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ANÚNCIO DE VAGA

Um Coordenador/a de Projecto

Sete representantes da so-

ciedade civil, cinco da 

Frelimo, partido no poder, 

quatro da Renamo, prin-

cipal partido da oposição, e um do 

MDM, a terceira maior força po-

lítica do país, é a nova composição 

que o Governo e o movimento de 

Afonso Dhlakama acordaram para 

a Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), segundo afiançou ao SA-

VANA uma fonte envolvida no 

processo negocial em curso.

O entendimento em torno da nova 

composição da CNE assinala mais um 

passo visando acabar com a pior cri-

se política e militar que Moçambique 

atravessa, desde a assinatura do Acor-

do Geral de Paz (AGP), em 1992.

Dezenas de pessoas, entre civis e mi-

litares, morreram nos últimos meses, 

maioritariamente no centro do país, 

quando a tensão política por causa da 

lei eleitoral resvalou para confrontos 

entre homens armados da Renamo e 

as Forças de Defesa e Segurança, bem 

como ataques a alvos civis, que o Go-

verno atribui ao principal partido da 

oposição.

O novo “elixir” para a estabilidade foi 

“costurado” na sessão desta quarta-fei-

ra pelas delegações do Governo e da 

Renamo nas negociações que as duas 

partes vêm mantendo no Centro de 

Conferências Joaquim Chissano.

Com o acordo, a Renamo aumenta a 

sua presença na CNE em dois luga-

res, uma vez que detém dois assentos 

na actual composição do órgão, mas 

renuncia à paridade, que vinha exigin-

do, uma vez que fica com menos um 

representante do que a Frelimo e com 

mais quatro sobre o MDM.

O arranjo soa a estranho, tendo em 

conta que vê a sociedade civil incre-

mentar o peso no órgão, passando dos 

actuais três representantes para sete. 

Até recentemente, a Renamo nutria 

uma profunda fobia com a presença de 

representantes da sociedade civil, con-

siderando que a mesma está manietada 

pela Frelimo.

Por outro lado, a fórmula encontrada 

traduz uma espécie de regresso a um 

passado de maior partidarização da 

CNE, dado que os três partidos com 

assento parlamentar passam a contro-

lar 10 lugares na entidade, ficando a 

sociedade civil com sete.

Os dois magistrados, um do Ministé-

rio Público e um juiz, que integram a 

CNE, saem do órgão, de acordo com o 

entendimento alcançado.

Partidos no STAE
Em declarações à imprensa, os chefes 

da delegação do Governo, José Pache-

co, e da Renamo, Saimone Macuiane, 

afirmaram ter chegado a acordo para 

a integração de representantes de par-

tidos parlamentares no STAE, órgão 

operativo dos processos eleitorais em 

Moçambique.

De acordo com os dois responsáveis, as 

duas partes entenderam-se em relação 

à criação do posto de director-geral 

adjunto do STAE e na integração de 

representantes de partidos políticos 

parlamentares nos departamentos do 

organismo.

O acordo vai permitir que o STAE 

passe a contar com representantes da 

Frelimo e Renamo e do Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM), o terceiro maior partido mo-

çambicano.

Após o termo do debate sobre a lei 

eleitoral, as duas partes vão passar à 

discussão sobre o desarmamento dos 

homens armados da Renamo.

Tal como o SAVANA avançou na sua 

última edição, a sessão desta quarta-

-feira marcou a primeira presença dos 

cinco observadores nacionais escolhi-

dos pelas duas partes nas negociações 

à volta da crise política no país.

Na qualidade de observadores/me-

diadores, estiveram nesta quarta-feira 

no Centro de Conferências Joaquim 

Chissano o Bispo Dom Dinis Sengu-

lane, o professor Lourenço do Rosário, 

Padre Filipe Couto, Pastor Anastácio 

Chembele e o Sheik Saide Abibo. Gil-

les Cistac, que deverá actuar nas ques-

tões legais, não esteve presente. Abor-

dado pelo SAVANA, Cistac disse que 

ainda não recebeu um convite formal 

para participar no diálogo.

Confrontos em Gorongosa
O ambiente cordial no campo político 

contrasta com os acontecimentos no 

terreno militar. O Governo e a Rena-

mo têm-se multiplicado nos últimos 

dias em acusações sobre a origem de 

confrontos mais recentes, que se têm 

verificado na Serra da Gorongosa.

Na quinta-feira, as Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique (FADM) 

confirmaram ter lançado uma ofen-

siva contra posições da Renamo 

na Serra da Gorongosa, centro de 

Moçambique, alegando que a in-

vestida foi forçada pela necessida-

de de um “contra-ataque” a ações 

de homens armados do movimento. 

As escaramuças entre as FADM 

e os homens armados da Rena-

mo, no centro do país, conheceram 

nas últimas semanas um abranda-

mento, na sequência de avanços 

nas negociações entre o partido e o 

Governo em torno da lei eleitoral. 

Mas no último fim-de-semana, a Re-

namo, na voz de António Muchanga, 

porta-voz de Afonso Dhlakama, acu-

sou o exército de empreender uma 

ofensiva contra posições do movimen-

to na Serra da Gorongosa. Muchanga 

acusou o Governo de pretender matar 

o líder do partido, Afonso Dhlakama, 

que estará refugiado nas montanhas, 

desde que foi expulso do seu acam-

pamento na região por uma acção 

das Forças de Defesa e Segurança. 

Em conferência de imprensa, nesta 

quarta-feira, o director Nacional da 

Política de Defesa do Ministério da 

Defesa, Cristóvão Chume, confirmou 

a incursão do exército, justificando a 

mesma com um contra-ataque a acções 

dos homens armados da Renamo con-

tra posições das FADM em Gorongosa. 

“De forma frequente, os homens ar-

mados da Renamo aproximam-se das 

posições das FADM e disparam de 

forma intermitente, muitas vezes de 

longe, numa tentativa de perturbação. 

Os homens da Renamo têm tam-

bém atacado, quase diariamente, as 

colunas militares, que fazem o abas-

tecimento das posições do exército, 

colocando-se em situação de provocar 

baixas”, afirmou Cristóvão Chume. 

A ofensiva do exército, assinalou o 

director da Política Nacional de Defe-

sa, visa dissuadir os homens armados 

da Renamo de atacarem as FADM. 

“A última acção foi para demonstrar à 

Renamo que as FADM têm potencial 

para empreender uma ofensiva, caso se 

vejam sem alternativa”, adiantou Chu-

me.

Sete-cinco-quatro-um = A nova táctica para a paz em Moçambique

“Sorrisos” no Centro de Conferências não 
param tiros em Gorongosa
Por Ricardo Mudaukane

O 
Movimento Democrático de Moçambique 

(MDM) manifestou-se completamente 

contra a postura que tem estado a ser de-

monstrada pela Frelimo e pela Renamo no 

chamado “diálogo político” no Centro de Conferências 

Joaquim Chissano. 

A questão de fundo levantada pelo partido de Daviz 

Simango tem a ver com o facto de as duas formações 

políticas estarem a discutir de forma secreta e sozinhas 

assuntos que têm a ver com lei eleitoral a ser remetida 

à Assembleia da República (AR), quando se sabe que 

também o MDM está representado na chamada casa 

do povo. 

Para este partido, esta forma de agir põe em causa as 

leis da democracia, tendo em conta que a represen-

tação parlamentar que o MDM detém dá-lhe espaço 

para discutir taco-a-taco, as questões que deverão ser 

remetidas à AR. 

Entende ainda o partido de Daviz Simango que a for-

ma de agir do partido no poder e da Renamo pode 

estar a perseguir “interesses obscuros” que, no fim, irão 

beneficiar “única e exclusivamente” os dois grupos par-

tidários, deixando o grosso da população moçambica-

na sem participar no debate sobre a provável e futura 

lei eleitoral. 

“Assiste-se, segundo várias comunicações, a uma su-

posta revisão da Lei Eleitoral de modo bipolarizado, 

o que constitui uma tentativa firme de assalto ao pro-

cesso democrático, tendo em vista fins obscuros que 

seus promotores mantêm no segredo”, diz o MDM em 

comunicado. 

Mais, o MDM diz que a actual conjuntura, “artifi-

cialmente criada”, visa alcançar vantagens políticas 

previamente definidas, o que não pode ser aceite pelo 

partido que se sente com legítimo direito de participar 

no processo.

Nesta situação, o MDM promete “tanto barulho” no 

sentido de assegurar que os princípios democráticos 

sejam respeitados.

“Queremos com a participação ampla dos moçambi-

canos estar presentes nas eleições programadas, mas 

conscientes de que participamos nos debates em torno 

da revisão da lei eleitoral em curso, pois ela foi aprova-

da na sede da Assembleia da República sem secretismo 

e deve assim continuar a ser” , sublinha.     
(Redacção) 

MDM fala de pontapés à democracia
Consensos “à porta fechada” no diálogo entre a Frelimo e a Renamo

Professor Lourenço do Rosário,  Dom Dinis Sengulane e Padre Filipe Couto, três dos cinco observadores/mediadores do 
diálogo entre a Governo e Renamo 
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O 
relatório preliminar sobre 

a queda do avião das Li-

nhas Aéreas de Moçam-

bique (LAM), que ocor-

reu a 29 de Novembro passado, no 

território namibiano, provocando 

a morte de 33 pessoas, continua a 

dar que falar. Os operadores aére-

os, representados pela Associação 

Moçambicana de Operadores Aé-

reos (AMOPAR), consideram que 

o relatório preliminar não respeita 

as normas e recomendações básicas 

da Organização de Aviação Civil 

Internacional (ICAO).

Segundo um documento da or-

ganização a que o SAVANA teve 

acesso, as últimas manobras que 

o comandante do avião, Hermí-

nio Fernandes, efectuou estão em 

consonância com a operação de 

“descida de emergência”, constan-

tes do Manual da Embraer, não 

havendo ainda qualquer base para 

a conclusão a que o relatório pre-

liminar induz. O controverso rela-

tório preliminar aponta para uma 

“clara intenção” do comandante 

em provocar o acidente, o que le-

vou grande parte da opinião públi-

ca a equacionar a hipótese de um 

suicídio. Mas a AMOPAR, com 

dez membros com certificado de 

operadores em dia (LAM/MEX 

não foram incluídas no grupo de 

operadores que subscreveram o 

documento por se acharem parte 

integrante da investigação),  afirma 

que os procedimentos do piloto es-

tão de acordo com a actuação pre-

vista em caso de emergência. Pela 

importância do assunto e pelos 

detalhes técnicos nele contidos, o 

SAVANA não adopta a tradicional 

edição do documento e publica-o 

na íntegra para melhor compreen-

são dos argumentos apresentados 

pela organização. 

I - INTRODUÇÃO
No dia 29 de Novembro de 2013, 

uma aeronave das Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM), com o regis-

to C9-EMC, que efectuava a rota 

Maputo-Luanda, voo TM 470, 

despenhou-se em território da Re-

pública da Namíbia. No acidente 

pereceram todos os ocupantes.

Os Estados da “Ocorrência”, do 

“Registo” do domicílio do “Ope-

rador”, do lugar onde se deu início 

este trágico acidente (Botswana) e 

ainda os Estados de nacionalidade 

das vítimas, são todos membros da 

Organização da Aviação Civil In-

ternacional (ICAO).

II – NORMAS E RECOMEN-
DAÇÕES DA ICAO    
A ICAO, através das SARPS – 

Standards and Recomemded Prac-

tices – recomenda aos Estados 

membros que observem as Regras 

sobre a Investigação de Acidentes 

e Incidentes com Aeronaves, con-

forme se dispõe no Anexo 13 da 

Convenção de Chicago.

Nos termos do Anexo 13, à Re-

pública da Namíbia, Estado da 

Ocorrência do acidente, compete 

a responsabilidade de liderar a in-
vestigação, tendo a obrigação de 
convidar a República de Moçam-
bique, na qualidade de Estado do 
Registo da Aeronave e de domícilio 
do Operador (LAM) e outros in-
tervenientes relevantes, como seja 
o Estado do fabricante da aerona-
ve, a República do Botswana, en-
quanto Estado onde se pode obter 
informação por ter sido efectuado 
o último contacto da aeronave, as 
agências internacionais especializa-
das em aviação civil para contribuir 
em apoio técnico e pericial às perti-
nentes diligências.
Neste domínio, o anexo 13 esclare-
ce que a liderança da investigação 
do acidente compete à Direcção de 
Investigação de Acidentes Aéreos 
da Namíbia, órgão independente 
da Autoridade Aeronáutica da Na-
míbia.
Foi com base nesta conformidade 
legal que a República de Moçam-
bique, através do Ministério dos 
Transportes e Comunicações, no-
meou uma Comissão de Peritos,  
incluindo técnicos da sua Auto-
ridade Aeronáutica (Instituto de 

Aviação Civil de Moçambique – 

IACM) e da operadora aérea, para 

acompanharem e apoiarem na in-

vestigação deste acidente.

De acordo com o Capítulo 3 do 

Anexo 13 da ICAO, o “principal 

objectivo da investigação de um 

acidente ou incidente é o de pre-

venir (futuros) acidentes ou inci-

dentes. Não cobrem esse objectivo 

actividades que visem apurar culpas 

ou responsabilidades”.

Este postulado da legislação ae-

ronáutica internacional também 

consta da lei da aviação civil mo-

çambicana (nº 1 do artigo 49 da Lei 

nº 21/2009) e do número 12.03.1 

da “Mozambique Civil Aviation 

Regulations (MOZCARS PART 

12)”.  

Relativamente à investigação, o 

Anexo 13 da ICAO faz outro tipo 

de recomendações no seu Capítu-

lo 5, nomeadamente o direito de o 

Estado da Ocorrência poder dele-

gar parte ou a totalidade da inves-

tigação a outro Estado, bem como 

os procedimentos a seguir durante 

a mesma, tais como a nomeação 

do investigador-chefe e designação 

das suas funções e responsabilida-

des, a forma de apurar o conteúdo 

das “caixas negras”, exames autop-

siais, em particular dos tripulantes 

da aeronave e ainda dos seus per-

fis clínicos, forma de coordenação 

com as autoridades judiciais, não 

tornar acessível ou pública infor-

mação relativa a declarações que 

lhe forem prestadas por testemu-

nhas, comunicações havidas entre 

pessoas que tenham estado en-

volvidas na operação da aeronave, 

informação médica ou privada das 

pessoas envolvidas no acidente ou 

incidente, gravação e transcrições 

de voz da cabine (“cockpit”), gra-

vações ou transcrições das comu-

nicações com o controlo de tráfego 

aéreo e opiniões expressas sobre a 

análise da informação, incluindo a 

informação proveniente das “caixas 

negras”.

Ainda nesse Capítulo 5, dispõe-

-se sobre os direitos que assistem 

aos participantes de outros Esta-

dos, tais como o acesso ao local do 

acidente, exame dos destroços, ob-

tenção de testemunhos e sugestão 

de questões a investigar, acesso e 

recepção de cópias de todos os do-

cumentos pertinentes, participação 

na audição e transcrição das “caixas 

negras”, participação em reuniões 

de análise sobre o que foi identifi-

cado a respeito das causas e reco-

mendações a serem feitas.

Sobre a elaboração de relatórios, o 

Anexo 13 da ICAO, no seu Capí-

tulo 6, é peremptório e estabelece o 

que passamos a transcrever:

“Os Estados não devem fazer cir-

cular, tornar público, dar acesso a 

qualquer relatório preliminar, mes-

mo que seja só parte dele, ou quais-

quer documentos obtidos durante 

a investigação de um acidente ou 

incidente, sem o expresso consen-

timento do Estado que conduz a 

investigação, a menos que tais re-

latórios ou documentos já tenham 

sido tornados públicos por este úl-

timo Estado”.

Contrariando o estipulado pela 

ICAO, a Autoridade Aeronáutica 

de Moçambique (IACM), por duas 

vezes, tornou pública informação 

relacionada com este acidente, a úl-

tima das quais a 21 de Dezembro 

de 2013. 

Sabe-se, porém, que só em 09 de 

Janeiro de 2014 é que a Namíbia, 

o Estado de Ocorrência, divulgou 

o chamado Relatório Preliminar, 

com data de 18 de Dezembro de 

2013, não fazendo menção sobre a 

sua competência em liderar e tor-

nar pública qualquer informação 

relativa à investigação do acidente 

aéreo.

O Capítulo 7 do Anexo 13 da 

ICAO, onde são feitas as reco-

mendações sobre a elaboração do 

Relatório Preliminar (ADREP) 

indica que o mesmo seja dado a 

conhecer aos Estados participan-

tes e à ICAO, sem fazer qualquer 

referência sobre a necessidade de o 

tornar público.

Não há indicação no Anexo 13 

que faça referência à obrigação do 

Estado de Registo ou do Domi-

cílio do Operador da aeronave de 

tornar pública uma investigação de 

acidente ainda em curso que tenha 

tido lugar noutro Estado. Note-se 

que o Apêndice D do Anexo 13 

chama a atenção para o facto de a 

identificação prematura de causas 

de acidentes poder afectar a inves-

tigação no local destes.

III – RELATÓRIOS 
Segundo o que foi divulgado pela 

Autoridade Independente de In-

vestigação de Acidentes Aéreos da 

Namíbia, em resultado da leitura 

das “caixas negras”, em particular 

aquela que registou os procedi-

mentos técnicos, verificou-se que 

a queda da aeronave teve início 

encontrando-se o Comandante na 

cabine de pilotagem (“cockpit”) da 

aeronave, tendo o co-piloto, nessa 

altura, ausentado-se (voluntaria-

mente) para os lavabos.

O que não se percebe e consta do 

Relatório Preliminar, contradito-

riamente, é que o Comandante 

realizou procedimentos antes do 

despenhamento, com vista a evitá-

-lo, tais como:

 1 – Accionou manual-

mente o selector de altitude por 

três vezes, de 38.000 pés para uma 

altitude de 592 pés (abaixo do nível 

do solo);

 2 – Accionou manual-

mente o selector de potência e au-

tomaticamente as manetes de po-

tência reduziram (a potência) para 

o regime de relantim;

 3 – Manualmente accio-

nou várias vezes, até ao máximo 

previsto, para permanecer na velo-

cidade máxima do limite de opera-

ção (Vmo);

 4 – Accionou a abertura 

dos spoilers (superfícies de resis-

tência aerodinâmicas), os quais se 

mantiveram nessa posição até ao 

final da gravação dos parâmetros.

Sem que o Relatório Preliminar o 

identifique, os procedimentos supra 

mencionados constam do Manual 

dos Procedimentos Operacionais 

Standard das aeronaves Embraer 

170/175 e Embraer 190/195, equi-

padas com motores da série CF34-

-8E e CF34-10E, “operando com 

certificação ANAC, FAA, EASA/

JAA e TCCA”, com data de 10 de 

Dezembro de 2003 e revisto a 18 

de Dezembro de 2009. 

Na Secção 3 deste Manual, blo-

co 3-25, nas páginas 13 a 18, são 

descritas as instruções sobre Pro-

cedimentos a efectuar em Descida 

de Emergência com o Piloto Au-

tomático Accionado (pag.15), e 

que correspondem ao que vem no 

Relatório Preliminar, como tendo 

sido executado pelo Comandante 

da Aeronave.

Aliás, o Relatório Preliminar reco-

nhece que o Comandante da aero-

nave tinha “conhecimento dos sis-

temas automáticos do avião”, sem 

porém esclarecer nas suas “con-

clusões” o que entende por “clara 

intenção” do piloto, ao identificar 

que este enfrentou uma situação 

de emergência ainda por esclarecer 

pela investigação. Talvez por isso, o 

Relatório Preliminar conclua indi-

cando que “a razão para todas estas 

acções é desconhecida e a investi-

gação prossegue”. 

De acordo com o Manual da ae-

ronave, houve uma “Descida de 

Acidente aéreo com o voo da LAM continua a dar que falar 

Normas e recomendações básicas da ICAO 
não foram observadas, diz AMOPAR 

Acidente com o voo da LAM continua a dar que falar
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Emergência” com recurso ao Piloto 

Automático. Ou seja, o Piloto Au-

tomático aceitou e cumpriu com 

os procedimentos feitos pelo pilo-

to para uma situação de EMER-

GÊNCIA, que não é identificada 

pelo Relatório Preliminar. Tanto 

assim que o Manual de Procedi-

mentos Operacionais da aeronave 

chama a atenção para durante uma 

situação de descida emergência os 

pilotos deverem comunicar entre si 

para “identificar uma possível inca-

pacitação” de qualquer deles, ques-

tão que não pode ser verificada por 

ausência do co-piloto.

Com a garantia de que “a investi-

gação prossegue” e face a ilações de 

todo o tipo que o Relatório Preli-

minar provocou junto do público 

interessado, é necessário que se ga-

ranta o cumprimento das recomen-

dações do Anexo 13 da ICAO, em 

particular do seu Capítulo 6, que 

define quais os passos da investiga-

ção para se poder fazer uma análise 

criteriosa, com vista ao apuramento 

das prováveis causas do acidente.

