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O Troféu Nyusi do mestre da táctica

“Guebuzistão” continua 

Bingo. É Filipe Nyusi, mas 

se não fosse, podiam ser 

Alberto Vaquina ou José 

Pacheco, porque o esquema 

montado pela Comissão Política da 

Frelimo, de facto e de direito esta-

tutário, a direcção máxima na gestão 

dos negócios diários do partido, pas-

sava pelos três.

“No final, ficou visto que a Comissão 

Política representava os sentimentos 

da população moçambicana. A de-

cisão da Comissão Política venceu, 

porque um dos seus candidatos ven-

ceu com 68% dos votos. Agora estou 

feliz, muito feliz. A vírgula ficou 

no lugar”, afirmou Filipe Paúnde, o 

secretário-geral cessante da Frelimo, 

que funcionou como treinador de 

campo do forcing arquitectado para 

que apenas um dos três ganhasse a 

eleição do candidato presidencial da 

Frelimo.

Quando Filipe Nyusi ganhou ex-

pressivamente a votação de sábado, 

era indisfarçável o semblante de sa-

tisfação do presidente da Frelimo, 

Armando Guebuza. O plano saíra-

-lhe perfeito. Já não tinha a expressão 

sorumbática de sexta-feira, quando 

ainda parecia que Luísa Diogo tinha 

condições para estragar o plano pre-

sidencial.

“Nyusi nasceu, cresceu e estudou 

dentro dos valores identitários da 

Frelimo, sendo por esta razão que ele 

é o candidato de todos às próximas 

presidenciais”, assim, com estas pala-

vras, Armando Guebuza chancelava 

o seu endosso laudatório ao “Delfim” 

encontrado.

Quem ouviu o “discurso de vitória” 

que Armando Guebuza leu sobre 

Filipe Nyusi parecia estar a ouvir a 

alocução que o chefe de Estado já ti-

nha feito por ocasião do lançamento 

do processo eleitoral, na sexta-feira. 

Foi uma proposição marcadamente a 

favor da candidatura do ministro da 

Defesa.

“Trata-se de uma questão que tem a 

ver com a capacidade da nossa cin-

quentenária Frelimo de seleccionar 

democraticamente aquele que, den-

tre os melhores, oferece garantias 

efectivas de encarnar o espírito por 

detrás de 25 de Junho”, data da fun-

dação, em 1962, da Frelimo, disse, 

no discurso inaugural da III Sessão 

Ordinária do Comité Central da 

Frelimo.

Entre os três candidatos propostos 

pela Comissão Política mais os dois 

que apareceram no decurso do Co-

mité Central, nomeadamente Luísa 

Diogo, e Aires Ali, não podia haver 

melhor que Nyusi, pelo menos em 

teoria, para encarnar o espírito de 25 

de Junho de 1962.

Filipe Nyusi obteve 135 votos de 

membros do Comité Central, equi-

valentes a 68%, contra 61 (31%) da 

Luísa Diogo. Na primeira volta, re-

alizada também no sábado, nenhum 

dos cinco candidatos conseguiu os 

mais de 50% dos votos necessários. 

Nyusi obteve 91 (46%) e Luísa Dio-

go 46 (23%). Alberto Vaquina reco-

lheu 37 (19%); Aires Ali recebeu 19 

(10%) e José Pacheco, não foi além de 

três votos, 2%. Logo após o anúncio 

dos resultados da primeira volta era 

visível o desânimo dos apoiantes de 

Luísa Diogo na sala de secções. Gra-

ça Machel, que no primeiro dia dos 

trabalhos do CC interpelou Arman-

do Guebuza para propor a inclusão 

dos antigos dirigentes do partido nos 

debates, saiu antes da segunda volta. 

A vitória do sistema era clara.

Filipe Jacinto Nyusi, 55 anos, trei-

nou no Centro de Preparação Po-

lítico-Militar de Nachingwea, na 

Tanzânia, e fez parte do grupo dos 

“continuadores” convidados para 

abrilhantar a proclamação da inde-

pendência nacional a 25 de Junho 

de 1975, no Estádio da Machava. 

Um ilustre desconhecido da esma-

gadora maioria do eleitorado mo-

çambicano, o único cargo que Filipe 

Nyusi ocupou no Governo moçam-

bicano é a pasta da Defesa, de que é 

actualmente titular.

Chegou a esse posto pela mão de 

Armando Guebuza, que o foi bus-

car nos CFM, empresa que o actual 

chefe de Estado conhece muito bem, 

por ter exercido sobre a companhia 

poderes de tutela, na qualidade de 

ministro dos Transportes e Comu-

nicações durante parte da metade da 

década de 1980 e início da de 1990

Congresso de Muxara
Na altura em que, aparentemente, do 

nada, Filipe Nyusi ascende ao im-

portante posto de ministro da Defe-

sa, podem ter passado despercebido 

para a maioria dos moçambicanos 

as razões da nomeação, mas a sua 

eleição como candidato da Frelimo 

já desfez o enigma. Estava a ser in-

cubado para concorrer ao posto mais 

alto no Estado moçambicano.

Ao contrário do que se pode pen-

sar, Armando Guebuza preparou 

a sucessão bem antes da III sessão 

do Comité Central eleitoral, como 

alguns consideram. Logrou garantir 

assentos no órgão, para muitos apa-

niguados, durante o Congresso de 

Pemba, em 2012. A filha, Valentina 

Guebuza, foi eleita para o Comité 

Central, sem grande esforço, porque 

entrou pela vaga dos antigos comba-

-A reunião da Comissão Política desta quarta-feira saudou Guebuza “pela forma sábia e visionária” como dirigiu os trabalhos da histórica III Sessão 
Ordinária do Comité Central 

Por Ricardo Mudaukane

É 
um risco. Na África Austral há alguns exemplos falhados de co-

locar na Presidência “marionetas”. Frederick Chiluba, ex-chefe 

de Estado zambiano, morreu a ser perseguido por crimes de 

corrupção, depois de ter passado o poder ao que lhe parecia um 

“delfim perfeito”, Levy Mwanawasa.

No Malawi, o inefável Bingu wa Mutharika “apunhalou” o seu mentor 

Bakili Muluzi, ao mandar investigar alegadas malfeitorias financeiras co-

metidas por este. A incompatibilidade entre os dois foi a ponto de Bingu 

wa Mutharika abandonar o partido de Bakili Muluzi e fundar uma outra 

formação política.

Como quem bebe do seu próprio veneno, Bingu wa Mutharika viu a sua 

vice-presidente Joice Banda, actual chefe de Estado malawiano, desafiar-

-lhe, quando recusou demitir-se, após uma rixa sobre os planos de su-

cessão que Mutharika estava a orquestrar para favorecer o seu irmão na 

ascensão à Presidência malawiana.

“Em África, em geral, os delfins revoltam-se contra os seus patrões, ao 

fim de um tempo relativamente curto. Não há um caso de sucesso nessa 

estratégia”, comentou Luís de Brito, director do Instituto de Estudos So-

ciais e Económicos de Moçambique (IESE), numa entrevista concedida 

ao SAVANA em Setembro de 2013.

A 
escalada de Filipe Nyusi na Frelimo não pode 

ser dissociada do peso da etnia a que pertence, os 

makondes.  Comunidades deste grupo étnico fo-

ram “carne para canhão”  da tropa colonial portu-

guesa, uma vez que constituíram a principal base social da 

estrutura de guerrilha que o movimento de libertação diri-

gido pela Frelimo organizou para lutar pela independência 

nacional, que acabou acontecendo a 25 de junho de 1975.

Directamente acossados pelo peso humanitário do flagelo 

da guerra, os makondes sempre olharam para “os despojos” 

da guerra, incluindo a Presidência da República, como uma 

legítima recompensa do esforço que sustentaram para a in-

dependência do país.

“Lutámos, por isso, temos o direito de ficar ricos”, afirmou, 

num passado não distante, Alberto Chipande, o mais pro-

eminente “makonde”, por ser a ele a quem é atribuído o 

lendário primeiro tiro da guerrilha da Frelimo contra o 

colonialismo português e primeiro ministro da Defesa de 

Moçambique, após a independência nacional.

Orgulhosos do seu passado nacionalista, pode ser que os 

“makondes” não permitam que se faça de Filipe Nyusi um 

“bobo da corte”.

 “O nosso candidato deve ser militante e que tenha raiz e 

a vida real da nossa pátria amada. Com muita capacidade 

de direcção e que assegura a vida dos moçambicanos no 

geral e dos membros do partido, em particular”, retratou, 

nestes termos, Raimundo Pachinuapa, um outro “histórico 

makonde” na Frelimo.

Um provável adversário de Filipe Nyusi na corrida presi-

dencial é Daviz Simango, presidente do Movimento De-

mocrático de Moçambique (MDM). O MDM ganhou nas 

eleições autárquicas de Novembro de 2013 a presidência de 

quatro municípios, incluindo três capitais provinciais, Bei-

ra, Nampula e Quelimane, e teve importantes votações na 

capital, Maputo, e na cidade da Matola.

É previsível que concorra também ao cargo de Presidente 

da República Afonso Dhlakama, líder da Renamo. Dhlaka-

ma concorreu às quatro eleições presidenciais desde a in-

trodução do multipartidarismo, após o fim da guerra civil, 

em 1992. Perdeu todas. Na última consulta eleitoral, em 

2009, perdeu para Guebuza e contestou os resultados que 

deram 75% dos votos ao actual chefe de Estado.

Armando Guebuza saiu reforçado na histórica reunião do Comité Central



TEMA DA SEMANA 3Savana 07-03-2014 TEMA DA SEMANA

tentes. É escusado indagar em quem 

votou no último dia 01. O voto é se-

creto.   

Além de ter visto sair alguns possí-

veis “incómodos” do Comité Central, 

casos de Jorge Rebelo, o chefe de Es-

tado também foi bafejado pela sorte 

de ver eleitos para a Comissão Polí-

tica muitas figuras que lhe são incon-

dicionalmente afectas. A reunião da 

Comissão Política desta quarta-feira 

saudou Guebuza “pela forma sábia e 

visionária” como dirigiu os trabalhos 

da histórica III Sessão Ordinária do 

Comité Central.

Gorada a possibilidade de prorro-

gar o mandato na chefia de Estado, 

que viria através da obscura revisão 

da Constituição da República, li-

minarmente denunciada a hipótese 

de recorrer à “solução argentina”, 

onde Cristina Kirshner substituiu 

o seu marido Nestor Kirshner na 

Presidência do país sul-americano 

e a “fórmula da dança de cadeiras” 

Putin-Medvedev”, Armando Gue-

buza voltou-se para a hipótese de um 

“delfim”, que pode explicar a ascen-

são supersónica de Filipe Nyusi. Ar-

mando Guebuza, cuja governação foi 

nos últimos tempos criticada, mesmo 

no interior da Frelimo, mantém-se 

na liderança do partido. “Inicial-

mente manterá muito poder”, disse 

à Reuters Joseph Hanlon, editor do 

Boletim da Awepa sobre o processo 

político em Moçambique.

Um cordeiro de sacrifício 
em nome do chefe 
Outro grande momento da reunião 

do Comité Central da Frelimo foi 

a saída do secretário-geral, Filipe 

Paúnde, que colocou o seu lugar à 

disposição do órgão por entender 

que não tinha condições para conti-

O 
balanço da reunião do CC da Frelimo, 

27Fev/02.Mar, convocada para eleger 

o candidato do partido às eleições pre-

sidenciais de 15.Out.2014 (AM 822), é 

geralmente avaliado como tendo sido “especial-

mente favorável” aos desígnios pessoais e políticos 

de Armando Emílio Guebuza (AEG).

