêntico ao da Renamo”
Os ataques a colunas mili-

tares e a veículos na Es-
trada Nacional Número 
1 têm sido atribuídos à 

Renamo. Como é que reage a isso?

Nós temos informações de que o 

Governo fez muito fardamento 

idêntico ao da Renamo para en-

gendrar ataques diversos e depois 

culpar a Renamo. Por outro lado, 

há de facto um ambiente de ins-

tabilidade. Imagine o que está a 

acontecer em Nampula e Sofala. 

Há uma perseguição desenfreada 

aos ex-guerrilheiros da Renamo. 

São pessoas que foram desmobili-

zadas no âmbito do Acordo Geral 

de Paz que já na vida civil constitu-

íram famílias, ergueram suas casas, 

têm suas machambas, gado e outros 

bens que criaram ao longo dos 20 

anos, mas que neste momento es-

tão a ser perseguidos, detidos e até 

assassinados. Todos estes sabem que 

estão a ser perseguidos, como se não 

bastasse sabem que o seu presidente 

foi atacado e está em parte incerta. 

O que se espera desses guerrilhei-

ros? Qual é que pode ser o ambiente 

desses guerrilheiros? As persegui-

ções não são de hoje, mas quando 

o presidente estava em Satunjira 

conseguia comunicar-se com eles, 

N
aí

ta
 U

ss
en

e

“A Renamo só volta às eleições depois de haver garantias de justiça e transparência”, Manuel Bissopo

Bissopo diz que o assalto à Satunjira visava eliminar a liderança da Renamo e os bens recolhidos pelas Forças de Defesa e 
Segurança ainda não foram devolvidos   
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está neste momento?
O presidente está bem, dentro do 
país e num local seguro. Ele está 
na companhia de outros quadros 
da Renamo juntamente com a sua 
guarda.
O presidente pode sair muito 
bem, mas ele quer evitar qualquer 
tipo de dano humano, ele prioriza 
a vida humana e não quer que haja 
derramamento de sangue. Ele está 
a evitar e vai continuar a evitar de 
modo a que não se instale um 
ambiente de guerra em Moçam-
bique.

A estranha morte de Armin-
do Milaco
Onde foi sepultado o deputado 
Milaco? O corpo foi entregue à 
família?
A mesma pergunta pode ser feita 
numa situação em que os milita-
res morrem em combate. O depu-
tado Milaco morreu numa situa-
ção de fogo cruzado proveniente 
das Forças Armadas. Ele foi atin-
gido por estilhaços de roquete de 
um morteiro. Ele foi recolhido 
pela guarda da Renamo ferido, 
mas não resistiu aos ferimentos 
e morreu quatro horas depois. 
Naquele ambiente de guerra não 
havia condições para um funeral 
solene ou no mínimo mandar o 
corpo para a família. Fez-se uma 
sepultura de acordo com a reali-
dade e esperamos que quando as 
coisas estiverem normalizadas, o 
sítio como está identificado, nessa 
altura poderemos fazer o que se 
recomenda socialmente e talvez 
de acordo com os termos do regi-
mento da Assembleia da Repúbli-
ca fazer um funeral condigno.
Como é que vê o futuro político 
da Renamo…
Quando pergunta-me sobre o 
futuro político da Renamo pare-
ce não ter esperança de que este 
partido vai vincar.
Para nós estas eleições não existi-
ram porque um ano antes discuti-
mos e dissemos quais é que eram 
as condições para que as eleições 
fossem realizadas. Quais é que são 

os problemas que existem para 
não se realizar eleições e a Freli-
mo, pura e simplesmente ignorou 
tudo.
Sobre o processo negocial estamos 
abertos para negociações, mas de-
pois dos acontecimentos do dia 
21 de Outubro, só estaremos na 
mesa das negociações quando as 
condições de observadores e me-
diadores internacionais estarem 
presentes porque entendemos 
que desde Maio até ao momen-
to, muita coisa tratámos, mas não 
avançámos em nenhum ponto e 
isso não ajuda a Renamo e muito 
menos o povo moçambicano.  
É por isso que a Renamo exige 
que no mínimo haja a terceira 
parte que são os observadores 
para termos um testemunho. 
Uma das coisas que a Renamo 
exige para que o seu líder venha 
a Maputo encontrar-se com o 
presidente da República é a pro-
tecção da tropa internacional. A 
que tropa se refere?     
Se esteve cá nos anos 1993/4 
viu que tipo de tropas estiveram 
em Moçambique para dirigir o 
processo de pacificação do país. 
Quando há um conflito armado, 
não estou a dizer que estamos pe-
rante um conflito armado.
O nosso presidente não se pode 
entregar à segurança do Governo 
da Frelimo enquanto foi o próprio 
governo da Frelimo que mandou 
as suas tropas para assassinar o 
presidente Dhlakama.
Não queremos qualquer força. 
Tem de ser uma força estrangeira, 
sem compromissos com a Frelimo 
e coordenada pelas Nações Uni-
das.
Se as condições impostas pela 
Renamo não forem aceites pelo 
Governo, qual será o próximo 
passo?     
O que é que pensa que a Renamo 
deveria fazer. Continuar a pres-
sionar pelo bem de todos ou ceder 
e servir interesses da Frelimo.
Temos esperança que um regime 
como da Frelimo que está há mais 
de 30 anos a governar é obvio que 

tenha resistência a certas pressões. 

É nosso papel pressionar a Freli-

mo até mudar de atitude. Se a Re-

namo não fizer isso ninguém mais 

vai fazer. Se o presidente Dhlaka-

ma não faz o que está a fazer ne-

nhum outro moçambicano vai 

aparecer a fazer o mesmo e se isso 

não for feito, chegaremos ao ponto 

de ver o povo a ser amarrado char-

ruas para lavrar campos agrícolas.

A Renamo está a fazer aquilo que 

Deus destinou que deve fazer por-

que é a única força escolhida para 

tal.

Se a Renamo está a perder tempo 

com isso são opiniões. Mas todos 

devem saber que isto é uma luta 

e em nenhum momento podemos 

pensar que a Frelimo deve fazer o 

que nós queremos. Todos os re-

gimes têm que resistir. Cabe aos 

movimentos de pressão obrigá-los  

a mudar.      

Continuaremos a insistir no bom 

senso.

“O presidente não está 
doente”
Como é que o senhor secretário-

-geral responde a rumores de 

que o presidente da Renamo  so-

fre de uma doença que o faz de-

pender de medicamentos?

É mentira. O presidente da Rena-

mo está muito bem. 

TEMA DA SEMANA

Como é que o senhor chegou a Maputo, numa altura em que 
se diz que Gorongosa está cercada por militares?

Usei vias alternativas. Sempre estivemos em Moçambique e 

nunca saímos do país.

Quais é que foram essas vias?

Tinha que usar vias alternativas porque se me tivessem visto em 

Satunjira baleavam-me porque falharam no dia 21. Saí da mata a 

pé até à estrada onde apanhei o carro (transporte semi-colectivos 

de passageiros) para Chimoio. Quando cheguei estava com pernas 

inchadas e fiquei uma semana em casa dos meus pais a recuperar,   

depois fui a Tete e por fim a Quelimane. De Quelimane para Ma-

puto apanhei avião.         

Quantos dias terá levado do esconderijo até à estrada.

Foram sete dias, com descansos no período nocturno.  

Quantos quilómetros são da antiga base de Satunjira até ao local 

onde se esconderam depois do assalto.

Aquilo é uma mata densa e não sou capaz de calcular. Galgámos a 

mata numa situação de aflição e debaixo de tiros pelo que não me é 

possível estimar a distância.

Disse que o líder vai falar nos próximos dias à nação. Quando  

será exactamente e que mecanismos usará.   

Não posso falar em datas, mas está para breve. Assim como não pos-

so indicar os meios que usará. Quando chegar o tempo vai-se definir 

a forma e daí faremos a mensagem chegar aos moçambicanos.

A via sacra de Bissopo
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Meu ser original
Ivone Soares

O voto deve valer 
mais que as armas

O 
“incidente” da Cidade de 

Nampula, onde a candi-

data a Edil daquela au-

tarquia, Filomena Mu-

toropa, foi excluída do boletim 

de voto, assim como o facto de ter 

havido confusão (na arrumação 

dos nomes e respectivos símbolos 

dos Partidos concorrentes) no bo-

letim de voto para a Assembleia 

Municipal, mostrou-se grave, 

danoso em termos psico-sociais, 

administrativos e monetários. 

Quem não se comoveu com as 

lágrimas versadas pela candidata 

excluída da corrida eleitoral no 

dia 20 de Novembro? O que mui-

tos não imaginavam é que aquele 

choro era o despertar, um upgra-

de, na onda de irregularidades 

eleitorais que ocorrem de cinco 

em cinco anos.

A Comissão Nacional de 

Eleições(CNE) e o Secretariado 

Técnico de Administração Elei-

toral (STAE) foram obrigados a 

encomendar novos quites eleito-

rais onde se espera que desta vez 

os boletins de voto não conte-

nham falhas graves cometidas não 

se sabe exactamente por quem, 

nem com que intuito. O que sen-

do muito grave carece de uma 

investigação para posterior res-

ponsabilização do(s) infractor(es) 

que não só lesou a candidata, 

aos partidos concorrentes assim 

como lesou ao Estado que deve-

rá providenciar novos meios para 

que o processo de votação ocorra 

ainda este ano.

O que me custa compreender é 

que diante de tamanha gravida-

de ninguém de direito tenha se 

dignado mostrar aos moçambica-

nos, aos contribuintes que pagam 

os seus impostos a tempo e hora 

para que o Estado tenha meios 

para cumprir o seu mandato, as 

medidas tomadas para que haja 

a esperada responsabilização dos 

autores.

Quanto custará aos cofres do Es-

tado moçambicano a realização 

de novas eleições na autarquia de 

Nampula conhecida como a ca-

pital do norte? Donde sairão os 

fundos?

Não há memória de que este tipo 

de “incidentes” tenha alguma vez 

ocorrido em Moçambique. Nun-

ca houve tamanha distração por 

parte dos organizadores dos pro-

cessos eleitorais como vimos no 

dia 20 de Novembro de 2013. Nas 

eleições Gerais de 1994, Autár-

quicas de 1998, Gerais de 1999, 

Autárquicas de 2003, Gerais de 

2004, Autárquicas de 2008, Ge-

rais de 2009 nunca se viu a ex-

clusão (nos boletins de voto) de 

candidato(s) apurado(s) como tal. 

O que terá acontecido desta vez 

para que houvesse distração co-

lectiva no seio dos organizadores 

das Autárquicas 2013?

Será esta uma demonstração de 

que o nível de profissionalismo 

reduziu? A ser isso, porquê?