Só para elucidar, o Capítulo 6 diz 

que o Relatório Final não deve ser 

elaborado antes de serem recebidos  

“comentários consubstanciados da 

parte dos Estados envolvidos na in-

vestigação, até 60 dias após o terem 

recebido”.

Como qualquer outro Relatório 

Preliminar, e pelo curto espaço de 

tempo em que foi elaborado, ele 

não se debruça sobre importantes 

questões relacionados com este voo, 

mesmo antes de a aeronave se des-

penhar.

Segundo recomendação da ICAO, 

torna-se necessário investigar este 

acidente para além do local onde a 

aeronave se despenhou parcialmen-

te ou na sua totalidade. 

A leitura das “caixas negras” é ape-

nas uma parte do processo inves-

tigativo. Até aqui, apenas a caixa 

contendo as gravações de voz foi 

completamente descodificada, fal-

tando interpretar mais de um mi-

lhar de parâmetros técnicos que a 

outra caixa contém.

Reveste-se de grande importância 

para a ICAO conhecer outras im-

portantes questões, nomeadamente 

sobre a “história do voo”, a identi-

ficação completa dos passageiros, 

para além das suas nacionalidades 

e profissões, por exemplo, se todos 

fizeram migração em Maputo, se 

de entre eles não haveria alguém 

sofrendo de perturbações mentais, 

quais eram os seus registos cri-

minais, etc., bem como sobre que 

tipo de destruição sofreu a baga-

gem embarcada na aeronave e se 

nela haveria materiais inflamáveis 

ou explosivos, ou ainda sobre a 

existência, ou não, de testemunhas 

oculares que na zona fronteiriça do 

Botswana com a Namíbia reporta-

ram que viram objectos fumegantes 

caindo do céu, só para enumerar 

alguns exemplos necessários à in-

vestigação.

Também se torna necessário apu-

rar toda a “pertinente informação 

a respeito de cada membro da tri-

pulação, incluindo a sua idade, va-

lidade das licenças, qualificações, 

verificações obrigatórias...”, ou seja, 

se algum deles revelou problemas 

clínicos nas suas inspecções médi-

cas, se a emissão das suas licenças 

obedeceu à legislação aeronáutica 

nacional em vigor, ou se cumpriram 

com as inspecções/verificações re-

gulares práticas, ou em simulador, 

para poderem operar a aeronave de 

forma eficiente e segura.

A inclusão da situação meteoroló-

gica durante o voo e quando ini-

ciou a “Descida de Emergência” 

com o Piloto Automático ligado 

é igualmente relevante, como o é 

a informação sobre ajudas à nave-

gação disponíveis no seu percurso, 

comunicações, etc.

Para além destas, não menos im-

portante é o conhecimento da 

descrição exacta dos tempos em 

que se iniciou a Descida de Emer-

gência relativa à saída do co-piloto 

da cabine de comando, tempo em 

que foi efectuado cada procedi-

mento dessa descida, se a aerona-

ve atingiu a altitude de segurança 

conforme previsto no seu Manual 

de Voo, qual foi a sua razão de des-

cida antes e depois de os “spoilers” 

(superfícies de resistência aeronáu-

tica) terem sido accionados, se os 

sistemas electrónicos e hidráulicos 

funcionaram dentro do previsto, se 

houve problemas eléctricos, por que 

o APU (Unidade Auxiliar de Ener-

gia) estava ligada, porque a porta de 

acesso à cabine se manteve fechada, 

quando existem formas de abri-la,  

bem como qual foi a “atitude” do 

piloto na descida de emergência e 

a da aeronave  no momento de em-

bate com o solo.

O local onde a aeronave se despe-

nhou, distribuição dos componen-

tes dispersos da mesma, estado em 

que ficou a cabine (cockpit), indica-

dores sobre o seu painel de instru-

mentos e registo do que marcavam 

no momento de embate, existência 

ou não de indicadores sobre a ocor-

rência de uma despressurização 

anterior ou posterior à Descida de 

Emergência, elaboração de mapas 

sobre a sua localização no terreno, 

tipo de incêndio que ocorreu du-

rante e/ou após a queda, fazem par-

te de uma longa lista de questões a 

tomar em consideração a partir do 

que a ICAO recomenda.

Estas são importantes questões a 

apurar, o que tornará obrigatório 

o recurso a um simulador de voo 

deste tipo de aeronave efectuado 

por especialistas e observado por 

comandantes do operador da aero-

nave com experiência nesta rota. 

RESUMINDO
Não foram observadas neste caso 

as normas e recomendações básicas 

da ICAO sobre a divulgação, con-

teúdo e procedimentos relativos ao 

Relatório Preliminar da investiga-

ção.

O comandante do avião efectuou, 

como aliás descreve o próprio Re-

latório Preliminar, as manobras e 

acções constantes do Manual da 

Embraer sobre como agir em si-

tuação de emergência para evitar o 

desastre, não havendo ainda qual-

quer base para a conclusão a que o 

Relatório Preliminar induz. 

Há ainda muito a investigar e só 

depois de tudo o que ficou acima 

descrito e muito mais a ser apurado 

é que se podem chegar às conclu-

sões sobre as causas que levaram à 

queda da aeronave EMBRAER das 

Linhas Aéreas de Moçambique.

Maputo, Fevereiro de 2014
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O 
sector manufactureiro de 

Moçambique encontra-

-se de rastos e incapaz de 

tirar benefício do cresci-

mento económico que o país tem 

estado a  registar nos últimos anos, 

refere o Inquérito às Indústrias Ma-

nufactureiras 2012 (IIM 12).

O estudo incidiu sobre 761 peque-

nas e médias empresas de produtos 

manufacturados, de sete das 11 pro-

víncias moçambicanas, e foi realiza-

do pelo Ministério da Planificação 

e Desenvolvimento (MPD), Con-

federação das Associações Econó-

micas de Moçambique (CTA), bem 

como Universidade de Copenhaga, 

da Dinamarca.

Entre as várias constatações, o rela-

tório trilateral refere que a produ-

ção no domínio das manufacturas 

estagnou desde 2006 e tem sido 

incapaz de tirar partido do cresci-

mento do Produto Interno Bruto 

(PIB), que andou entre sete a oito 

por cento, ao longo do período ana-

lisado.

“A produção manufactureira em 

Moçambique não parece ter au-

mentado desde 2006, de acordo 

com algumas medidas usadas na 

pesquisa. Os índices de produção 

das pequenas e médias empresas 

não acompanharam o crescimento 

da economia, que se situou entre 

sete a oito por cento, nos últimos 

anos”, diz o documento.

“A produção desse tipo de empresas 

tem-se arrastado bem atrás do agre-

gado total da economia do país”, 

enfatiza-se no relatório

Queda nos investimentos
De acordo com o IIM 12, o núme-

ro de pequenas e médias empresas 

do sector manufactureiro que tem 

logrado realizar investimentos caiu 

de 67 por cento, em 2006,  para 56, 

em 2012. 

Passados mais de 20 anos após o 

fim da guerra civil, com a assinatura 

do Acordo Geral de Paz (AGP), a 

indústria manufactureira emprega 

apenas 2,8 por cento de mão-de-

-obra e tem crescido a taxas extre-

mamente baixas comparativamente 

com outros vectores da economia 

nacional, diz o estudo.

Os recursos humanos, assinala o 

documento, foram particularmente 

afectados pela queda de investi-

mentos sentida no período estuda-

do.

“Mais estudos são necessários para 

compreender a evolução da pro-

dutividade nas pequenas e médias 

empresas, uma vez que os ganhos 

de produtividade nas empresas ma-

nufactureiras deve ser um objectivo 

primordial na promoção de uma 

base produtiva forte e alargada”, 

frisa o relatório.

A pesquisa sublinha que apenas três 

por cento das empresas analisadas 

se dedicam às exportações, uma in-

suficiência que tem um efeito pena-

lizador sobre o tecido empresarial 

em causa, dado que o contacto com 

os mercados exteriores gera bons 

indicadores de desempenho em vá-

rios aspectos.

Sector das manufacturas está de rastos em Moçambique

“Nota-se um agudo desconhe-

cimento de potenciais mercados 

por parte de companhias não ex-

portadoras, desconhecimento que 

cerceia a apetência pelo mercado 

internacional. Isto significa que 

devem ser dinamizados esforços no 

sentido da internacionalização do 

tecido empresarial local, nomeada-

mente, através da acção do Institu-

to para a Promoção de Exportações 

(IPEX)”, lê-se no IIM 12.

As empresas ouvidas no estudo 

manifestaram preocupação com o 

quadro normativo do sector alfan-

degário, bem como com os níveis 

de corrupção associados à área 

aduaneira.

“Isto significa que os operadores 

sentem imensas dificuldades na 

relação com o serviço aduaneiro, o 

que impõe uma acção visando ca-

talisar o tecido empresarial virado 

à exportação”, destaca-se no docu-

mento.

a ios as iantes
A análise focou igualmente a pro-

blemática do salário mínimo na-

cional. 

Diz que o ritmo de crescimento 

do ordenado mais baixo permitido 

em Moçambique pode asfixiar as 

pequenas e médias empresas, dado 

que cresce muito acima do nível de 

inflação que se tem registado no 

país.

“O salário mínimo aumentou 115 

por cento, entre 2006 e 2012, en-

quanto o nível de preços aumentou 

60 por cento no mesmo período. 

Ficou demonstrado que o salário 

mínimo está acima do valor médio 

acrescentado por cada trabalhador 

no sector informal das micro-em-

presas” aponta o IIM 12.

Dada a importância do salário mí-

nimo no país, as autoridades devem 

evitar uma política salarial sancio-

natória para as pequenas empresas, 

face à estagnação do sector produ-

tivo analisado.

Ainda sobre o perfil das empre-

sas manufactureiras que actuam 

em Moçambique, o inquérito diz 

que são muito pequenas, empre-

gam menos de 10 trabalhadores e 

produzem bens relativamente ho-

mogéneos, através de tecnologias 

básicas. 

Fornecem a sua produção a entida-

des privadas localizadas nas áreas 

em que actuam e não tem capaci-

dade de diversificação da produção.

“É criticamente importante que 

Moçambique promova o desen-

volvimento do pequeno tecido em-

presarial, mas é fundamental que se 

invista na atracção das médias em-

presas. A esse respeito, a projectada 

Zona Económica Exclusiva de Na-

cala pode jogar um papel prepon-

derante”, destaca o IIM 12.

O estudo demonstrou que as gran-

des empresas também têm poten-

cial para criar “bons empregos”, 

uma vez que proporcionam melho-

res salários, mais benefícios e maior 

estabilidade laboral.

“Dado que não se constatam gran-

des índices de estabilidade laboral 

nas pequenas empresas, parece que 

um foco unilateral neste tipo de 

unidades não se justifica”, salienta 

o documento.

O estudo analisou também as ca-

racterísticas do pessoal de topo nas 

empresas manufactureiras moçam-

bicanas, relacionando esse parâme-

tro com a capacidade de geração de 

empregos nas pequenas empresas.

Nessa perspectiva, o inquérito frisa 

que critérios de emprego de gesto-

res não assentes em etnias, combi-

nados com a presença de recursos 

humanos de topo com formação 

no estrangeiro, estão correlaciona-

dos com o potencial de criação de 

emprego. 

– aponta Inquérito às Indústrias Manufactureiras

Por Ricardo Mudaukane
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Munícipes de Gurué, 

norte da Zambézia, re-

cusaram o seu voto ao 

candidato da Frelimo, 

Jahanquir Jussub Hussein.

Em Setembro de 2013, residentes 

de Gurué disseram, num encontro 

com a Primeira-dama, Maria da Luz 

Guebuza, que não iriam votar no 

candidato Jahanquir por este não ser 

a pessoa ideal para conduzir os seus 

interesses. Até à data da sua indica-

ção como da candidato da Frelimo, 

Jahanquir era D.J. da discoteca Cine 

Gurué. Também geria o bar onde 

funcionava a discoteca de Gurué.

A indicação de Jahanquir não saiu 

das bases, mas sim da direcção má-

xima da Frelimo, facto que irritou os 

frelimistas residentes em Gurué.

Assim, o MDM e o seu candidato 

Orlando António Janeiro venceram 

a repetição da eleição realizada este 

sábado, 8 de Fevereiro.

O MDM e o seu candidato tiveram 

7.812 votos contra 6.385 do candi-

dato da Frelimo. Em termos per-

centuais, o MDM e o seu candidato 

obtiveram 55% do total dos votos 

expressos contra 45% da Frelimo e 

do seu candidato.

O me da vit ria 
Na esplanada da barraca onde Or-

lando Janeiro desenvolve suas acti-

vidades comerciais, mesmo na sua 

residência, no bairro da Escola Se-

cundária, Bloco 2, arredores da cida-

de de Gurué, Daviz Simango e mais 

três colaboradores, nomeadamente: 

Luís Boavida, secretário-geral do 

partido, Agostinho Ussore, deputa-

do e membro do Conselho Nacional 

do MDM e a assessora jurídica de 

Simango, munidos de computadores 

portáteis, tentam compilar os re-

sultados das eleições autárquicas da 

terceira maior cidade da Zambézia.

Quando eram 23:00 horas, do sába-

do, das 49 mesas já tinham sido apu-

Gurué: chegou a vez do MDM
e to de Rau  enda e fotos de nt nio efanias

radas 46 e a vantagem do MDM e 

do seu candidato superava mil votos. 

Pouco antes das zero horas, Lucas 

José, chefe de Gabinete de Imprensa 

do STAE, anuncia resultados preli-

minares que confirmavam a vitória 

do MDM e do seu candidato.    

Orlando Janeiro António, 45 anos 

de idade, comerciante, casado e pai 

de sete filhos era baptizado como o 

novo edil de Gurué. 

No exterior, o barulho era ensur-

decedor. Dezenas de apoiantes do 

MDM gritam Orlando Janeiro...

Orlando Janeiro... e queriam mar-

char sobre a cidade para celebrar a 

vitória, mas Daviz disse que só ha-

veria marcha no dia seguinte para 

evitar excessos e dar oportunidade à 

polícia de atirar contra os membros 

do MDM.

A festa do MDM foi no domin-

go, dia 9, depois da CNE ao nível 

de Gurué anunciar os resultados 

do apuramento intermédio. Após a 

marcha, o candidato vencedor e a es-

posa rumaram juntamente com Da-

viz Simango para a cidade da Beira, 

onde vão assimilar as primeiras li-

ções de governação. 

sten o 
No dia da votação, o MDM insis-

tiu em denunciar o “movimento de 

pessoas estranhas” junto às mesas de 

voto, mesmo sem estarem credencia-

das como delegados ou outras fun-

ções formais. 

Particularmente visado foi Carlos 

Cauio, um dos assessores da ban-

cada da Frelimo e da presidente da 

Assembleia da República, Verónica 

Macamo. 

Carlos Cauio, acompanhado de al-

guns agentes do SISE, foi visto em 

algumas escolas onde decorria o pro-

cesso de votação.

Cauio esteve também presente no 

Comando Distrital da Polícia da 

República de Moçambique em Gu-

rué, para intermediar a libertação da 

assessora da ministra da Justiça, Fer-

nanda Moçambique, quando para ali 

foi conduzida depois de ter sido en-

contrada em flagrante delito a tentar 

introduzir boletins de voto a favor 

do candidato da Frelimo.   

Fernanda Moçambique foi encon-

trada no posto de votação montado 

na Escola Primária de Magar-Pro-

jecto, cerca de três quilómetros do 

centro da cidade de Gurué tentando 

introduzir votos a favor do candida-

to da Frelimo.

Moçambique, que vinha na compa-

nhia do director provincial da Justi-

ça da Zambézia, foi violentamente 

espancada por jovens apoiantes do 

MDM e não aconteceu o pior graças 

à rápida intervenção da polícia.

No entanto, o partido Frelimo diz 

que ainda não foi informado sobre 

“o caso Fernanda Moçambique”.

Questionado, telefonicamente, na 

tarde desta terça-feira pelo SAVA-

NA, o porta-voz do partido Frelimo, 

Damião José, negou fazer comen-

tários aprofundados em relação ao 

assunto, tendo prometido falar com 

alguma profundidade e detalhe na 

tarde desta sexta-feira, depois de co-

lectar informação no terreno.     

Segundo a oposição, os “estranhos” 

tinham a missão de intimidar os 

eleitores e tentarem encorajar a mili-

tância partidária para o voto, dada a 

tradicional abstenção nos exercícios 

autárquicos. 

Apesar da azáfama dos “estranhos” e 

as mobilizações pós-campanha elei-

toral, as urnas andaram às moscas e a 

abstenção ficou nos 58%. 

Segundo a CNE, para a votação de 

Gurué foram inscritos 36.672 elei-

tores. Desse grupo apenas 15.114 é 

que foi votar e 21.558 optou por não 

ir às urnas.

Já na eleição de Novembro passa-

do, apenas 39% dos eleitores é que 

se tinha feito às urnas e 61% tinha 

optado pela abstenção.

Reac es dos candidatos 
Em declarações ao SAVANA, o can-

didato vencedor disse que a vitória 

não era sua mas sim dos munícipes 

de Gurué e que tudo faria para não 

defraudar as espectativas destes.

No leque das prioridades, o nosso 

entrevistado indicou a melhoria do 

sistema de abastecimento de água 

que neste momento funciona de for-

ma deficitária, deixando milhares de 

munícipes privados deste precioso 

líquido.            

Prometeu melhorar a rede viária, o 

sistema de saneamento, combater a 

erosão para além da promoção de 

iniciativas de emprego para jovens.

Por sua vez, Jahanquir Hussein, 

candidato derrotado, disse que a de-

mocracia e os munícipes de Gurué 

é que foram os grandes vencedores 

da eleição.

Pediu ao vencedor para ser “escravo” 

das suas promessas eleitorais, pro-

curando soluções para os múltiplos 

problemas que apoquentam os mu-

nícipes locais.

Entende Jahanquir que em demo-

cracia é preciso respeitar a vontade 

das massas, enquanto agentes de 

promoção de mudanças e transição. 

Diz que está pronto a colaborar com 

o candidato vencedor porque, como 

munícipe de Gurué, também deverá 

contribuir no seu desenvolvimento

Polícia 
Por várias vezes, a polícia, sobretu-

do a Força de Intervenção Rápida 

(FIR), tem sido instrumentalizada e 

usada pela Frelimo para actuar a seu 

favor em detrimento de outras forças 

políticas perante um olhar apático 

dos órgãos eleitorais.

Depois do espectáculo protagoniza-

do pela polícia na eleição intercalar 

de Inhambane, em Abril de 2012, 

bem como nas eleições autárquicas 

de 20 de Novembro, sobretudo em 

Quelimane onde foram baleadas 

mortalmente várias pessoas, sobre-

tudo jovens do MDM, temia-se que 

em  Gurué a polícia fosse usada para 

intimidar membros de outros parti-

dos, permitindo falcatruas e conse-

quentemente a fraude. Mas a polícia 

surpreendeu e mostrou civismo.

Durante todo o processo, a polícia 

manteve-se longe das urnas e a uma 

distância permitida por lei.

No final do dia, quando as equipas 

de choque do MDM se aproxima-

vam aos postos de votação para con-

trolar o processo, as forças policiais 

pautaram por negociar com os jo-

vens para não perturbar o trabalho 

dos membros das mesas de voto.

PJ elogia o processo 
O processo de votação na eleição 

de Gurué decorreu num ambiente 

de civismo e ordem, o que veio re-

forçar os pilares com que se está a 

construir a democracia no país. Esta 

constatação foi feita pelos observa-

dores nacionais e estrangeiros depois 

da votação e anúncio dos resultados. 

Salomão Muchanga, presidente do 

Parlamento Juvenil, um dos obser-

vadores nacionais presentes na vo-

tação de Gurué, saudou o Conselho 

Constitucional (CC) pela coragem 

jurídica que teve para repetir o acto.

Para Muchanga, é preciso saudar o 

CC porque a democracia exige men-

tes abertas.

No entender do presidente do PJ, 

esta foi a eleição mais pacífica que 

já assistimos.

Muchanga largou a sua saudação 

à polícia pelo seu comportamento 

neste processo e frisou que foi a elei-

ção mais pacífica da história e que os 

munícipes de Gurué fizeram o uso 

devido da sua soberania eleitoral.

Apelou aos órgãos de administra-

ção eleitoral, mormente a CNE e o 

STAE, para deixarem de penalizar o 

Estado.

“A repetição das eleições em Gurué 

e Nampula custou muito dinheiro ao 

Estado. Um dinheiro que rareia para 

o desenvolvimento de actividades 

sociais”, disse.

Jahanquir Hussein, o candidato 
derrotado 

Daviz Simango, António Janeiro e outros membros do MDM celebrando a vitória

Fernanda Moçambique, a assessora acusada de tentar introduzir votos para o 
candidato da Frelimo
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma 
agência internacional de desenvolvimento que trabalha em 
prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada 
parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. . 