A saber:

-  Filipe Nyusi (também usada a grafia Nhusi) foi 

eleito candidato do partido. 

-  Eliseu Machava, até agora governador de Cabo 

Delgado, foi eleito SG do  partido (em substitui-

ção de Filipe Paúnde). 

-   As votações/escrutínios ocorreram de forma 

comummente considerada transparente (embora 

não o lobby que precedeu a reunião, vantajoso para 

AEG).  F. Nyusi e E. Machava são considerados da 

confiança de AEG. A ideia de que AEG conferia 

preferência a José Pacheco entre os pré-candidatos 

à eleição presidencial apresentados pela CP da Fre-

limo, convivia com outra, agora mais verosímil, se-

gundo a qual as suas inclinações recaíam, antes, em 

F. Nyusi. Ainda relativamente jovem e sem estatu-

to no partido e/ou na sociedade, F. Nyusi tenderá 

a aceitar mais naturalmente um papel secundário 

face a AEG – nas vestes que quer este quer manter 

como presidente do partido. Por acréscimo, ao pro-

mover um maconde a futuro Presidente, AEG re-

força o seu capital de simpatia entre os macondes. 

F. Nyusi foi nomeado ministro da Defesa em 2008 

(AM 267), no quadro de medidas tomadas no res-

caldo de manifestações populares violentas ocorri-

das em Abril, Maputo (AM 256). A nomeação foi 

interpretada como destinando-se a compensar o 

afastamento, então verificado, do CEMGFA, Gen. 

Lagos Lidimo, um maconde.  O novo ministro não 

tinha qualquer afinidade ou influências no sector 

(era director dos CFM, Nampula; como hobby, di-

rigente desportivo). O facto de ter substituído na 

pasta um familiar de AEG, o Gen. Tobias Dai, foi 

visto como demonstração de que AEG já deposi-

tava confiança nele. Num gesto revelador da aten-

ção que presta aos macondes como elemento do 

seu poder, AEG aproveitou, então, a cerimónia de 

posse do novo CEMGFA, Gen. Paulino 

Macaringue, para fazer rasgados elogios a L. Li-

dimo; ao mesmo tempo, foi a Cabo Delgado para 

homenagear um guerrilheiro maconde da Frelimo, 

Tomás Nduda.

A apresentação de F. Nyusi como candidato pre-

sidencial da Frelimo, conjugada com a previsão de 

que Daviz Simango será o candidato do MDM, é 

vista como factor capaz de levar a Renamo a re-

considerar na apresentação de Afonso Dhlakama, 

optando, antes, por uma figura mais jovem (como 

os outros).

A vitória considerada “completa” de AEG no CC 

significou, por arrastamento, uma derrota da cha-

mada ala “chissanista”. Luísa Diogo (no terreno 

muito apoiada por Graça Machel), não só não con-

seguiu ser eleita, como o score máximo que alcan-

çou ensombrou a sua aura de competidora à altura.

Eram geralmente reconhecidos a Luísa Diogo 

atributos descritos como decisivos:

- A sua superior preparação académica. 

- Experiência governativa e sensibilidade política. 

- Popularidade interna; prestígio externo. Conjec-

tura-se que foi prejudicada por factores como não 

ter promovido convenientemente a sua candidatu-

ra e ser prejudicada por rumores de que tem na-

cionalidade portuguesa, adquirida por via do seu 

casamento com um português, cujo carácter con-

troverso também a atinge – apesar de já não faze-

rem vida em comum. 

(AM 823)

nuar no cargo.

A obstinação de Filipe Paúnde na 

defesa dos três nomes propostos pela 

Comissão Política ao Comité Cen-

tral para candidato presidencial e o ar 

triunfal com que comentou a eleição 

de Nyusi fazem convergir a ideia de 

que o secretário-geral cessante agiu 

em nome de uma causa articulada 

com o número um do partido. Para 

substituir Paúnde, o CC elegeu Eli-

seu Machava, governador de Cabo 

Delgado, que fez grande parte da sua 

carreira como burocrata do partido. 

É um colaborador fiel de Armando 

Guebuza.

Filipe Paúnde pareceu sempre se-

guro do apoio que tinha da direcção 

do partido na insistência na tese de 

que a eleição do candidato devia 

confinar-se a Filipe Nyusi, Alberto 

Vaquina e José Pacheco.

A obsessão com que Filipe Paúnde 

se bateu pelo triunvirato é vista em 

vários círculos como uma estratégia 

que visava testar as águas e precipitar 

o aparecimento de potenciais candi-

datos, por forma a que a ala do Pre-

sidente preparasse o antídoto para 

desbaratar a oposição interna. Ou 

seja, Paúnde nunca agiu impensada-

mente, muito menos a solo.

Saiu do Comité Central sorriden-

te e com alardes de dever cumprido 

durante o record de oito anos de 

mandato que cumpriu à frente do 

secretariado-geral da República. É 

um fiel cacique do partido e fica a 

expectativa de que mais recompen-

sa virá para o prestativo “quadro”. A 

reunião da Comissão Política que 

teve lugar nesta quarta-feira saudou  

Paúnde, “pelo excelente desempenho, 

dedicação e fortalecimento do Parti-

do, durante o período que exerceu as 

funções de Secretário-geral”.
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O 
governo moçambicano 

necessita de USD 15 mi-

lhões para o pagamento 

das obras iniciadas dentro 

do programa Compacto do projec-

to Millenium Challenge Account 

(MCA), disse nesta segunda-feira o 

Ministro da Planificação e Desen-

volvimento (MPD) Aiuba Cuere-

neia.

Trata-se de obras executadas nas 

províncias de Cabo Delgado, Nias-

sa, Nampula e Zambézia, cujo pa-

gamento ficou agora imputado ao 

governo, devido ao atraso na sua 

execução.

Segundo Cuereneia, o valor solicita-

do está a ser negociado junto de al-

guns parceiros, uma vez que não está 

previsto pelo Orçamento do Estado 

(OE) para este ano.

“Estamos a negociar o financiamen-

to das obras em curso”, disse Cue-

reneia em declarações à imprensa, 

à margem da cerimónia oficial que 

marcou o encerramento do progra-

ma do MCA em Moçambique.

De acordo com o governante, o va-

lor deverá financiar o pagamento de 

“facturas em curso com empreiteiros 

que ainda não tinham sido pagos 

até ao encerramento do programa 

Compacto”.

O Governo moçambicano recebeu 

em 2007, USD506.9 milhões para 

projectos de abastecimento de água, 

expansão da rede de saneamento, 

construção e reabilitação de infra-

-estruturas rodoviárias, o combate 

ao amarelecimento letal do coquei-

ro. O dinheiro devia ser aplicado nas 

CIP exige auditoria forense à EDM 
O Centro de Integridade Pública (CIP) remeteu, recentemente, ao 

gabinete do Procurador Geral da República (PGR), uma carta co-

locando a urgente e necessária realização de uma auditoria forense 

à empresa Eletricidade de Moçambique (EDM) no sentido de se 

apurar as responsabilidades do “apagão” que fustigou a zona centro 

do país, particularmente as províncias de Sofala e Manica. 

Aliás, a exigência formalizada pelo CIP tinha já sido avançada in-

formalmente por vários grupos empresariais que tiveram prejuízos, 

até agora incalculáveis, em resultado directo da falta de energia na 

zona centro, por um período de cerca de 10 dias consecutivos. 

A zanga dos empresários e da população em geral subiu de tom 

quando publicamente apareceu o Presidente do Conselho de Ad-

ministração da EDM, Augusto Fernando, a dizer que a empresa 

não se iria responsabilizar pelos prejuízos provocados pelo facto de 

o apagão ter sido uma situação de “força maior”. 

O CIP entende, na sua carta, que pelos prejuízos que o corte geral 

no fornecimento de energia eléctrica causou ao País, este caso deve 

merecer tratamento adequado, visando o seu esclarecimento.

A carta que o CIP endereçou ao PGR solicita a intervenção do 

Ministério Público como instituição de defesa da legalidade a agir 

para o cumprimento do seu dever perante a sociedade, atendendo 

que é da competência deste órgão representar e defender os inte-

resses colectivos dos cidadãos.

Paulo Fumane novo boss de Maputo Sul
O Governo moçambicano nomeou nesta terça-feira, Paulo Fu-

mane, para o cargo de Presidente do Conselho Administrativo 

(PCA) da Empresa de Desenvolvimento de Maputo Sul, res-

ponsável por gerir as obras de construção da Ponte Ka Tem-

be, assim como  o projecto da Estrada Circular de Maputo. 

Fumane, que desempenhava o cargo de director executivo do Mil-

lennium Challenge Account (MCA), substitui Elias Paulo que ha-

via sido nomeado em Julho de 2013. Não são conhecidas as razões 

da saída de Elias Paulo, mas é preciso notar que o engenheiro, que 

dirigiu o projecto de construção da ponte Armando Guebuza, ocu-

pou três importantes cargos em cerca de três anos. Em Março de 

2010 foi nomeado director geral da Administração Nacional de 

Estradas (ANE), em substituição de Nelson Nunes. Em Fevereiro 

de 2011, Paulo é nomeado para o cargo de presidente do Fundo 

de Estradas. Esta nomeação surgiu na sequência da nomeação do 

antigo presidente do Fundo de Estradas, Francisco Pereira, para 

vice-ministro das Obras Públicas e Habitação. Em Julho de 2013, 

Paulo é nomeado PCA da Maputo Sul, cargo que deixa oito meses 

depois. 

províncias de Niassa, Cabo Delga-

do, Nampula e Zambézia. Contudo, 

até ao fim do programa, a 22 de Se-

tembro do ano passado, o nível de 

execução do projecto situava-se em 

92%. Isto significa que o Governo 

aplicou cerca de USD465 milhões.

No balanço final, o MCA Moçam-

bique dá conta da reabilitação de 

253 km de estradas e pontes, a cons-

trução de 614 fontes de água, a en-

trega de 145 mil títulos de Direito 

de Uso e Aproveitamento de Terra 

(DUAT), de entre outras activida-

des.

Um dos maiores projectos que esta-

va inserido no programa de finan-

ciamento do Compacto é a reabili-

tação e ampliação da Barragem de 

Nacala, cujas obras continuam por 

concluir.

Segundo Cuereneia, este projecto já 

tem financiamento assegurado e as 

obras vão prosseguir até a conclusão 

do que estava previsto.

Refira-se que Moçambique candi-

datou-se no ano passado para bene-

ficiar do projecto Compacto II, mas 

contrariando todas as expectativas, 

a direcção do Milleniun Challenge 

Corporation (MCC), uma agência 

norte-americana independente fi-

nanciadora do programa Compac-

to, chumbou o pedido de adesão de 

Moçambique ao segundo programa.

Moçambique não cumpriu com 16 

dos 20 requisitos exigidos pelo go-

verno americano, entre eles, a con-

clusão  das obras em tempo recorde 

e a transparência na aplicação dos 

recursos. 

Mas o Governo moçambicano jus-

tifica o incumprimento com a ale-

gada falta de honestidade por parte 

de alguns empreiteiros e a escalada 

dos preços de material de constru-

ção e de combustível, que se assistiu 

ao longo dos cinco anos de execução 

do projecto.

O embaixador dos Estados Unidos 

da América, Douglas Griffths, disse 

que o encerramento do MCC não 

significa o fim da cooperação do seu 

país com Moçambique, e apesar de 

realçar estar longe das decisões do 

MCC, disse acreditar que o país 

pode, em ocasiões futuras, voltar a 

beneficiar de novas assistências no 

quadro daquela entidade. 