Com expectativa, os moçambi-

canos aguardam pelos devidos 

esclarecimentos e que não haja 

nenhuma batota na hora da res-

ponsabilização. Que haja coragem 

para tal!

*Comunicóloga, Deputada da 
Assembleia da República pela Ban-

cada Parlamentar da Renamo.

Batota sem 
responsabilização

Exibição especial para a actual liderança do ANC

O 
principal fundamento da Renamo ao exigir paridade em 

todos os órgãos de administração eleitoral, a todos os ní-

veis, é de que só assim se poderá salvaguardar a integridade 

do voto, impedindo que a Frelimo (como ela tem dito de 

forma reiterada) roube os votos dos eleitores ou encete outro tipo 

de manobras que tenham como fim distorcer o desejo dos eleitores.

O problema com este posicionamento é que é quase impraticá-

vel. Imaginemos uma paridade que se replica na CNE e no STAE 

desde o nível nacional até ao distrito; a quantidade de pessoas que 

seriam necessárias, para além do peso que tal significaria para o já 

pressionado Orçamento Geral do Estado. 

A nossa posição é que é possível chegar-se ao mesmo objectivo 

pretendido pela Renamo por outras vias que garantam que os que 

são encarregues de dirigir a CNE e o STAE sejam pessoas dotadas 

de um certo sentido de integridade que lhes permite respeitar a 

vontade dos eleitores. 

É possível, por exemplo, criar um painel de eminentes personalida-

des, incluindo líderes religiosos, para entrevistar e seleccionar po-

tenciais candidatos a membros da CNE. Quando cuidadosamente 

estruturado, este painel poderá contribuir para restituir a dignidade 

e integridade que se pretende da CNE e do STAE.

Mas as questões levantadas pela Renamo em torno da Lei Eleitoral 

devem ser entendidas no contexto da forma como os processos elei-

torais são conduzidos em Moçambique, de que as recentes eleições 

autárquicas são um exemplo paradigmático.

Os vários acontecimentos registados durante as recentes eleições 

autárquicas já não deixam dúvidas, nem ao mais incauto dos obser-

vadores, de que os processos eleitorais em Moçambique são geridos 

de forma totalmente isenta, em respeito às leis do país e de outras 

boas práticas universais. 

E tornou-se generalizada a percepção de que os órgãos de admi-

nistração eleitoral ou são na melhor das hipóteses impotentes em 

conter o domínio total a que são sujeitos pelo partido no poder, ou 

no pior dos casos, aceitam ser coniventes com este. 

Os relatos que chegam de quase todas as autarquias são de uma 

gravidade que não permite concluir que se tenha tratado de um 

processo eleitoral isento, e conduzido de uma forma livre, justa e 

transparente. 

O uso excessivo da força por parte da polícia, em alguns casos re-

sultando em mortes, não pode ser justificado nos simples termos 

de que se tratava apenas de uma acção para dissuadir manifestantes 

causadores de distúrbios. Na verdade, o papel da polícia não é atirar 

para matar; em caso de quebra da ordem e tranquilidade públicas, 

a polícia deve neutralizar os malfeitores e entregá-los aos órgãos 

de justiça. A morte de um músico, como foi o caso de Quelimane, 

não pode ser justificada com a simples explicação de que este se 

encontrava a exercer a sua actividade montado em cima da cabine 

de um camião em frente à residência oficial do governador de uma 

província. 

O desvio de urnas contendo boletins de voto para a contagem em 

locais não especificados na Lei Eleitoral, e a detenção de delegados 

de lista ou de candidatura, em pleno exercício das suas legítimas 

funções, constituem erros graves que não abonam a legitimidade 

de uma eleição. 

E não admira que num bairro de Quelimane, os eleitores se tenham 

mantido firmes nas imediações do local de contagem dos boletins, 

com o argumento de que pretendiam proteger os seus votos para 

evitar que eles fossem roubados. 

Com este tipo de atropelos graves, o principal foco da instabilidde 

em Moçambique não virá dos esfarrapados homens armados da 

Renamo aninhados nas matas da Gorongosa. Será dos eleitores que 

desesperados com tanto desrespeito pela sua vontade expressa nas 

urnas, farão tudo para impedir que estes malfeitores sejam bem su-

cedidos. Nessa altura, não haverá armas nem FIRs suficientes para 

matar milhões de moçambicanos enfurecidos. 
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João Mosca

No dia 9 de Novembro de 

2012 foi publicado no jor-

nal SAVANA, um texto 

com o título Proposta de 

debate sobre o estado da economia 

moçambicana. Sugestão aos minis-

térios económicos. Nele se sugeria 

um debate público sobre as princi-

pais questões económicas e sociais 

do país.

Algum tempo depois, o autor foi 

informado por um quadro sénior de 

um Ministério, que seria contacta-

do para se ver o que se pretendia e 

como organizar o debate. À saída de 

uma conferência, o ministro de um 

ministério económico, cruzando-se 

com o proponente, diz en passand, 

que iria falar com o autor. Tempos 

depois, outra pessoa conhecida e 

envolvida em um trabalho de pre-

paração de um documento supos-

tamente importante, reuniu-se com 

o proponente para saber da dispo-

nibilidade e organização do debate. 

Chegou-se a propor os temas e os 

oradores por parte da sociedade civil 

e as condições (formato) do debate. 

Soube-se depois de se ter colocada 

a possibilidade de uma conferência 

sobre a situação económica.

Até ao momento nada se adiantou 

de concreto. O autor escreve este 

texto ainda com alguma esperança 

que se realize o debate. O grupo de 

oradores então propostos, possuía 

académicos/investigadores, empre-

sários e personalidades de diferentes 

áreas e sensibilidades.

Escrevendo com o pensamento ain-

da esperançado, coloca-se a seguinte 

pergunta. No actual contexto, por-

que ainda não houve o debate e não 

existiu receptividade para que isso 

tivesse acontecido? O debate põe 

ideias em confronto sem confrontar 

pessoas, o que não é fácil entender 

para quem a democracia é uma pa-

lavra/slogan de conveniência. Con-

frontar ideias no intuito de todas 

as partes encontrarem os melhores 

caminhos do progresso do país. É 

difícil entender que uma mesma 

pessoa seja fundamentadamente e 

assertivamente defensora de ideias, 

simultaneamente que é aberta men-

talmente, ouve o contraditório e no 

fim a amizade fica reforçada. Pri-

meira hipótese de conclusão: neste 

momento, não é conveniente que 

exista um debate de substância. Se 

não é neste momento, isto é, não foi 

durante os últimos 12 meses, quan-

do será oportuno? O que é isso de 

oportunidade do debate?

O debate para ser equilibrado deve 

possuir actores que permitam o 

equilíbrio das partes. Será que exis-

tem receios das vozes da sociedade 

civil, sobretudo dos que possuem 

formação, informação, pesquisam a 

realidade social e têm capacidades 

interventivas? Isto seria admitir que 

das outras partes, existem défices de 

debate de ideias, fundamentação te-

órica e conhecimento sistematizado 

do que se passa em Moçambique? 

Não parece ser o caso. Por isso, não 

haveria que recear. No debate, os 

pronunciamentos de intenções, os 

slogans e as construções manipula-

tórias, não têm espaço. Segunda hi-

pótese: se existe essa capacidade de 

debate, será que os actores estão for-

matados no “politicamente correcto” 

e no “conveniente”?

O debate refere-se, neste caso, às 

realidades concretas. E elas, são bas-

tante preocupantes, não obstante al-

guns elementos positivos. É preocu-

pante a pobreza e as desigualdades 

sociais. Os transportes urbanos são 

lastimosos. O que se passa com as 

populações reassentadas e a ques-

tão da terra facilitam ambientes de 

conflitualidade já existentes. Não 

restam dúvidas acerca dos negócios 

das elites utilizando informação 

privilegiada e posições no Estado. 

A corrupção assume proporções 

alargadas. A pouca transparência 

nos procedimentos do Estado está 

comprovada. A situação entre a paz 

e o conflito armado é preocupante e 

qualquer situação poderá acontecer 

de forma localizada ou com tendên-

cia ao alastramento. Estas e outras 

questões são de difícil defesa em de-

bate público. Mas também há mais 

energia, telemóveis, escolas, centros 

de saúde, infra-estruturas, etc. Ter-

ceira possível razão para se evitar o 

debate: a realidade é desfavorável e 

de difícil argumentação/justificação, 

não obstante alguns aspectos positi-

vos que se têm registado?

As relações com o capital exter-

no, nomeadamente as facilidades/

incentivos fiscais e de operação, a 

pouca transparência dos contratos, 

a implementação sem ou com limi-

tada auscultação das comunidades, 

coloca muitas vezes o governo em 

aliança com o capital externo em 

situações desfavoráveis para o in-

vestidor local e para as populações 

afectadas pelos megaprojectos. A 

defesa da realidade não seria fácil 

para quem tivesse que argumentar a 

secundarização das alianças com o 

empresariado local e com a maioria 

da população, os camponeses. Ha-

veria que se referir sobre a acumu-

lação da riqueza numa elite política 

associada a empresários e vice-versa. 

Quarta possível hipótese: não seria 

fácil para alguém defender ou fun-

damentar estas situações. 

Com a situação política e militar ac-

tual, pode ser considerado o debate 

inoportuno considerando o centro 

das preocupações. Mas passou ano, 

desde a publicação da proposta (9 

de Novembro de 2012) e não houve 

tempo ou foi sempre inoportuno? 

Quinta hipótese: não existe, em ne-

nhuma circunstância, interesse no 

debate. Ou, a pressão do quotidiano, 

secundariza a reflexão.

Sexta possibilidade: aceitar o de-

bate com a presença da sociedade 

civil pode ser também interpretado 

como o reconhecimento da capaci-

dade desta, haver igualdade de con-

dições segundo o formato do debate 

o que, para as mentes mais conser-

vadoras, seria pouco aceitável para 

quem está habituado a relacionar-se 

de cima para baixo, utilizando a au-

toridade verticalizada e sem hábitos 

da crítica e do questionamento aos 

chefes sábios. A humildade genuí-

na é característica que cai bem, in-

cluindo aos chefes. Faz aprender ao 

longo da vida. Melhora os desem-

penhos pessoais e institucionais. 

Ser-se humilde, nestes casos, é ter 

conhecimento dos níveis do desco-

nhecimento. Seria Sócrates igno-

rante quando disse que “só sei que 

nada sei, e o facto de saber isso, me 

coloca em vantagem sobre aqueles 

que acham que sabem alguma coi-

sa”? E quando não se sabe que nada 

se sabe e a isso se mistura a arrogân-

cia e o espírito de sabe tudo, então o 

resultado será um “batido” de sabor 

estranho. 