No contexto do Programa Conjunto das Nações Unidas em 
Moçambique, o UNFPA prioriza a redução da mortalidade 
e morbilidade maternal, redução dos casamentos prema-
turos e gravidezes na adolescência, empoderamento dos 
adolescentes, em particular as raparigas, promoção do pla-
neamento familiar e prevenção de HIV. 

O UNFPA no seu trabalho com o Governo e Organizações 
da Sociedade Civil para a materialização da sua missão, as 
suas actividades incluem a produção de materiais de comu-
nicação para a sensibilização, mudança de comportamento 
e mobilização de recursos.  

Nesse contexto, o escritório do UNFPA em Moçambique 
solicita os serviços de uma empresa especializada para a 

-
-

dadas a submeter propostas detalhadas e respectivos or-

minutos (qualidade broadcast) baseado na realidade de 

recepção do UNFPA ou no site www.ungm.org ou www.
mz.one.un.org até  25 de Fevereiro de 2014. As empre-

-

e condições para o endereço abaixo indicado até 13h30 de 
Sexta-Feira 7 de Março de 2014.O UNFPA reserva-se ao di-
reito de aceitar ou rejeitar parte ou todas as propostas sem 

-
cisão.

Representação do UNFPA
UNFPA, (Fundo das Nações Unidas para a População)

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo
Email: bidsmoz@unfpa.org.mz  

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 
international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life of 
health and equal opportunity. 

In the context of the One UN Programme UNFPA in Mo-
zambique prioritizes the reduction of maternal mortal-
ity and morbidity, the reduction of early marriage and 
pregnancy; empowerment of adolescents especially of 
girls, promotion of family planning and prevention of 
HIV and AIDS.

UNFPA partners with the government and civil society 
organizations to advance its mission. Activities include 
the production of communication materials for aware-
ness creation, behavior change and resource mobiliza-
tion.

-
vices of a specialized company to produce a documen-

-
vites detail proposals along with budget estimates from 

thirty minutes broadcast quality documentary based on 

Detailed Terms of Reference are available at the UNFPA 
www.ungm.org and www.mz.one.

un.orgtill the 25th February, 2014.  Interested and quali-
-

to the following address by 13h30 of Friday 7 March 
2014.  UNFPA reserves the rights to accept and reject 
any or whole bids without assigning any reasons there-
of.

The UNFPA Representative
UNFPA, (United Nations Population Fund)

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo
bidsmoz@unfpa.org.mz

Solicitação de Propostas para a Produção de um Request for proposal for production of a 

É 
um novo embaraço para Ja-

cob Zuma, o Presidente sul-

africano que prepara a sua 

reeleição entre escândalos e 

suspeitas de corrupção. A imprensa 

deste fim-de-semana noticiou que o 

seu filho Duduzane está a ser inves-

tigado por homicídio na sequência de 

um acidente de viação em que mor-

reu uma mulher.

O choque aconteceu ao final da noi-

te de dia 1 de Fevereiro, quando o 

Porsche 911 conduzido pelo filho de 

Zuma embateu numa carrinha, em 

Joanesburgo, mas só agora foi no-

ticiado. Chovia intensamente, mas 

segundo os jornais Sunday Times e 

Sunday World, Duduzane, um em-

presário, não foi sujeito ao teste de 

alcoolemia, apesar das suspeitas que 

terá sido ele o responsável pela coli-

são.

“O filho de Zuma matou a minha 

mulher e eu quero justiça. Não me 

interessa que ele seja filho do Presi-

dente – a justiça é cega e todos devem 

ser iguais perante a lei”, disse ao Sun-

day Times  Themba Dube, marido da 

vítima mortal que seguia na carrinha, 

uma mulher de 30 anos de nacionali-

dade zimbabueana.

A polícia confirmou a colisão e a 

abertura de uma investigação, mas 

recusou identificar os envolvidos. 

Um porta-voz do Governo não quis 

também comentar as notícias, mas 

a Aliança Democrática, o principal 

partido da oposição, avisou que irá 

acompanhar as investigações “para 

garantir que não há encobrimento”.

A confirmar-se que Duduzane agiu 

com negligência, Zuma terá um novo 

escândalo a pesar-lhe sobre os om-

bros na campanha para as eleições 

gerais – o Presidente anunciou neste 

sábado que os sul-africanos vão às 

urnas dia 7 de Maio para eleger um 

novo Parlamento, a quem caberá de-

pois a escolha do chefe de Estado.

Zuma, no poder desde 2009, não terá 

dificuldades em ser reeleito, dado o 

imenso domínio do Congresso Na-

cional Africano (ANC) sobre a po-

lítica sul-africana do pós-apartheid. 

Mas a campanha, realizada ainda no 

rescaldo da morte de Nelson Mande-

la, será tudo menos tranquila para o 

Presidente sul-africano, acusado de 

ter gasto 13 milhões de euros dos 

cofres públicos para renovar a resi-

dência da família, situada numa zona 

onde muitos vizinhos não têm sequer 

água corrente ou electricidade. Um 

escândalo a que se juntam denúncias 

de corrupção a envolver ministros e 

outros dirigentes públicos, acusações 

de incompetência feitas às autorida-

des locais e casos de violência policial 

como o que, em 2012, terminou com 

a morte de 34 mineiros em Marikana.

Filho de Zuma investigado por acidente de viação que matou uma mulher

INTERNACIONAL
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A WaterAid é uma ONG dedicada exclusivamente ao aprovisionamento 
-

bres do mundo.
A WaterAid tenciona recrutar um Gestor de Programa – Urbano (PMU). 

-

-

-
amento e higiene. 

-

-
-

liação participativas.

programas de abastecimento com recurso a tecnologias de baixo cus-
to.

 Experiência no desenvolvimento e gestão de projectos e orçamentos.
 Fluência em português e inglês.

Os CV devem ser apresentados em envelope fechado e entregues junto 

por correio electrónico através do endereço HanifaMessiasMunguam-
be@Wateraid.org) até ao dia 17 de Fevereiro de 2014. Os concorrentes 
poderão solicitar uma cópia integral das Descrições de Emprego, utili-
zando o mesmo endereço electrónico.

A WaterAid é uma ONG dedicada exclusivamente ao aprovisionamen-

pobres do mundo.
A WaterAid tenciona recrutar um Gestor de Programa – Urbano (PMU). 

-

-

-

Saneamento e higiene. 

-

sociais)
-
-

liação participativas.

programas de abastecimento com recurso a tecnologias de baixo cus-
to.

 Experiência no desenvolvimento e gestão de projectos e orçamentos.
 Fluência em português e inglês.

Os CV devem ser apresentados em envelope fechado e entregues junto 

por correio electrónico através do endereço HanifaMessiasMunguam-
be@Wateraid.org) até ao dia 17 de Fevereiro de 2014. Os concorrentes 
poderão solicitar uma cópia integral das Descrições de Emprego, utili-
zando o mesmo endereço electrónico.

Anúncio de Vaga 
– Gestor de Programa - Urbano

Anúncio de Vaga 
– Gestor de Programa - Urbano

mundo. 

-

Moçambique. O posto é fundamental para a gestão de todas as relações com 

-
bros da WaterAid. 

doadores. 

 Habilidades de representação, incluindo experiência no desenvolvimento 

-
torar despesas

 Fluência em Português e Inglês

de correio electrónico para  HanifaMessiasMunguambe@Wateraid.org até ao 
dia 17 de Fevereiro de 2014. Candidatos podem pedir uma cópia mais com-
pleta dos Termos de Referencia através do mesmo endereço electrónico.

-

 Gestão e Angariação de Fundos

-
bres do mundo. 

-
ca, na coordenação, gestão e desenvolvimento do programa de urbano da 
WaterAid Moçambique. O GSPU vai também liderar o fortalecimento e a 
orientação da implementação das actividades da WaterAid e dos parceiros 
no terreno.  

-
de, antropologia, engenharia, ciências sociais, estudos em desenvolvi-
mento)

gestão de programas. 
-

 Excelente habilidade no desenho e orçamentação de programas
 Habilidade para trabalhar sem estreita supervisão

através de correio electrónico para HanifaMessiasMunguambe@Wateraid.
org até ao dia 17 de Fevereiro de 2014. Candidatos podem pedir uma cópia 
mais completa dos Termos de Referencia através do mesmo endereço elec-
trónico.

Programa – Urbano
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacional de 
desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, 
cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado.  

para as seguintes vagas: 

Posto:                                                          

Prazo de candidatura:                      
Categoria:                                                  
Local:                                                          
Tipo de Contrato:                                      
Duração :                                     Inicialmente  e possibilidade de 
                                                                    renovação dependendo do desempenho. 

-

vida das mulheres e jovens. 

-
ções doadoras. 

Posto

Prazo de candidatura:                             
Categoria:                                                  
Local:                                                         
Tipo de Contrato:                                
Duração :                                     Inicialmente  e possibilidade 
                                                                   de renovação dependendo do desempenho.

programas/projectos. 

Posto:                                                        
Prazo de candidatura:                        
Categoria:                                        
Local:                                                        
Tipo Contrato:                                             
Duração :                                        Inicialmente  e possibilidade 
                                                                      de renovação dependendo do desempenho.

-
doras. 

-
FPA, assim como sobre temas correntes de desenvolvimento e questões socioeco-

Posto:                                                              
Prazo de candidatura:                              
Categoria:                                              G7
Local:                                                                  
Tipo de Contrato:                                              
Duração :                                              Inicialmente  e possibilidade de
                                                                             renovação dependendo do desempenho

-

-
ção corporativos. 

Posto :                 
Prazo de candidatura: 
Categoria:                 G6
Local :                                 
Tipo de Contrato:                
Duração :                  Inicialmente  e possibilidade de renovação 
                                                 dependendo do desempenho. 

ciências sociais desejavel.  

-
doras. 

Posto:                                 
Prazo de candidatura: 
Categoria:                 G7
Local :                                 
Tipo de Contrato:                 
Duração :                  Inicialmente e possibilidade de 
                                                renovação dependendo do desempenho 

-

* Gestão de negócios, estudos de desenvolvimento internacional, economia, auditoria, engenha-
ria ou logística. 

procurement -

-
ais das Nações Unidas constitui uma vantagem. 

procurement, forecasting

Posto:                                 
Prazo de candidatura: 
Categoria:                 G5
Local:                                 
Tipo de Contrato:                  
Duração :                 Inicialmente  e possibilidade de renovação 
                                                dependendo do desempenho

particular, em grandes organizações. 

do UNFPA, de 

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas acompanhadas pelo CV actua-

-
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health and equal opportunity. 

Post title:                        

Closing Date:                
Post leve:                       

Duration:                        Initially 

-

and the young.

-
stitutions.

Post title       : 
Closing Date       : 
Post level       : 

Duration       : Initially 

-

-

Post title :                  
Closing Date:          
Post level:                 

 

Duration:                Initially 

-

-
stitutions.

-
zambique.

-
tion dissemination and advocacy.

Post title :                 
Closing Date:         
Post leve:                   G7

Duration:                   Initially 

Post title :                   
Closing Date:            
Post level:                G6

Duration:                Initially 

Post title :                  
Closing Date:          
Post level:                G7

 

Duration:                  Initially 

-

-
ing, engineering or logistics.

management is highly desirable.

-

Post title :                  
Closing Date:           
Post level:                 G5

Duration:                 Initially 

-

organizations.

-
able.

 

-

-

e-mail: 
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Michel Cahen é pesquisa-

dor do Centre National 
de la Recherche Scientifique 
(CNRS) no Centre “Les 

Afriques dans le Monde” (“As Áfricas 

no mundo”), do Instituto de Estudos 

Políticos da Universidade de Borde-

aux, na França. Esteve à frente da or-

ganização da revista Lusotopie, de 1992 

a 2009, uma das principais publicações 

acadêmicas a abordar temas relativos 

aos desdobramentos da experiência 

colonial lusitana na África e no Brasil.

Além de ser um dos grandes nomes 

contemporâneos da história social e 

política da África Colonial Portu-

guesa, é autor de alguns clássicos da 

produção historiográfica sobre colo-

nização e vida pós-colonial nos países 

da África Portuguesa, tais como: Mo-
zambique, la révolution implosée. Études 
sur 12 ans d’indépendance (1975-1987), 
lançado em 1987 (Paris, L’Harmattan), 

e Os outros: um historiador em Moçam-
bique, 1994, publicado em francês em 

2002 (Paris, Fondation Calouste Gul-

benkian) e em português em 2003 

(Basileia, P. Schlettwein Publishing). 

Também publicou um livro sobre a 

única minoria linguística de Portugal, 

a comunidade mirandesa: Le Portu-
gal bilingue. Histoire et droits politiques 
d’une minorité linguistique: la commu-
nauté mirandaise, em 2009 (Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes). Re-

centemente, em 2012, o pesquisador 

lançou o livro organizado juntamente 

com Éric Morier-Genoud, Imperial 
migrations: colonial communities and 
Diaspora in the Portuguese world. (Ba-

singstoke, Palgrave MacMillan).

Revista Plural A seu ver, como se dá a 
relação entre Brasil, Portugal e Palops 
(países africanos de língua oficial portu-
guesa) na actualidade? Existe de facto 
uma comunidade lusófona? De que forma 
lusitanidade e lusofonia se diferenciam? 
Michel Cahen- Em geral, você pode 

ver que a CPLP (Comunidade dos Pa-

íses de Língua Portuguesa) foi forma-

da só em 1996, e a descolonização foi 

em 1975. Então, foram necessários 21 

anos após a descolonização para haver 

uma organização que fosse mais que a 

antiga comunidade luso-brasileira que 

existia já no tempo de Salazar. Não 

foi nada fácil, porque, durante muito 

tempo, durante o período radical, os 

cinco Palops preferiam ter sua própria 

organização só de países africanos, que 

não era só o facto de falar português, 

mas também era uma geração política, 

aqueles quadros que tinham sido for-

mados em Rabat, em Argel, do tempo 

da CONCP (Coordenação das Orga-

nizações Nacionalistas das Colónias 

Portuguesas); foi mesmo um efeito de 

geração política. E também porque já 

havia guerra civil em Angola, e o re-

gime do MPLA acusava Portugal de 

não o apoiar suficientemente; nomea-

damente quando Mário Soares, o líder 

socialista, era presidente da República 

e era acusado de manter ligação com a 

Unita, o que era verdade.

Mário Soares tentou manter uma polí-

tica equilibrada entre MPLA e Unita, 

o que era inaceitável para o MPLA, 

pois Angola sempre recusou entrar no 

projecto da CPLP enquanto Mário 

Soares ainda era presidente.

Isso é uma divergência política, mas 

às vezes as divergências políticas não 

explicam tudo. Por exemplo, o MPLA 

tomou o poder em 11 de Novembro 

de 1975. Na altura, aqui no Brasil, 

estávamos em plena ditadura militar. 

Há um partido marxista-leninista que 

toma o poder lá em Luanda, o Brasil 

está na ditadura militar de extrema 

direita e, mesmo assim, é o primeiro 

país do mundo a reconhecer o regime 

do MPLA. Obviamente, aqui a ideia 

não era de que havia uma proximi-

dade política entre os militares de lá 

e os militares daqui; talvez houvesse, 

mas a ideia era de que a história entre 

Angola e Brasil é uma história muito 

longa. Culturalmente, o Brasil já era 

bem próximo de Angola (mais exac-

tamente próximo da elite crioula que 

dominava o MPLA), e, claro, havia a 

questão do petróleo. Aliás, foi por essa 

razão que o segundo país que reconhe-

ceu o regime do MPLA foi a França, 

de Giscard d’Estaing, também de di-

reita. Quer dizer, a língua portuguesa, 

em si, não foi suficiente para criar uma 

organização. Deve-se reparar que, por 

exemplo, quando a CPLP é criada em 

1996, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-

-Bissau já eram membros da franco-

fonia, e Moçambique já era membro 

da Commonwealth. Isto é, as antigas 

colónias portuguesas da África aderi-

ram, em primeiro lugar, a organizações 

internacionais de outras “fonias”, antes 

da CPLP. Depois entraram na CPLP, 

mas a adesão a ela é diferente para 

cada país. Para Portugal, era mesmo 

um imperativo nacional: “Nós somos 

um pequeno país”; e “Nós precisamos 

ser grandes”. Então, com a organização 

da CPLP, vamos poder projectar a pe-

quena nação portuguesa em um espaço 

maior. No Brasil, só uma pequena ca-

mada da população se interessou; por 

exemplo, as pessoas em volta de José 

Aparecido de Oliveira, muitos her-

deiros de Gilberto Freyre, para quem 

refortalecer as relações entre Portugal 

e Brasil era uma necessidade.

Eu penso, porém, que a grande maio-

ria da intelectualidade e dos meios 

económicos do Brasil não ligava muito 

para a criação da CPLP. Aliás, quando 

houve a criação da organização, nos 

jornais portugueses, todos os dias, na 

primeira página, havia um título sobre 

a CPLP. No Brasil, na página 16, na 

página 20, uma pequena notícia, mas 

nada importante, o que não impediu 

o presidente da República brasileiro 

de humilhar um bocadinho Portugal, 

pois, quando se começou a discutir o 

orçamento da CPLP, Portugal diz: 

“Nós vamos dar ‘x’”; e o presidente 

brasileiro diz: “Nós vamos dar só dez 

vezes mais”. Não sei realmente se fez 

isso, mas é o que foi dito. E, para os pa-

íses africanos de língua oficial portu-

guesa, a adesão foi mais instrumental: 

ser membro de mais uma organização 

internacional que podia dar um boca-

dinho de dinheiro, que podia dar certa 

força de expressão.

Então, para Portugal, a criação da 

CPLP é, digamos, identitária. Para os 

países africanos de língua portuguesa, 

é uma mera ferramenta na política in-

ternacional. Para Timor Leste, quando 

recuperou a independência em 1999, 

pode ser mais importante, porque, re-

almente, Timor está cercado pela In-

donésia, de um lado, e pela Austrália, 

de outro lado. No caso, ser membro de 

uma organização que não tem nada 

a ver com a região dá a Timor Leste 

uma pequena ferramenta para afir-

mar sua independência, de qualquer 

maneira frágil. E, hoje em dia, as rela-

ções não são sempre boas entre os oito 

membros. As relações são boas entre 

Portugal e Brasil; são boas para os 

Palops e o Brasil, pois o Brasil nunca 

põe condicionantes políticos – se hou-

ver problemas de direitos humanos na 

África, o Brasil fica caladinho. Mas as 

relações são péssimas, hoje em dia, en-

tre Angola e Portugal. Sempre foram 

péssimas, pois o regime do MPLA 

sempre desprezou completamente as 

relações com Portugal, porque, para 

Portugal, Angola é muito importante, 

mas, para Angola, Portugal não é im-

portante. E, como a justiça portuguesa 

é independente – uma coisa comple-

tamente incompreensível em Angola, 

onde o juiz obedece ao poder –, como 

há várias queixas por corrupção contra 

altos dirigentes angolanos em Portu-

gal, para o MPLA isso significa que 

o poder político de Portugal faz uma 

guerra judicial contra eles, pois nem 

pode imaginar uma justiça indepen-

dente.

Hoje em dia, dizem que Portugal está 

impedindo a entrada de capitais e in-

vestimentos angolanos em seu territó-

rio, o que é de rir, quando se sabe que a 

filha do presidente, Isabel dos Santos, 

adquiriu muitíssimas participações em 

grandes empresas de Portugal. E é de 

se rir, mas as relações foram sempre 

bastante difíceis.

Com relação a Guiné-Bissau, hoje as 

relações são muito difíceis, pois a si-

tuação da Guiné é muito complicada 

com o golpe de Estado e o tráfico de 

drogas. Contudo, realmente o pior do 

pior são as relações entre Angola e 

Portugal. Com Moçambique, as rela-

ções são de nível bastante baixo, mas 

são boas.

Volto mais especificamente ao país 

do qual o senhor tem maior conhe-

cimento. Tendo em conta todo o 

processo de avanços legislativos em 

Moçambique, o que pensa da demo-

cracia moçambicana hoje?

Eu parto do princípio de que as so-

ciedades africanas precisam de tanta 

democracia quanto as sociedades eu-

ropeias ou as americanas. As socieda-

des africanas são muito heterogêneas 

e não tiveram a mesma história que 

as sociedades europeias. Isso é um 

facto. Mas, sendo muito heterogê-

neas, nunca poderão ser exprimidas 

por um único partido político. Então, 

para mim, é muito racista dizer que na 

África era melhor um partido único 

para se “construir a nação”. Para essa 

construção, quer dizer, para que uma 

comunidade de cidadãos se sinta bem 

e garanta seu progresso económico, so-

cial e cultural, é preciso que haja uma 

democracia pluralista. Não há demo-

cracia se não for pluralista. Democra-

cia quer dizer o poder para o povo, e o 

povo é pluralista e heterogêneo. Tal é o 

princípio de que eu parto.