 Por Wiliam Mapote

-Pontapés nos prazos e falta de transparência na aplicação dos recursos minaram o projecto

BREVES

A 
nova sede da Presi-

dência da República, 

recentemente inau-

gurada, custou ao 

tesouro público, cerca de USD 

72 milhões que deverão ser pa-

gos ao longo dos próximos 20 

anos ao Exim Bank da Repú-

blica Popular da China.

Segundo informações pres-

tadas nesta quarta-feira pelo 

Ministro das Finanças, Ma-

nuel Chang, o novo edifício 

presidencial custou USD 71,8 

milhões, quatro vezes mais que 

o valor que até 2017será inves-

tido pelo Ministério da Saúde, 

para a gestão de medicamentos 

e material médico.

De acordo com Chang, que 

respondia no parlamento a uma 

questão colocada pela bancada 

do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), as 

obras foram financiadas através de 

um crédito concessional do Exim 

Bank e tem uma maturidade de 20 

anos, devendo ser pago com uma 

taxa de juro de 1,5%.

O edifício é composto por escritó-

rios para a presidência, o gabinete 

e residência para o Chefe de Esta-

do, sala de sessões para o Conselho 

de Ministros, salão de banquetes, 

equipamento e mobiliário.

O governo justificou a execução 

daquela infra-estrutura, pela ne-

cessidade de dotar o Conselho de 

Ministros de uma sala própria para 

a realização das suas sessões, que 

actualmente são semanais.

Cidadela parlamentar
Concluído e entregue que está o 

gabinete presidencial, da China 

poderá chegar outro financiamen-

to, desta feita, para a construção da 

cidadela parlamentar, projectada 

para o distrito municipal de Ka 

Tembe.

Segundo revelou Chang, o go-

verno já solicitou a Beijing, 

um novo empréstimo no valor 

de USD 443,4 milhões para a 

construção de uma nova sala de 

sessões plenárias, de trabalho 

das comissões e residências dos 

deputados.

“O pedido de financiamento já 

foi devidamente analisado e en-

caminhado para as autoridades 

chinesas, aguardando-se pela 

melhor oportunidade para fi-

nanciamento”, disse Chang, que 

manifestou confiança na con-

cessão desta nova dívida pública.

Nos últimos anos, a China tem 

sido o credor preferencial do 

governo para o financiamento 

da construção e/ou reabilitação 

de edifícios públicos. 

(William Mapote) 

Obra da barragem de Nacala que ultrapassou largamente os prazos
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Afinal as três vítimas mortais 

da madrugada de terça-feira 

(25 de Fevereiro) podem 

não ter sido carbonizadas 

por “homens armados desconhecidos”, 

conforme escreveu o mediaFAX, citan-

do o porta-voz do Comando Geral da 

Polícia, Pedro Cossa. As três pessoas 

mortas podem sim ter sido vítimas de 

uma execução sumária, protagonizada 

por agentes da Polícia de Investigação 

Criminal (PIC), segundo descrições a 

que o mediaFAX teve acesso a partir 

de familiares das vítimas, assim como a 

partir de informações colhidas na Liga 

Moçambicana dos Direitos Humanos, 

local onde os parentes dos finados fo-

ram pedir ajuda.

A descrição a que tivemos acesso indica 

que, na manhã de segunda-feira (24), 

um grupo de quatro jovens foi intercep-

tado pelas autoridades policiais, na zona 

da Costa do Sol, na cidade de Maputo. 

Os jovens iam a bordo de uma viatura, 

Toyota Corola. Entretanto, aproveitan-

do-se de uma desatenção da polícia, um 

dos jovens conseguiu escapulir-se.

Já os três jovens sob custódia policial 

e acusados de algo que ainda se des-

conhece, foram levados à esquadra da 

PRM no bairro do Triunfo.

Nisto, o único jovem que conseguiu 

fugir conseguiu contactar os familiares 

dos seus amigos detidos, tendo, na oca-

sião, os alertado sobre o grande risco de 

vida que eles corriam enquanto estives-

sem nas mãos das autoridades policiais. 

Depois de dar a triste notícia, o jovem 

pura e simplesmente desligou o seu ce-

lular e nunca mais entrou em contacto. 

Acredita-se que o jovem que conseguiu 

fugir, tenha, depois de falar com os fa-

miliares dos seus amigos, desligado o 

celular para evitar que fosse localizado 

pela polícia. 

Apavorados e tendo como única pista a 

detenção dos jovens na zona da Costa 

do Sol, os familiares correram para a 

esquadra do Triunfo, logo nas primeiras 

horas de terça-feira. 

Segundo contam, chegados à unidade 

policial, foi-lhes dada a confirmação de 

que efectivamente os jovens tinham es-

tado naquela esquadra, mas “já aqui não 

estão”. Duas, três ou quatro perguntas 

de insistência no sentido de terem in-

formação do local para onde tinham 

sido transferidos os jovens, não tiveram 

resposta por parte das autoridades poli-

ciais. A partir daí o tom de preocupação 

subiu de nível, tendo em conta o facto 

de o jovem que conseguiu sair das gar-

ras da polícia ter anteriormente adverti-

do sobre a perigosidade dos polícias que 

tinham capturado os seus amigos. 

Nisto, os familiares dos jovens continu-

aram as buscas, tendo inclusive se diri-

gido até a morgue do Hospital Central 

de Maputo. Todo o esforço foi infru-

tífero, pois não se conseguia localizar 

as três pessoas desaparecidas. Sabia-se 

apenas que tinham sido detidas pela 

polícia. 

Já na manhã de quarta-feira, familiares 

dos jovens tiveram informações segun-

do as quais três pessoas tinham sido 

queimadas vivas no interior de uma 

viatura, algures em Marracuene. 

Na mesma quarta-feira, os familiares 

dirigem-se para a zona e, na altura, os 

corpos tinham já sido removidos. En-

tretanto, estranhamente, no mesmo 

instante que chegam ao carro, agentes 

da polícia à paisana também lá estavam. 

Logo, algumas perguntas foram feitas, 

pela polícia, aos familiares das vítimas.

Depois da resposta das famílias pre-

ocupadas, a polícia proibiu-as de se 

aproximarem à viatura. Aconselhou-as 

a se dirigirem à unidade policial mais 

próxima para participar a preocupação. 

Desconfiados e com medo, os familiares 

dos três jovens não se dirigiram a qual-

quer esquadra, mas sim procuraram re-

portar o caso à Liga Moçambicana dos 

Direitos Humanos. 

Tomando conhecimento do caso, a 

Liga dirigiu-se, na quinta-feira, na 

companhia dos familiares das vítimas, 

a Marracuene. Chegados ao local, os 

familiares das vítimas identificaram e 

confirmaram que a viatura carbonizada 

era efectivamente de um dos seus pa-

rentes, recorrendo a várias característi-

cas. A identificação da viatura levou-os 

à conclusão de que os três corpos car-

bonizadas eram efectivamente dos seus 

parentes desaparecidos. 

Naquilo que pode indiciar torturas an-

tes da execução, os familiares das víti-

mas “acharam” um órgão sexual mascu-

lino carbonizado na viatura. Para elas, a 

presença daquele órgão sexual é a prova 

clara de que antes da execução sumária 

houve actos de torturas. Mais, abrindo 

o capô para buscar outros sinais que 

comprovam que a viatura era de um pa-

rente, descobriu-se que no seu interior 

(ao lado da bateria), tinha uma pistola 

também carbonizada. 

Numa acção verdadeiramente atípica, 

notou-se também que as portas do lado 

direito (do motorista e passageiro de 

trás) estavam amarradas com recurso a 

arames. 

Neste momento, com o apoio da Liga 

Moçambicana dos Direitos Humanos, 

os familiares das vítimas estão a fazer 

diligências no sentido de encontrar 

uma explicação para aquela ocorrência. 

Neste momento, de uma coisa os fami-

liares das vítimas não duvidam: que as 

três vítimas são seus parentes. Segun-

do os familiares, os três jovens eram 

trabalhadores. Um deles era motorista 

de chapa (carro próprio), o segundo era 

cobrador e o terceiro era mecânico. 

(Redacção) 

Ainda sobre as três pessoas carbonizadas no interior da viatura em Marracuene

Fortes indícios de uma execução sumária
- A LDH acredita que os três corpos “achados” carbonizados, na manhã desta terça-feira, pertencem aos três jovens que na manhã do dia anterior 
foram detidos pela polícia na zona do Costa do Sol  
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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 gravi-
dez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de 
cada jovem é realizado.  

O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos moçam-

vagas: 

Posto                                 :  

Prazo de candidatura  :  
Categoria                       :  
Local                                 :   
Tipo de Contrato            :    
Duração                       :     Inicialmente  e 
                                              possibili dade de renova-
ção   
                                               dependendo do   
                                               desempenho. 

social, medicina ou noutras áreas das ciências so-
-

ferencialmente na gestão de programas/projectos 

-
to social, medicina ou noutras áreas das ciências 

-

-

reprodutiva das mulheres e jovens. 
-

-
dade cultural.

Posto                               :  
Prazo de candidatura  :   

Categoria                     :  G6
Local                                :  
Tipo de contrato            :  
Duração                      :   Inicialmente  e pos-
sibilidade
                                               de renovação dependendo 
                                              do   desempenho. 

-

-

-
nos e procedimentos administrativos das Nações 
Unidas, e capacidade de interpretar de forma clara 
e concisa regulamentos e normas administrativas e 

word e 

Os Termos de Referência detalhados das vagas aci-

horas, na recepção do UNFPA, Av. Julius Nyerere, Nº 

Os interessados deverão submeter as suas candida-
-

e pelo menos três referências. As candidaturas deve-

-

solicita ou procura obter informações dos candidatos 
-

e-mail: 
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international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life of 
health and equal opportunity. 

-

Post title               :  

Closing Date     :  
Post level               :   

 
Type of Contract     :  
Duration               :  

-

-
erably in programme/project management in the 

-

-
erably in programme/project management in the 

-

young people.  

-
tions, NGOs and/or partner institutions.

Post title               :   
Closing Date    :    
Post level               :   G6

Type of Contract    :   
Duration               :  

First level university degree in business administra-
tion or public administration desirable.

procedures and the ability to interpret administra-
tive and personnel rules, regulations and proce-

-
lish.

A detailed Terms of Reference for above posts can 

Interested candidates should submit their applica-
tions together with updated curriculum vitae with 

-

and contact details and at least three referees.  The ap-
plications should be sent to the following address by 

Notice: There is no application, processing or other 
fee at any stage of the application process. UNFPA 
does not solicit or screen for information in respect of 

e-mail: 
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Os sociólogos Patrício Langa (moçambicano) e Paulo de Carvalho (angolano)

“Solução angolana” seria uma via para a actual 

O
s sociólogos Patrício 

Langa (moçambica-

no) e Paulo de Car-

valho  (angolano) de-

bateram recentemente a actual 

crise política moçambicana, sob 

proposta do primeiro. A intenção 

era debater a proximidade das 

crises moçambicana e angolana. 

A conversa decorreu no período 

de 15 a 30 de Janeiro, por via da 

troca de mensagens por correio 

electrónico. O debate cingiu-se 

fundamentalmente em saber se 

o que se designou em Moçam-

bique por “solução angolana” para 

o conflito militar (isto é, a elimi-

nação física de Jonas Savimbi) a 

seguir aos acordos de Bicesse, se-

ria uma via para a actual tensão 

político-militar que se vive em 

Moçambique. Foi em torno desta 

questão central e de outras sub-

sidiárias que os dois sociólogos 

esgrimiram os seus argumentos. 