A proposta de debate tinha como 

intenção encontrar grandes deno-

minadores comuns sobre as reali-

dades económicas e sociais do país 

e, sobretudo, reflectir sobre que op-

ções seriam ajustadas para que exis-

ta uma inversão de alguns aspectos 

essenciais da recente evolução da 

economia moçambicana. Ou será 

que tudo vai bem? Existem sobejos 

resultados de pesquisa, intervenções 

de actores económicos e sociais e 

realidades concretas que revelam, 

sem muitas dúvidas, que nem tudo 

está bem e que, no mínimo, muitos 

aspectos poderiam ser melhorados. 

O tempo vai clarificando as agen-

das. É fácil agora, verificar como se 

arquitectou o controlo de muitos 
órgãos de comunicação. Não é di-
fícil compreender o surgimento do 
já conhecido G40 que tenta homo-
geneizar o debate, com exclusão das 
vozes críticas da sociedade e com 
o denegrir supérfluo e falacioso. É 
detectável o clima de pressão vira-
do para dentro do partido no po-
der. Existem casos de actuações de 
gendarmes locais mandando deter 
arbitrariamente cidadãos que legal-
mente desenvolvem trabalhos de 
advocacia, como sendo agitadores. 
São evidentes os discursos de justi-
ficação de fenómenos que afectam 
os cidadãos. São casos de estudo os 
discursos proferidos sobre a paz e a 
guerra. 
Em tudo isto há erros clamorosos 
que se traduzem em actuar-se como 
que a sociedade moçambicana de 
2013 fosse similar àquela de há 
cinco anos ou quatro décadas. Em 
pensar-se que o controlo da infor-
mação e do conhecimento é possível 
no século XXI. Em não se conside-
rar que as pessoas podem não escre-
ver nem falar, mas ninguém poderá 
amarrar o pensamento e que hoje 
há canais de comunicação e infor-
mação incontroláveis. Se o objectivo 
é o controlo do debate e da infor-
mação, do afastamento de pessoas 
e órgãos de informação então, e em 
linguagem coloquial, é preciso haver 
a consciência que se podem ganhar 
batalhas mas que a guerra está irre-
mediavelmente perdida. A história 
não engana.
Como nos anos anteriores, entre 
o final de um ano e os primeiros 
meses do ano seguinte, o Econo-
micando goza de férias “sabáticas”. 

Entretanto, ocasionalmente, poderá 

haver algum texto do autor. A todos 

os leitores, votos de boas festas e um 

bom ano de 2014.

1. Quando estudares uma 

sociedade, não comeces 

por aquilo que ela diz 

dos outros e dela-mes-

mo, mas por aquilo que faz e 

pelo como faz.

2. As ideias movem a história, 

os intelectuais são especialistas 

nessa convicção. Só há um pe-

queno problema: é saber onde e 

como nascem as ideias.

3. Os idealistas das ideias 

acham que elas, as ideias, são 

como o cérebro: moram na ca-

beça, que tudo cria e comanda. 

Mas a “cabeça social” só pensa 

se o “corpo social” for movido, 

se “as pernas sociais” andarem.

4. As “ideias sociais” não mu-

dam quando achamos que de-

vem mudar. Mudam quando 

mudam as condições nas quais 

nascem e se desenvolvem.

5. Mas a mudança não é me-

cânica. As velhas ideias podem 

manter-se por muito tempo 

apesar de terem desaparecido 

as condições sociais nas quais 

nasceram e se desenvolveram.

Aforismos
Ouvi esta semana no Re-

pórter África da RTP que 

o número total de mortos 

desde o início do processo 

das eleições autárquicas 2013 em 

Moçambique  - campanha, votação 

e contagens - é de sete pessoas. Os 

últimos seriam dois adolescentes, 

descritos como um rapaz de 15 

anos e uma rapariga de 17, no Gu-

rué, na sexta-feira dia 22 (relatado 

pelo @Verdade do dia 26).

Já tínhamos notado a ausência na 

nossa comunicação social, destes 

balanços actualizados do total de 

mortos a acompanhar a notícia do 

último que caiu, por obra de agen-

tes da Polícia. Em parte pode ter a 

ver com a cultura da dissimulação e 

ocultação quando o assunto é desa-

gradável, e casa-se muito bem com 

a falta de rigor informativo dos 

nossos media.

O número de mortos nestas elei-

ções autárquicas ultrapassa tudo o 

que foram irregularidades eleitorais 

em anteriores processos eleitorais. 

Quem ainda tem dúvidas de que 

algo de muito sério se passou nes-

tas eleições e que, em vez de pro-

gresso estamos a retroceder e cada 

vez mais longe do respeito pela lei e 

pelos processos democráticos? 

A informação de que Obama man-

dou um peso pesado - Chester 

Crocker - a Maputo, obviamente 

indica que ele vem falar da pre-

sente crise político-militar. Acho 

excelente que o ex-presidente do 

Botswana, Quett Masire, o tenha 

acompanhado. Um estadista africa-

no respeitado, com a sua presença 

dilui a ideia de que se trataria de 

uma interferência americana não 

solicitada. 

Há dias ouvi num canal português 

de TV, no programa “Sociedade 

das Nações”, falar sobre a situação 

de Moçambique, tendo os dois 

jornalistas do programa convida-

do o Embaixador de Moçambique 

em Lisboa, e o Professor Andre 

Thomashausen a falar creio que a 

partir de Pretória. Este foi asses-

sor de Dhlakama nos anos 80/90, 

pelo menos até às eleições de 94 

mas aparentemente afastou-se 

mais tarde. Interessante foi que  

Thomashausen afirmou que tinha 

sido solicitado pelo Governo da 

Frelimo a colaborar no quadro do 

novo conflito e possivelmente na 

aproximação entre Dhlakama e o 

Governo. Ora se o governo convi-

dou Thomashausen, também pode 

ter pedido a ajuda de Obama. 

Dadas as circunstâncias, acho que 

o povo moçambicano aceitará tudo, 

venha donde vier, desde que possa 

ajudar a trazer paz e segurança para 

que a vida possa continuar. 

Os mediadores de fora e os 
bloqueadores de dentro

Debate sobre a economia

Por Maria de Lourdes Torcato
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

É 
voz corrente que este partido 

Frelimo, dirigido pelo cidadão 

Armando Guebuza, ainda não 

indicou quem será o seu candi-

dato às eleições presidenciais de 2014 

porque estava à espera de uma vitória 

estrondosa nestas eleições autárquicas, 

vitória que permitiria ao Presidente do 

partido impor o seu candidato, sem opo-

sição interna.

O raciocínio seria que, com a Renamo 

fora de jogo e com um MDM fraco e 

desorganizado, o partido Frelimo iria ar-

rasar nas urnas autárquicas, mostrando o 

poderio eleitoral do seu chefe.

Ora, se eram essas as perspectivas, elas 

foram, totalmente, por água abaixo.

E foram, na minha modesta opinião, 

porque o país está farto deste desgover-

no, desta arrogância irresponsável que 

nos conduziu, de novo, a uma guerra 

perfeitamente evitável, que mobiliza 

os recursos existentes para coisas sem 

qualquer utilidade prática (aviões Migs, 

armamento pesado, barcos de utilidade 

desconhecida, avião para levar a filha 

do Chefe de Estado a desfiles de moda, 

etc...), desta corrupção impune aos mais 

altos níveis, deste enriquecimento de 

uns poucos enquanto a maioria está cada 

vez mais pobre.

E o país, farto de tudo isso, colocou-se 

por trás do MDM, votando nele. Como 

se colocou por trás da Dra. Alice Mabo-

ta, marchando, aos milhares, pelas ruas.

E agora não há lambe-botas que che-

guem para explicar por que razão o 

MDM reforçou muito a sua posição na 

Beira e Quelimane, ao passar a ter as-

sembleias municipais maioritárias; para 

explicar as votações elevadíssimas do 

MDM em Maputo e Matola, onde, ao 

que parece, a fraude foi uma das razões 

para o partido Frelimo não saltar fora; 

para explicar o que aconteceu no Gurué, 

em Mocuba e outros locais, onde, até ao 

momento em que escrevo, não se sabe ao 

certo quem ganhou. Ou se sabe mas há 

quem queira manipular os resultados...

E tudo isto, a ser devidamente interpre-

tado pelo partido Frelimo, só tem um 

significado: a continuar a ser dirigido da 

forma que tem sido, em 2014 pode ser 

corrido para a oposição sem apelo nem 

agravo. Ou faz um golpe de estado para 

o impedir.

Cabe, portanto, àquele partido a respon-

sabilidade de fazer as suas contas e esco-

lher o caminho que quer seguir. O que 

não é fácil, dado que, no Congresso de 

Pemba, Armando Guebuza conseguiu 

varrer dos orgãos de decisão a maioria 

dos seus críticos, rodeando-se dos mais 

medíocres dos lambe-botas. E não serão 

esses a conseguir equacionar a situação.

O perigo agora é que a cegueira dos me-

díocres os leve a aumentar a repressão, os 

abusos policiais  e a tirania. O que pode 

levar a uma explosão social incontrolável 

de consequências imprevisíveis.

De qualquer forma, uma coisa me pa-

rece clara: ou o partido Frelimo muda, 

totalmente, a sua forma de exercer o po-

der, ou, muito provavelmente, vai acabar 

por ser corrido.

E não me parece que essa mudança pos-

sa ser possível sob a direcção do cidadão 

Armando Guebuza.

O candidato do partido Frelimo às pró-

ximas eleições presidenciais, para ter al-

guma hipótese de sucesso, tem que sair 

de muito longe da actual ala dirigente.

A ver vamos...

O candidato

Está mesmo difícil fechar o ci-

clo de impasses produzidos 

pelas partes que se dizem in-

teressadas no diálogo político 

tendente a resolver os “pendentes” 

conhecidos. A avaliar pela postura do 

governo em não aceitar mediadores/

observadores internacionais ou ali-

viar militarmente as zonas sob tensão, 

mais impasses estarão, provavelmen-

te, calendarizados. O espectáculo 

promete um “braço de ferro” mais ru-

bro, se calhar mais negativo, a não ser 

que as partes chamem a si um novo 

nível de inteligência e pro-actividade.

Ainda é possível reescrever o próxi-

mo acto para que o teatro não seja tão 

repetitivo em termos de cenários de 

confronto político-militar, cadáveres 

Que paz nos une ou divide?
em camiões, guerrilha aqui e acolá e, na ca-

pital, para amainar o pesado drama, em si já 

assustador, um cenário permanente de po-

eira civilizada aos olhos do povo (os maio-

res interessados num desfecho que produza 

paz), isto é, cada uma das partes chama a si 

a seriedade e o comprometimento em dialo-

gar com a outra parte, ficando cada vez mais 

claro que é só “para inglês ver”. É preciso al-

terar este quadro. 