O que deu fim à guerra civil em Mo-

çambique foram os acordos de Roma, 

de 1992; só que eles não foram cele-

brados para democratizar, mas para 

pacificar. Em Moçambique, houve 

uma abertura, não democratização, 

porque a fusão entre partido (Frelimo) 

e Estado permaneceu. Ela era muito 

forte no tempo de Samora Machel9, 

enfraqueceu um pouco no tempo de 

Joaquim Chissano10 e voltou a ser 

muito forte actualmente no governo 

de Guebuza11. Porém, mesmo não ha-

vendo uma verdadeira democratização, 

pode-se perceber que, por existirem 

vários partidos, o processo já se desen-

rolou de uma forma melhor do que se 

desenvolveria se houvesse um único 

partido. Então, a situação de Moçam-

bique, hoje, mesmo com a Frelimo he-

gemônica, é melhor do que no tempo 

do partido único. Agora, a democracia 

e a democratização são elementos en-

raizados no país? Acredito que não. 

O MPLA em Angola e a Frelimo em 

Moçambique estão dispostos a tudo 

para se manterem no poder – para 

nunca perderem as eleições.

Aquando das eleições de 1999 em 

Moçambique, provavelmente Dhlaka-

ma12 tenha vencido as eleições presi-

denciais, mesmo se a Renamo não te-

nha vencido as legislativas. Mas, para 

a comunidade internacional, a Frelimo 

e Joaquim Chissano se manterem no 

poder era a melhor opção. Eu pen-

so que, se a oposição crescesse lá em 

Moçambique ou em Angola, Frelimo 

e MPLA fariam exactamente a mes-

ma coisa que foi feita no Zimbabwe, 

isto é, desenvolveriam uma violência 

de massa contra a democratização. 

Talvez, porém, isso nem fosse neces-

sário, porque hoje a melhor forma de 

se ganhar as eleições não é necessaria-

mente a fraude. Quer dizer, a fraude, 

antes das eleições propriamente ditas, 

está na maneira como se faz o recen-

seamento eleitoral mais intensivo, por 

exemplo, nas zonas que são a favor do 

poder, deixando as populações me-

nos recenseadas nas zonas que são da 

oposição. Também é possível verificar, 

nas zonas favoráveis ao poder, que as 

pessoas não estão a viver a mais de 20 

quilómetros da mesa eleitoral. Já nas 

zonas de oposição, essa distância pode 

chegar a 40 ou 50 quilómetros. Quer 

dizer, há muitas formas de fraudes an-

tes das eleições.

Há outra circunstância importante: o 

Estado pratica o neopatrimonialismo, 

pois todo o mundo percebe que é me-

lhor estar do lado do poder para viver 

bem do que estar contra ele. Se quiser 

se tornar professor do primário, tem 

que ter o cartão de membro do par-

tido. Se quiser entrar no hospital para 

ser enfermeiro, tem que ter o cartão. Se 

for comerciante e precisar de um cré-

dito no banco, tem que ter o cartão, etc. 

Ou seja, há poucos lugares no país – 

um deles é a universidade – onde uma 

pessoa que não tem o cartão do parti-

do hegemônico pode ter a vida que a 

lei prevê. Assim, as pessoas sabem que 

terão mais alimentos ou mais socor-

ro se tiverem o tal cartão. As pessoas 

perguntam: “O que traz a Renamo? 

O que traz a Unita? Elas não vão me 

dar de comer. Então, é melhor eu ter o 

cartão da Frelimo ou do MPLA”. Isso 

não significa que ter o cartão é aceitar 

aquele poder ou reconhecê-lo como 

tal. Talvez eu esteja a favor da oposi-

ção, mesmo tendo o cartão. Talvez, em 

certa situação, mesmo tendo cartão do 

MPLA, eu possa votar na Unita, ou, 

tendo o cartão da Frelimo, eu possa 

votar no MDM.13

Há também a violência. Ainda não se 

trata de uma violência de massa, como 

no Zimbabwe, mas hoje em dia, em 

Moçambique, muitas sedes do MDM 

e da Renamo são atacadas e queimadas, 

sem razão qualquer, só para intimidar, 

só para mostrar à população que é me-

lhor não estar com a oposição. Não sei 

no que isso vai dar, tão pouco estou a 

falar dos incidentes armados que tive-

ram lugar muito recentemente no cen-

tro do país, entre a Renamo e a polícia 

da Frelimo. Estou a falar, na verdade, 

da vida normal. Quando o MDM quer 

fazer um desfile numa cidade qualquer, 

é proibido; quando põe a bandeira do 

partido, ela será queimada. Enquan-

to isso, podem ser vistas bandeiras da 

Frelimo em toda a parte. É mesmo a 

cultura política do vencedor, que deve 

ter tudo, do Estado central a cada pe-

daço de terreno.

No entanto, apesar de tudo, acredito 

que seja melhor essa situação de par-

tido hegemônico do que uma situação 

de partido único, porque, não obstante 

os problemas que acabei de citar, em 

Angola e em Moçambique há uma 

imprensa – que uma pequena parte da 

população pode ler – que escreve coi-

sas bem interessantes; pode-se dizer 

que há uma imprensa livre (mais em 

Moçambique do que em Angola). Para 

bem me fazer entender, vou fazer outra 

comparação, relativa à África do Sul 

ainda do tempo do apartheid. Quando, 

a partir do final dos anos 1970, os ne-

gros tiveram direitos de formar sindi-

catos, houve uma situação melhorada, 

com direito sindical para os negros, 

melhor do que a situação anterior de 

ausência desse direito. Podemos tomar 

outro exemplo, o do Marrocos, que é 

uma monarquia em que o poder do 

rei fica importante, mas também é um 

país onde há, pelo menos em alguma 

medida, pluralismo político. Eu prefiro 

um rei com certo pluralismo político 

do que um rei em Marrocos sem plu-

ralismo político. Não quero dizer com 

isso que haja um processo de democra-

tização. Não é. Mas é possível defender 

certa quantia de direitos democráticos. 

Esses direitos democráticos devem 

sempre ser defendidos.

Como é possível encontrar em al-

guns de seus textos, porquê o senhor 

acredita que a Renamo é uma “orga-

nização conservadora e populista”? 

Isso foi o título de um texto que escrevi 

logo após as eleições de 1994. Não foi 

um artigo de investigação, mas uma 

espécie de relatório na imprensa. Com 

isso, queria mostrar que havia uma 

formidável inversão nas trajectórias 

dos dois partidos, Frelimo e Renamo. 

A Frelimo provinha do marxismo-

-leninismo, era uma organização ofi-

cialmente anticapitalista; mas, depois 

da virada neoliberal, a partir de 1987, 

e nitidamente quando chegamos no 

período de paz (1992) e das primeiras 

eleições pluralistas (1994), constata-se 

que a Frelimo passa a ser o partido na-

tural dos sectores mais burgueses e ca-

pitalistas da elite moçambicana. A Re-

namo, em contrapartida, vem de uma 

posição oficialmente anticomunista 

– mesmo sendo discutível o que isso 

quer dizer –, de uma posição pró-ca-

pitalista, aliada ao apartheid. Contudo, 

ela recrutava muito pouco nas elites, e 

efectuou seu recrutamento nos mais 

pobres, nos “pés descalços”. Então, 

há um cruzamento incrível quando o 

partido de origem marxista-leninista 

torna-se o partido dos sectores mais 

burgueses da elite moçambicana e o 

partido de orientação conservadora, o 

partido capitalista pró-apartheid, tor-

na-se o partido dos mais desfavoreci-

dos. Isso não quer dizer que a Renamo 

exprima a ideologia da classe operá-

ria e do campesinato moçambicanos. 

Absolutamente não. O antropólogo 

Christian Geffray mostrou que houve 

sectores do campesinato que ficaram 

fiéis à Frelimo.

A Renamo – quando segui aquela 

campanha eleitoral em 1994 – era um 

partido conservador. Em seus discur-

sos, soavam slogans do tipo: “Abaixo a 

aldeia comunal!”; “Viva o chefe tradi-

cional!”; “Viva a família!”. Quer dizer, 

podia-se realmente dizer que era uma 

organização reacionária no sentido 

literal do termo, na medida em que 

exprimia uma tendência no campesi-

nato que queria voltar à situação antes 

da Frelimo, e talvez voltar à situação 

antes da chegada dos portugueses, de 

um retorno à vida tradicional africana. 

Pelo menos esse era o discurso, porque, 

substancialmente, penso que Dhlaka-

ma não tinha vontade nenhuma de 

viver como no século XIX, já que ele é 

um homem moderno.

O discurso era também populista por-

que se faziam promessas demagógicas. 

Quando Dhlakama falava ao povo, 

para milhares e milhares de pessoas 

na zona Macua, por exemplo, falava 

em construir universidades em todos 

os lugares, aumentar salários, acabar 

com a fome, construir hospitais, en-

fim, fazia promessas de elevação do 

nível de vida da população, mas sem 

nenhum projecto político que expli-

casse como fazê-lo. Como se vê, era 

uma orientação conservadora e popu-

lista ao mesmo tempo. Mas o artigo 

que você citou, “A Renamo, o grande 

partido conservador populista”14, não 

era bem um artigo conceitual, mas um 

artigo didático escrito imediatamen-

te depois das primeiras eleições para 

explicar esse formidável cruzamento 

de trajectórias entre um partido pós 

“marxista-leninista” e capitalista e um 

partido pós pró-apartheid e pobre/po-

pulista. A Frelimo também foi capaz 

de difundir uma cultura política, o que 

a Renamo não foi capaz de fazer, tão 

pouco o MDM. Isso mostrava que não 

havia nenhuma alternativa na cultura 

política em Moçambique. Há alguns 

que gostam da Frelimo; há outros que 

a odeiam. Mas, no final, o facto é que 

sempre há um único modelo: a Fre-

limo. O problema de Moçambique, 

para mim que sou um velho marxis-

ta (anti-stalinista), é que, no final das 

contas, nesse país só há partidos de 

direita, porque a Frelimo, o antigo 

partido marxista-leninista, tornou-

-se um partido burguês-capitalista; a 

Renamo, obviamente, é um partido 

de direita; e o MDM é um partido de 

centro-direita cristão. É verdade que 

essas palavras não têm muito sentido 

quando se tem em vista a condição 

concreta africana, porque os africanos 

não são livres para discutir verdadei-

ras alternativas, não podem sair da 

convenção de Lomé, não podem sair 

do Banco Mundial, não podem sair 

do Fundo Monetário Internacional; 

eles têm que ficar sempre dentro dos 

limites que o sistema-mundo capi-

talista impõe. Logo, o espaço para as 

discussões possíveis é muito pequeno. 

O que se faz é negociar a subalternida-

de. Em Moçambique, há talvez apenas 

alguns pequenos partidos, sem assen-

to parlamentar, que são um pouco de 

esquerda. Mas, com a história vivida, 

também não é fácil construir correntes 

de esquerda: como um jovem moçam-

bicano hoje poderia ser atraído para o 

marxismo, quando para ele isso signi-

fica o dito“marxismo-leninismo”, isto 

é, o partido único? O jovem moçam-

bicano de hoje em dia que se opõe à 

Frelimo vai pensar que deve se opor 

também ao marxismo. Então, todas 

as circunstâncias empurram as pessoas 

para posições de direita, muito em-

bora ainda haja algumas ONGs, um 

pequeno e fraco movimento sindical 

ou alguns motins que põem problemas 

de esquerda na agenda – por exemplo, 

os motins que houve em Maputo, em 

Setembro de 2010, quando a Frelimo 

aumentou, no mesmo dia, o preço do 

pão, da gasolina, da electricidade e do 

arroz. Isso significa que havia no país 

uma necessidade de expressão política, 

da pobreza e do desespero das pessoas. 

Aquele motim foi muito violento, no 

entanto, não enfraqueceu em nada o 

poder político da Frelimo, porque não 

houve ninguém na oposição para ex-

primir politicamente o desespero. Em 

alguns países africanos, há cerca de du-

zentos partidos políticos; em Moçam-

bique, há vinte e cinco no papel e só 

três com assentos parlamentares. Pela 

razão que expliquei, aquela mudança 

da primeira idade colonial para a se-

gunda marginalizou completamente 

uma parte gigante do país e marginali-

zou as antigas elites, de modo a produ-

zir uma nova pequena elite no extremo 

sul. Isso enfraqueceu a base social para 

a pluralidade de partidos no país e fa-

cilitou uma situação em que a Frelimo 

monopolizou o imaginário nacional.

Globalmente, não há debates políti-

cos alternativos, embora, mesmo sem 

voltar à alternativa capitalismo/socia-

lismo, podia-se inventar outra maneira 

de conceber o país, como, por exem-

plo, mudando a capital. A capital no 

extremo sul não faz sentido algum, 

não representa o país e provoca gastos 

consideráveis do ponto de vista orça-

mentário. Penso que o melhor lugar 

para a capital moçambicana deveria ser 

ou Quelimane ou uma nova Brasília, 

digamos, uma cidade nova, qualquer 

lugar na Zambézia – que é o centro 

do país. Depois, podia-se proceder à 

construção de uma estrada de ferro, 

norte-sul, de unidade nacional – por-

que hoje as estradas de ferro são exac-

tamente as mesmas do tempo colonial. 

Do Índico para o Hinterland britâni-

co, a Frelimo não modificou em nada a 

estrutura colonial dos transportes. Em 

seguida, reconhece-se oficialmente a 

etnicidade como uma coisa historica-

mente enraizada, positiva, que exprime 

culturas populares e a partir da qual se 

deve produzir a democracia em Mo-

çambique. Não se trata de “etnicizar” o 

Estado, mas de reconhecer a população 

tal como é, com a existência de nações 

pré-coloniais, e permitir a democrati-

zação de sua expressão. Por exemplo, 

a Frelimo manteve quase exactamente 

os mesmos limites das províncias e dos 

distritos dos portugueses. Ora, a orga-

nização territorial colonial obviamente 

não era feita para representar bem as 

identidades das populações. Por exem-

plo, no centro do país, da fronteira do 

Zimbabwe até o Índico, simplificando 

o mapa, os vandaus vão do leste a oes-

te, os manicas e teves estão no nordes-

te e centro, e os senas estão espalhados 

no norte e na Beira, mas as províncias 

de Manica e Sofala são exactamente 

norte-sul, cortando completamente os 

grupos etnonacionais. A Frelimo man-

teve isso. Quer dizer, as províncias não 

são feitas para representar as popula-

ções, representam o Estado central nas 

subdivisões do território. Não estou a 

dizer que deve haver uma província, 

por exemplo, só para os macuas, com 

limpeza étnica, mas deve haver uma 

província que reagrupe os lugares onde 

os macuas são maioritários. Isso não 

impedirá em nada que todos os mo-

çambicanos presentes lá tenham os 

mesmos direitos de cidadania, mas a 

estruturação territorial deve exprimir 

da melhor maneira possível as reali-

dades socioculturais. Modificando as 

províncias, será mais facilmente pos-

sível implementar o bilinguismo total 

do Estado com co-oficialização local 

(o português mais a língua falada no 

lugar), alfabetizar nas línguas africa-

nas, o que pode ajudar na aprendiza-

gem do português, inclusive, continuar 

com bilinguismo durante todo o ciclo 

escolar, etc. Se for numa zona shan-

gana, tudo em português e shangana; 

se for numa zona makonde, tudo em 

português e em xi-makonde; se for em 

uma zona macua, tudo em português e 

em emacua, etc. Essas medidas não são 

meramente culturais, são relativas a 

outro funcionamento do Estado, outra 

formação e circulação de funcionários 

públicos, outra autoestima moçambi-

cana, outra modernidade.

Todas as possibilidades de imaginar o 

país de uma maneira diferente estão 

completamente ausentes nas propostas 

da Renamo e do MDM. Esses parti-

dos não foram capazes sequer de con-

testar o monopólio da Frelimo no ima-

ginário da nação. São contra a Frelimo, 

querem substituí-la, mas para fazer o 

quê de diferente?

9  Samora Moisés Machel foi o segundo 
presidente da Frente de Libertação 
de Moçambique, depois do assas-
sinato de Eduardo Mondlane, e se 
tornou o primeiro presidente da Re-
pública Popular de Moçambique da 
independência, em 1975, até 1986, 
quando morreu em um acidente de 
avião em Mbuzini.

10  Joaquim Alberto Chissano foi o se-
gundo presidente do país, de 1986 a 
2005. 

11  Armando Emílio Guebuza é o actu-
al presidente do país. 

12  Afonso Macacho Marceta Dhlaka-
ma é o actual presidente da Renamo 
(Resistência Nacional Moçambica-
na), o principal partido político da 
oposição em Moçambique e antiga 
rebelião apoiada pela África do Sul.

13 O Movimento Democrático de Mo-
çambique é um partido político 
criado a partir de uma dissidência 
da Resistência Nacional Moçambi-
cana (Renamo). Seu líder é Daviz 
Simango.

14  Cahen, Michel. Renamo, o grande 
partido conservador-populista. SA-
VANA, Maputo, p. 7, 4 nov. 1994.

* Victor Miguel Castillo de Macedo é 
cientista social pela Universidade Fede-
ral do Paraná e mestrando pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Antropologia 
Social pela mesma Universidade. Joa-
quim Maloa é cientista social moçam-
bicano e doutorando em Geografia pela 
Universidade de São Paulo. A revisão 
técnica desta entrevista foi realizada por 
Benno Warken Alves e Lucas Amaral 
de Oliveira, ambos mestrandos do Pro-
grama de Pós-Graduação em Sociologia 
da Universidade de São Paulo (PPGS/
USP).

“Em Moçambique só há partidos de direita”, Michel Cahen (Concl.)
Por Victor Miguel Castillo de Macedo e Joaquim Maloa*

Michel Cahen 
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Durante vários dias, as noites vira-

ram dias para afazeres quotidia-

nos dos residentes das cidades 

de Chimoio (Manica) e Dondo 

e Beira (Sofala), fortemente abalados 

por restrições no fornecimento de ener-

gia eléctrica. O “apagão” forçou durante 
quase 15 dias a população a trocar de 
hábitos diários, passando a cortar cabelo, 
moer milho, buscar água, cozinhar, en-
gomar, carregar baterias dos telemóveis 
à madrugada, para aproveitar a pouca 
energia comprada ao Zimbabwe, que era 
distribuída alternadamente aos clientes 
da EDM durante as noites.
As cidades de Chimoio, Dondo e Beira 
estavam às escuras desde 29 de Janeiro 
passado, quando trovoadas e fortes chu-
vas causaram a explosão de duas das três 
unidades de um transformador colonial 
na subestação de Chibata (Manica), 
afectando todo o “Corredor da Beira”, 
que inclui as vilas de Gondola, Amaton-
gas, Inchope, Nhamatanda, Mafambisse, 
junto a EN6, que liga o porto da Beira 
ao Interland.
“Dias depois do apagão, havia energia 
comprada do Zimbabwe que era forne-
cida basicamente à madrugada. Neste 
período tinha que acordar para engomar, 
fazer refeições para todo o dia, carregar 
os telemóveis e todo o resto que depen-
dia de luz e voltar a dormir”, explicou Je-
remias Frank, um morador de Chimoio.
“Eu abria a barbearia às 4:00horas e cor-
tava cabelo até às 7:00 da manhã, apesar 
do mito que as pessoas não cortam ca-
belo à noite, havia clientes que não ti-
nham opção”, disse Natércio Sousa, um 
residente, que lembra a mesma estratégia 
ter sido usada pelas moageiras para moer 
milho, a base de alimentação da popu-
lação local.
Na capital da província de Manica, Chi-
moio, o corte de energia provocou a falta 
de pão e de combustível, bem como res-
trições no fornecimento de água cana-
lizada, levando a população a recorrer a 
poços tradicionais para buscar o precioso 
líquido para o consumo.
Contudo, para a substituição das unida-
des avariadas, a EDM teve que recorrer a 
outras duas peças semelhantes, que esta-
vam guardadas na subestação da empre-
sa em Matambo, província de Tete, de 
onde foram trazidas as duas partes que 
pesam 69 toneladas cada.
Segundo apurou o SAVANA, no mer-
cado nacional e externo não havia peças 
para concertar as unidades avariadas, já 
em estado obsoleto, aliás, cujo processo 
de reparação demoraria em média um 
ano. A tecnologia rudimentar usada nos 
acessórios das unidades em alusão levou 
a que as equipas da EDM demorassem 
na investigação, através da internet, as 
formas de sua substituição. 
A EDM descartou a possibilidade de re-
parar as peças danificadas e transportar a 
Chibata um transformador único, desti-
nado para a cidade de Dondo, oferecido 
pela Suécia, no âmbito do projecto “elec-
tricidade 4”, após ter a luz verde para a 
logística do transporte das unidades de 
Matambo para Chibata.
A energia eléctrica foi restabelecida nas 
duas cidades de forma experimental des-
de segunda-feira, pois está previsto que 
até 15 de Fevereiro, esteja totalmente 

reparada a avaria. Pequenos cortes ainda 

são registados naquelas cidades.   