Dada a importância do tema, o 

SAVANA publica na íntegra o 

texto da conversa.

PdC: Caro Patrício. Prossigamos, 

pois, o debate. Antes de mais, 

quero esclarecer um equívoco: eu 

não disse, em momento algum, 

que “Savimbi se adaptaria melhor 

ao momento actual pela facilida-

de de mobilizar apoio externo”. 

Entendeu mal a minha afirma-

ção, que foi: «Também me parece 
que Savimbi se adaptaria melhor ao 
momento actual, do que Dhlakama. 
Hoje em dia, facilmente se recebe 
apoio externo em caso de sermos ví-
timas de acções de terrorismo. Não 
podemos, por isso, agir hoje como 
agimos há 20 anos. E Dhlakama 
está a cometer este erro.» Acredito 

que não haja dúvida que Savimbi 

se adaptaria melhor ao momento 

actual que Dhlakama. Savimbi 

era muito mais sagaz e mais pers-

picaz, aliás não me parece sequer 

possível a comparação, devido a 

posturas e percursos muito dife-

rentes.  Mas quando me refiro a 

apoio externo, estava a referir-me 

ao outro lado. Ou seja, em caso 

de ataque terrorista, os governos 

hoje (mais facilmente que ontem) 

recebem apoio externo. Por isso é 

que digo que a opção de Dhlaka-

ma não terá sido a mais correc-

ta. Não faria sentido, hoje, agir 

da mesma forma como se agiria 

há 30 anos. A meu ver, terá sido 

o maior erro que Dhlakama co-

meteu. Olhando então novamen-

te para as diferenças económicas 

entre os nossos dois países, diria 

que não fui eu quem as trouxe à 

discussão. Reafirmo que quando 

estabeleci a comparação entre as 

duas casas, o fiz com o objectivo 

de justificar a afirmação segundo 

a qual Dhlakama aceitaria “qual-

quer coisa” (há exagero na palavra 

“qualquer”, obviamente), ao con-

trário de Savimbi. Se introduzir-

mos a questão das diferenças eco-

nómicas entre os dois países, teria 

pois de acrescentar que a casa de 

Dhlakama se equipararia então a 

uma vivenda no Alvalade ou no 

bairro Azul de Luanda, nunca ao 

palácio que foi destinado a Sa-

vimbi no Miramar (que equivale-

rá a quatro ou cinco das melhores 

vivendas do Alvalade). Savimbi 

(melhor, a Unita) fazia guerra 

convencional, guerra semi-con-

vencional e guerrilha, para além 

daquilo que hoje se convencionou 

chamar terrorismo (com coloca-

ção de bombas em locais públi-

cos, por exemplo). Mas a Unita 

sabia que o MPLA dispunha dos 

melhores especialistas angolanos 

em guerrilha, eles próprios tam-

bém autores nas décadas de 1960 

e 1970, na luta contra a ocupação 

colonial de Angola.

A situação já não será hoje a mes-

ma. A maior parte dos oficiais das 

forças armadas (tanto em Ango-

la, quanto em Moçambique) já 

não tem experiência de guerrilha. 

Dhlakama saberá disso e, certa-

mente, quererá tirar disso parti-

do. Mas sabe que, também a este 

respeito, o exército moçambicano 

não estará tão preparado quanto 

o angolano (em termos de experi-

ência). Portanto, ser-lhe-á certa-

mente útil deixar que as pessoas 

pensem que ele vai para a mata 

fazer a guerra, já que sabe que es-

taria derrotado à partida se optas-

se pela guerra convencional, sem 

um exército à altura. Quanto a 

mim, não acredito que isso venha 

a suceder. O mundo, hoje, não é o 

que era há 20 ou há 30 anos. Na 

mata, Dhlakama não sobrevive-

ria tanto tempo, até porque a sua 

localização  pode ser  percebida a 

todo o instante – coisa que não 

ocorria há 30 anos. Se Dhlakama 

for para a mata, ou será para for-

çar um acordo de paz que lhe seja 

benéfico, ou então será suicida. Se 

calhar, será hoje mais seguro para 

Dhlakama manter-se na cidade 

(ainda que seja uma cidade do 

interior) do que na mata. Claro 

que Dhlakama não é necessaria-

mente (para usar a expressão do 

Patrício) “homem da paz e ‘pro-

genitor’ da democracia”. A partir 

do momento em que a Renamo é 

partido político, luta pelo alcance 

do poder. Isso tem de estar claro à 

partida, para sabermos que não há 

“anjinhos” de nenhum dos lados. 

Uns querem manter-se no poder, 

outros querem lá chegar, afastan-

do quem lá está neste momento. 

Agora, o que me parece ser pre-

ciso é que uns e outros actuem 

segundo regras pré-estabelecidas 

– e não querendo forçar a alte-

ração das regras de jogo “duran-

te o campeonato”. Vou dizer-lhe 

aquilo que tenho dito cá por An-

gola: «- Não queriam democra-

cia? Então aí está ela. E uma das 

regras dessa mesma democracia 

é a necessidade de não alteração 

das regras a meio de um manda-

to. Quem recebeu mandato para 

governar deve fazê-lo até final 

do mandato. E quem não rece-

beu mandato para governar deve 

preparar-se melhor para a disputa 

eleitoral seguinte. É isto que diz 

a cartilha da democracia!» Por-

tanto, a ideia de Primavera Árabe 

não funciona cá mais ao Sul. Nós 

até só temos duas estações, não há 

por cá Primavera… A questão é: 

quem sabe que não vai conseguir 

nesta encarnação chegar ao poder 

por via das urnas, até que ponto 

pode tentá-lo por outra via? E 

a resposta é: não pode! E se al-

gum governo lá de fora der apoio 

para isso, então terá de ser acu-

sado de estar a fomentar a anti-

-democracia, sujeitando-se a que 

se faça a mesma coisa no seu pró-

prio território. Acerca da recente 

intervenção de Chissano (aqui 

sim, divergimos, pois considero-

-a feliz), penso que “acarinhar” 

significa não hostilizar. Quantas 

vezes, na família ou no casamen-

to, quando um dos irmãos (ou dos 

cônjuges) começa um processo de 

hostilização, o outro mantém a 

calma e a frieza que lhes permi-

tem ultrapassar a situação? Assim 

deve ser também na sociedade. 

Atenção, que com isso não quero 

desculpar Dhlakama. Ele tem sim 

responsabilidade sobre aquilo que 

é hoje a Renamo e não se justifica 

a opção de hostilização. Mas não 

é preciso responder do mesmo 

modo, é preciso ter inteligência e 

sagacidade para poder ultrapassar 

o diferendo sem derramamento 

de sangue. É, penso que terei dito 

bem: é preciso responder com in-

teligência e sagacidade, colocan-

do em campo pessoas que possam 

realmente fazer uma boa aproxi-

mação entre as partes. Claro que 

se a Renamo tivesse optado por 

recorrer às armas (tal como a 

Unita o fez em 1992), a resposta 

imediata teria de ser dada tam-

bém com armas, depois viriam as 

negociações. Mas não foi isso que 

sucedeu, de modo que o diálogo 

será a via de solução do diferendo. 

Atenção, também, que falo em 

diálogo – não necessariamente 

cedências. São coisas diferentes! 

Quanto a Chissano ser dos maio-

res culpados pela actual situação 

(foi assim que li a sua afirmação), 

não me parece correcto. Terá cer-

tamente havido insuficiências no 

processo de pacificação iniciado 

por Chissano, mas com o decor-

rer do tempo (e depois da sua 

saída do poder) teria de ter havi-

do adaptações e melhorias. Não 

acompanho de perto o evoluir 

da situação política em Moçam-

bique, mas tudo indica que não 

tenha havido o devido evoluir da 

situação, não sendo por isso de 

assacar responsabilidades a Chis-

sano. Um bom amigo, moçambi-

cano, chamou-me um destes dias 

à atenção para o facto de Guebu-

za ter contribuído enormemente 

para o crescimento económico de 

Moçambique. Mas remata que, 

hoje, o povo não está disposto a 

esperar outros dois anos (como 

sucedeu em Roma) para rene-

gociar uma paz que já durava 21 

anos… O povo espera soluções. E 

a forma como as partes encontra-

rem essas soluções vai determinar 

a forma como as partes vão ser 

futuramente tratadas nas urnas. 

A actual situação, que não é de 

guerra, é ao menos uma situação 

de tensão, uma situação de imi-

nente ausência de paz. Não está 

certo manter esta situação por 

tempo indeterminado. A paz tem 

de ser negociada. A paz não pode 

deixar de fazer morada em Mo-

çambique. A paz tem de ser o ob-

jectivo de cada um dos moçambi-

canos, chamem-se eles Guebuza, 

Dhlakama, Calane, Francisco ou 

Ahmed. Seguem abraços do Pau-

lo.

PL: Estimado Paulo. Agora a 

coisa está a ficar entrelaçada, 

com os pequenos equívocos na 

leitura interpretativa dos nossos 

argumentos. Nada anormal num 

debate saudável de ideias e que 

já ganha alguma densidade. Para 

evitar o risco da falacia da circu-

laridade no argumento ou então 

de ficarmos presos aos assessórios 

do argumento, vamos tentar re-

sumir a questão. Para mim, e foi 

sempre este o pressuposto, todos 

nós queremos a paz. O Paulo quer 

a paz. Eu quero a paz. Dhlakama 

diz que quer a paz. Com certeza, 

Savimbi também queria a paz. 

A questão é: por que meios nós 

queremos a paz? Que meios jus-

tificam esse desiderato – a paz. O 

que estamos dispostos a sacrificar 

para que ela chegue e prevaleça? 

Outros ainda, como o nosso ami-

go, o sociólogo Elísio Macamo, se 

questionam sobre o tipo de paz 

que queremos. Aliás, Guebuza, 

e com razão, tem estado a dizer 

que a paz é um bem de todos os 

moçambicanos. Ninguém, nem 

Dhlakama, se pode dar ao arrojo 

de usar a paz como moeda de tro-

ca para ganhos políticos. Estou a 

mudar um pouco a perspectiva do 

debate para não ficarmos reféns 

da negação da comparação entre 

Dhlakama e Savimbi, mas que no 

fundo acabamos os comparando. 

O que me levou ao Paulo foi a 

ideia de querer perceber melhor 

porque é que a paz em Angola 

chegou por via da guerra. Como 

referi, em Moçambique, há quem 

advogue essa via. Da conversa que 

desenvolvemos ficou patente que 

o carácter de Savimbi, a sua von-

tade de poder a todo o custo, a sua 

intransigência, não deixaram ou-

tra alternativa que não fosse fazer 

a guerra pela paz. Esta constata-

ção em si não é o garante do su-

cesso. Foi preciso que existissem 

condições para que a guerra fosse 
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realmente vencida, no mais cur-

to espaço de tempo e com menos 

danos colaterais possíveis. Em 

Angola, depois de Bicesse, foram 

precisos 10 anos para lograr a paz 

pela via da guerra. O Paulo argu-

menta que Savimbi era diferente 

de Dhlakama, Angola diferen-

te de Moçambique. E que por 

isso as situações não se prestam 

a comparação. Eu concordo que 

existam essas diferenças, mas que 

a sua possibilidade só pode ser 

estabelecida precisamente pela 

via comparativa. Aliás, o próprio 

Paulo acaba fazendo comparações 

da personalidade dos dois líderes 

rebeldes no seu carácter e visão, 

incluindo o valor económico dos 

bens que estes aceitariam ou não 

nos condicionalismos políticos 

da negociação para a paz. Ainda 

que eu reconheça que Savimbi e 

Dhlakama sejam diferentes, de-

fendo que por mais legítimas que 

sejam as reivindicações políticas 

de Dhlakama, a opção pelo re-

torno à mata e as consequências 

que daí estão a advir justificariam 

uma solução militar. Não obstan-

te este posicionamento teórico, 

em termos práticos, defendi que 

a opção militar só seria viável em 

determinadas condições que no 

meu entender existiram em An-

gola, mas não existem hoje em 

Moçambique. Essas condições é 

que levaram ao fim de Savimbi e à 

chegada da paz por via da guerra. 