Nos últimos tempos tem-se procurado a 

todo o custo uma saída airosa que “rectifi-

que” e melhore a paz dos 21 anos. O pres-

suposto de que deve ser garantida a segu-

rança em todo o território nacional é valido 

e permanente. Entretanto, afigura-se bas-

tante manhoso. É que este pressuposto só 

nos últimos tempos ganhou musculatura, 

tentando abraçar e testar o falacioso ditame 

que defende que se deve “fazer a guerra para 

acabar com a guerra”. Mas, o povo tem-se 

expressado claramente contra guerra. Os 

eleitores não a querem! 

Há muito que se roga de viva voz que a so-

lução militar seja substituída urgentemen-

te pela via do diálogo aberto e profícuo. É 

preciso, por vezes, “meter a mão na consci-

ência” e relembrar o “Nó-Górdio”. Em que 

situação é que se estava naquele momento 

de luta? E hoje, com os nossos “nós” em que 

posição estamos? Quem deve ser combatido 

e quem deve resistir? Que paz é esta que nos 

obriga ao diálogo? Que paz nós queremos 

com a guerra? 

Queremos uma paz que traduza o desejo de 

uma segurança e um exército forte e apar-

tidário. Uma paz que devolva ao Estado o 

seu verdadeiro papel como tal. Uma paz que 

profissionalize e garanta profissionalismo e, 

logo, isenção, imparcialidade, etc., em órgãos 

importantes como, por exemplo, a 

Comissão Nacional de Eleições e 

seu secretariado técnico de admi-

nistração eleitoral, para que não se 

discutam abstenções como resultado 

de descrédito e desconfiança mas 

como produto de uma razão qual-

quer. Enfim, queremos uma paz em 

que todos sejamos, de facto, moçam-

bicanos e nos respeitemos como tal.

Cá entre nós: uma paz que se en-

caixe neste Moçambique “uno e 

indivisível” não deve ser construído 

com a força das armas, mas sim na 

base de um entendimento entre mo-

çambicanos para que continuemos 

a cantar “nenhum tirano nos irá es-

cravizar”. É preciso desfazer os nós 

que nos impedem de dialogar com o 

espírito aberto e livre. 

A 
inovação é agora amplamente reconhecida 

por ser um pré-requisito para um cresci-

mento económico sustentável. Se as mu-

danças são profundamente disruptivas, ou 

simplesmente proporcionam melhorias nos produ-

tos, serviços ou modelos de negócios, os resultados 

impulsionam uma produtividade de longo curso da 

economia.

E a inovação é necessária não apenas nas econo-

mias desenvolvidas, mas também nos mercados 

emergentes, que cada vez beneficiam menos por 

simplesmente imitar as melhores práticas das eco-

nomias avançadas. Mas, ainda que todos os países 

precisem de inovar, as abordagens experimentadas 

e testadas não funcionam em todos os mercados.

Clayton Christensen, da Harvard Business School, 

identificou três formas gerais de inovação que tor-

nam as empresas – e, em última análise, as econo-

mias – mais fortes. As empresas podem fazer alte-

rações aos produtos actuais e, assim, tornar-se mais 

competitivas num segmento de mercado; podem 

introduzir produtos, como o emblemático Walk-

man da Sony ou o iPhone da Apple, que criam no-

vos segmentos de mercado; ou podem desenvolver 

um produto – como a electricidade, o automóvel, 

ou um motor de busca da Internet – que represen-

te um avanço tão radical que torna quase obsoleto 

todo um sector ou o modo de fazer negócios.    

O desafio para os governos é encontrar formas de 

encorajar as empresas ou os particulares a compro-

meterem-se com mais inovação para impulsionar 

o crescimento económico. Muita da pesquisa nes-

ta área, influenciada pelo trabalho em Harvard de 

Michael Porter, tem sido dominada pelos “estudos 

de cluster”, que tipicamente se focam em melhorar 

a produtividade em economias emergentes e em 

regiões dentro das economias avançadas. Como 

resultado, nas últimas duas décadas, a atenção dos 

responsáveis políticos passou de tentar compreen-

der os chamados “tigres” da Ásia para recriar os 

clusters bem sucedidos de Silicon Valley, da Route 

128 de Boston, de Hsinchu Park em Taiwan, de 

Daedeok Science Town na Coreia do Sul e de Sili-

con Wadi em Israel.

Estes clusters, contudo, têm frequentemente atri-

butos que não podem ser replicados facilmente em 

qualquer lado. As conquistas de Silicon Valley são, 

sem dúvida, função de um legado cultural único, 

mais do que de políticas do governo (embora o go-

verno tenha indirectamente apoiado algumas das 

suas startups melhor sucedidas). Da mesma forma, 

a intervenção estratégica inicial do governo – in-

cluindo planeamento, subsídios e propriedade pú-

blica – que tem apoiado modelos de crescimento 

baseados na inovação em Israel, Coreia do Sul e 

Taiwan simplesmente não está disponível em mui-

tos países.

Felizmente, há uma terceira abordagem, evidente 

Os quatro “C” da inovação
Por Sami Mahroum

em numerosos sucessos de inovação na Europa, 

Ásia, Médio Oriente e em outros locais onde não 

há o apoio do Estado nem uma cultura de negócio 

particularmente criativa. Considere, por exemplo, a 

empresa de telecomunicações na Internet, o Skype, 

criada na Estónia; o jogo “Angry Birds” da Rovio, 

feito na Finlândia; o sistema de navegação GPS 

TomTom, desenvolvido na Holanda; o Navigon, 

outro sistema de navegação, e o SoundCloud, ser-

viço de download de música, ambos feitos na Ale-

manha; o Maktoob, fornecedor árabe de serviços na 

Internet, e o Rubicon, uma empresa em expansão 

de animação educacional, ambas estabelecidas na 

Jordânia; e a Infosus e a Wipro, duas das muitas 

empresas tecnológicas bem-sucedidas na Índia.

Ao estudar estes e outros casos, a Iniciativa Ino-

vação e Política da INSEAD identificou quatro 

factores – os quatro “C” – que apoiam a inovação 

tecnológica e o empreendedorismo: custo, conve-

niência, carácter e destruição criativa. O sucesso 

reside na capacidade das empresas de combinarem 

estes factores ou num único país ou em vários mer-

cados.

Por exemplo, Niklas Zennström e Janus Friis dei-

xaram a Suécia e Dinamarca, respectivamente, para 

se desenvolverem numa Estónia económica e rica 

em talentos criarem o Skype. Assim, o pensamento 

criativo-destrutivo dos dois escandinavos foi com-

binado com o ambiente “low-cost” e amigável para 

as empresas da Estónia.

Os fundadores suecos da SoundCloud, Alexander 

Ljung e Eric Wahlforss, decidiram que estavam em 

melhor situação na relativamente barata Berlim, 

no coração do mundo musical alternativo da Eu-

ropa. Da mesma forma, Samih Toukan e Hussam 

Khoury, que criaram a Maktoob (agora detida pela 

Yahoo), foram capazes de combinar a vantagem 

comparativa do talento criativo e os custos baixos 

da Jordânia com a qualidade e conveniência da 

infra-estrutura e redes de negócio do Dubai.

Por vezes, os benefícios irresistíveis de um ou mais 

factores são decisivos. O carácter da infra-estrutura, 

a força de trabalho e as redes internas da Finlândia 

impuseram-se os receios dos fundadores finlande-

ses da Rovio sobre os elevados custos do seu país e 

os inconvenientes da localização, pelo que decidi-

ram desenvolver o seu novo negócio em casa.

Mas, cada vez mais, as startups inovadoras que 

operam num mundo móvel e globalizado vão en-

contrar o que pode contornar as restrições da lo-

calização ao transferir alguns ou todos ou parte 

dos seus activos ou operações para outro local. O 

desafio para os governos é melhorar esses factores 

móveis de inovação – custo, carácter e conveniência 

– de modo a atrair, conservar e encorajar o capital 

de livre fluxo e os cidadãos mais criativos.

*director académico de Inovação e Política na INSE-
AD
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INSTITUTO MÉDIO DE INFORMÁ-
TICA E GESTÃO (IMIG)

Anúncio
-

nal com sede na Zambézia – Município de Gurué, 
informa que tem inscrições abertas de 01 de No-
vembro a 31 de Janeiro para os seguintes cursos 
médios: Administração Pública; Contabilidade e 
Gestão/Auditoria; Sistemas Eléctricos; Técnico 

Análise e Programação de Sistemas, cujas aulas 
iniciam no dia 04 de Fevereiro /2014.
Duração dos cursos: Ingressos com: 12ª – 1,5 anos;
Ingressos com 10ª -2,5 anos.
O IMIG dispõe de um Lar estudantil onde é ga-
rantido alojamento, alimentação, transporte e as-
sistência médica e medicamentosa. 
Para informações adicionais podem contactar 
pelos números 823318380;84 2349210; 824565510; 
847841346; 24910548
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Cerca de 10 meses depois de 

ter vencido de forma re-

tumbante as eleições para 

a presidência da Federa-

ção Moçambicana de Atletismo 

(FMA) concretamente, a 25 de 

Fevereiro deste ano, o empresário e 

Agente-FIFA, Shafee Sidat, afirma 

que apesar de algumas dificulda-

des, próprias de quem realmente 

trabalha, a instituição que dirige 

está de boa saúde. Shafee diz que 

dá primazia ao trabalho árduo, daí 

que mesmo em relação ao seu elen-

co, algumas pessoas que não estão 

a acompanhar a nova dinâmica vão 

ser afastadas. Até porque recebeu 

luz verde das associações para avan-

çar nesse sentido.

Shafee Sidat sucedeu à Sarifa Ma-

gide na direcção da Federação Mo-

çambicana de Atletismo e no pleito 

passou com distinção, ao derrotar 

de forma esmagadora os seus ad-

versários, nomeadamente, Ângelo 

Muria e José Cucheza. 

Shafee somou oito votos, contra 

um de Ângelo Muria e outro de 

José Cucheza. Dos três candida-

tos, Shafee era tido à priori como 

vencedor antecipado por ter feito 

uma campanha por todo o país 

Vou afastar os que trabalham pouco
-adverte Shafee Sidat, da FMA

Por Paulo Mubalo

para efeitos de divulgação do seu 

manifesto eleitoral. Aliás, o ano-

nimato com que permaneceram os 

restantes candidatos foi também 

preponderante para a eleição de 

Shafee, encarregue de conduzir os 

destinos do atletismo nos próximos 

quatro anos.

Do programa à acção
No seu programa, entre outras coi-

sas, Shafee aponta a revitalização 

da modalidade como um objectivo 

a alcançar.