Danos e prejuízos
As restrições no fornecimento de ener-

gia eléctrica provocaram danos e preju-

ízos económicos à população e aos co-

merciantes, o que parou a economia das 

províncias de Manica e Sofala.

“Estava difícil abastecer viaturas, por-

que muitas vezes as bombas não tinham 

energia. A que tinha gerador registava 

bicha e escassez de combustível”, disse 

ao SAVANA Patrício Elias, um taxista.

Sebastião Lucas, proprietário de uma 

peixaria na cidade de Chimoio, disse 

ter registado “uma desgraça autêntica”, 

por ter perdido “quase 90 quilogramas 

de peixe diverso por falta de corrente e 

danificação dos frigoríficos”. 

“Os sectores de hotelaria e restauração 

sofreram mais, mas também o comércio, 

sobretudo de venda de produtos frescos, 

atravessou uma crise”, disse Salimo Ga-
far, um comerciante.

Vários estabelecimentos comerciais 

colocaram anúncios de promoção de 

frangos e carne, além de outros produtos 

frescos, incluindo a rede de supermer-

cados sul-africana, Shoprite, sobretudo 

na cidade da Beira, que se viu forçada a 

encerrar as portas.

“O congelador e o televisor ficaram 

danificados, porque quando a corrente 

reabastece nas poucas horas durante a 

noite vem com muita força. Outras ve-

zes oscila muito, o que tem criado da-

nos”, disse Felisberta João, uma residente 

em Chimoio.

Avaria reparada
Alberto Banze, porta-voz da empresa 

pública Electricidade de Moçambique 

(EDM), disse que as equipas técnicas 

da sua empresa na região centro conse-

guiram, com sucesso, substituir o trans-

formador avariado na Subestação de 

Chibata.

A empresa, disse, está a proceder ao 

levantamento dos prejuízos registados 

durante a avaria, desde os decorrentes da 

aquisição e reposição do transformador 

à suspensão no fornecimento de energia 

aos clientes, que admite terem “profun-

damente lesado”  a EDM.

  

Manica e Sofala

“Apagão” força troca de hábitos
Por: André Catueira, em Manica
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A Embaixada da Irlanda convida aos interessados 
a candidatarem-se para preenchimento de vaga de 

-
nanceira do Programa da Ajuda Irlandesa em Mo-
çambique. 

Os candidatos deverão ter experiência em Contabili-
dade e Gestão Financeira, habilidades de comunicar e 
trabalhar nas linguas Inglesa e Portuguesa. Formação 

Informação sobre descrição de tarefas, pacote salarial 
e demais benefícios, poderão ser adquiridos median-
te solicitação. A candidatura deve ser acompanhada 
por carta de manifestação de interesse, Curriculum 

-
cação académica, devendo remetê-los ao seguinte e-
-mail: Lurdes.malate@dfa.ie até às 16 horas de Sexta-
-Feira, 28 de Fevereiro de 2014. 

Anúncio de Vaga
Gestor(a) Financeiro(a)
Embaixada da Irlanda

The Embassy of Ireland invites applications for 
the position of Head of Finance, with responsi-

Aid programme in Mozambique.

Applicants should have experience in Accoun-
ting and Financial Management, and the ability 
to work in both English and Portuguese. A pro-

A full job description and details of salary and 

– a cover letter and a CV in English including 

be send by email to: Lurdes.malate@dfa.ie on 
or before Friday 28th February 2014 at 16:00 
hrs.

Vacancy
Head of Finance

Embassy of Ireland
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Cartas de leitores

O 
resultado da repetida eleição autárquica no Gurué, provín-
cia da Zambézia, é simplesmente uma pequena amostra do 
nível de ilegalidades e irregularidades que caracterizam os 
nosssos processos eleitorais, onde órgãos de administração 

de eleições entram em conivência com o partido no poder para rou-
bar votos dos eleitores da oposição.
E que não haja dúvidas. O facto de o Conselho Constitucional ter 
anulado e mandado repetir a eleição naquela autarquia deveu-se 
à forma tão flagrante como a fraude foi orquestrada e executada. 
Não duvidamos da rigorosidade com que o Conselho Constitucio-
nal exerce o seu mandato na fiscalização dos processos eleitorais, 
mas também acreditamos que é do interesse dos doutos juízes da-
quele órgão evitar a desestabilização generalizada do Estado. Pelo 
contrário, talvez tivessem que anular as eleições em muitas outras 
autarquias. 
Já desde o surgimento do multipartidarismo em Moçambique que 
alegações de fraudes eleitorais têm sido feitas pelos partidos da 
oposição. Só a confiança que todos nós tínhamos quanto ao que 
considerávamos a integridade dos órgãos de administração eleitoral 
nos deixava com uma visão céptica quanto a tais alegações. Mas os 
autores destas fraudes ganharam tanta confiança da impunidade 
com que sempre realizaram os seus actos, a tal ponto que deixaram 
de ser mais discretos. 
A composição do eleitorado do Gurué não pode ter sofrido signifi-
cativa alteração em pouco mais de dois meses desde a primeira elei-
ção no dia 20 de Novembro passado, para provocar esta alteração 
substancial verificada na repetição do escrutíneo. 
Na sua deliberação, o Conselho Constitucional faz um arrolamento 
exaustivo das irregularidades ocorridas na primeira eleição naquela 
autarquia. Algumas delas mostram sinais claros de terem sido de-
liberadas para produzir um determinado resultado, contrário ao da 
vontade da maioria dos eleitores. São, na verdade, crimes eleitorais. 
Mas como se os actos ilícitos descritos pelo Conselho Constitucio-
nal não fossem suficientes como avisos, e daí dissuadir malfeitores 
de encetarem novas tentativas de fraude, há o caso da senhora que 
foi surpreendida com vários boletins de voto já preenchidos a favor 
da Frelimo. Se esta tentativa não tivesse sido detectada, talvez o 
resultado da eleição do Gurué tivesse sido outro, ou possivelmente 
até, o Conselho Constitiucional tivesse que voltar a anular o acto. 
Tal é a pobreza dos nossos actores políticos.
Os agentes do Estado estão numa tal situação de captura que nin-
guém sabe que procedimentos criminais foram instaurados em re-
lação a esta senhora apanhada em flagrante, e que, como se sabe, é 
esposa de um alto funcionário do Ministério da Justiça. 
Se em política pode ser válida a máxima de que os fins justificam 
os meios, é vergonhoso que um partido da dimensão da Frelimo 
tenha que se sujeitar a esta humilhação para ganhar eleições. O 
partido tem experiência suficiente para, em função da sua actual 
baixa popularidade, desencadear acções que lhe permitam corrigir 
os factores que o tornam menos popular, e a breve trecho recuperar 
o apoio perdido e ganhar eleições com dignidade.
O pior que pode acontecer a um partido ou dirigente político é 
governar uma população que não só está contrariada em relação a 
quem a governa, mas que de um modo geral também acredita não 
ter votado no seu governante. 
O que é mais grave no meio de tudo isto é que muitos destes ac-
tos de fraude eleitoral descarada são cometidos com a conivência 
de funcionários públicos cuja razão da sua remuneração mensal 
destina-se única e exclusivamente à protecção da integridade da 
vontade dos eleitores. O que dá para suspeitar que há muitas outras 
ilegalidades e irregularidades que passam despercebidas, não de-
tectadas, e que ao fim do processo ditam um resultado contrário à 
vontade expressa pelos eleitores. E enquanto os custos destes crimes 
para o erário público  são enormes, espanta como, acto contínuo, 
os criminosos responsáveis por estes actos continuam a viver no 
nosso meio, na maior das impunidades. Se é a isto que chamamos 
democracia, melhor termo haverá para descrever sistemas eleitorais 
onde a integridade dos funcionários eleitorais é um valor supremo.
 

Persistem dúvidas sobre se as 

mentes que idealizaram e pro-

movem manifestações com o 

descabido propósito de glori-

ficar o presidente Armando Emílio 

Guebuza, estejam a fazê-lo, gozando 

de perfeita sanidade mental. Senão 

a barbaridade de querer alcançar um 

fim contrário: expor pelada a figura do 

seu ídolo em praça pública para que 

seja zombada. 

Com efeito, numa altura em que a li-

derança do Chembene de Murrupula 

está sendo posta à prova, com o país a 

precipitar novamente para a instabili-

dade avisada a tempo, custa entender 

que homens de bom senso se ergam 

para rua para enaltecer feitos tornados 

pranto para a maioria em dias de in-

certezas.

É que o fim dos 10 anos de vangló-

ria forçada e o presidente de que se 

finge venerar parece andar alheio ao 

choro, actuando devagarinho perante 

situações de sofrimento real em que 

já há milhares de famílias deslocadas 

das suas zonas de origem e pessoas 

a morrer de uma guerra desnecessá-

ria. Se já nas suas zonas habituais, o 

pauperismo nunca deixou de estar ao 

lado dos moçambicanos devido à falta 

de políticas públicas que estimulem a 

partilha das riquezas e oportunidades. 

Então, são manifestações para celebrar 

Desvairamento político de 
impedir criticar e alertar
Por Fernão Pengapenga

10 anos de passagem de Aly Baba e os 

40 ladrões.

Temos em nós o sentimento de que 

a Frelimo por tudo o que nos levou 

a festejar e indignar em simultâneo, 

constituiu um percurso histórico que 

está para além dos portões da galeria 

dos portadores dos cartões vermelhos. 

Sendo que duma ou doutra forma, es-

tamos todos tocados pela marcha de 

libertação e seguinte, almejamos que a 

Frelimo seja dirigida por pessoas com 

visão equilibrada e altruísta que não 

chegue a cair no ridículo infantil de 

construir o seu próprio culto em mo-

mento que se lhe exige mais alinha-

mento aos interesses nacionais, agora, 

resumidos à necessidade de resgatar a 

paz, arranhada 21 anos depois, curioso 

e paradoxalmente, no reinado de um 

dos negociadores chefes em Roma.

Está a fortalecer-se um tipo de esco-

la na Frelimo que ensina e promove a 

crueldade, o sarcasmo e o fingimento. 

Na manifestação de Maputo, para 

além da desanimante adesão, foi pe-

noso assistir o secretário da cidade 

do partido Frelimo, homem que se 

conhece calmo e de palavras parcas. 

Hermenegildo Infante fez um tre-

mendo exercício para se enervar e ga-

nhar alguma rudez que o autorizasse 

a convocar reverência colectiva à volta 

do Presidente Guebuza.

Foi embaraçoso ver e ouvir desperdí-

cios de pregações, recitando passagens 

sagradas, simulando até a presença de 

confissões religiosas de renome como 

a Igreja Católica que dias depois a sua 

hierarquia mais alta no país se en-

carregou de desmentir, substituindo 

nomes sagrados por nomes terrenos 

ainda não registados mesmo na histó-

ria moçambicana por ainda não terem 

idade e consensos históricos. É ofen-

sa espiritual, comparar o Presidente 

moçambicano a Moisés que iniciou a 

marcha de libertação do povo de Israel 

escravizado no Egipto. É um disfarce 

que belisca a idoneidade dos sacerdo-

tes, ainda bem que a Igreja Católica 

se tenha colocado fora da idolatria do 

fantasma do seu pseudo-representan-

te. 

Não sei se o modelo na galeria terá 

pegado lá do nosso partido libertador. 

Se sim, pode ser um mau precedente; 

uma instigação de manifestações ge-

neralizadas de prós e contras, do es-

tilo Egipto, por exemplo, que só dão 

na violência. E se aí chegarmos, quem 

mesmo se vai beneficiar?

Não se pode chegar ao desvairamento 

político em que se pretenda impedir 

pessoas de chorar, lamentar, criticar, 

rir, sugerir, alertar. Esta é também a 

nossa forma de estar e contribuir sem 

vingança nem violência!

eleitoral moçambicano

As aventuras da
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Se admitimos que as pes-

soas são boas ou más 

em si, à partida, inde-

pendentemente dos 

sistemas e das relações sociais, 

como que dependendo de um 

autogerado trajecto genético, 

então nenhum sistema social 

será mais do que a formulação 

redundante dessa crença.

Mas se admitirmos que as pes-

soas são boas ou más em função 

dos sistemas sociais nos quais 

são socializadas desde que nas-

cem, então temos possibilidades 

de introduzir a esperança em 

todos os mecanismos sociais, a 

começar pela educação. Nessa 

esperança, sempre em processo, 

não pode, porém, habitar a de-

riva autoritária que consiste em 

acreditar que é pela força que os 

seres humanos se tornam social-

mente melhores.

Então, o grande desafio da hu-

manidade talvez consista em 

saber como ter a força de criar 

sistemas sociais melhorados 

sem recurso à força, mas, tam-

bém, sem recurso à ingenuidade 

nefelibata. 

Em 2009, a organização Open 

Society Foundation lançou 

uma campanha mundial 

sobre a prisão preventiva, 

destacando questões como as con-

dições de detenção em que os de-

tidos são mantidos e as consequên-

cias sócio-económicas em que estes 

detidos se encontram quando estão 

presos.

O Grupo de Trabalho da ONU 

sobre a Detenção Arbitrária e o 

Relator Especial sobre as Prisões e 

Condições de Detenção em África 

têm mostrado que as condições só-

cio-económicas e as consequências 

de detenção são mais duras para os 

detidos que aguardam julgamento 

do que para os presos condenados.

Os detidos em prisão preventiva 

são muitas vezes expostos à vio-

lência e tortura, estão sujeitos a 

decisões arbitrárias de funcionários 

corruptos, e têm de partilhar a suas 

celas com presos condenados. Em 

muitos países o acesso a alimentos, 

água e saneamento é inadequado, 

aumentando a exposição dos deti-

dos a doenças.

Com bastante frequência os deti-

dos não conhecem os seus direitos 

básicos e raramente conseguem ver 

um advogado antes dos seus julga-

mentos. Além disso, enquanto es-

tão sob custódia, existe uma maior 

probabilidade de que eles percam 

os seus empregos e o contato com 

as famílias do que os presos já con-

denados. 

Em 2001, o Relator Especial so-

bre as Prisões e Condições de De-

tenção em África mostrou que os 

detidos em prisão preventiva em 

Moçambique não tinham acesso 

à representação legal e se encon-

Por Tina Lorizzo

travam em condições deploráveis   

enquanto estavam em prisão. Em 

2006, um estudo realizado pela 

Open Society Iniciative da África 

Austral observou que “condições de 

detenção nas celas da polícia e nas 

prisões não são compatíveis com a 

Regras Mínimas para o Tratamen-

to dos Prisioneiros, com grave su-

perlotação, infra-estruturas precá-

rias, falta de condições sanitárias e 

acesso a cuidados básicos de saúde”.

Em Moçambique existem actual-

mente 184 centros penitenciários 

sob a autoridade do Ministério 

da Justiça. A população prisional 

Moçambicana é representada por 

15. 735 (Dezembro 2012) reclusos 

com 35.1% dos quais aguardando 

julgamento. 

Pesquisas académicas demonstram 

que enquanto as reformas feitas 

nos últimos anos no âmbito peni-

tenciário continuam a privilegiar o 

âmbito legislativo e jurisprudencial, 

ainda há muito a fazer para melho-

rar as condições de vida e o acesso 

à justiça dos detidos que aguardam 

julgamento. 

A lei 3/2013 de 16 de Janeiro cria o 

novo Serviço Nacional Penitenciá-

rio (SERNAP) e o Acórdão 4/13/

CC do Conselho Constitucional 

que inconstitucionalizou alguns 

dos Artigos do Código do Processo 

Penal, trazendo mudanças signifi-

cativas no âmbito do uso da prisão 

preventiva no País, podem ser cita-

dos como avanços importantes.

Mas quais são as garantias funda-

mentais que tem de ser respeitadas 

quando alguém é preso e detido nas 

celas de uma esquadra da polícia e/

ou transferido para uma prisão 

aguardando julgamento? Standards 

internacionais e normas domésticas 

definem os seguintes direitos.

O Artigo XI(1) da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 

de 1948 dispõe: “Toda a pessoa 

acusada de um acto delituoso tem 

o direito de ser presumida inocente 

até que a sua culpabilidade tenha 

sido provada de acordo com a lei, 

em julgamento público no qual lhe 

tenham sido asseguradas todas as 

garantias necessárias à sua defesa”. 

O artigo 62 da CMR garante o 

direito de defesa e o direito à as-

sistência jurídica e patrocínio ju-

diciário. Especificamente, o 64(2) 

declara que “o arguido tem o di-

reito de escolher livremente o seu 

defensor para o assistir em todos os 

actos do processo, devendo ao ar-

guido que por razões económicas 

não possa constituir advogado ser 

assegurada a adequada assistência 

jurídica e patrocínio judicial”. 

O Princípio 21 (2) para a Prote-

ção de Todas as Pessoas Sujeitas a 

Qualquer forma de Detenção ou 

Prisão declaram que “nenhuma 

pessoa detida pode ser submetida, 

durante o interrogatório, a violên-

cia, ameaças ou métodos de interro-

gatório suscetíveis de comprometer 

a sua capacidade de decisão ou de 

discernimento”. Também o Princí-

pio 23 (1) esclarece que a “duração 

de qualquer interrogatório a que 

seja sujeita a pessoa detida ou presa 

e dos intervalos entre os interroga-

tórios, bem como a identidade dos 

funcionários que os conduzirem e 

de outros indivíduos presentes de-

vem ser registadas e autenticadas 

nos termos prescritos na lei”.

O artigo 64 da Constituição da 

República de Moçambique exi-

ge que “1) a prisão preventiva só 

é permitida nos casos previstos na 

lei, que fixa os respectivos prazos. 

2) O cidadão sob prisão preventiva 

deve ser apresentado no prazo fixa-

do na lei, à decisão de autoridade 

judicial, que é a única competente 

para decidir sobre a validação e a 

manutenção da prisão”. A apre-

sentação deve ser feita em 48 ho-

ras ou estendida por um período 

máximo de cinco dias em caso de 

flagrante delito. O Artigo 64 (3) 

continua afirmando que “Toda a 

pessoa privada de liberdade deve 

ser informada imediatamente e de 

forma compreensível das razões 

da sua prisão ou de detenção e dos 

seus direitos. 4) A decisão judicial 

que ordene ou mantenha uma me-

dida de privação da liberdade deve 

ser logo comunicada a parente ou 

pessoa de confiança do detido, por 

estes indicados”.

O  § 1 do Artigo 308 do Código 

de Processo Penal afirma limites 

específicos para a duração da prisão 

preventiva. Estes termos diferem-

-se um crime de que a pessoas é 

suspeita de um crime de tipo sumá-

rio, polícia correcional ou querela. 

Uma vez superados este limites, a 

pessoa presa deve ser libertada.

O Artigo 10 do Pacto Interna-

cional Direitos Civis e Políticos e 

a Regra 35 das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Prisioneiros 

afirmam que os detidos devem ser 

tratados com dignidade e informa-

dos sobre os seus direitos e as regras 

da prisão. Esta informação deve ser 

dada por escrito e/ou oralmente no 

momento da admissão em um cen-

tro penitenciário. 

O artigo 14 do Pacto Internacional 

Direitos Cívis e Políticos, as Regras 

9-16, 21 e 41 das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Prisioneiros 

obriga os estados a garantir que as 

pessoas em custódia sejam tratadas 

com humanidade e justiça. O Arti-

go 7 do Pacto Internacional Direi-

tos Civis e Políticos e o Artigo 40 

(1) da Constituição Moçambicana 

declara que “todo o cidadão tem 

direito à vida e à integridade físi-

ca e moral e não poder ser sujeito 

a tortura ou tratamentos cruéis e 

desumanos”. 

As regras 20 e 87 das Regras Míni-

mas para o Tratamento dos Prisio-

neiros e o artigo 37 das Regras das 

Nações Unidas para o Protecção 

de Jovens Privados de Liberdade 

( JDLR) codificam o direito à ali-

mentação adequada e água potável 

para as pessoas em custódia.

A Regra 22(1) das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Prisioneiros 

estabelece padrões médicos para as 

prisões. A norma afirma que “cada 

estabelecimento penitenciário terá 

à sua disposição os serviços de pelo 

menos um médico qualificado, 

que deverá ter certos conhecimen-

tos de psiquiatria”.

A regra 48 das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Prisioneiros 

afirma que “um detido tem o direi-

to de ser visitado por membros da 

família, amigos, e representantes le-

gais, e tem uma oportunidade para 

comunicar com o mundo exterior.”

Conheça estas regras você também! 

Se for preso pela polícia, detido em 

uma cela da esquadra e ou transfe-

rido para um centro penitenciário 

saiba quais são os seus direitos!

Tina Lorizzo é doutoranda no 

Centro de Direito Comparado na 

África, na Universidade da Cida-

de do Cabo. Como praticante, ela 

trabalhou como advogado no Ins-

tituto de Assistência Jurídica em 

Maputo. Ela actualmente trabalha 

com a Iniciativa Artigo 5 para a 

prevenção e erradicação da tortura 

em Moçambique.

Não acredito em acasos.