Como referi, Moçambique não 

tem um exército forte à altura de 

reprimir as investidas da Renamo, 

o próprio controlo territorial é de 

um Estado que só se faz Estado 

nas vilas e cidades e não detêm 

o monopólio da violência física, 

apesar da legitimidade. O tipo de 

guerra movida pela Renamo, a tal 

guerra de guerrilha, que mais se 

assemelha a ataques terroristas, 

pela sua imprevisibilidade, não 

permite uma resposta adequada 

por parte das forças armadas. Por 

todas estas razões, julgo que não 

resta outra alternativa ao diálo-

go, por mais desgastante que este 

seja. Certamente, não abordei 

todos os aspectos da sua última 

resposta. Até porque, como referi, 

parece que já estamos de acordo 

no essencial. Chegamos à mesma 

conclusão da necessidade da paz, 

por via do diálogo, apesar de par-

tirmos de pressupostos de análise 

distintos. A boa nova ao terminar 

este texto é que, dia 27 de Janeiro, 

após um interregno de quase três 

meses, as delegações da Renamo 

e do Governo voltaram a sentar-

-se à mesa do diálogo.  O cidadão 

em mim tem a esperança, ainda 

que ingénua, de que a paz preva-

leça, mas o sociólogo que também 

habita em mim aguarda, cinica-

mente, por mais matéria-prima 

para suas lucubrações. 

PdC: Sim, penso que estamos 

realmente a esgotar os nossos 

argumentos em torno do debate 

que iniciámos, sob sua proposta. 

É verdade que, de início, não es-

perávamos que se alongasse, mas 

parece-me salutar que assim te-

nha sido. E parece-me também 

que estamos a aproximar-nos 

(de facto, nunca estivemos dis-

tantes em termos de resultado 

final) cada vez mais um do ou-

tro.  É verdade que todos que-

remos a paz. Uns querem-na e 

outros dizem que a querem, mas 

o mais importante (a meu ver) 

será não tanto dizermos isso, mas 

manifestá-lo nas nossas atitudes 

e no nosso comportamento, que 

é salutar que  estejam sempre de 

acordo com as nossas convicções. 

Este é o cerne da questão. Não 

basta dizermos que queremos 

trabalhar em prol  do povo ou 

que nos vamos emprenhar para 

cumprir a meta X ou Y, ou ain-

da que estamos a fazer tudo para 

garantir a paz e a estabilidade, é 

preciso que o demonstremos com 

as nossas acções. Sobre esta ma-

téria, deixo que o meu confrade 

(e os demais leitores) cheguem às 

conclusões que considerem mais 

adequadas – seja em relação ao 

caso angolano (de há anos e de 

agora), seja em relação ao caso 

moçambicano (também de há 

anos, mas sobretudo dos últimos 

meses). Também é  verdade que 

os casos de Angola e Moçambi-

que são diferentes. A conjuntura 

também mudou – e muito. Hoje, 

não se faz guerra por dá cá aquela 

palha. Hoje não se promove o re-

bentamento de bombas por mero 

capricho. Nada disso se faz hoje. 

O mundo está diferente, daí que 

a postura tenha de ser também 

diferente. Uma diferença fulcral 

entre a Renamo e a Unita (para 

além das evocadas agora pelo Pa-

trício), que não podia deixar de 

referir a terminar, tem a ver com a 

base  demográfica de suporte  – 

que, no caso da Unita, sempre 

foi muito maior. E isso tem im-

portância, quando se toma uma 

decisão como a que Dhlakama 

tomou recentemente. Disso pode 

depender o sucesso ou insucesso 

dessa postura. Mas atenção, que 

não estou a sugerir que a Unita 

possa fazê-lo agora em Angola. 

No caso angolano, uma decisão 

destas seria catastrófica, pode-

mos crer. Mas não acredito que a 

Unita queira qualquer retorno  a 

esse tipo de  hostilidade. Nem a 

Unita, nem o governo angolano 

o querem, podemos estar seguros. 

Quero deixar claro que não con-

cordo com o recurso à mata por 

parte de Dhlakama. Nunca po-

deria concordar com este tipo de 

opção, seja em Moçambique, seja 

em Angola, seja noutro qualquer 

lugar. Não nos podemos esque-

cer que, hoje, a disputa é entre a 

Renamo e o governo legítimo de 

Moçambique (sublinho a palavra 

“legítimo”). Em democracia, se 

alguém quer chegar ao poder, só 

o pode fazer por uma via: as ur-

nas. A via das “outras” urnas (que-

ro dizer, dos caixões, ou seja, da 

guerra) não pode ocorrer em de-

mocracia. Senão, voltemos atrás 

e retornemos ao anterior sistema 

político, por exemplo. Penso que 

não é isso que queremos. O que 

eu acho é que o sistema demo-

crático se deve adaptar aos condi-

cionalismos locais. Mas isso não 

pode nunca incluir o recurso à re-

belião nem à via armada, porque 

assim deixamos de poder falar 

em democracia. Voltando ao caso 

moçambicano, considero final-

mente que devemos encarar po-

sitivamente as palavras do Presi-

dente Chissano: Dhlakama deve 

ser “acarinhado”, no sentido de 

não o hostilizar. Penso que a deci-

são de a Renamo se voltar a sen-

tar à mesma mesa com o governo 

terá sido (no mínimo) sensata. 

Os frutos que daí advirão serão 

colhidos por todos.  Assim seja, 

a bem de Moçambique e (sobre-

tudo) a bem do sofrido povo de 

Moçambique. São os votos que 

endereço aos meus irmãos e irmãs 

do Índico, a partir do Atlântico. 

Com abraços do Paulo.
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Mesmo sem vencer na maioria dos 
municípios, o MDM apareceu como 
grande ganhador das eleições autár-
quicas de 2013. Este ano há um outro 
grande desafio que são as eleições ge-
rais. Que MDM podemos esperar? 
Nós construímos o partido para parti-
cipar em processos democráticos. Ao  
formar o partido tínhamos consciência 
de que para atingir o poder é necessá-
rio passar pelos processos eleitorais. Daí 
que no primeiro Congresso do MDM, 
em 2012, deliberámos que o partido de-
via participar massivamente nos pleitos 
eleitorais. Neste caso nas eleições autár-
quicas de 2013 e gerais de 2014. Orga-
nizámo-nos e em 2013 concorremos em 
todas as 53 autarquias onde saímos mais 
fortes. Afinal de contas, conseguimos 

provar ao mundo que com voto cons-
ciente do povo, com o trabalho forte, 
organizado e aturado da nossa parte é 
possível, no fim do dia, chegar a resulta-
dos expressivos.
Apesar do MDM ter ganho oficialmen-
te em quatro autarquias, ficou claro, no 
seio de toda a sociedade e dos observa-
dores nacionais e internacionais que o 
nosso partido ganhou muito mais. Nas 
eleições de 2013 posso dizer categori-
camente que o MDM ganhou também 
em Maputo, Matola, Chimoio, Mocuba, 
Milange, Marromeu e Alto Molócuè. 
Infelizmente a nossa justiça ainda não 
tem força suficiente para evitar a im-
punidade dos infractores do partido no 
poder. É mais fácil matar, prender ou 
torturar delegados do MDM que es-

tão nas mesas do voto do que punir os 
delegados da Frelimo encontrados em 
flagrante delito a viciar votos. Pelo que,  
teremos um MDM muito mais forte 
que de 2013. 
Já que falou das eleições autárquicas de 
2013. Qual é o balanço que faz da par-
ticipação do MDM?  
Nós somos um partido político sem his-
tória armada. O MDM entra no cenário 
político nacional dentro de um ambien-
te democrático e consegue conquistar o 
seu eleitorado. Estamos a falar de cinco 
anos de vida e, nesse pouco tempo, con-
seguimos concorrer nas eleições gerais 
de 2009 amputados, mas conseguimos 
eleger oito deputados e 24 membros das 
assembleias provinciais. Em 2011 fomos 
às eleições intercalares e vencemos Que-
limane. Agora mostrámos, mais uma 
vez, que o MDM é um partido que está 
em crescimento. É esse partido que está 
em crescimento e mete medo aos dois 
ex-beligerantes. 
Só que a Frelimo e a Renamo para de-
safiarem o MDM devem deixar de ser 
retrógrados. Encontram nas armas a 
forma de expressar suas vontades, en-
contram nas armas a forma de obrigar o 
cidadão a encontrar neles uma certa cre-
dibilidade. Esquecem que a consciência 
do eleitorado de ontem já não é  mesma 
com a de hoje. O moçambicano cresceu 
muito sob ponto de vista de cidadania e 
provou isso nas eleições de 2013. 
Qual é o balanço da participação do 
MDM nas eleições de 2013...
É um balanço positivo. O MDM entrou 
na corrida com duas autarquias e con-
quistou formalmente mais duas.        

dade de fiscalização.     
Quantos deputados o MDM tenciona 
ter nas legislativas de 2014?
Nos construímos um partido para che-
gar ao poder. Nós queremos vencer estas 
eleições e governar o país. Vamos aos 
pleitos para lutar taco a taco com os ou-
tros adversários.
Tiveram oito deputados nas legisla-
tivas de 2009. Este ano qual é a vossa 
meta?
Os oito deputados são resultado do troco 
daquilo que deixaram para nós porque 
amputaram-nos e não nos permitiram 
concorrer em muitos círculos eleitorais. 
Se nos tivessem deixado concorrer, de 
certeza que o MDM teria muito mais 
que oito deputados. Mas seja como for, 
o MDM que teve oito deputados em 
2009, não será o mesmo em 2014.
O MDM de 2014 vai aos pleitos para 
ganhar o poder. Está a trabalhar para ter 
a maioria na Assembleia da República e 
colocar o seu candidato na presidência 
da República. Se o actual configuro de 
250 deputados se mantiver, o MDM se 
sentiria realizado se conseguisse meter 
225 deputados. 
O MDM queixa-se do comportamen-
to dos órgãos eleitorais. Nessa senda 
dá razão à Renamo quando exige re-
formas na Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) e no Secretariado Técnico 
de Administração eleitoral (STAE)?         
Somos um partido político jovem, com-
petente e extremamente inteligente. Em 
2008 fizemos a revolução de Agosto e 
concorremos como independentes na 
Beira. Nessa altura tínhamos a FRE-
NAMO (coligação entre a Frelimo e a 
Renamo) cujo objectivo era combater 
a nossa candidatura. Ambos estavam 
convencidos que venceriam as eleições, 
mas o nosso controlo superou todas as 
expectativas.
Em 2009, a FRENAMO excluiu-nos 
do processo em sete ou oito círculos elei-
torais e metemos oito deputados. Nessa 
altura não tínhamos ninguém na CNE e 
fizeram tudo ao seu bel prazer para pre-
judicar o MDM. Para contornar esses 
cenários, o MDM buscou saídas e uma 
das decisões foi a nossa participação no 
processo da revisão do pacote eleitoral 
na Assembleia da República que depois 
foi aprovado também com o nosso voto.
Na nossa luta, apesar de sermos a mino-
ria, conseguimos ter lá um membro que 
serve de nosso olheiro. 
A Renamo recusou aprovar a lei e não 
ocupou os seus lugares na CNE. O Ca-
lendário eleitoral já estava feito. A Re-
namo optou pelo boicote, mas o MDM 
achou melhor avançar.
Porquê? 
É preciso compreender a dinâmica dos 
processos democráticos em países como 
o nosso. Em 1998 tivemos as primeiras 
eleições municipais e a oposição boico-
tou. A Frelimo e algumas organizações 
da Sociedade Civil concorreram. As 
eleições foram validadas. Os vencedores 
proclamados e a Renamo ficou de fora.
Nas eleições de 2013, o MDM tinha 
consciência clara de que se não parti-
cipasse entregaria Beira e Quelimane à 
Frelimo. Portanto, todo o esforço de mo-
bilização, organização, pedido de voto e 
de compromisso com o eleitorado seria 
deitado abaixo. Se tivéssemos pautado 
pelo boicote não teríamos Nampula e 
Gurué. Não teríamos equilibrado em 
Maputo, Matola, Chimoio e noutros 
locais.  
Por causa da nossa participação, con-