“Eu não sou de falsas promessas, 

prometi apoiar as associações pro-

vinciais e estou a fazê-lo. Já iniciei 

a distribuição de material infor-

mático para as associações, hoje 

a modalidade está melhor do que 

nunca”, desafiou.

A fonte conta ainda como exem-

plos para consubstanciar o seu ar-

gumento, o facto de ter realizado, 

com êxito, todas as provas que ti-

nham sido programadas para este 

ano, a realização de novas provas, a 

angariação de mais patrocinadores, 

a realização de cursos de formação 

de treinadores, a distribuição de 

materiais informáticos e desporti-

vo.

Aliás, é na senda do seu manifes-

to que a cidade de Nampula vai 

acolher um curso de treinadores 

de atletismo, evento que contará 

com a participação de técnicos de 

todo o país, sendo cinco por cada 

província. Ao que apurámos, o que 

neste momento constitui calcanhar 

de Aquiles é a situação político-mi-

litar, pois torna pouco aconselhável 

fazer-se deslocar muitas pessoas via 

- terrestre para a chamada terceira 

cidade do país.

Paralelamente, a FMA vai realizar, 

a 9 de Dezembro uma légua que 

contará com a participação de alu-

nos de várias escolas.

O nosso entrevistado abriu um pa-

rênteses para lamentar a falta de 

instalações próprias para o funcio-

namento das associações, situação 

que pode estar longe de ser resolvi-

da uma vez requerer a intervenção 

de outros organismos.

Explicou ainda que a par dessa con-

trariedade quando assumiu as réde-

as da FMA foi se deparando com 

várias situações. Diz ter notado 

com desagrado o facto de existirem 

pessoas que estavam na modalida-

de há muito tempo mas que pouco 

faziam, pessoas que queriam viver 

do atletismo e não viverem para o 

atletismo, para além dos conflitos 

de gerações.

Diz que teve de arregaçar as man-

gas e as pessoas estão a mudar de 

mentalidade, sendo que as que não 

o fazem vão ser afastadas.

De referir que a FMA não chegou 

a receber apoios financeiros do Es-

tado como vinha acontecendo, pois 

alegou-se falta de disponibilidade 

financeira. 

“O que devo dizer é que o atletismo 

está de boa saúde”, ajuntou.

Shafee Sidat, presidente da FMA

A 
cidade de Quelimane en-

tra, a partir do próximo 

ano, no mapa futebolístico  

do Moçambola depois de 

longo tempo de jejum. Tudo isso 

graças à qualificação do Ferroviário 

daquela parcela na poule de apura-

mento pela zona centro. Bela sur-

presa, sem dúvida, para os chuabos 

que terão de arregaçar ainda mais 

as mangas se quiserem permanecer 

por muito tempo na competição. O 

que seguem são os excertos mais 

relevantes da conversa mantida, 

esta segunda-feira, com o treinador 

principal dos locomotivas de Que-

limane, José Lobo.  

O Ferroviário de Quelimane qua-
lificou-se para o Moçambola do 
próximo ano. Pode explicar-nos 
qual foi o segredo da vitória?
- Bem, a nossa equipa fez um be-

líssimo trabalho, tanto ao longo do 

campeonato provincial como na 

poule de apuramento ao Moçam-

bola ao nível da zona centro. Con-

seguimos levar a cabo um trabalho 

digno de realce, tudo foi muito bem 

organizado e quando assim é os re-

sultados acontecem naturalmen-

te. Melhoramos muito em muitos 

aspectos relativamente aos outros 

anos. Mas é importante destacar, 

igualmente, a atitude dos jogado-

res, a sua entrega porque tudo isso 

contribuiu muito para o sucesso da 

“Vamos dar o nosso máximo no Moçambola”

equipa. Aliás, é precisamente por 

isso mesmo que não se pode falar 

de surpresa, creio que o público que 

acompanhou as nossas partidas em 

peso é testemunha do que acabo de 

afirmar.

Acha que o Ferroviário de Queli-
mane está preparado para enfren-
tar os outros clubes que vão corpo-
rizar o Moçambola 2014, a partir 
dos recursos humanos, financei-
ros, e outros?
-Por agora não posso afirmar se es-

tamos ou não preparados porque é 

ainda  bastante prematuro. É preci-

so fazer-se um plano e traçar os ob-

jectivos concretos. Neste momento 

não posso avançar muita coisa.

Insisto, acha que os actuais joga-
dores que acabam de levar o Ferro-
viário ao Moçambola do próximo 
ano têm arcaboiço para continua-
rem a constituir mais-valia para o 
clube? 
-Bem, o que posso dizer é que 

como qualquer equipa, nós tam-

bém podemos contratar novos 

jogadores para reforçar a equipa. 

Aliás, é de conhecimento de to-

dos  que o Moçambola exige muita 

responsabilidade, daí que há uma 

necessidade de se reforçar e rees-

truturar a equipa.

Há clubes que sobem para descer 
e os exemplos são tantos. Não será 
o caso do Ferroviário de Quelima-
ne? 

-Em princípio, eu acho que não, 

até porque ninguém luta para ser 

despromovido, mas tudo depende 

da organização de cada clube, se o 

clube estiver bem preparado vai ser 

difícil descer. Mas como disse não 

posso avançar muitos detalhes, a 

permanência depende em parte da  

organização e de muitos outros fac-

tores. Estou a falar da atitude dos 

jogadores, técnicos, direcção, assim 

como do público em geral. 

O Moçambola é uma prova muito 
exigente em todos os aspectos. A 
julgar pela poule acha que o Fer-
roviário tem capacidade financeira 
para fazer face às possíveis dificul-
dades que vai encontrar?
-Bem, ainda é muito cedo para 

avançar detalhes, até porque no 

caso vertente deste último aspecto, 

penso que cabe talvez à direcção do 

clube explicar melhor este assunto. 

O que sei é que o Ferroviário de 

Quelimane tem certo orçamento 

para custear algumas despesas e 

creio que os empresários também 

deviam nos apoiar porque somos os 

únicos representantes da província 

da Zambézia. Tenho algum apoio 

mas as responsabilidades são acres-

cidas, temos apoio do governo e de 

alguns empresários locais. Como 

devem calcular, a subida do Ferro-

viário de Quelimane não é só do 

clube, mas sim de todos os amantes 

de futebol desta cidade e não só.

  Afinal de contas, o que aconte-

ceu no jogo contra o Têxtáfrica do 

Chimoio?

-O que aconteceu de verdade eu 

não sei explicar, porque o jogo esta-

va a decorrer muito bem na primei-

ra parte, mas já na segunda parte, 

o Têxtáfrica decidiu abandonar a 

partida alegando mau trabalho da 

equipa de arbitragem durante os 

primeiros 45 minutos. Esta justifi-

cação para mim é nula porque não 

constitui verdade,  um jogo de fute-

bol é regido por normas ou leis que 

devem ser cumpridas.

Acima de tudo, faltou responsa-

bilidade por parte dos jogadores 

que decidiram abandonar o jogo. 

Também penso que para além dos 

atletas a direcção do Textáfrica 

influenciou bastante para que os 

jogadores tomassem essa atitude 

errada.



23Savana 29-11-2013 PUBLICIDADE

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habi-
tat) é mandatado pela Assembleia-Geral da ONU para promover as cidades 
de forma social e ambientalmente sustentável. No quadro deste mandato o 
UN-Habitat em Moçambique implementa um programa multissectorial em 

-
cionais e internacionais. Na prossecução dos seus objectivos, o UN-Habitat, 

Analista de Administração e Finanças (NO-A)

Objectivo Geral
Sob a supervisão geral do Chefe de Programa e Conselheiro Técnico Princi-
pal do UN-Habitat em Moçambique, o/a Analista de Administração e Finan-

-

mantendo transparência rigorosa frente a seus doadores.

-
nal;

-
nham cabimento no âmbito das suas responsabilidades.

Competências 

-
ção e Finanças;

-
ministração e Finanças;

-

-
tituto de contabilidade reconhecido internacionalmente serão uma vanta-
gem; 

-
gem.

fernando.antonio@unhabitat.org dentro 
13 de Dezembro de 2013 ou atra-

Nota importante: O local de trabalho para esta vaga será na cidade de Ma-
puto e com períodos de deslocação a nível de todo o país. O período de con-
tratação será de 1 ano, renovável dependendo da disponibilidade de fundos 
e desempenho.
O UN-Habitat reserva-se ao direito de contactar apenas os candidatos pré-
-seleccionados.

ANÚNCIO DE VAGA
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Abdul Sulemane

A 
cidade de Maputo vai aco-

lher entre os dias 2 a 6 de 

Dezembro próximo, a 5ª 

edição do Festival de Dan-

ça - Plataforma Internacional de 

Dança Contemporânea. Conhecido 

como um dos maiores festivais de 

dança internacional que decorre no 

país, o evento junta coreógrafos, bai-

larinos e técnicos das diversas áreas 

da arte para uma interacção e troca 

de experiências.

O festival é organizado e produzido 

pela Iodine e tem como objectivo 

promover a dança contemporânea 

como expressão artística. Pretende-

-se também com o festival capacitar 

jovens coreógrafos através da forma-

ção e intercâmbio cultural, criando, 

desse modo, espaço de apresentação 

e diálogo entre bailarinos e coreó-

grafos nacionais e estrangeiros. 

A 5ª edição do Festival Kinani vai 

contar com companhias profissio-

nais de Moçambique, África do Sul, 

Portugal, Suíça, Bélgica e Senegal. 

Um total de 18 espectáculos serão 

apresentados nas salas do Teatro 

Avenida, Centro Cultural Franco 

–Moçambicano (CCFM), Museu 

Nacional de Arte e no espaço do 

prédio defronte do Ministério do 

Interior (prédio cuja construção está 

5ª edição do KINANI

interrompida e localiza-se na esqui-

na entre as avenidas 24 de Julho e 

Olof Palm). 

Para o dia da abertura oficial do 

festival, 2 de Dezembro, no Centro 

Cultural Franco-Moçambicano, se-

rão apresentados três espectáculos de 

abordagens diversificadas. Vão desfi-

lar em palco com a companhia do 

coreógrafo moçambicano Horácio 

Macuácua, exibindo a peça “Smile If 

You Can”; o coreógrafo Fatou Cissé, 

do Senegal irá apresentar “Regarde-

-moi Encore”; e a suíça PH Martin 

Schick subirá ao palco para dançar 

“Halfbreadtechnique”. 