Nem acredito muito 

menos que a vida dos 

homens possa ser deci-

dida  por acasos. 

Seria fácil demais.

E posso citar a propósito o pen-

samento do escritor brasileiro, 

Paulo Coelho, que afirma que 

quando um homem sonha e de-

cide pôr o seu sonho em prática, 

todo o universo conspira para 

que isso aconteça, mas isso não 

é acaso.

É preciso que o homem sonhe 

e que acredite que o seu sonho 

por maior que seja pode ser 

posto em prática e transforma-

do em realidade desde que ele 

queira.

No dia em que fiz anos (75) es-

tava eu sentado sozinho como 

sempre, ancorado no meu copo 

de vinho barato em silêncio quando 

ele me apareceu perguntou se podia 

sentar ao meu lado e eu respondi 

que sim e ele cumprimentou-me 

pelo nome, obrigando-me a fazer 

um esforço sobrenatural para me 

lembrar dele mas não tinha como.

Olhava para a cara dele dissimula-

damente.

Ele pediu uma cerveja e começou a 

falar muito rapidamente dos nossos 

tempos de infância nos anos 60. Na 

escola do bairro indígena da Mu-

nhuana, em Lourenço Marques. 

Dos lanches de arofadas e massa e 

nos intervalos grandes de jogos de 

futebol de pés descalços no areal do 

quintal da escola quente que nem 

asfalto, das casas-de-banho utiliza-

das por todos, que todos tínhamos 

que limpar em grupo escalados 

uma vez por mês, das namoradas 

aos 16 anos que beijávamos ao lus-

co fusco. 

Elas com uma lata de 20 litros 

na cabeça a olhar amedrontadas 

para o fundo do beco a ver se 

aparecia o irmão mais velho para 

me dar uma carga de porrada, as 

primeiras guitarradas em tardes 

dançantes aos domingos no cen-

tro associativo dos negros ali no 

Xipamanine, o liceu, a tropa, os 

inevitáveis engravidamentos e a 

velhice precoce.       

Continuava a olhar para ele sem 

me lembrar de quem era nem 

como se chamava e nem como 

me poderia falar daquela jeito.

Ele olhou para mim e disse: “seja 

franco, estou a ver que você não 

se lembra de mim. Eu fui o pri-

meiro namorado da tua irmã”.

Então gritei.

Você é o Pedro Jossias

Ele disse sim, levantou-se e foi-
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Ainda antes da Rádio Moçambique 

(RM) perder o seu monopólio e 

sob forte domínio monopartidário, 

era possível destrinçar entre notícia, 

informação e politização. Era um momento 

marcado pelo primeiro conflito político-

-militar do pós-independência. Nessa altura, 

a informação veiculada visava claramente o 

combate ao capitalismo pela promoção de 

um ideário socialista ou comunista. Alguns 

programas radiofónicos transportavam cul-

tura e informação útil para o cidadão, outros, 

simplesmente politizavam, ideologizavam a 

mente desprovida de socialismo. Catequiza-

vam o cidadão com “comunismo soviético” 

tentando superar os seus mentores. A maior 

percentagem dos noticiários era dedicada a 

essa ideologização do moçambicano para 

libertá-lo das correntes coloniais e prendê-lo 

Celebrar a Rádio
no socialismo criando nele um desmedido ódio 

ao capitalismo.

Ainda assim, esse foi o tempo em que a praça, 

por carência de “diversão cultural”, foi toma-

da por programas com muita audiência, desde 

programas infantis, com o Tio Turutão, pro-

gramas musicais com muita música estrangei-

ra, até a Cena Aberta, No Fio da Memória, e 

outros. A Televisão, mesmo depois da sua fase 

experimental, continuou a não constituir-se 

como alternativa à rádio ou, no mínimo, uma 

segunda escolha. Era simplesmente uma gran-

de novidade. Mesmo hoje podemos afirmar 

tristemente que todos os moçambicanos têm 

rádio mas muitos continuam longe de ter uma 

televisão. Não porque esta seja um substituto da 

primeira, mas porque não basta ter o televisor, 

é importante que se tenha sobretudo a energia 

eléctrica. Entretanto, nos locais onde a pobreza 

é elevada diz-se simplesmente que o seu forne-

cimento não é economicamente viável. Logo, a 

rádio mantém-se na liderança, o que significa 

que qualquer um pode estar informado via rádio 

(mesmo através dos telemóveis mais acessíveis).

Nos dias que correm, a praça está enriquecida 

tanto em termos de rádios como de progra-

mas com que cada uma delas se autogoverna. 

Deixando de lado os gravíssimos problemas de 

dicção deste e daquele locutor, problemas de 

qualidade técnica, oscilação, tipo de programas, 

entre outros, concentremo-nos pelo menos em 

dois aspectos rápidos: o pagamento da taxa de 

radiofusão e a censura.

É importante que se melhore a comunicação 

com o cidadão que paga impostos, paga a taxa 

de radiofusão, e não consegue perceber a razão 

desta estar direccionada só para a RM, num 

momento de concorrência entre as rádios. Uma 

boa explicação por parte de quem de direito 

só apaziguará ou acalmará os desconfiados ou 

reticentes relativamente a esse problema.

A censura percebe-se pela desinformação, 

omissão, pela programação e respectivo con-

teúdo, escolha de convidados que se esforçam 

em fazer crer ao ouvinte que garrafas verdes 

são vermelhas ou vice-versa. É muito esforço 

que os ouvintes acabam por concordar com 

eles só para satisfazer o ego desses mesmos 

convidados. As rádios devem pautar por mais 

e melhor profissionalismo.

Cá entre nós: a censura institucionalizou-se de 
tal forma que se transformou em autocensura 
tendente a ilibar quem a ordena. Viva o 13 de 
Fevereiro, dia mundial da rádio! Que a notícia 
chegue ao cidadão e que os tentáculos da censura 
não consigam intimidar o verdadeiro profissio-
nal, aquele que se preza como tal. 

Na minha opinião, go-

vernar deve ser analisar 

friamente qual é a rea-

lidade concreta, estudar 

os problemas existentes, procurar 

as soluções para esses problemas, 

ao nosso alcance, e tomar as de-

cisões apropriadas para resolver, 

ou minimizar, esses problemas, 

usando os meios disponíveis. Não 

é tomar decisões confiando em 

meios, humanos e materiais, que 

não existem, empurrando o país 

para situações de descalabro.

Vem isto a propósito do acordo 

a que o Governo e a Renamo 

chegaram, agora, a propósito da 

composição da Comissão Nacio-

nal de Eleições. Acordo atingido 

com base numa proposta da Re-

namo.

Ora foi a arrogância teimosa do 

Governo que fez com que esse 

acordo não tenha sido assinado 

há muitos meses, evitando as de-

zenas de mortos e feridos, as des-

truições de bens e as dezenas de 

milhar de refugiados de guerra. 

Entrincheirados por trás de ine-

xistentes comandos constitucio-

nais (obrigando a uma represen-

tação percentual dos partidos na 

CNE) e de uma teórica separação 

de poderes entre o executivo e a 

Assembleia da República, os re-

presentantes do Governo fizeram 

finca-pé durante meses, enquan-

to esperavam a chegada de novo 

armamento, insensíveis às mortes 

que se acumulavam.

Sou totalmente contra os ataques 

da Renamo para forçar soluções 

políticas mas essa é a realidade no 

terreno e é com ela que um go-

verno responsável tem que lidar. 

A Renamo avisou, com muita an-

tecedência, que iria recorrer a esse 

meio, grande parte da imprensa 

alertou para o risco de estarmos a 

ser levados para uma nova guerra 

civil e o Governo ignorou os avi-

sos e alertas e prosseguiu no mes-

mo caminho desastroso. Com os 

resultados a que estamos a assistir.

Agora, depois de sucessivas, e 

pesadas, derrotas militares, está 

o Governo a assinar o que tinha 

jurado nunca iria aceitar. Prova-

velmente em piores condições 

do que as que teria conseguido se 

tivesse aceite negociar seriamente 

desde o princípio.

Tudo isto porque a direcção má-

xima do país e das suas Forças de 

Defesa e Segurança acreditou que 

tinha meios suficientes para ven-

cer, militarmente, os chamados 

homens armados da Renamo. E 

não tinha.

Miúdos mal formados e sem ne-

nhuma experiência de combate 

foram mandados enfrentar ve-

teranos calejados e os resultados 

foram os que se viu. E se conti-

nua a ver, se acreditarmos num 

texto que alguém me mandou e 

que afirma que os militares que, 

recentemente, tentaram subir à 

Serra da Gorongosa foram dizi-

mados deixando muitos cadáve-

res no terreno.

Uma guerra que se poderia ter 

facilmente evitado, como estamos 

agora a ver, e que está a ser catas-

trófica para o país.

Porque estamos a ser governados 

por quem não sabe governar, na 

minha modesta opinião. 

Governar
O 

presidente de Taiwan continua a confrontar-se com 

grandes dificuldades para implementar o acordo 

assinado em Junho de 2013 com a República Po-

pular para facilitação de investimentos no sector de 

serviços. 

Pequim e Taipé prosseguem na senda da normalização de 

relações em contraste com a crescente animosidade entre a 

República Popular da China e os seus vizinhos do Norte e 

Sudeste da Ásia.

As disputas com o Japão e as Filipinas degeneraram em 

acintosas acusações depois do chefe do governo japonês, 

Shinzo Abe, ter comparado em Davos as relações entre Tó-

quio e Pequim ao confronto entre o Reino Unido e a Ale-

manha antes do eclodir da I Guerra Mundial, enquanto em 

Manila o presidente Benigno Aquino equiparava as reivin-

dicações chinesas ao expansionismo nazi. 

Taiwan, cultivando a ficção de uma China una e indivisí-

vel, faz suas as reivindicações de Pequim no Mar do Sul da 

China (envolvendo ilhas reclamadas também pelo Brunei, 

Malásia e Vietname) e quanto a Diaoyu/Senkaku, no Mar 

da China Oriental, ainda que em Abril do ano passado te-

nha chegado a acordo com Tóquio para que a sua frota possa 

pescar nas águas controladas pelo Japão.

A legitimidade soberana que reclama o governo da Repúbli-

ca da China, em nome da continuidade de um regime fun-

dado em 1911 e herdeiro da governação de Chang Kai Shek 

derrotado por Mao Zedong e confinado à ilha desde 1949, 

redunda na paradoxal situação de Taipé alinhar ao lado de 

Pequim nas disputas em que Washington, que cultiva a neu-

tralidade nestes diferendos fronteiriços, é o garante militar 

da segurança regional frente à República Popular da China.

As duas Chinas após terem reconhecido em 1992 o “status 

quo” da existência real de dois regimes e governos, mas acei-

tando por consenso a existência de uma única China una e 

indivisível, aceleraram os ritmo das trocas comerciais, inves-

timentos e circulação de pessoas, apesar de estarem ainda 

longe de iniciarem sequer a discussão de um tratado de paz. 

O encontro em Nanjing na terça-feira entre o responsável 

de Taiwan do “Ministério para os Assuntos do Continente”, 

Wang Yu Chi, e o vice-ministro dos negócios estrangeiros 

de Pequim e presidente do “Comité para os Assuntos de 

Taiwan”, Zhang Zhijun, primeira reunião oficial entre os 

dois governos, evitou formalmente a abordagem de questões 

políticas.

A negociação política entre os dois lados do estreito da For-

mosa processa-se por via de concessões diplomáticas – caso 

da luz verde de Pequim este Verão a um acordo comercial 

entre Taiwan e a Nova Zelândia semelhante ao anterior-

mente assinado entre Wellington e a Região Administrativa 

Especial de Hong Kong – e no apoio que a República Po-

pular vem dando a Ma Ying Jeou.

A teia económica
O presidente de Taiwan continua a confrontar-se com 

grandes dificuldades para implementar o acordo assinado 

em Junho de 2013 com a República Popular para facilitação 

de investimentos no sector de serviços, incluindo a área de 

construção, que prevê a criação de empresas com controlo 

por parte do investidor externo da totalidade ou maioria do 

capital.

A oposição do “Partido Democrático Progressista” e rivais 

de Ma no partido governamental “Guomindang”, como 

Wang Jin Ping, presidente do parlamento de Taipé, criticam 

o acordo com Pequim apesar das empresas de Taiwan serem 

as imediatas beneficiárias deste compromisso.

Além do sector de serviços as facilidades e garantias para in-

vestimento deverão posteriormente ser alargadas aos secto-

res agrícola e industrial, na sequência de um acordo de 2010 

para enquadramento da cooperação económica e eliminação 

de barreiras tarifárias e alfandegárias, mas largos sectores em 

Taiwan temem que a prazo as empresas da República Popu-

lar venham a ter um peso desmesurado na economia da ilha.

A República Popular, incluindo Hong Kong, é o maior prin-

cipal destino do investimento (8,86 mil milhões de dólares 

em 2013) e das exportações de Taiwan e a segunda fonte de 

importações a seguir ao Japão, tendo os investimentos direc-

tos do continente na ilha vindo a crescer desde 2008 ainda 

que não tenham sequer chegado aos 400 milhões de dólares. 

A democratização de Taiwan iniciada por Lee Teng Hui 

em 1988 levou à presidência em 2000 Chen Shui Bian do 

“Partido Democrático Progressista” e os nacionalistas só em 

2008 recuperaram o poder.

O presidente Ma optou desde então por uma política de 

apaziguamento, evitando igualmente o confronto com Pe-

quim em organizações internacionais e a compita pela di-

plomacia do cheque para preservar o escasso número de es-

tados que ainda mantêm relações com Taiwan (duas dezenas 

além do Vaticano) depois da expulsão da ONU em 1971, e 

apostou decididamente na integração económica.

Os extensos vínculos económicos e financeiros entre os dois 

lados do Estreito da Formosa são para largos círculos con-

servadores e liberais em Taipé garantia de que Pequim não 

tentará a absorção pela força na ausência de veleidades inde-

pendentistas em Taiwan. 

Outras sectores consideram que uma crescente integração 

económica com maior presença de empresas do continente 

em Taiwan acabará por levar a ilha a uma situação de sub-

missão em que os seus 23 milhões de habitantes poderão 

ter de aceitar um destino semelhante ao de Hong Kong e 

Macau. 

Caso Ma, um dos presidentes mais impopulares na fase de-

mocrática de Taiwan, consiga terminar o seu mandato em 

2016 é de esperar que Pequim continue a apoiar a sua po-

lítica de conciliação para evitar nova investida de políticos 

independentistas. 

Jornalista 
barradas.joaocarlos@gmail.com
http://maneatsemper.blogspot.pt/

As duas Chinas 
Por João Carlos Barradas
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Mussá Osman é um nome 

a reter quando se fala de 

uma curta lista de trei-

nadores de renome no 

panorama futebolístico nacional, 

não só a avaliar pelos títulos con-

quistados, mas também pelos anos 

de experiência que carrega nas cos-

tas. A poucas jornadas do final do 

Moçambola do ano passado, Mus-

sá assumiu o cargo de treinador 

principal do Chibuto, em substi-

tuição do português Victor Pontes, 

numa novela que fez correr muita 

tinta. Pontes tinha sido afastado 

alegadamente por maus resultados. 

O casamento de Mussá com o clu-

be gazenze foi um verdadeiro fias-

co uma vez que o técnico, alegando 

mau ambiente na colectividade, 

decidiu pedir demissão. Aceite, de 

lá a esta parte está no desemprego, 

mas diz que mesmo nessa situação 

não vai morrer de fome, nem guar-

da ressentimentos pela posição que 

tomou. Vamos recordar os factos.

“O meu nome já era associado a 

tudo que corria mal no Chibuto, 

chegou-se mesmo a pensar que 

tivesse feito cama para a demissão 

de Victor Pontes, achei melhor 

aproximar-me ao clube e dizer que 

me iria afastar daquele grupo. Es-

tou com consciência tranquila face 

a esta decisão, sempre tive apoio da  

“Espero oportunidade para fazer o que mais gosto”
A rma Muss  Osman, que por enquanto vai se ocupando de algumas coisas pessoais

Por Paulo Mu alo

direcção do clube e de outras forças 

vivas ligadas ao Chibuto”, estas fo-

ram, na hora da despedida, as pala-

vras de Mussá Osman. 
ntretanto

Mussá Osman disse nesta terça-

-feira, que ainda é homem de des-

porto apesar de não ter recebido 

nenhum convite para continuar a 

fazer o que mais gosta, treinar uma 

equipa.

“Houve promessa, mas não que-

ro falar sobre isso, neste momen-

to tenho uma actividade pessoal, 

ocupo-me de coisas pessoais, mas 

o dia que aparecer um convite te-

rei de deixar essas coisas”, afirmou 

o técnico.

O treinador acredita que quando 

saiu do Chibuto muitas equipas já 

tinham desenhado os seus planos 

para este ano no sentido de sabe-

rem com que treinador  contariam. 

Mesmo assim diz que uma e outra 

equipa o contactou, mas que pre-

fere não comentar neste momento 

porque o segredo é a alma do ne-

gócio.

Quisemos saber ainda do nosso 

entrevistado como é que estando 

desempregado consegue arcar com 

as despesas quotidianas, desde ali-

mentação, escola dos filhos, etc, ao 

que respondeu nos seguintes ter-

mos:

“Tenho várias coisas que podem 

assegurar a minha sobrevivência, 

é verdade que sou responsável da 

família, mas a vida vai andando. 

Não dá para levar uma vida de luxo, 

mas dá para sobreviver. Não sou 

o único treinador que passou por 

esta situação, muitos colegas meus 

já estiveram desempregados con-

tudo souberam encontrar formas 

para sobreviver. Qualquer pessoa 

preocupa economizar o pouco que 

ganha para situações imprevistas e 

eu fiz o mesmo”, afirmou.

Num outro desenvolvimento, o 

técnico observou estar aberto para 

trabalhar fora da capital do país 

contrariamente ao que chegou a 

anunciar num passado não muito 

distante. E explica as razões: “Ha-

via dito sim que não estava dispo-

nível para trabalhar nas províncias 

porque tinha garantia de que o 

projecto que havia abraçado era por 

muitos anos, mas porque isso não 

aconteceu agora não deixa saudade 

para ninguém a situação de desem-

pregado. Estarei, sim, aberto para 

sair, se for o caso, de Maputo, mas 

porque as equipas estão ocupadas, 

têm os seus treinadores não quero 

negar que um dia venha a fazer o 

que mais gosto. Quero deixar bem 

claro que nunca torci para que al-

guém seja afastado, não faz parte do 

meu carácter. Nunca preparei e ja-

mais prepararei cama para alguém 

e mesmo estando nesta situação de 

desempregado não rogo que este 

ou aquele treinar caia, não sou des-

ta estirpe. O que estou a pretender 

dizer é que se for contactado vou 

ponderar,  porque  sou professional 

de futebol”.

Mussá Osman entende ainda que 

a situação em que se encontra é 

simplesmente passageira e que faz 

parte da vida.

“São fases da vida, um técnico está 

sujeito a essas situações, todavia 

como a minha profissão é essa con-

tinuo a dizer que estou pré-dispo-

nível para trabalhar. Neste momen-

to tenho passado mais tempo ou 

em Maputo ou em Ressano Garcia, 

a terra onde nasci”, afirmou.

De salientar que Mussá Osman já 

conta no seu palmarés com dois 

títulos nacionais, concretamente 

pelos Ferroviários de Nampula e 

Maputo, para além da Taça de Mo-

çambique e outras taças referentes 

a outras provas.

 Mussá Osman

Muitas dificuldades 

aguardam os dois re-

presentantes moçam-

bicanos nas afrotaças, 

nomeadamente, a Liga Muçulma-

na e o Ferroviário da Beira, ainda 

que os muçulmanos tenham obtido 

uma vitória sofrível por uma bola a 

zero diante do Cnaps Sport. Pelas 

razões seguintes: os muçulmanos 

realizam o jogo da segunda mão, 

este sábado em Antananarivo e os 

locomotivas da Beira levam uma 

desvantagem de uma bola. 

Lutando pelo acesso à fase de gru-

pos da Liga dos Campeões Africa-

nos, o campeão nacional está ciente 

das dificuldades que irá enfrentar, 

mas continua confiante na passa-

gem à eliminatória seguinte. 

Segundo Rafik Sidat, presidente da 

Liga Muçulmana, estão criadas to-

das as condições para que os pupi-

los de Litos passem a eliminatória. 

“Estamos preparados para o jogo 

da próxima mão e que tudo está 

acautelado para que consigamos 

um bom resultado”. 

De referir que os muçulmanos ga-

nharam na primeira mão por uma 

bola a zero, com um golo de Sonito, 

numa partida marcada por falhan-

ços da equipa da casa.

Os muçulmanos participam pela 

quarta vez consecutiva nas provas 

africanas, sendo pela terceira vez na 

Dificuldades acrescidas
Por A ílio Maolela

Liga dos Campeões. Nas últimas 

três participações, regista-se duas 

eliminações precoces na pré-elimi-

natória de acesso à fase de grupos 

da Liga dos Campeões em 2011 e 

2012 e a eliminação na terceira e 

última eliminatória de acesso à fase 

de grupos da Taça CAF em 2013, 

sendo esta a mais brilhante campa-

nha dos muçulmanos.    