seguimos verificar que o grande centro 
de falsificação dos resultados eleitorais é 
na mesa de votação e não na CNE ou 
STAE a todos os níveis.
Descobrimos que a CNE e o STAE 
apenas dão parecer positivo às manobras 
e à máfia feita nas mesas de voto.
Descobrimos que as urnas são enchidas 
na mesa, os votos são anulados na mesa, 
as detenções dos delegados de candida-
tura são feitas na mesa. A cópia do edital 
e da acta que os partidos políticos rece-
bem é a mesma que a CNE recebe. A 
única particularidade é que os partidos 
políticos não fazem  requalificação dos 
votos nulos na mesa de voto. Apesar da 
relutância e do servilismo do Conselho 
Constitucional, conseguimos provar isso 
em Gurué. O Conselho Constitucional 
não chancelou a vitória do MDM em 
Gurué porque tinha que dar satisfações 
aos seus patrões. Não mandou repetir 
eleições noutras autarquias porque podia 
pôr em causa o poder dos seus patrões.

“Não devo nada a Dhlakama” 
Daviz Simango chegou a Beira em 
2003, alavancado por Afonso Dhlaka-
ma. Em 2008 o “casamento” acabou, 
mas a sua carreira política continua em 
alta. Pensa um dia agradecer o líder da 
Renamo por lhe ter lançado na esfera 
política nacional? 
É importante esclarecer isso de uma vez 
por todas. Daviz Simango é originário 
de uma família política, desde os avos 
até aos pais. Daviz Simango tem veias 
correntes de uma herança política na 
família. Daviz Simango para além da 
formação que tem em engenharia civil, 
em 1992 fez especialização em ciências 
políticas em Portugal. Foi muito antes 
de conhecer Afonso Dhlakama. Quando 
em 2003, Daviz Simango concorre para 
a presidência do município da Beira, não 
foi a convite de Afonso Dhlakama. As 
pessoas que chamaram Daviz Simango 
para concorrer já morreram. Foram três 
velhos que me chamaram e convidaram-
-me a concorrer para a presidência da 
Beira. Trata-se de Jaime Machava, José 
Txutxa e o velho Mapossa. São pessoas 
que conheceram e conviveram com os 
meus pais. Na altura estava a exercer as 

minhas funções de engenheiro em Vi-
lankulo. Conhecia os três muito antes 
dos acordos de Roma e acedi ao pedido. 
Fazia trabalho político com eles antes do 
AGP. 
É preciso compreender que nessa altura, 
eu é que ajudei a Renamo. Na altura que 
concorri, a única viatura que existia na 
delegação política da Renamo na Beira 
era minha. Os recursos financeiros usa-
dos na campanha de 2003 eram meus. 
Nessa altura não recebi nenhum tos-
tão da parte da Renamo ou de Afonso 
Dhlakama, nem para comprar material 
de propaganda. Foi tudo às minhas cus-
tas. A delegação da Renamo não tinha 
nenhuma viatura e usava a minha. Com 
os meus recursos financiei a minha pró-
pria campanha. Afonso Dhlakama e os 
dirigentes na Renamo, na altura na Bei-
ra, sabem disso. Já não digo outras coisas 
da própria vida de Afonso Dhlakama 
que tiveram o meu apoio directo por-
que ele não conseguia fazer. São muitas 
coisas que acho que não cabem neste 
espaço. 
Não me lembro de ter recebido progra-
ma de governação da autarquia da Beira 
feito por Afonso Dhlakama ou pela Re-
namo. Pelo contrário, o Daviz Simango 
ajudou a organizar o próprio Dhlakama 
e a própria Renamo. Também é preciso 
compreender que em todos os municí-
pios onde a Renamo estava a governar 
tinham como exemplo o município da 
Beira e tinham como líder capaz Daviz 
Simango que estava a governar Beira. 
Então essa procura de protagonismo 
de que encontrou Daviz de chinelos e 
levou-o à política é falacioso. É preciso 
perceber que são zangas e nós perdoa-
mos essas zangas. 
Não tenho nada que agradecer a Dhlaka-
ma, porque não lhe devo nenhum favor 
e nem ele deve-me favor. Tudo que eu 
fiz como cidadão foi pelo povo moçam-
bicano. 
A Frelimo já elegeu o seu candida-
to às eleições presidenciais de 2014. 
Quando é que teremos o candidato do 
MDM? 
O Conselho Nacional do MDM vai 
reunir-se em finais deste mês. Acredito 
que uma das agendas é a eleição do can-

didato para as presidenciais. Pelo que, 
acredito que teremos o nosso candidato 
até ao fim deste mês.
Daviz Simango vai candidatar-se?   
Neste momento a minha grande preo-
cupação é organizar o partido rumo aos 
desafios que se avizinham assim como 
assegurar a instalação do município da 
Beira e assistir colegas de outras autar-
quias porque não queremos falhar. O 
povo confiou-nos e não podemos de-
cepcionar. Essa é a minha grande con-
centração neste momento. Mas acredito 
que o Conselho Nacional irá eleger o 
candidato capaz.
Que comentários faz à volta do candi-
dato da Frelimo já que será adversário 
do candidato do MDM nas eleições de 
Outubro? 
Não é função do MDM analisar can-
didatos de outros partidos. O MDM 
não se prepara em função dos seus ad-
versários. Prepara-se em função dos seus 
objectivos. Contudo, qualquer adversário 
deverá estar ciente que vai encontrar um 
MDM forte com um candidato do povo.

Guebuza passou o tempo a 
gerir seus negócios e esque-
ceu-se de governar o país 
Que balanço faz da Governação de Ar-
mando Guebuza? 
Não sei se ao longo dos dez anos que 
Guebuza esteve no poder governou o 
país. Não sei se aquilo que fez ao lon-
go desse todo o tempo foi governação. 
O que notei é que Armando Guebuza 
preocupou-se mais com agendas e negó-
cios privados do que pela nação. Usou o 
poder para ganhos pessoais do que para 
servir o povo. Guebuza esqueceu-se que 
estava no poder a mando do povo e que 
para tal devia servi-lo. Exagerou mui-
to na sua metodologia e pensou que o 
povo tem uma dívida para com ele. Ele 
cultivou o culto de personalidade e isso 
prejudicou-o bastante.
Que recados deixou para os recém-
-eleitos edis de Nampula e Gurué?
Disse a eles que o MDM não quer o po-
der para roubar, nem para servir as nos-
sas vidas. O MDM quer o poder para 
servir o povo. É isso que os munícipes 
esperam do MDM.  

“Conselho Constitucional é servo da Frelimo”   
Por Raul Senda

Volto a insistir. A Renamo 
tem ou não razão quando 
exige reformas na lei elei-
toral.    

A Renamo não está preocupada com 

reformas para contornar fraudes. 

Está preocupada com o tacho. Veja 

que só se preocupam em ampliar a 

CNE e o STAE. Distribuem-se po-

sições remuneradas entre si. Inven-

tam cada cargo tudo para acomoda-

rem os seus membros que estão no 

desespero. Na verdade a Renamo 

está à procura de tacho para colocar 

seus membros que perderam salá-

rios nas assembleias municipais. Só 

que, infelizmente, a Renamo está 

a enganar os seus membros, por-

que esses tachos são sazonais. Logo 

que terminarem as eleições muitos 

desses órgãos serão extintos e todos 

voltam ao desemprego.

Disse que o Conselho Constitu-

cional está refém dos seus patrões. 

Quem são esses patrões já que a 

função do CC está definida na 

Constituição. 

O Conselho Constitucional queria 

agradar o partido Frelimo. 

Mas também tem lá juízes conse-

lheiros indicados pela Renamo... 

Esses andam sempre a reboque. 

Aquilo é como se fosse um casal. 

Dormem na mesma cama. 

O diálogo entre a Renamo e a 

Há dias, Sérgio Vieira, um histórico da Freli-

mo, disse em entrevista ao SAVANA que o 

MDM era um perigo para a independência 

de Moçambique e que representava um espí-

rito de vingança. Que comentários tem a fazer à volta 

disso?       

Em primeiro lugar, nós somos moçambicanos. Li o 

artigo do SAVANA e fiquei com a sensação de que 

Sérgio Vieira é um membro clandestino do MDM, 

porque eu como presidente do partido não conheço 

esses encontros. Então ele deve ser um membro clan-

destino que anda a promover esses jantares em nome 

do MDM. O nosso partido está preocupado e vai ave-

riguar se Sérgio Vieira é ou não um intruso no MDM. 

É preciso que a Frelimo tenha cuidado porque pode 

ter lá um membro infiltrado. Porém, desde já garanto 

que esse clandestino não terá espaço no MDM porque 

filtramos e vamos neutralizar.

Quanto ao espírito de vingança...              

Vingança de quê...Nesses encontros onde ele diz que 

se prepara a vingança, nós como direcção do MDM 

nunca participamos. Se pudéssemos falar com ele per-

guntaríamos e pediríamos o relatório desses encontros 

porque nós não temos.

“Sérgio Vieira deve ser um membro clandestino do MDM”  

Frelimo durou cerca de um ano sem 

resultados. Porém, de um momento 

para o outro todos os impasses estão 

a ser superados. Como é que o MDM 

vê o volte-face do Governo depois de 

um ano de relutâncias.     Depois das 

autárquicas de 2013, a Frelimo viu que 

o seu poder está em risco e a melhor 

forma de confrontar o MDM nas ge-

rais é coligar-se à Renamo. A cedência 

da Frelimo visa resgatar a Renamo para 

juntos confrontarem o MDM. A Freli-

mo teme humilhação. Garanto que se 

não tivesse havido eleições municipais 

com resultados desfavoráveis à Frelimo, 

o diálogo continuaria sem resultados.

Como é que o MDM, sendo um par-

tido com representação parlamentar, 

analisa o facto de o diálogo se limitar 

apenas a Frelimo e a Renamo. Será 

que visa acabar com a guerra ou a de-

mocratização do país. 

Nem uma, nem outra. Não se pode de-

mocratizar o país cingindo-se em dois. 

Os dois ex-beligerantes querem satisfa-

zer os seus apetites.  