Durante os cinco dias do Festi-

val Kinani, irão decorrer encontros 

abertos com objectivo de reflectir 

sobre as novas tendências e abor-

dagens da dança contemporânea, 

o diálogo intercultural que o poder 

desta manifestação artística traz nas 

sociedades, bem como a projecção 

de filmes de realizadores nacionais 

e estrangeiros. Por outro lado, serão 

apresentados workshops de dança 

contemporânea, laboratório de per-

formance e de desenhos e operação 

de luz. 

O 
Centro Cultural 

Franco Moçambica-

no acolhe o Festival 

Piano e Vinho de 27 

a 30 de Novembro corrente. 

Imaginado como uma delica-

da mistura de sabores, o menu 

dessa primeira edição com-

preende várias vertentes, reu-

nindo música, vinho, cinema, 

gastronomia, dança, workshop 

e debate. Desde as salas de es-

pectáculo até aos jardins, o fes-

tival espalha-se pelos espaços 

do CCFM, com uma grande 

concentração de talentos. 

Guillaume Le Bras, enólogo 

e director do laboratório de 

enologia Descombes (França), 

debruçará sobre a arte e a cul-

tura do vinho em França, com 

um enfoque especial sobre os 

vinhos da região Bourgogne. 

Domingos Soares, enólogo da 

Casa José Maria da Fonse-

ca falará dos vinhos da região 

Douro. Sem esquecer a Casa 

Pêssego, que estará nos jardins 

do CCFM com um stand de 

vendas de vinhos selecciona-

dos. 

O pianista argentino/brasileiro 

Pablo Lapidusas lançará em 

Maputo o seu novo projec-

to “Estrangeiro”, e o famoso 

dueto de Maria João e Mário 

Laginha trarão para Moçam-

bique o concerto “Iridescente”, 

em digressão pelo mundo des-

de o início deste ano. 

Maria João e Mário Laginha 

mantêm há mais de duas déca-

das um duo de invulgar cum-

plicidade. Resultado de uma 

encomenda feita pela Fun-

dação Calouste Gulbenkian, 

Iridescente demonstra, uma 

vez mais, o enorme talento e 

criatividade do duo. Depois de 

10 anos, Maria João, filha de 

mãe moçambicana, volta feliz 

a Moçambique. A.S 

Piano e Vinho...

Arrancaram esta segunda-

-feira, 25 de Novembro, as 

celebrações do 5º aniversá-

rio do Instituto Superior 

de Artes e Cultura (ISArC), sob o 

lema: Cinco Anos Por um Ensino 

de Artes e Cultura com Qualidade, 

cujas actividades irão decorrer até 

30 do corrente mês, nas instalações 

do ISArC, assim como no Auditó-

rio Municipal da Matola. 

Das actividades programadas, esteve 

agendado um seminário de Capaci-

tação Institucional em Elaboração 

de Projectos Artísticos e Culturais. 

Este evento, que decorreu de 25 a 29 

de Novembro corrente, nas instala-

ções do ISArC, visa contribuir para 

ISArC celebra cinco anos
o desenvolvimento de competências 

e habilidades requeridas pelas mo-

dernas técnicas de elaboração deste 

tipo de projectos, onde os facilita-

dores fornecerão subsídios para a 

elaboração de projectos artísticos e 

culturais visando o fortalecimento 

institucional do ISArC, e a capaci-

dade de captação de recursos junto 

de empresas, organismos nacionais e 

internacionais. 

Ainda no dia 25, no mesmo local, 

foi assinado um memorando de 

entendimento entre o ISArC e o 

Observatório de Políticas Culturais 

em África (OCPA). Para o dia 26 

de Novembro, terça-feira, dia do 

ISArC, esteve programada a aber-

tura do Festival Kulimar, que irá, 

também, decorrer nas instalações 

do ISArC até dia 30, sábado, do 

mesmo mês. Organizado pela As-

sociação dos Estudantes do ISArC 

em parceria com a Faculdade de 

Estudos da Cultura (FEC) e da Fa-

culdade de Artes (FA) do ISArC, o 

festival consistirá em apresentação 

de performance pelos estudantes do 

ISArC, em resultado da formação 

em matérias de concepção e criação 

artística, exibição de filmes, apresen-

tação de um bailado pelos estudan-

tes e dos resultados do intercâmbio 

Moçambique - Cuba, que consis-

tiram na aprendizagem de técnicas 

de artes performativas, bem como 

exposição de artes plásticas, feira de 

gastronomia e desfile de moda. A.S 

O 
saxofonista de jazz, Zé Ma-

ria, actua domingo, às 18 

horas, no Café Camissa, 

no Núcleo d’Arte em Ma-

puto. Para o concerto, o saxofonista 

conta com os préstimos de Samito 

Tembe na bateria e Alex Pedro na 

viola baixo. Zé Maria não se escusa 

a tocar com novos nomes desde que 

lhe pareçam criativos. É o que se vê 

pelo elenco que o acompanha. Este 

saxofonista é uma das figuras mais 

carismáticas do jazz moçambicano 

que reside no país. Com um reper-

tório que não se fixa nas coordena-

das mais restritas do jazz, Zé Maria 

invade outras áreas.

É um instrumentista multifacetado 

que desenvolveu um processo de 

pesquisa e estudo dos ritmos e ins-

trumentos do sul de Moçambique. 

A sua música se caracteriza pelo es-

tudo dos ritmos tradicionais e a sua 

recriação em novas sonoridades de 

afro-jazz tradicional, reflexo do va-

riado e multifacetado percurso de 

pesquisa realizada pelo compositor 

e pelas experiências com músicos de 

jazz de África, EUA e Europa. 

Os temas deste artista englobam 

jazz e tradicional influenciado pela 

base de percussão do norte de Mo-

çambique, “gosto de mexer vários 

instrumentos e tenho gosto especial 

pelos tons dos cantos do Centro e 

Norte do país. São de uma riqueza 

absoluta”, afirmou Zé Maria.

O multifacetado artista tem vindo 

a ganhar adeptos pela sua forma 

aventurosa e corajosa de viver o jazz. 

É um daqueles que fazem o jazz 

diferente, menos ortodoxo, mas em 

que se sente que há uma enorme 

formação de base e não uma vivên-

cia superficial das formas mais habi-

tuais de fazer jazz Post free.

É obvio que se trata de um saxofo-

nista seguro e inventivo. Zé Maria 

trabalha a manipulação tímbrica 

com grande mestria e o seu con-

trolo em matéria de composição é 

bem evidenciado. “A temática vai 

ser notável, o swing estará sempre 

presente. O que vai ser agradável 

para o público que se fizer presente 

no local de concerto”, frisa o saxofo-

nista.  A.S

Jazz no Núcleo D’Arte

Esta edição procura sensibilizar sobre a falta de espaços para espectáculos

A 
obra de pesquisa publicada 

em livro intitulada “O ra-

cismo na sua Perspectiva 

Sociológica e Psicológi-

Obra de Chissico 
nas Universidades 
americanas

suas mais variadas facetas. A obra 

está presente nas universidades de 

Havard, Yale, Columbia, Stanford, 

Illinois e Minnesota. AS
ca: Como o Mesmo 

se Manifesta a Nível 

Global e em Moçam-

bique,  da autoria do 

estudioso moçambica-

no Hermínio Chissico, 

figura nas bibliotecas 

de universidades ame-

ricanas.

Publicada em 2007, a 

obra aborda a proble-

mática de racismo na 

sua perspectiva socio-

lógica e psicológica, 

trazendo testemunhos 

directos e debates.  

Segundo apurámos, a 

obra foi solicitada por 

professores e alunos de 

prestigiadas universi-

dades americanas para 

pesquisa de assuntos 

sobre o racismo nas 
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Abdul Sulemane (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Mais uma vez, depois de uma temporada de ausência, volto a escre-

ver para o informal. Esta página é das que é preciso fazer alguma 

acrobacia mental para escrevê-la. Muitos acreditam que não têm 

capacidade para escrever para esta página do informal. Para tudo 

o difícil é iniciar. Vamos ao que interessa. Depois de ter inaugurado a fábrica 

de painéis solares, o Presidente da República, Armando Guebuza, inaugurou 

na passada segunda-feira o edifício do Tribunal Administrativo. O edifício 

foi concebido pelo arquitecto José Forjaz. O homem parece que gosta de 

inaugurar. Será que houve comissão na costrução do edifício? O que estraga 

o país é esta coisa de comissões.

Com a onda de raptos e a situação de instabilidade política que o país vive, 

a sociedade moçambicana continua à espera de ouvir e ter respostas plausí-

veis sobre essas duas questões que tanto a apoquentam actualmente. Todos 

esperam sempre ouvir os dirigentes da nação a falar dos assuntos que tanto 

os preocupam. Mas os políticos do nosso país parecem que não gostam de 

esclarecer os assuntos candentes da nossa bela pátria que alguns pretendem 

destruir. O silêncio mata. No meio de tanta polêmica misturada com corrup-

ção, até no Tribunal Administrativo, órgão considerado zelador e distante 

de práticas ilícitas, entrou nessa roda de usar dinheiro público sem a devida 

justificação. Quando vejo a foto em que o mano o PR conversa de forma sur-

surosa com o Machatine Munguambe, Presidente do Tribunal Administrati-

vo, questiono o que estarão a falar. Deviam falar para todos ouvirem. Sempre 

com segredos. Vamos lá ver como vai caminhar este tribunal em prol dos 

utentes. Depois de vencer as eleições para a presidência do Conselho Mu-

nicipal de Maputo, David Simango desta vez tem de mostrar mais trabalho. 

Agora numa conversa de corredor com a governadora da cidade de Maputo, 

Lucília Hama. Os munícipes querem mais trabalho. Os resultados das elei-

ções autárquicas são um cartão amarelo para o partidão. Se não mostrarem 

capacidade, o partido do galo vai abocanhar o lugar. O povo está atento.

Uma das mulheres que tanto respeitamos no nosso país é a Presidente da 

Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota. Quando aparece sempre tem 

algo para dizer. Ela é uma mulher incansável na luta pelos direitos humanos. 

Nesta imagem aparece com o jornalista do mediaFAX, William Mapote. 

Trocar um dedo de conversa com uma figura como a mama Alice é uma hon-

ra para qualquer um que preze pela dignidade do ser humano. Mas sabemos 

que alguns não gostam dela pela frontalidade. Se ela não tivesse essa frontali-

dade onde estariam muitos injustiçados deste país. A outra boa conversadora 

é a escritora Paulina Chiziane. Não imagino uma conversa entre as duas, 

Alice Mabota e Paulina Chiziane. Acredito que podem conversar prazerosa-

mente horas a fio. Elas têm dom para um diálogo afável e para reclamarem 

injustiças. Essas mulheres não admitem injustiças embora aconteçam. Por 

isso Rui Michel e Pedro Langa fixaram o olhar que nem conseguem fitar os 

olhos. É sempre uma honra ver essas mulheres guerreiras. Por isso sempre 

digo que amo todas as mulheres porque nasci de uma delas.  