Por sua vez, o detentor da Taça de 

Moçambique, o Ferroviário da Bei-

ra, lutando por um lugar na fase de 

grupos da Taça CAF ou Taça Nel-

son Mandela, tem um jogo difícil 

frente ao AZAM FC, da Tanzânia. 

Numa eliminatória que se conside-

ra muito difícil para os locomotivas 

do Chiveve, primeiro pelo resulta-

do que trazem da Tanzânia, um a 

zero, e segundo pela pouca prepa-

ração caseira devido ao atraso que 

se verificou na sua chegada a casa, 

os beirenses continuam com as ex-

pectativas intactas. 

Para Victor Matine, treinador-

-adjunto dos locomotivas, o cal-

deirão do Chiveve testemunhará a 

passagem do Ferroviário da Beira à 

próxima fase, pelo que “pedimos a 

presença massiva dos adeptos e só-

cios do Clube Ferroviário da Beira 

e dos beirenses, em geral”. 

De recordar que nesta competição, 

o Ferroviário da Beira, na sua pri-

meira presença na competição em 

2006, o Ferroviário foi eliminado 

na primeira pré-eliminatória, situa-

ção que quer reverter nesta segunda 

participação.

 

O 
Open de Moçam-

bique, em tenis, 

que se vem reali-

zando em Maputo 

deste o passado dia 8 com 

o término agendado para 

sábado, movimenta no total 

cinco mil dólares, segundo 

o residente da federação 

moçambicana  desta moda-

lidade, Valige Tauabo. Este 

valor será canalizado pela 

operadora de telefonia mó-

vel, mCel.

Para Tauabo, a Federação 

Moçambicana de Tenis 

(FMT),  “usa a marca mCel 

de modo a que os atletas, 

em particular os das cama-

das de formação, possam 

conhecer o significado que 

ela tem no desporto mo-

çambicano, e em particular 

no ténis”. 

Para a mCel, este apoio visa 

promover a modalidade, de 

modo a que seja mais co-

nhecida e que os seus prati-

cantes sejam cada vez mais 

mCel injecta cinco 
mil dólares ao Open

reconhecidos e que os atletas 

mais novos possam ser re-

crutados.

Para Feliciano dos Santos, 

tenista moçambicano, o pa-

trocínio dado pela mCel é 

muito importante porque 

vem injectar mais energia 

aos atletas, de modo a que 

estes possam competir mais. 

“Estamos muito felizes pelo 

apoio e esperamos que pos-

samos competir mais porque 

o nosso objectivo é esse”.

De referir que esta é a pri-

meira fase da parceria entre 

a mCel e a FMT. A segunda 

é referente a realização dos 

campeonatos nacionais a te-

rem lugar em Nampula, no 

próximo mês de Março. 

O Open de Moçambique 

está a movimentar cerca de 

80 tenistas, em representa-

ção de diversos países da re-

gião Austral de África, com 

destaque para África do Sul, 

Botswana e Suazilândia em 

juniores e seniores.  

Abílio Maolela
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BREVES
FOS – Socialist Solidarity wishes to recruit a project coordinator 
(m/f) for its food security programme in Gaza Province.
The programme is to be implemented in six districts in the inte-

consult http://www.fos-socsol.be/cntnt/over_fos/vacatures/va-
cature3.php or contact lien.bauwens@fos-socsol.be.
The project coordinator will normally be based in Chokwé and 
should be a national of one of the EU member states. Recruitment 
is as soon as possible.
Interested candidates should send their CV and motivation letter 
to info@fos-socsol.be 

VACANCY
en ca à espera da decis o da P  

O Benfica está à espera da decisão da Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF) para saber com quem vai jogar nas meias-finais da Taça da Liga.

A decisão será tomada na próxima terça-feira pelo Conselho de Disciplina 

da FPF. Com o intuito de se resolver o assunto, o médio portista Fernando 

foi ouvido, nesta terça-feira, em Lisboa, tendo assim faltado ao treino de 

preparação para o jogo, de domingo, com o Gil Vicente. Em sua defesa, o 

FC Porto justificou a demora com uma lesão do jogador luso-brasileiro, que 

terá sido contraída durante o aquecimento, tendo sido necessária a realiza-

ção de exames médicos. 

Neste sentido, Fernando pode ser entendido como uma das peças-chave 

do processo. A par do polvo, estiveram presentes outros elementos ligados 

ao FC Porto, como o médico Carlos Magalhães e o fisioterapeuta Eduardo 

Braga, bem como o director-geral da SAD, Antero Henrique.

Recorde-se que os azuis e brancos carimbaram a passagem às meias-finais 

da prova, diante do Marítimo, já nos períodos de descontos, após se terem 

atrasado cerca de três minutos. A partida dos dragões deveria ter começado 

ao mesmo tempo que a do Sporting, que defrontou o Penafiel, mas tal não 

sucedeu, sendo esta a raiz do problema. 

e mar faz coisas que mais ninguém consegue , diz 
Ro erto Carlos
 O antigo internacional brasileiro Roberto Carlos não coloca em causa o 

valor de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Lionel Messi (Barcelona), mas 

defendeu que actualmente Neymar (Barcelona) assina lances que mais ne-

nhum jogador consegue imitar.

“Neymar é o jogador que mais gosto de ver jogar. É verdade que Cristiano 

Ronaldo é o número um do mundo, também temos de contar com um 

fenómeno chamado Messi, mas a diferença é que Neymar é feliz, divertido 

e que faz coisas que mais ninguém consegue”, afirmou Roberto Carlos, em 

entrevista à ESPN.

écnico do PS  suspenso 
O Comité de Apelo da UEFA manteve esta terça-feira a suspensão por um 

jogo ao treinador do Paris Saint-Germain, com pena suspensa, permitindo 

a presença na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 

futebol.

O órgão de recurso da UEFA manteve a suspensão por um jogo à Laurent 

Blanc e uma multa de 10.000 euros ao clube, impondo um período proba-

tório de um ano.  

A 30 de Janeiro, o treinador tinha sido sancionado pela Comissão de 

Controlo e Disciplina da UEFA por “uma conduta inapropriada” que pro-

vocou o atraso no início da partida Benfica- Paris Saint-Germain, a 10 de 

Dezembro de 2013, da fase de grupos da Liga dos Campeões (Grupo C).  

A UEFA esclareceu, na altura, que a sanção aplicada surge após três 

infracções similares enquadradas no artigo 11 (2g) do seu regulamento de 

disciplina e que decidiu “proceder por etapas”.  

Podolski est  arrependido por dei ar o a er
O internacional alemão Lukas Podolski, do Arsenal, reconheceu que errou 

ao deixar o Bayern em 2009 para jogar no Colónia.

“Acredito que caso Jupp Heynckes tivesse chegado duas semanas mais cedo 

em 2009 provavelmente ainda estaria no Bayern. Ele estava desesperado 

para que continuasse na equipa. De uma perspectiva desportiva, regressar 

ao Colónia não foi positivo”, afirmou Podolski, em declarações à imprensa 

local. O avançado alemão assinou pelo Arsenal em 2012 e diz estar feliz.



24 Savana 14-02-2014CULTURA

Por Abdul Sulemane

Nesta sexta-feira, 14 de 

Fevereiro, é assinalado o 

Dia São Valetim – Dia 

dos namorados. A ban-

da Kakana vai actuar a partir das 

20h30, no Centro Cultural Fran-

co-Moçambicano, onde a banda 

vai apresentar vários números 

do seu álbum e trazer ao pal-

co, convidados para cantar pelo 

amor. Essa é uma data especial e 

comemorativa na qual se celebra 

a união amorosa entre os casais 

sendo comum a troca de cartões 

e presentes com simbolismo de 

mesmo intuito. 

  

A vocalista da banda, Yolanda 

Chicane, disse que o espectácu-

lo alusivo ao dia dos namorados 

intitula-se Xiluva. “Teremos al-

guns convidados não conhecidos 

na praça. Traremos temas ori-

ginais do disco Kakana. Vamos 

interpretar um tema novo e um 

do Hortêncio Langa. A ideia é 

brindar com os namorados e ha-

verá muitas surpresas. Queremos 

fazer uma festa diferente para os 

namorados. O disco é composto 

por 15 faixas musicais, das quais 

seis já ganharam prémios˝, expli-

ca a cantora. 

A banda Kakana foi criada em 

2004 por Azarias Arone (guitar-

rista Jimmy Gwaza) e Yolanda 

Chicane (vocalista). Desde então, 

a dupla tem estado a brindar a 

plateia moçambicana, actuando 

em vários palcos (festivais locais, 

kakana no CCFM

festas, casamentos, cocktails, jan-

tares de gala e em algumas casas 

de pasto na cidade de Maputo).  

Servindo-se da marrabenta e 

outros ritmos nacionais, a banda 

faz fusão com ritmos do mundo, 

numa perfeita combinação da 

guitarra de Jimmy Gwaza e a voz 

inconfundível da Yolanda Chica-

ne. Afro, Rock e Jazz são ritmos 

predominantes nas composições 

escritas em várias línguas como: 

changana, emacua, chope, portu-

guês e inglês. 

A cantora Yolanda traz nas suas 

composições mensagens de es-

perança, paz e amor. Ela acredita 

que a música é uma linguagem 

universal de concórdia entre to-

dos os seres. A banda já conquis-

tou vários prémios, nomeada-

mente, Melhor Voz (Top Ngoma, 

2007 e 2010); Prémio Revelação 

(Top Ngoma, 2007); Prémio Fu-

são (Top Ngoma, 2010); Melhor 

Banda (Top Ngoma 2009); Pré-

mio Fusão (Moçambique Music 

Awards - MMA).  

Dois monstros lendários 

do Jazz norte-ameri-

canos, Kirk Whalum e 

Gerald Albrigth, actu-

am no dia 15 de Fevereiro, no 

Centro Cultural Universitário, 

onde pretendem encher de 

paixão os amantes de jazz num 

show único a não perder. Kirk 

Whalum e Gerald Albrigth 

constituem uma dupla imba-

tível que dispensa qualquer 

apresentação. São dois saxofo-

nistas de renome internacional 

que sabem tão bem dominar e 

encantar o público com os seus 

instrumentos de sopro. 

Kirk Whalum nasceu em 11 de 

Julho de 1958, em Memphis e 

é um compositor e saxofonista 

de jazz americano. Whalum 

Jazz no Centro Cultural 
Universitário

tem vários álbuns musicais e 

trilhas de filmes, que variam 

do pop ao jazz. Suas músicas 

renderam-lhe sete indicações 

ao Grammy.

Conhecido pelo seu enorme 

talento e musicalidade indis-

cutível, Gerald Albright co-

meçou desde cedo a dominar 

o seu talento, trabalhando em 

estúdio com conhecidos ar-

tistas, como Patrice Rushen, 

Anita Baker, Ray Parker Jr., 

Lola Falana, Atlantic Starr, 

The Winans, Olivia Newton-

-John, The Temptations e 

Maurice White. Além das inú-

meras participações em clubes 

e festivais de jazz, Albright já 

vendeu mais de um milhão de 

álbuns só nos Estados Unidos. 

A.S

“Hate Rádio” revisita o ca-

pítulo mais terrível da his-

tória do Ruanda através da 

reconstrução da estação de 

rádio RTML. Numa digressão or-

ganizada pelo Goethe-Institut SA 

e a Pro Helvetia – Fundação Su-

íça para a Cultura, “Hate Rádio”, 

a aclamada produção do IIPM 

– International Institut of Politi-

cal Murder, será apresentada pela 

primeira vez ao público da África 

Austral com apresentações em Joa-

nesburgo e Cidade do Cabo (entre 

07 e 16 de Fevereiro) e estará em 

Maputo nos dias 20 e 21 de Feve-

reiro no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano.  

 

Baseado numa extensa pesquisa e 

entrevistas com cerca de 50 teste-

munhas do genocídio do Ruan-

da em 1994, o guião de HATE 

RADIO é baseado em trechos 

de transmissões reais feitas pela 

popular estação de rádio RTLM 

(Radio Télévision Libre des Mille 

Collines), que marcou a história 

do Ruanda como um dos instru-

mentos de propaganda mais cíni-

cos implantados durante o período 

que conduziu ao genocídio. Se al-

guém tivesse olhado para um alvo 

As palavras podem matar? 
simples e eficaz para prevenir este 

crime atroz contra humanidade 

a RTLM teria sido um bom co-

meço” escreveu o jornalista Philip 

Gourevitch (EUA). Com um ci-

nismo indescritível, os funcionários 

da emissora popular planejaram 

uma campanha publicitária para o 

genocídio durante meses. A pro-

gramação constou de música pop, 

relatos emocionantes de desporto e 

panfletos políticos de incitamento 

ao assassinato. Os últimos sucessos 

de bandas do Congo e uma teoria 

agressiva se uniram dentro de al-

guns metros quadrados formando 

um obscuro laboratório da ideolo-

gia racista.  

HATE RADIO recupera a esta-

ção de rádio inflamatória de Kigali 

dentro de um estúdio de rádio re-

construído que só é separado dos 

telespectadores por vidro e algu-

mas paredes, com a transmissão 

da RTLM reconstituída no palco 

e transmitida em directo para a 

audiência. Os radialistas – três 

extremistas Hutu e o ítalo-belga 

Georges Ruggiu – são interpreta-

dos por actores, alguns dos quais 

foram afectados pelos próprios 

eventos. Os espectadores não só 

se confrontam com outros seres 

humanos questionando a sua “falta 

de humanidade”, como, ao mesmo 

tempo, se tornaram testemunhas 

simpatizantes de consequências 

destrutivas e indeléveis. Durante 

a apresentação, as paredes do es-

túdio reconstruído servem como 

superfícies de projecção para uma 

instalação vídeo mostrando histó-

rias seleccionadas de perpetradores 

e vítimas da tragédia; toda a ence-

nação é feita a partir da montagem 

de material original da RTLM, 

textos de publicações extremistas e 

depoimentos de testemunhas, num 

complexo mosaico que deliberada-

mente explora contradições. “Esta-

mos provocando, a fim de provo-

car e desencadear uma catarse” diz 

actor Ruandês Dorcy Rugamba, 

membro do elenco original.  

Trata-se de uma produção da 

IIPM – International Institut of 

Political Murder em digressão pela 

África Austral através do Goethe 

Institut e Pro Helvetia – Fundação 

Suíça para a Cultura. Em Maputo, 

HATE RADIO é acolhido pelo 

Centro Cultural Franco-Moçam-

bicano e conta com a colaboração 

do ICMA/Goethe-Zentrum Ma-

puto. A.S

O 
Teatro Avenida acolheu 

no passado dia 13 de 

Fevereiro um sarau cul-

tural em homenagem a 

Henning Mankell, conceituado 

escritor, dramaturgo e encenador, 

Director artístico do grupo teatral 

Mutumbela Gogo. 

Grande amigo de Moçambique, o 

escritor sueco fez do país uma sua 

pátria de afecto e desde há mais de 

30 anos que aqui fez uma morada 

sua, um lugar onde ele desde há 

muito se dedica como criador de 

arte e pessoa de reconhecidos prin-

cípios humanos. Mankell é hoje 

um autor de reputação mundial, 

traduzido e premiado em todo o 

mundo. O escritor sueco notabili-

zou-se pela coragem em defesa dos 

povos oprimidos, tendo ficado co-

nhecida a sua detenção pelas forças 

israelitas num barco de ajuda hu-

manitária à causa palestina e con-

tra o isolamento do povo da Faixa 

de Gaza. 

Em Moçambique o seu trabalho 

no domínio do teatro tornou-se 

algo que terá que ser mencionado 

quando se escrever a história das 

artes cénicas moçambicanas. En-

cenador e formador dos actores 

do primeiro grupo profissional de 

teatro, o Mutumbela Gogo, Hen-

ning Mankell trabalhou no sentido 

de incorporar a linguagem gestual 

e a oralidade na expressão cénica. 

O autor dedicou especial atenção 

à situação de carência das crian-

Homenagem Henning Mankel
ças vítimas da guerra, contribuindo 

activamente para a criação de mais 

uma das aldeias SOS, a de Manica, 

de que é patrono.

Henning Mankell foi sempre o ho-

mem forte, activo e generoso que se 

deu a Moçambique desde os difí-

ceis anos 80. Os actores que hoje 

deliciam o público, dentro e fora 

do país, muito devem à sua força 

comunicativa e orientadora. Mas 

a doença, cancro, veio interromper 

a actividade criadora deste grande 

homem, intelectual.

O público, que tantas vezes usu-

fruiu do trabalho deste homem de 

Teatro e da Literatura, internacio-

nalmente reconhecido, juntou-se 

aos artistas e amigos do Mutum-

bela Gogo para enviar a Henning 

Mankell uma mensagem de força 

e de carinho para ajudar a vencer 

o difícil momento por que está a 

passar. A.S  

Henning Mankell

Concerto contará com artistas convidados
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Fernando Manuel (texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Há negociatas pouco claras, mas é nisso que está a alma da 

política.

Dizer que política é uma sujeira é redundância. Dizer que 

por detrás de uma grande fortuna está um grande crime tam-

bém é redundância, mas já não é redundância dizer que por 

detrás de um grande homem está uma grande mulher.

A história tem demonstrado que nem sempre é assim. 

Conhecemos muitos grandes homens, por detrás dos quais estão mul-

heres de carácter sofrível, medíocre e muito sofríveis. 

Não vamos citar nomes para não ferir susceptibilidades, mas todos nós 

temos em mente um ou dois casos desses. 

De certa forma, tudo isto é aplicável a muita gente. Estamos a dar livre 

curso ao nosso raciocínio, mas o caso é que temos aqui Ungulani Ba Ka 

Khosa, escritor laureado, desde o Ualalapi até às memorias silenciadas e 

digno defensor do seu nome ao lado de boa companhia. Ou seja, Manuel 

Tomé e Aires Ali muito mediatizados nos truques políticos de que a 

Frelimo se tem mostrado mestre desde o Gurué até à Ponta Vermelha.

O Fernando Mazanga é tido entre a fofoca jornalística como um lin-

guarudo, mas fora disso aparece na boca dos que o conhecem como um 

homem que sabe empregar bem os seus rendimentos.

Um estaleiro de venda de material de construção no Xiquelene e uma 

frota de camiões que faz fretes por aí assim como algumas barracas. Aci-

ma de tudo ele não tem vergonha de dizer o que pensa. Também para 

quê?

Aí está ele a galgar terreno verbal com Dom Dinis Sengulane, bispo dos 

Libombos.

São companheiros de longa data. Quando nos conhecemos eles eram 

mais magros, altos e flexíveis como um junco.

Agora já quase que não consigo reconhecê-los. Trata-se de Rogério Sitoi, 

antigo director do jornal notícia e de Faruque Sidique, actual Presidente 

do Conselho de Administração da Rádio Moçambique.

Como aconteceu na Roma Antiga, as vacas magras comeram as cordas.

Começamos com os barcos e estamos quase a acabar com eles. Juntar 

estes dois senhores. Trata-se de Vítor Borges, ministro das Pescas e o 

embaixador da França em Moçambique, Serge Segura.       

 Lá se vão dando prémios. Este ano um dos prémios do Jornalismo Vo-

dacom foi para este jovem do Jornal A verdade. Trata-se do jovem In-

ocêncio Albino. Os nossos parabéns e auguramos um bom futuro. Ele 

que não nos desiluda. Deve ser o mesmo que Atanásio Marcos, jornalista 

da TVM, estará a dizer.             

Um prémio é um adorno
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Moçambique desceu seis 

lugares no índice para 

a liberdade de impren-

sa dos Repórteres Sem 

Fronteiras (RSF), colocando-se na 

79.ª posição, numa lista que indica 

o Brasil, onde cinco jornalistas fo-

ram assassinados em 2013, como 

um “mau exemplo” e Cabo Verde 

como o melhor dos países lusófo-

nos.

Segundo o relatório anual da orga-

nização, o Brasil tornou-se no mais 

mortífero país do hemisfério oci-

dental para a imprensa, lugar antes 

ocupado pelo México.

(RFS) destacam que a cobertura 

diária dos acontecimentos no Brasil 

“expõe os jornalistas a perigo físico” 

e colocou-os entre os alvos da “re-

pressão policial” dos protestos que 

se realizaram no ano passado.

-

da dos preços dos transportes e os 

gastos decorrentes da organização 

do Mundial de Futebol de 2014 e 

-

vantaram questões sobre o modelo 

comunicacional dominante e evi-

denciaram os métodos de terror 

ainda usados pela polícia militar”, 

sustenta o relatório.

-

listas foram vítimas de actos de vio-

lência, mais de dois terços dos quais 

atribuídos à polícia”, contabilizam 

os RSF.