Se querem construir a democracia, qual 

é a razão de matar pessoas? Neste país 

estamos a gastar dinheiro que tanto se 

precisa, a comprar armas em detrimen-

to de dar de comer às crianças, em de-

trimento de investimentos e promoção 

de financiamentos para jovens serem 

empreendedores e inovadores. Enten-

do que não há interesses nem de aca-

bar com a guerra e muito menos para 

democratizar o país porque quem se 

preocupa com a democracia não olha 

apenas para ele. Toma coisas de forma 

que mesmo que não esteja lá um dia, 

os processos continuem normalmente. 

Há quem diga que os votos do MDM 

vieram dos eleitores da Renamo por-

que o MDM ainda não constituiu ne-

nhuma base de apoio.

O MDM surgiu em 2009, mas o seu 

embrião surgiu em 2008 quando con-

correu na Beira. Nesta autarquia con-

correu também a Frelimo e a Renamo. 

Os dois perderam. Em 2008 a Renamo 

concorreu nas 43 autarquias e perdeu 

em todas. Nas gerais de 2009, a Freli-

mo e a Renamo perderam na Beira. Nas 

intercalares de 2011, o MDM venceu 

em Quelimane onde a Renamo nunca 

venceu. Em 2013, o MDM ganhou 

também em Nampula e Gurué onde 

a Renamo nunca venceu. Em Maputo, 

o máximo de assentos da oposição não 

chegavam a 10 e o MDM conseguiu 

27. O mesmo replicou-se noutras au-

tarquias. Então não há que dizer que o 

MDM ganhou porque as pessoas estão 

revoltadas com a Frelimo ou é o eleito-

rado da Renamo. O MDM trabalhou 

para tal, apresentou os melhores candi-

datos, mostrou serviço, fez campanha e 

mobilizou eleitores.

Caso a Frelimo ganhe as legislativas, 

mas a junção dos deputados da Rena-

mo e do MDM superarem os da Fre-

limo, haverá espaço para uma aliança 

da oposição? 

Essa suposição tem que ser acompa-

nhada com as presidenciais. Quem ga-

nha as presidenciais. Se o MDM ganha 

as presidenciais os outros partidos virão 

a reboque do MDM. Também é preciso 

compreender que o MDM tem agenda 

própria. Nós nunca vamos andar a re-

boque de nenhum partido nem vamos 

aceitar chantagens de qualquer partido. 

Temos um perfil próprio e é esse perfil 

que vamos usar. Agora, se há uma ne-

cessidade de coligações pós-eleitorais e 

se esses pactos beneficiam os interesses 

da população e manifestarem aquilo 

que é o manifesto eleitoral do MDM 

e princípios do MDM aí haverá pon-

deração. Caso contrário não haverá ne-

nhum pacto.

Qual é a fonte de financiamento do 

MDM          

A nossa principal fonte de finan-

ciamento são as contribuições dos 

membros. Nós somos organizados.

Num país onde não há cultura de 

pagar quotas, o MDM é excepção?

De facto a cultura de quotas é fra-

ca, mas há excepções. Se for a ver, 

muitas da igrejas protestantes foram 

construídas pelas contribuições dos 

crentes. Os membros do MDM 

também têm esse espírito.

O mesmo espírito não chega a ou-

tros partidos, como a Renamo por 

exemplo?

É-me difícil falar de questões inter-

nas de outros partidos. Porém, no 

caso concreto da Renamo acredito 

que uma das coisas que fez com 

que não concorresse às autárquicas 

foi a capacidade financeira. Aliás, a 

Renamo teve dois dilemas. Primei-

ro tinha medo de ser humilhado 

pelo MDM e, segundo, como é um 

partido desorganizado não tinha 

capacidade financeira para enfren-

tar o desafio. Onde a liderança de 

um partido chega a dizer aos seus 

membros e militantes para que ven-

dam casas para concorrem...Isso é 

triste. Veja que há membros da Re-

namo que venderam casas em 2008 

e hoje vivem sem tecto. O MDM 

nunca irá mandar seus membros 

venderem casas. O MDM organi-

za-se para ganhar eleições. É pre-

ciso compreender que nestas coisas 

de eleições é preciso se preparar 

muito bem, porque, caso contrário, 

serás humilhado nas urnas.

“A Renamo está preocupada com o tacho”

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), 
Daviz Simango, acusou o Conselho Constitucional de ser servo da 
Frelimo e que no exercício das suas actividades jurídico-constitu-
cionais preocupa-se em agradar o partido no poder. Na entrevista 

que concedeu ao SAVANA, Simango não tem dúvidas que a Renamo está a 
negociar o pacote eleitoral, não pelo bem da democracia, mas para acomodar 
os seus desempregados que estão no desespero depois de perderem salários nas 
assembleias municipais. Pelo caminho, o filho de Uria Simango, membro fun-
dador da FRELIMO, com estatuto de Vice-Presidente desde a sua formação 
até à data do assassinato do seu primeiro líder, Eduardo Mondlane, respon-
de a Sérgio Vieira e ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Recorde-se que 
numa recente entrevista ao SAVANA, Sérgio Vieira disse que o MDM era 
um perigo para a independência de Moçambique e que representava interesses 
de vingança. Já Afonso Dhlakama afirmou que Daviz Simango devia agra-
decer-lhe porque foi ele que o “apanhou de chinelos e levou-o à política”. Sobre 
o candidato do MDM às presidenciais de Outubro deste ano, Daviz Simango 
diz que será conhecido este mês. A terminar fez notar que Armando Guebuza 
esqueceu-se de governar o país e passou 10 anos a gerir os seus negócios. 

O presidente do MDM diz que para 
além das quatro autarquias onde ofi-
cialmente foi declarado vencedor ga-
nhou muitas outras. Todos sabemos 
que em termos de fiscalização dos pro-
cessos eleitorais, o MDM tem sido im-
placável. Então o que falhou noutras 
autarquias para supostamente serem 
roubados?
O MDM é uma escola exemplar quer 
em termos de fiscalização, assim como 
de campanha. Podemos notar que os ou-
tros partidos têm imitado o modelo do 
MDM. Lembro-me que em 2008 quan-
do concorremos na Beira como inde-
pendentes, à Renamo foram entregues, 
pela Comissão Distrital de Eleições da 
Beira, 15 assentos na Assembleia muni-
cipal. Por causa da nossa fiscalização, foi 
possível descobrir que afinal de contas a 
Renamo tinha ganho 17 lugares. Comu-
nicámos à Renamo e à Comissão Distri-
tal de Eleições e a Renamo recuperou os 
dois lugares que tinham sido atribuídos 
à Frelimo. Infelizmente a Renamo nem 
soube agradecer. Por causa da rigidez do 
nosso controlo, vencemos em Quelima-
ne, Nampula e Gurué.
Agora, o que falhou noutros municí-
pios? 
É verdade que noutros pontos falhámos 
no aperto, mas é preciso perceber que 
esse processo de vigilância não é fácil. 
Muitas vezes a Frelimo responde o nos-
so aperto com gás lacrimogéneo, tortu-
ras, detenções e até mortes. Vimos isso 
em Inhambane, Beira, Maputo, Queli-
mane, Mocuba e noutros locais. Pelo que 
a violência, perseguição e detenção dos 
nossos delegados limitou a nossa capaci-Daviz Simango, presidente do MDM

Afonso Dhlakama Sérgio Vieira
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1.  Antecedentes
A Unidade de Apoio à Cooperação Canadiana (CCO) é um 
projecto do Departamento de Negócios Estrangeiros, Comér-
cio e Desenvolvimento do Canadá (DFATD). O seu objectivo é 
de providenciar serviços logísticos e de assessoria ao programa 
de apoio ao desenvolvimento em Moçambique. O programa 
de desenvolvimento canadiano  apoia o sector da saúde de vá-
rias formas, tal como com a sua contribuição para o PROSAÚ-
DE II e para programas provinciais na área de Saúde Materna, 
Neonatal e Infantil. 

2. Objectivos
O(a) Assessor(a) da Saúde será responsável pela/o:

sector de saúde moçambicano;

de projectos e programas canadianos no sector da saúde;

do Alto Comissariado do Canadá com os vários intervenien-
tes no sector da saúde; e, 

e à várias actividades do CCO.

Ênfase é dada ao trabalho com parceiros (Multi-laterias, Bi-la-
terais e Iniciativas Globais de Saúde, tal como a GFATM) e com 
o governo quanto à políticas. Isto requer um indivíduo com ex-
periência considerável no que diz respeito ao desenvolvimento 
de políticas, com credibilidade quanto às suas ligações para 
com o governo e com outros parceiros de desenvolvimento, e 
com habilidades para a gestão de projectos. Por favor note que 
candidatos sem a devida experiência não serão considerados.

O(a) candidato(a) deverá possuir as seguintes aptidões:

de supervisão;

3. Critérios de Elegibilidade
Para ser elegível para esta oportunidade:

3.1 O Candidato deverá demonstrar na sua carta de candi-
datura e curriculum vitae (CV), que reúne os seguintes Requi-
sitos Obrigatórios:

*  Poderão ser solicitados documentos comprovativos 

apresentando evidência dos requisitos acima 

Os candidatos que não reúnem todos os requisitos 

obrigatórios não serão considerados para uma avaliação 

adicional ou mais profunda no âmbito deste processo.

3.2 Os candidatos deverão também demonstrar cla-

ramente, na sua carta de candidatura e no curriculum 

vitae (CV), que eles possuem a capacidade para reali-

zar os serviços descritos na Secção 2 acima e descrita 

com maiores detalhes nos Termos de Referência (que 

serão proporcionados aos candidatos interessados, sob 

solicitação do pacote relativo ao anúncio da vaga).  Ex-

periência prévia será avaliada por meio do Curriculum 

Vitae (CV) do Candidato. Em caso de pré-selecção, o 

conhecimento e as competências do Candidato serão 

avaliadas através de uma entrevista e um exame escrito. 

Referências serão também solicitadas no momento da 

entrevista.  

4. Termo do Contrato
O contracto será por um ano com a opção de exten-
são, dependendo da discreção do CCO e dos requisitos 
operacionais do DFATD.

5. Processo de Candidatura e Prazos

Os indivíduos interessados receberão os Termos de 

Referência (TdR) completos relativo ao anúncio de 

vagas através do correio electrónico ou e-mail luzia.
malombe@ccomz.org incluindo na linha de referência 

ou assunto “Assessor (a) para a área da Saúde”.  Alter-

nativamente, os candidatos interessados poderão tam-

bém solicitar pessoalmente os TdR relativos à vaga no 

seguinte endereço: CIDA-PSU, Av. Armando Tivane 

1384, Maputo.

Solicita-se que os Candidatos submetam uma (1) có-
pia da carta de candidatura que não deverá possuir 
mais de (2) páginas e uma (1) cópia do CV, em Inglês, 
até as 12.30 horas do dia 21 de Março de 2014, hora de 
Maputo:

luzia.malombe@
ccomz.org; ou,

Armando Tivane No 1384, Maputo Moçambique. 

Três (3) cópias dos seus CVs e três (3) cópias da car-

ta de candidatura, indicando “Assessor(a) para a área 

da Saúde”no envelope.  

O CCO reserva-se ao direito dverificar toda a infor-

mação submetida e cancelar este processo a qualquer 

momento.

Anúncio de Vaga
ASSESSOR(A) PARA A ÁREA DA SAÚDE
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1. Background
-

(DFATD). Its objective is to provide logistical and advisory services 
to the Canadian development assistance program in Mozambique. 
The Canadian development program supports the health sector in 
Mozambique in various ways, such as its contribution to the sector 
wide approach (PROSAUDE II) and provincial programs in Mater-
nal, Neonatal and Child Health. 