Cartão amarelo para eles
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Diz-
se.

.. 
Diz-

se

Numa viagem e missão dis-

cretas, esteve em Maputo, 

semana finda, o antigo sub-

secretário americano para 

assuntos africanos, Chester Cro-

cker, para persuadir o presidente 

a encontrar outras formas de resol-

ver a actual tensão política e não a 

estratégia militar. 

Moçambique vive a sua pior crise 

política e militar desde a assinatura 

devido a confrontos entre o exérci-

to e homens armados da Renamo, 

sobretudo, no Centro do país, que 

culminaram com o desalojamento 

No entanto, a embaixada america-

na em Maputo não confirma a pre-

sença de Chester Crocker em Mo-

çambique. Foram nulos os esforços 

moçambicana, Edson Macuácua.

apurou, a delegação encontrou-

-se igualmente com Lourenço de 

-

des que tem feito a ligação entre o 

Emissário de Obama reuniu-se 
com Guebuza
-Chester Crocker veio persuadir o PR a não recorrer à força para 
resolver a actual tensão política   

-

várias análises comparativas entre o 

cenário moçambicano e angolano. 

Nas análises feitas desaconselhou-

-se completamente uma solução 

angolana, uma via muito defendida 

pela ala radical da Frelimo.

Chester Crocker jogou, no passado, 

papel bastante importante para o 

alcance dos acordos de Nova Ior-

-

Nos encontros com as persona-

lidades moçambicanas,  Chester 

Crocker estava na companhia de 

Quett Masire, antigo presidente do 

-

re tenha sido indicado ao nível da 

região no sentido de dar uma ima-

gem de que a preocupação não é so-

mente das autoridades americanas, 

mas também da região. Uma das 

-

tamento das negociações-diálogo 

Chissano é a integração de obser-

aceitou a entrada de observadores 

nacionais, mas recusa a integração 

de estrangeiros.

Manuel Bissopo  

o reaparecimento público repenti-

-

mo, Manuel Bissopo, não é mero 

acaso. Independentemente das vias 

e peripécias que usou para chegar 

a Maputo, a indicação é que Ma-

o pronunciamento público desta 

segunda-feira no âmbito da fren-

te diplomática em curso incluindo 

a chegada a Maputo de Chester 

Crocker.

da Renamo poderá reaparecer tam-

de contenção, tal como foi o pro-

nunciamento público de Manuel 

Bissopo, anteriormente conhecido 

por discursos incendiários e infla-

matórios. Todos estes aconteci-

parte da estratégia que levou Ches-

ter Crocker a Maputo. 

(Redacção)

depois do mais recente desaire eleitoral, eis que na “fábrica de 

-

-

nalistas em Mocuba ter sido dado pela “fábrica de sonhos irreali-

-

cuba estiveram bem ocupados nas horas seguintes. Kanimambo 

-

tes da Beira e Quelimane devem ter asas. Nos tempos, também a 

polícia disparava para o ar, mas havia sempre alguém a apanhar 

um vídeo feito em frente do palácio governamental que desmente 

-

panha eleitoral, nomeadamente para se tentar que a capital ma-

chefe de credenciais sindicalistas foi deslocado para Quelimane 

dos badalados cenários para a crise moçambicana se vir a verificar.

gringos contudo, saíram de Maputo sem saberem se a mensagem 

foi bem entendida. Na frente interna, os mediadores também es-

com barcos e o que vai ser feito com o resto do dinheiro que so-

Em voz baixa
-

-
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todas as sextas-feiras às 20h:30min com 
Fernando Lima e Leonardo Chaúque

Incorporada em Moçambique 

em Janeiro de 2012, a em-

presa de Seguros, Nico Vida, 

subsidiária da Nico Holdings 

Limitada, apresentou na última 

semana em público, alguns dos 

seus produtos alternativos para 

área de seguros em Moçambique. 

Estes, que são a base do seu com-

promisso enquanto nova no mer-

cado de seguros em Moçambique, 

constituem para a empresa o difer-

encial que irá proporcionar o seu 

crescimento no país. Actualmente, 

somente na capital moçambicana, 

a Nico Vida oferece pacotes de se-

guros geral, seguro de vida, seguro 

de administração de fundo de pen-

sões, em destaque para o seguro 

de vida em grupo, seguro de vida 

misto, seguro de poupança, seguro 

de protecção de crédito, seguro 

de funeral em grupo, e o seguro 

de poupança júnior, que oferece a 

oportunidade de um futuro mel-

hor para as crianças menores.

O Presidente do Conselho de Ad-

ministração da NICO Vida, Er-

Nico Vida assegura mais 
moçambicanos

nesto Nhavoto, garantiu no evento 

que a sua empresa está no país 

para responder às necessidades dos 

moçambicanos, as suas preocu-

pações, garantindo-lhes o mínimo 

de segurança possível. Oferecendo 

um serviço de seguros de vida, se-

guro infantil e financeiro, a Nico 

Vida Moçambique diz que está 

igualmente comprometida com 

os seus funcionários assim como 

também com jovens interessados 

na área, afirmando que irá apostar 

na formação destes para tornar o 

seu serviço único e de qualidade 

para os nacionais.

Com a sua sede em Maputo, a 

Nico Vida Moçambique tem 

como objectivo descentralizar os 

seus produtos para outras partes 

do país, assegurando mais moçam-

bicanos. 

A Nico Holdings Limitada, em-

presa mãe da Nico Vida, pre-

sente em Malawi, Zâmbia, Tan-

zânia, Zimbabwe, Uganda e agora 

Moçambique, é uma Organização 

de Serviços Financeiros virada 

para os negócios da Banca e Se-

A 
Associação Nacional 

de Jovens Empresários 

(ANJE), em parceria com 

o Instituto de Cooperação 

Empreendedorismo de Moçambi-

que (ICEM), realizou nos passa-

dos dias 22 e 23 do corrente mês 

a primeira Conferência Nacional 

de Empreendedorismo sob o lema 

“Tudo para você criar ou melhorar 

o seu negócio”.

A mesma era destinada a poten-

ciais empreendedores que procu-

rem oportunidades de negócio e 

formação, e que pretendem iniciar 

o seu negócio; empreendedores e 

empresários já estabelecidos, que 

pretendem desenvolver novos ne-

gócios, bem como ampliar negócios 

já existentes.

Esta iniciativa teve como objectivo 

a promoção de um debate de for-

ma a encontrar possíveis soluções 

locais para o empreendedorismo, 

olhando o presente com criativi-

dade e a repensar sobre os actuais 

modelos abandonando as ideias 

pré-concebidas de forma a inovar e 

ANJE e ICEM parceiros no empreendedorismo
de uma forma particular impulsio-

nar e contribuir para crescimento 

de Moçambique. 

Falando durante a abertura da con-

ferencia, o Presidente da ANJE, 

Flávio Quembo, afirmou que pelo 

facto de a essência do empreende-

rorismo em seres humanos poder 

estar codificado no seu DNA, não 

é justificável pela forma de aborda-

gem sobre o assunto em Moçam-

bique e remete a uma medida de 

escape para o desemprego ou a uma 

solução automática para a inclusão 

económica.

Quembo acrescentou ainda que a 

força de uma ideia mede-se pela 

sua abrangência e aceitação, assim 

como também pela eficácia das ac-

ções de suporte a essas ideias com 

vista a sua materialização uma vez 

que os assuntos relativos a promo-

ção e inovação do empreendedoris-

mo caracterizam-se pela particula-

ridade de serem multissectoriais e 

multidisciplinares.

NJE como uma associação dinâ-

mica e com vida adapta-se às ne-

cessidades do mercado empresarial 

guros, mas também com inves-

timentos na área da indústria de 

saúde, Shopping Centers e Imo-

biliária. A sua visão, enquanto 

prestador de serviços diferencia-

dos, é ser líder nas áreas em que 

trabalha, com maior atenção para 

área financeira e de seguros. Edson 
Bernardo

acompanhado de um vasto leque de 

soluções e já existe desde 2009. Por 

sua vez, o ICIM formou-se sen-

sivelmente há um ano e promove 

serviços e soluções personalizadas 

dirigidas à capacitação de talen-

to, desenvolvendo competências 

e atitudes através de programas 

inovadores, pioneiros e de elevado 

impacto, destinados a agentes de 

mudança social e empresarial. 

Nélia Jamaldine
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Cerca de 600 mil utilizado-

res da energia pré-paga ou 

Credelec podem desde esta 

segunda-feira comprar as 

recargas por telefone celular através 

do serviço do Banco Millennium 

bim para telemóveis denominado 

Millennium IZI.

Esta mobilidade surgiu através da 

assinatura de uma parceria entre a 

instituição bancária e a Electricida-

de de Moçambique (EDM). Esta 

iniciativa visa disponibilizar mais 

comodidade aos utilizadores do 

serviço Credelec Online da EDM 

desde que seja cliente do MIllen-

nium bim, de forma fácil e acessí-

vel para que se vejam reduzidas as 

enchentes nos postos de venda pré-

-pago. 

“Dotado de consideráveis recursos 

a nível tecnológico e humano, a 

EDM pretende através deste ser-

viço apoiar no desenvolvimento do 

país no que se refere a condições 

básicas de uma vida condigna aos 

Millennium bim com 
serviços de Credelec Online

moçambicanos, provando que de 

facto com Energia construímos o 

Futuro” disse o Presidente do Con-

selho de Administração da EDM, 

Augusto de Sousa Fernando.

Por seu turno, o Presidente do 

Conselho Executivo do Millen-

nium bim, Manuel Marecos Duar-

te, referiu que o banco é o primeiro 

revendedor da EDM para o Cre-

delec Online e que este projecto 

trará consigo um impacto sócio-

-económico. “A plataforma mobile 

banking é a primeira a integrar esta 

nova funcionalidade, mantendo a 

proximidade junto da população, 

investindo na inovação e demons-

trando resultados efectivos”, enfati-

zou Duarte.