-

Índice dos Repórteres Sem Fronteiras

dos Unidos como os “gigantes” que 

emergente” teve “condições para 

desenvolver uma poderosa socie-

dade civil” durante os governos de 

Lula da Silva, mas, “infelizmente”, 

não “deu à liberdade de imprensa 

uma posição de destaque”, criticam.

-

um obstáculo ao trabalho da comu-

nicação social e, em particular, da 

investigação jornalística”, concreti-

za o relatório.

como outros no continente ame-

ricano, onde “a posição dos jorna-

listas é muitas vezes enfraquecida 

pela (…) nefasta subjugação da 

imprensa, especialmente a regional, 

aos centros de poder e de influência 

política”.

‘coronéis’, políticos regionais que 

são também homens de negócios e 

proprietários de órgãos de comuni-

cação, constitui um grande obstácu-

lo ao pluralismo e à independência 

da informação”, considera a organi-

zação.

Por tudo isto, o Brasil surge no 

111.º lugar no índice da liberdade 

de imprensa (em 2013 estava em 

108.º) e, entre os países da comuni-

dade lusófona, está apenas acima de 

-

timidação dos repórteres de investi-

gação pelas autoridades angolanas”, 

mencionando o “exemplo mais 

recente” de três jornalistas detidos 

“por entrevistarem um grupo de 

jovens manifestantes antigoverno”.

-

-

taca o caso de Rafael Marques, que 

“tem sido particularmente sujeito” a 

“perseguição” desde que escreveu o 

livro “Diamantes de Sangue”, sobre 

-

nas “reflecte o medo do Governo 

sobre o que ele tem investigado”, 

conclui o relatório, mencionando 

os processos judiciais instaurados 

por nove generais angolanos contra 

Rafael Marques.

-

denuncia a organização, sublinhan-

do que as autoridades tentam “si-

lenciar os jornalistas que expõem a 

privado”.

-

servas” às organizações de direitos 

humanos e instam o Governo a 

“respeitar” os jornalistas, que “infor-

mam o povo angolano”.

-

sa, Timor-Leste está na 77.ª posi-

ção (em 2013 estava em 90.º), Mo-

çambique na 79.ª (descida de seis 

(subida de seis lugares).

Cabo Verde é o melhor exemplo 

entre os países lusófonos, ocupando 

o 24.º lugar (subiu um degrau), seis 

posições acima de Portugal (que 

desceu dois lugares).

Moçambique desce seis posições

-

cia jornalística ao ponto de injectores intravenosos serem 

matéria de capa de jornais? 

-

trar títulos para melhorar a sua imagem popular tiver que 

-

troduzir seriedade é uma delas. 

esta semana, um bem sucedido seminário de divulgação 

da sua estratégia para o desenvolvimento integrado do 

-

tes do sector reconhecerem o papel do antigo timoneiro, 

que foi convidado para a mesa de honra, na produção des-

te documento que já começa a produzir os seus primei-

ros frutos. Uma grande lição para aqueles que procuram 

a todo o custo apagar qualquer sinal de presença dos seus 

predecessores. 

-

to importante. Se o Conselho Constitucional tivesse sido 

mais rigoroso, teria havido repetições também em Mapu-

onde todos estavam vigilantes, mostram que a frel nunca 

ganhou nenhuma eleição… 

-

-

riz descomunal tamanha a mentira que contou aos seus 

apoiantes na terra do chá.  Depois dos homens das togas 

terem denunciado o incontável  com os homens da frel a 

preencher editais falsos, depois da contagem paralela dar 

vitória ao MDM, o tal secretário com apetites por empre-

-

-

bicana de operadores aéreos veio a terreiro e defende que 

os investigadores que publicaram o relatório preliminar 

pontapearam todas as normas e recomendações básicas da 

-

-

dade civil, que Dhl acha que anda aos beijinhos com a frel, 

é deve estar a esfregar as mãos de contente porque poderá 

sair de três para sete tachos.

Em voz baixa 

os lados da Serra da Gorongosa prossegue o “diálogo”  

-

ra numa alegada retaliação a ataques “intermitentes” dos 

guerrilheiros da Renamo, mas o partido de Dhl diz que o 
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Os Portos e Caminhos de 

Ferro de Moçambique, 

CFM, anunciaram nes-

ta segunda-feira que o 

mercado ferro-portuário regional 

passa a contar com um total de 71 

formandos, que  terminaram a sua 

formação profissional, dos quais 51 

como maquinistas “B” e os restan-

tes 20 como revisores de material 

circulante.

Com este anúncio, os CFM ga-

rantem a sua competitividade no 

mercado ferro-portuário, com a 

elevação de competências de seus 

quadros.

Numa cerimónia de graduação, 

realizada no último dia 10 de Fe-

vereiro, presidida pelo Presidente 

do Conselho de Administração da-

quela empresa pública, Victor Go-

mes, foram também entregues as 

primeiras oito cartas de condução 

de locomotivas.

Na ocasião, Victor Gomes salien-

tou a importância deste investi-

mento, de cerca de 17 milhões de 

meticais, valor que junto aos custos 

complementares ascende para 19.5 

milhões, afirmando que os valores 

investidos nesta formação “repre-

CFM investem 19.5 milhões 
em formação de quadros

sentam na verdade o esforço da em-

presa para uma crescente qualifica-

ção dos quadros tendo sempre em 

vista a competência dos mesmos e 

competitividade da empresa”.

Este não só é um momento im-

portante para empresa e seus tra-

balhadores como também tem 

significado acrescido por se tratar 

da primeira formação formal de 

revisores de material circulante no 

período pós-independência.

O PCA dos CFM não deixou de 

aproveitar a ocasião para sublinhar 

que os ganhos da empresa e os cres-

centes desafios desta empresa tem a 

ver com o facto de Moçambique ser 

um corredor, e as descobertas e ex-

ploração de recursos naturais. Tais 

factores corporizam o desafio a um 

contínuo aumento da competitivi-

dade e capacidade de manuseio de 

mercadorias “e com segurança” aci-

ma de tudo.

“Vão lidar com vidas humanas e 

equipamentos de alto valor finan-

ceiro”, disse Gomes aos recém-for-

mados, aconselhando-os a dar sem-

pre mais de si para serem sempre 

profissionais e competentes. 

Por sua vez, o Director dos Re-

cursos Humanos dos CFM, Ório 

Benzane, afirmou que os empre-

gadores actuais, tal como os CFM, 

não buscam de forma isolada as 

competências técnicas, mas sim, 

também continuam na busca de 

“valores como a pontualidade, ca-

pacidade de pensar de forma lógica, 

comunicar e resolver problemas”, 

aliás, “capacidade de resolver ques-

tões complexas com rapidez e segu-

rança”.

Os formandos, que se mostra-

ram bastante satisfeitos para dar 

continuidade ao que aprenderam, 

mostraram-se emocionados pelo 

término da formação, afirmando 

alguns que irão fazer valer o curso, 

e serão peças chaves para o desen-

volvimento do país, fazendo jus aos 

16 meses de formação.

A 
Autogest Lda. em par-

ceria com a Land Rover 

inaugurou, recentemen-

te em Maputo, um novo 

stand e oficinas para atendimento 

a automóveis desta marca. Esta 

iniciativa visa oferecer aos clientes 

serviços modernos com soluções 

imediatas nas áreas de oficinas, 

venda de viaturas, logística, impul-

sionando desta forma a produtivi-

dade dos funcionários.

A Autogest Lda. é especializada 

no serviço do uso generalizado 

de componentes electrónicos em 

viaturas, e o novo stand e oficina 

composta por equipamentos topo 

de gama para solucionar avarias de 

automóveis. Com a abertura des-

tas instalações, foram criados 20 

novos postos de trabalho directos 

dando preferência à mão-de-obra 

local de modo a criar um impacto 

Agente Land Rover com nova casa
imediato.

Segundo o Administrador da 

Autogest, Luís Rocha Brito, Mo-

çambique possui um potencial 

mercado em crescimento para este 

tipo de produto e serviços, “sendo 

a Land Rover uma marca de re-

ferência na indústria automóvel, 

propusemo-nos a dispor estes ve-

ículos para quem os desejar desde 

empresas até singulares”.

Contudo, ainda que com represen-

tações em outros países de África, 

Moçambique será o único a ter ofi-

cinas na cidade de Maputo, apos-

tando nos Land Rover Discovery e 

no novo Range Rover Sport.

Em um outro desenvolvimento, 

Brito acrescentou que representar 

Land Rover no país é um sinal do 

compromisso na responsabilidade 

de contribuir diariamente para o 

desenvolvimento sustentável do 

país que convive diariamente com 

o desafio de dinamizar e evoluir as 

tecnologias de uso institucional.

Refira-se que a nova instalação es-

tará dotada de uma base de dados 

de todas as viaturas dos clientes, 

que terão ao seu dispor uma agen-

da de marcações com controlo de 

disponibilidade por funcionário, 

assim como a gestão orçamental 

das reparações e indicação do esta-

do e danos de forma gráfica.

A Autogest está presente no mer-

cado automóvel há cerca de oito 

anos sendo que esta foi uma das 

pioneiras na exportação de carros 

da marca Land Rover a nível na-

cional. 

Nélia Jamaldine
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A 
capital portuguesa, 

Lisboa, acolheu no 

dia 30 de Janeiro 

passado, o relança-

mento da obra “Vida e Vi-

são Empresarial de Salimo 

Abdula”, da autoria do jor-

nalista moçambicano André 

Matola.

Trata-se de uma obra bio-

gráfica que retrata o percur-

so, visões e obra do empre-

sário Salimo Abdula, cujo 

lançamento inicial aconte-

ceu no ano passado em Ma-

puto.

O relançamento da obra teve 

lugar no decurso da recen-

te missão da Confederação 

Empresarial da CPLP, cuja 

liderança está actualmente 

sob direcção do moçambica-

no Salimo Abdula, que pre-

side a instituição em repre-

sentação da Confederação 

das Associações Económi-

cas de Moçambique (CTA).

A apresentação da “Vida e 

Visão Empresarial de Sa-

limo Abdula marcou o en-

cerramento da edição deste 

ano da missão da Confede-

ração Empresarial dos países 

lusófonos e contou com a 

presença de diversos repre-

Obra sobre Salimo Abdula 

lançada em Portugal
sentantes daquele grupo 

empresarial e outras indi-

vidualidades tais como, o 

Secretário de Estado e Co-

operação de Portugal, Luis 

Campos Ferreira, do Secre-

tário Executivo da CPLP, 

Isaac Murade Murargy, o 

Cônsul da República da 

África do Sul em Portugal, 

António Schneider, a Pri-

meira Dama de Cabo Ver-

de, Lígia Dias Fonseca, o 

Embaixador de Moçambi-

que junto da CPLP, Faizal 

Cassam.

Um dos discursos que mar-

cou a ocasião foi proferido 

pela Primeira Dama cabo-

-verdiana, que realçou “a 

importância do efeito famí-

lia no sucesso dos grandes 

empresários”.

O 
Gover-

n a d o r 

da Pro-

v í n c i a 

de Cabo Delga-

do, Eliseu Ma-

chava, inaugurou 

re c en t emente 

(10/02/14) o Pos-

to de Abasteci-

mento de Com-

bustíveis (PAC) 

de Nangade.

A cerimónia 

iniciou com um 

momento cultu-

ral, seguido de 

cerimónia tradi-

cional, descerra-

mento da placa, 

visita às instala-

ções e abastecimento duma via-

tura.

Eliseu Machava teceu algumas 

considerações com destaque para 

a importância do projecto no 

distrito e referiu que o mesmo 

Inaugurado PAC de Nangade

enquadra-se na materialização 

de um dos objectivos do Plano 

Quinquenal do Governo no âm-

bito do Incentivo Geográfico.

É dever de todos nós garantir a 

manutenção desta infra-estrutu-

ra, não compete apenas ao gestor, 

mas a população no geral. Quan-

do abasteci há pouco aquela via-

tura era para verificar o estado dos 

equipamentos e eles estão bons e 

devem continuar assim – frisou 

Machava. 

O Delegado do FUNAE, 

Mahando Assane, disse na oca-

sião que o projecto obedeceu a 

todos os procedimentos de con-

tratação, tanto na fase de cons-

trução como na selecção do ges-

tor. Referiu que a infra-estrutura 

está avaliada em 15 milhões de 

meticais, fundos provenientes do 

Orçamento do Estado. Assim, o 

PAC vai garantir o fornecimento 

de gasolina, gasóleo e petróleo de 

iluminação à população local e 

não só.

Estiveram presentes, no acto de 

inauguração, os administradores 

de Nangade e Ancuabe, membros 

do Governo Provincial, para além 

dos líderes locais e a população. 

Foi celebrado no último dia 10 

de Fevereiro, em Maputo, um 

memorando de entendimen-

to entre duas marcas bem 

conhecidas do país. A Sociedade 

de Águas de Moçambique (SAM), 

proprietária da Marca Água da 

Namaacha, assinou um acordo 

com a Liga Desportiva Muçulma-

na (LDM), com objectivo de ser 

figura activa no apoio ao desporto 

nacional, aos níveis das primeiras 

equipas e da formação das camadas 

jovens.

Este memorando tem como solu-

ções produtos variados, mas com 

foco em produtos desportivos, para 

que os mesmos sejam usados no 

desenvolvimento desportivo dos 

escalões jovens e das equipas prin-

cipais de futebol e basquetebol da 

Liga Desportiva Muçulmana, de 

forma a fazer crescer os bons resul-

tados nacionais e internacionais e, 

principalmente, a preparação destes 

jovens para o futuro, de maneira a 

reforçar as presenças das equipas 

e selecções nacionais na senda da 

elevação das nossas prestações des-

portivas a todos os níveis.

Durante o evento, o Presidente da 

LDM, Mahomed Sidat, disse com 

todas as palavras que aquele era um 

momento de louvar,  por se tratar 

Água da Namaacha marca presença no Desporto Nacional
de uma honra para o seu clube con-

tar com o apoio da melhor marca 

de água mineral de Moçambique 

e que tal iria impulsionar positiva-

mente os atletas na busca de bons 

resultados.

O mesmo sublinhou igualmente a 

importância do apoio de grandes 

marcas, no âmbito da sua respon-

sabilidade social, ao desporto, à cul-

tura e outras áreas que carecem de 

ajuda, com objectivo  de colaborar 

para a motivação individual e colec-

tiva do país.

Por seu turno, o responsável de ma-

rketing da SAM, Miguel Padrão, 

realçou que este memorando foi 

celebrado no âmbito do apoio que a 

Água da Namaacha vem prestando 

ao desporto nacional, com especial 

enfoque para a área da formação, 

mas também para as equipas prin-

cipais, pois são estas que alcançam 

as vitórias que funcionam como 

alavancas impulsionadoras do país e 

imagens motivadores dos pratican-

tes mais jovens.

Para este, “o apoio prestado ao des-

porto deve focar-se no futuro, sem 

esquecer o presente, pois a neces-

sidade de alcançar resultados hoje 

para motivar as gerações de amanhã 

e cultivar uma mentalidade ganha-

dora nas jovens e nos jovens mo-

çambicanos é uma realidade”.

Director de marketing da SAM, Miguel Padrão e o Presidente da LDM, Mahomed Sidat  no acto da assinatura da parceria
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A 
instituição bancária 

Letshego comemorou 

três anos de existência, 

nesta terça-feira, 11 de 

Fevereiro, e em conjunto fez o 

lançamento de mais um produto 

financeiro denominado “Depósi-

to a Prazo Xitique”.

O novo produto Depósito a Pra-

zo é um produto com espírito 

dominante de Xitique moçam-

bicano, uma cultura de poupança 

que já está enraizada na maioria 

das populações nacionais. Con-

tudo, para aceder a este produto 

são precisos cinco mil meticais 

no mínimo, para que o cliente se 

possa beneficiar do seu investi-

mento como uma solução alter-

nativa para uma poupança segu-

ra, um retorno diário e crescente, 

assim como também atractivas 

taxas de juro.

“Com o lançamento do “Depó-

sito a prazo Xitique” pretende-

mos abarcar não apenas o sector 

público, mas também o sector 

privado, contribuindo desta fei-

ta, para o alcance dos objectivos 

do Governo e Banco Central, na 

extensão dos serviços financei-

ros para a inclusão de todos os 

cidadãos moçambicanos” disse o 

Presidente do Conselho de Ad-

ministração (PCA) do Letshego 

Moçambique, Tobias Dai. 

Por seu turno, o Governador do 

Banco de Moçambique, Ernes-

Letshego celebra três anos com Xitique
Por Nélia Jamaldine

to Gove, enfatizou que os três 

anos ao serviço da micro finan-

ça, o Letshego contribuiu para o 

crescimento económica do povo. 

“Verdade é que o desenvolvi-

mento depende da entrega dos 

cidadãos na causa, e este cresci-

mento é notável quando os mes-

mos se libertam da dependência 

financeira, ou seja das dívidas”, 

terminou Gove.

Salientar que o Letshego é uma 

empresa que foi constituída em 

1998, com a sua sede no Botswa-

na, presente em Moçambique 

desde 2011. Este está presente 

no Quénia, Lesotho, Moçambi-

que, Namíbia, Ruanda, Sudão do 

sul, Suazilândia, Uganda e Tan-

zânia,

Refira-se que Letshego é um 

termo em Setswana que significa 

apoio, é um objecto africano uti-

lizado para cozinha a qual apoia 

panelas no fogo e simboliza a 

confiança, estabilidade e a ca-

pacidade de fornecer os recursos 

necessários para o auto-sustento.

Ile
c 

Vi
la
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o

Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Letshego Moçambique, Tobias 
Dai, lança do novo produto“Depósito a Prazo Xitique”.
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Nos dias 14, 15 
e 16 oferecemos 
pacotes espe-
ciais com 20 % 
de desconto, e 
mais surpresas.

-
gem conjunta 
e Pedicure

-

-

Faça já a sua mar-
cação no contac-
to 825722252, av. 

Número 1340

 em comemoração do Dia de São Valentim

Seis empresas nacio-

nais acabam de aderir 

à Confederação Em-

presarial da CPLP, 

uma organização criada há 10 

anos e que junta operadores 

económicos de países da lín-

gua portuguesa.

Trata-se da Vodacom, Moza-

banco, Banco Único, Intelec 

Holdings, SA Câmbios e a Le-

onardo Business Consulting.

A entrada das seis institui-

ções foi aprovada no decurso 

da última reunião de direcção 

Seis empresas moçambicanas 

entram na Confederação da CPLP
e Assembleia Geral daquela 

confederação que teve lugar 

em Lisboa, a capital portu-

guesa.

Para além das entidades mo-

çambicanas, foi também apro-

vada a adesão do Banco BIC 

Português SA, Banco Mil-

lennium BCP, Galp Energia, 

Grupo Amorim Holdings, 

Grupo Visabeira, Grupo Ten-

sai, Grupo Eurico Ferreira 

SA, Caixa Geral de Depósitos 

e Mota Engil África, que fa-

zem parte de 40 novos asso-

ciados que entraram neste ano.

O 
MMM - Melhores 

Marcas de Mo-

çambique, um pro-

jecto que resulta da 

parceria entre a DDB Mo-

çambique e a Intercampus, 

do grupo GFK, e que tem 

como objectivo divulgar 

as melhores marcas a nível 

nacional e internacional, 

regressa este ano na sua 5ª 

edição para nos apresentar 

as melhores marcas de Mo-

çambique 2013. A gala de 

apresentação e entrega de 

prémios terá lugar no próxi-

mo dia 20 de Fevereiro, no 

Polana Serena Hotel pelas 

18h00.

O MMM é hoje uma referência 

para os profissionais de Marke-

ting no País, dando voz aos mo-

çambicanos para avaliarem direc-

tamente as marcas que ocupam 

lugares de destaque na mente dos 

consumidores, porque uma mar-

ca pode ser conhecida, pode ter 

grande notoriedade, mas deve ser 

bem avaliada. E aqui, os profis-

sionais falam mais alto, primando 

pela selecção rigorosa de conteú-

dos e metodologias.

Vem aí a 5ª edição de MMM

“É importante notar que a cria-

ção do Ranking das Melhores 

Marcas de Moçambique está li-

gada com o Brand Potential In-

dex, que avalia a atractividade de 

uma marca, independentemente 

do investimento realizado na sua 

criação e gestão. É um indicador 

que não mede apenas o facto de 

ser uma marca muito conheci-

da e/ou com muita notoriedade, 

mas o quão atractiva uma mar-

ca é para os consumidores que a 

conhecem. Para nós a opinião do 

cidadão comum e anónimo é que 

dá valor aos profissionais que es-

tão por detrás das várias marcas”, 

afirma Cristiana Oliveira, gestora 

do projecto.

O estudo que permite a criação 

do ranking das Melhores Marcas 

de Moçambique foi implementa-

do nas zonas urbanas das provín-

cias, a nível nacional, garantindo a 

sua representatividade. Cada sec-

tor foi avaliado por cerca de 400 

pessoas, tendo sido avaliados um 

total de 33 sectores. A.S