O Millennium bim nasceu a 18 

anos e hoje para além deste novo 

serviço conta também com um le-

que inesgotável de serviços de uti-

lização bancária e pretende dentro 

de cerca de seis meses estender este 

serviço para todo o país. Nélia Ja-
maldine

É 
já no final desta semana que 

o Vodacom Moçambique 

Fashion Week começa a 

agitar a semana de moda na 

capital Moçambicana. Na sua nona 

edição, o VMFW, como a cada ano 

que transita, traz bastantes novida-

des e consigo as novas tendências 

dos tecidos e designers feitos pelos 

estilistas mais cobiçados da pra-

ça, assim como dos novos talentos 

que trazem ideias frescas, mais de-

sinibidas e actuais do movimento 

moda. De 28 de Novembro a 8 de 

Dezembro, Maputo irá ver desfilar 

novas marcas internacionais que se 

irão apresentar em Moçambique, – 

Marca Dourada, com 10 estilistas 

moçambicanos, Young Designers, 

Praia Morena, moda praia de ori-

gem Angolana, criada pela Ex-Miss 

Angola Micaela Reis, Melimar, uma 

marca que vai apresentar criações 

de três estilistas Young Designers 

Angolanos e finalmente a Domini-

qShop que, pela primeira vez, traz a 

Moçambique um conceito de moda 

XXL, porque a moda é para todos os 

tamanhos.

De Itália estarão presentes dois es-

tilistas, enquanto para o desfile Pan-

-Africano estão já confirmados oito 

grandes estilistas. Do panorama na-

cional marcam presença 14 estilistas 

estabelecidos e 26 Young Designers. 

O concurso MFW School conta 

com 35 participantes, seleccionados 

de entre um total de cerca de 60 ins-

crições. No MFW Kids, seis estilis-

tas irão apresentar as suas colecções 

para criança, uma oportunidade de 

mostrar a criatividade dos nossos es-

tilistas para os mais pequenos.

A energia, o stress, a agitação e o 

nervosismo por detrás desta pro-

dução irão fazer com que a cidade 

Maputo esteja a ser observada inter-

nacionalmente, sendo que VMFW 

A um pé da Semana de Moda 

tem alocado bastante olhares do 

mundo fora, na busca de novos ta-

lentos. Vasco Rocha, Director Geral 

da DDB Moçambique, afirmou na 

conferência de imprensa do lança-

Oficialmente lançada 

nesta segunda-feira 

em Maputo, a Cer-

veja da marca Core 

Premium Cider associa-se 

ao Mozambique Fashion 

Week (MFW) com o con-

curso de Young designers 

em que foram seleccionados 

para a final 10 dos 34 esti-

listas concorrentes.

Trata-se de uma parceria 

de dois meses entre as duas 

marcas e que através do 

concurso os young desig-

ners irão produzir modelos 

para o Verão 2014, com as 

melhores tendências e looks 

modernos e clássicos.

Segundo a Directora Co-

mercial da DDB, Christine 

Ramela, a referida parceria 

traz mais-valia ao trabalho 

Cidra CORE 
associa-se ao MFW

dos young, pois o vencedor 

torna-se em estilista estabe-

lecido e desta forma poderá 

prestigiar a moda e cultura 

do país nas grandes passare-

las da moda mundial.

Ramela acrescentou ainda 

que o vencedor dos young 

designers irá receber um 

prémio de sessenta mil me-

ticais. 

Questionado sobre a dura-

bilidade da parceria entre 

a Core Premium Cider e o 

MFW, o representante da 

marca, Francisco júnior, res-

pondeu que a parceria veio 

para ficar e pretende estar 

presente nas celebrações dos 

10 anos da marca MFW em 

2014.

Ao sabor do Core Pre-

mium Cider e sob o lema 

“Encontre-se”, a 9ª edição 

do MFW, à semelhança das 

edições anteriores, prima 

em relação aos participantes 

pela criatividade, ousadia, 

originalidade, atitude, irre-

verência, humildade, inova-

ção, força, profissionalismo, 

lealdade e solidariedade. 

Nélia Jamaldine

Com cerca de 90 

mil de clientes, 

a operadora de 

televisão digital 

StarTimes incrementou 

na sua grelha mais 20 

de canais aos anteriores 

36 totalizando 56 canais 

nas cidades onde opera.

Esta iniciativa tem como 

objecto proporcionar 

mais entretenimento aos 

seus utentes durante e 

depois da quadra festiva 

que se avizinha.

Segundo a Directora de 

Marketing da StarTi-

mes, Elsa Matula, a sua 

instituição procura sem-

pre promover de forma 

Startimes anuncia chegada 
de mais 20 canais

eficiente o progresso no seio 

da sociedade moçambicana, 

oferecendo frequentemente 

novos segmentos e produtos 

aos clientes.

Matula acrescentou ainda 

que a operadora de televi-

são digital possui um leque 

muito grande de subscrito-

res e que pelo crescente nú-

mero dos mesmos acre-

dita que os serviços são 

do agrado dos clientes.

A operar em Moçambi-

que desde 2011, a Star-

Times está presente 

nas cidades de Maputo, 

Matola, Beira, Nampu-

la, Nacala, Quelimane e 

Tete.

mento do VMFW, que este ano o 

Mozambique Fashion Week estará 

melhorado e em outro patamar, as-

sim como tem vindo a registar a cada 

ano que passa. Edson Bernardo

A 
MultiChoice procedeu, 

esta quinta-feira, ao lan-

çamento da Banda TV 

em exclusivo na DStv 

para os territórios de Angola e 

Moçambique, no âmbito da sua 

constante procura em alargar o 

conteúdo disponível aliado ao 

seu interesse em aproximar a pro-

gramação do público.

Disponível no canal 524 na plata-

forma da DStv e com uma emis-

são diária de 24 horas, a Banda 

TV pretende atrair todas as faixas 

etárias com a sua programação di-

versificada e a valorização do con-

teúdo local. Este será incremen-

tado com produções estrangeiras 

de qualidade no intuito de lhe 

oferecer o melhor entretenimento 

possível.

A BANDA TV dirige-se a uma 

audiência que preza o serão tel-

evisivo em família, valorizando 

conteúdos locais e o conhecimen-

to da actualidade angolana, mas 

igualmente apreciadora de bom 

cinema, telenovelas, reality-shows 

ou comédias.

Desde conteúdos matinais de ín-

dole informativa e de lazer, blocos 

de animação dirigidos ao público 

infantil ou programas de entreten-

imento para a faixa etária adulta, o 

tempo de emissão incorporará, por 

exemplo, telenovelas adolescentes 

ao final da tarde e em prime-time 

produções dirigidas ao público 

adulto.

Mais um canal 
angolano na DStv
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O debate durará no máximo duas horas, entre as 17:00 horas e as 19:00 horas.

Apresentação do orador:Carlos Henriques. Actualmente é o director executivo da 
MOZFOODS um grupo agrícola operando na área de produção e processamento de 
cereais, sementes e legumes destinados ao mercado interno e exportação.

O debate realiza-se na Universidade Politécnica, Av. Paulo Samuel Khamkomba (a 
seguir ao cruzamento com a Av. Amílcar Cabral em direcção ao Alto-Maé) no Audi-
tório sito no r/chão, ao lado da porta principal da Biblioteca Central (visível da rua). 

A sua presença é para nós um motivo de satisfação.

CARTAZ

O Observatório do Meio Rural (OMR) tem o prazer de o convidar a participar na 
sessão de debate dia 03 de Dezembro às 17:00 horas, que tem como tema a Cons-

--- PROGRAMA ---

O 
Canal de música Afri-

cana Channel O vai no 

final desta semana, dia 

30 de Novembro, apre-

sentar os Prémios de Música, 

Channel O Music Video Awar-

ds. Pelo reconhecimento que a 

música moçambicana tem além 

fronteiras, a presença de músi-

ca far-se-á sentir pela presença 

de algumas figuras da arena 

musical nacional neste grande 

evento. Já reconhecida interna-

cionalmente e com uma carreira 

musical bastante rica, Dama do 

Bling, a musa da música reggae, 

hip-hop e Rnb em Moçam-

bique, vai representar o país 

estando a  concorrer na catego-

ria de Melhor Vídeo da África 

Austral, com o vídeo da música 

“My Eish”. Este vídeo pelo seu 

Dama do Bling nos 
prémios da Channel O

sucesso já teve duas nomeações in-

ternacionais, sendo que a primeira 

foi para o Nigéria Video Music 

Awards.  Premiada nacional e in-

ternacionalmente, Dama do Bling 

foi convidada igualmente para este 

evento para subir ao palco para 

apresentar o vencedor do prémio 

da categoria Melhor Video Dan-

cehall. Edson Bernardo

O 
Tribunal Administrativo 

conta desde esta segunda-

feira, com novas e moder-

nas instalações para o seu 

funcionamento.

Trata-se do edifício-sede, localizado 

junto à praça da independência, na 

cidade de Maputo. Dispõe de seis 

andares e está orçado em 443,171 

milhões de meticais financiados via 

leasing bancário.

 

O novo edifício foi inaugurado pelo 

presidente da república, Armando 

Guebuza, que na ocasião assegurou 

que este investimento vai contribuir 

significativamente para melhorar as 

condições de trabalho dos magistra-

dos, dos funcionários, dos colabora-

dores e criam-se assim novas e jus-

tas expectativas sobre a elevação dos 

padrões de desempenho dos profis-

sionais da justiça. 

Para o Chefe de Estado, o facto das 

novas instalações concentrarem sob 

o mesmo tecto, as diversas unidades 

TA com nova sede em Maputo
funcionais do Tribunal Adminis-

trativo, coloca-se como uma vanta-

gem a explorar para aumentar a sua 

eficiência individual e institucional. 

“Estamos certos que estas con-

dições vão influir na redução dos 

factores que poderiam concorrer 

para os atrasos que ainda se veri-

ficam na administração da justiça 

com os decorrentes prejuízos para 

a reposição eficaz dos direitos dos 

cidadãos”, disse Guebuza.

Mais ainda, destacou que o TA 

tem um papel preponderante a de-

sempenhar na contínua melhoria 

do ambiente de negócios, para a 

atracção de investimentos públicos 

e privados, quer nacionais ou es-

trangeiros, pelo que tem certeza que 

o processo de descentralização que 

está a aproximar este órgão audi-

tor das contas do Estado dos locais 

dos investimentos vai continuar a 

desempenhar um importante pa-

pel no aumento dos volumes desses 

investimentos, que por sua vez vão 

contribuir na redução das taxas de 

desemprego.   

Por sua vez, o presidente do TA, 

Machatine Munguambe, destacou 

o crescimento que a instituição que 

dirige está a registar nos últimos 

cinco anos. 

Neste período, sete províncias ben-

eficiaram de novas instalações para 

o funcionamento dos Tribunais Ad-

ministrativos Provinciais com os re-

spectivos equipamentos, faltando as 

províncias de Gaza, Manica, Cabo 

Delgado e a cidade de Maputo. 

Segundo Munguambe, por forma a 

flexibilizar cada vez mais o trabalho 

desenvolvido pelo TA está em curso 

a reforma da legislação adminis-

trativa e um programa para certi-

ficação internacional dos auditores 

nacionais, facto que vai conferir 

mais pujança às acções desenvolvi-

das pelo TA. A.N

Dama do Bling
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