Health Advisor to provide strategic advice and technical support 
related to the health sector in Mozambique and the implementation 
and monitoring of Canada’s development program in the sector. 

2. Objectives
The Health Advisors will:

Health sector;
-

toring of Canadian projects and programs in the Health Sector;

in the health sector; and,

-
erals, Bi-laterals and Global health Initiatives such as the GFATM) 
and government on policy dialogue. This requires an individual 
with considerable experience developing policy, credibility in en-
gaging with government and other development partners and pro-
ject management skills. Please note that applicants without experi-
ence in this area will not be considered.
The candidate will need the following skills:

-
sion 

3. Eligibility Criteria
To be eligible to for this opportunity:

3.1. Applicants must demonstrate in  their covering letter and 
curriculum vitae (CV) that they meet the following Mandatory Re-
quirements:

Advertisement

* Supporting documents showing proof of 
above requirements may be requested 

3.2. Applicants should also demonstrate 
clearly in their covering letter and curricu-
lum vitae (CV) that they have the ability to 
perform the services described in Section 2 
above, and described in further detail in the 
Terms of Reference (which will be provided 
to interested candidates upon request for 
an advertisement package). Prior experi-
ence will be evaluated through the Appli-
cant’s CV.  If screened in, an Applicant’s 
knowledge and abilities will be assessed 
through an interview and a written exam. 
References will also be requested after the 
interview.  

4. Term of Contract
A contract for maximum 1 year will be of-
fered with an option to extend, depending 
on CCO’s  discretion and DFATD’s  opera-
tional requirements.

5. Application Process and Deadline
Interested persons will be provided with the 
full Terms of Reference (TORs) by emailing 
luzia.malombe@ccomz.org with “Health 
Advisor” in the Subject line.  Alternatively, 
interested candidates may also solicit the 
full TORs at the following address: Cana-

-
vane 1384, Maputo. Tel: 21499889/91

Applicants are requested to submit a cover 
letter of no more than two pages and a CV, 
both in English, no later than 12:30 p.m., 
Mozambique time, Friday, March 21, 2014:

luzia.malombe@
ccomz.org

Av. Armando Tivane No 1384, Maputo.
Three (3) copies of the CV and covering 
letter are required. Please state “Health 
Advisor” on the envelope.

The CCO reserves the right to verify all in-
formation submitted and to cancel this pro-
cess at any time.
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De todos os ângulos, Filipe Nyusi era o pré-candidato elei-

toral da Frelimo menos favorecido para vencer o escrutíneo 

interno do último fim-de-semana na cidade da Matola.

Desde o anúncio da Comissão Política sobre os três pré-

-candidatos em Dezembro, passando pelas teimosas vírgulas do 

antigo Secretário Geral Filipe Paúnde de que não haveria mais 

candidatos, a opinião pública sempre colocou Nyusi como uma es-

pécie de “fauna acompanhante” num projecto em que o Presidente 

Guebuza já tinha decidido sobre quem o deveria substituir.

De todas as análises feitas antes da eleição do sábado passado, o 

único elemento em falta é o que realmente ia na mente do maestro 

de toda esta orquestra, o Presidente Guebuza. Na astúcia política 

de que já se tornou um célebre mestre, durante todo esse tempo, 

Guebuza jogou todas as cartas muito próximo do seu peito. Sabia o 

que queria, e lá tinha as suas razões. Mas deixou todos os analistas, 

incluindo os seus próprios colaboradores mais próximos, entretidos 

acreditando que sabiam o que iria acontecer, sem, contudo, saberem 

o que estava a acontecer.

Tal como havia acontecido durante os preparativos para o congres-

so de Pemba em 2012, Guebuza foi cuidadosamente montando a 

sua estratégia para que no fim não fosse surpreendido por aconteci-

mentos de última hora, fora do seu controlo.

Persuadido pelos combatentes a ampliar o campo de opções ad-

mitindo mais pré-candidatos, Guebuza acedeu graciosamente, e 

permitiu que Aires Ali e Luísa Diogo, ambos antigos Primeiros 

Ministros, oferecessem as suas candidaturas.

E quando na abertura da sessão do Comité Central Graça Ma-

chel sugeriu que os debates mais críticos (incluindo a análise das 

candidaturas) fossem extensivos aos antigos membros da direcção 

do partido, dada a natureza histórica da reunião, Guebuza abriu a 

mão como quem inocentemente toma uma decisão sem saber que a 

mesma se irá virar contra ele. “O que perdemos com isso?” questio-

nou prontamente, antes de anuir à sugestão. 

Naquele momento deve ter se apercebido que a estratégia era usar 

os membros mais testados da Frelimo para desmontar o seu plano. 

E aí decidiu avançar para o assalto final, como um leão a dar uma 

golpada numa presa chata. Era preciso humilhar os seus opositores 

e mostrar que apesar da sua magnanimidade, não tinham melhores 

alternativas.  

Fora do plano do jogo montado há meses pelo Chefe, eis que mui-

tos membros do partido foram colhidos de surpresa com uma vi-

tória esmagadora de um candidato que logo desde o início parecia 

ser o “cavalo negro”. 

Agora, Nyusi só terá que transpor a barreira dos candidatos da opo-

sição, notavelmente Afonso Dhlakama pela Renamo, e Daviz Si-

mango pelo MDM, para se tornar Presidente de Moçambique. Na 

actual vaga de contestação popular contra a governação da Frelimo, 

é uma empreitada que não será fácil. 

Mas tal como todos os outros quatro pré-candidatos da Frelimo, 

Nyusi pode vir a ser um excelente Presidente. Tem uma formação 

académica adequada, e experiência profissional e de gestão ao nível 

executivo comprovadas. Diz-se que é um excelente jogador de fu-

tebol, o que pode ser uma terapia útil para aliviar o stress causado 

pelas responsabilidades do cargo. 

Mas o sucesso de um líder ao nível de um Chefe de Estado exige 

um pouco mais do que tudo isso. Uma das maiores virtudes é a 

capacidade de ouvir e respeitar o pensamento dos outros, mesmo 

quando no seu íntimo esteja convencido de que os seus pontos 

de vista são os mais correctos. Isto deixa os outros ficarem com a 

convicção de que estão envolvidos no processo de tomada de deci-

sões, criando um sentimento de que as decisões tomadas também 

são suas, e como tal lhes cabe a obrigação de as respeitar e fazer 

respeitá-las.

Ouvir os outros não significa fraqueza, como muitos podem acre-

ditar. Mas pode levar as pessoas a abraçarem causas que de outro 

modo não teriam tempo nem para pensar nelas. Ou seja, liderar 

sem ser autocrático. Este é um desafio para Filipe Nyusi. 

Liderar sem ser autocrático: 

Em 2004 o Governo de Moçam-
bique introduziu a cobrança da 
Taxa Anual de Utilização de 
Espectro de Frequências � taxa 

cobrada anualmente pelo Instituto Na-
cional das Comunicações (INCM) aos 
utilizadores do espectro de frequências 
radioelétricas, quer para o uso público 
quer para o uso privado (Decreto nº 
63/2004, de 29 de Dezembro). Este 
dispositivo legal no seu Artigo 7, No 1, 
estabelece que a �taxa anual de utiliza-
ção de espectro de frequências radioe-
létrica é aplicada a todos os serviços de 
radiocomunicações, públicos ou priva-
dos incluindo os de rádio difusão Sono-
ra e televisiva�. A disposição do Artigo 
5, No 3 do respectivo regulamento ou-
torga que �estão isentas de pagamento 
de taxa anual de utilização do espectro 
de frequências radioelétricas, as esta-
ções individuais e as redes de radioco-
municações estabelecidas pelo estado 
para fins de defesa de segurança�.  
Decorrente da inexistência de defini-
ção jurídica de rádio comunitária como 
rádio sem fins lucrativos e, portanto, 
diferente das rádios comerciais pela 
sua origem e natureza, sucede que este 
regulamento recai sobre as rádios co-
munitárias nos mesmos termos em que 
recai sobre as rádios privadas, lucrativas, 
sendo por isso, de custos manifesta-
mente incomportáveis para todas elas. 
Igualmente, a inspecção do trabalho 
tem exigido a apresentação de contra-
tos e de provas de canalização dos fun-
dos de segurança social, eventualmente 
cobrados aos �trabalhadores�, que são, 
neste caso, voluntários. 
No entender das rádios comunitárias 
a necessidade de elas cumprirem com 
pagamento das taxas anuais pela ex-
ploração do expectro radioelétrico ao 
Instituto Nacional das Comunicações 
INCM não é a questão. O cerne reside 
no facto de as taxas serem elevadíssimas 
e as rádios não serem entendidas como 
meios de comunicação que não são ge-
radoras de receitas, que subsistem com 
base em pequenos apoios providos das 
comunidades e de algumas iniciativas a 
nível local. 

Porém, a justificação do Instituto Na-
cional de Comunicações de Moçam-
bique (INCM) sobre as cobranças das 
taxas de exploração do espectro radioe-
létrico as rádios comunitárias na mesma 
proporção que as comerciais, mesmo 
reconhecendo o caráter não lucrati-
vo destes, reside no facto de o mesmo 
não ter orçamento por parte do estado 
para a cobrir as despesas do seu funcio-
namento e que dependem unicamente 
destas cobranças.
O pior é que o não cumprimento de pa-
gamento das respectivas taxas por parte 
das rádios comunitárias tem como con-
sequência somas avultadas de multas e 
ameaças vinculativas de encerramento e 
com efeito imediato.
Nesta senda, a ideia que fica é que há 
pouca sensibilidade de algumas estru-
turas do Governo no tratamento das 
rádios comunitárias. Esta ideia é refor-
çada pelo facto da inexistência de um 
quadro legal favorável a estes meios de 
comunicação social, que seria a solução 
para regular e legitimar o seu funciona-
mento. A “Declaração sobre a Diver-
sidade na Radiodifusão”, emitida em 
Dezembro de 2007 pela ONU citou 
que �a radiodifusão comunitária deve 
dispor de uma lei específica ou estar ex-
pressamente reconhecida nas variadas 
legislações com uma forma diferencia-
da de meios de comunicação social pelo 
seu carácter não lucrativo.
Por seu turno, o Fórum Mundial das 
Rádios Comunitárias (AMARC) 
exorta que as rádios comunitárias de-
vem ser “expressamente reconhecidas 
como uma forma distinta de media,” 
que sejam órgãos que se beneficiem dos 
procedimentos justos para a obtenção 
de licenças”. Só desta forma, a rádio 
comunitária pode cumprir a sua missão 
de democratizar a sociedade.
Mesmo com este desfavorecimento, 
muitas instituições do Governo reco-
nhecem a importância da rádio co-
munitária, uma vez que como forma 
de garantir o acesso à informação para 
as comunidades em várias vertentes, 
vêem este meio de comunicação como 
a principal fonte alternativa para que a 

informação chegue em regiões ou zonas 
mais recônditas do país.  
As Rádios comunitárias têm como ob-
jectivo promover o desenvolvimento 
social, os direitos humanos, a diversi-
dade cultural e linguística, a pluralidade 
de informações e opiniões, os valores 
democráticos entre outros aspectos que 
contribuem para o desenvolvimento das 
comunidades onde elas estão inseridas. 
Estes meios de comunicação social são 
tidos como fundamentais na garantia 
do direito à informação, estabelecido 
no artigo número 3 da Lei 18/91, lei 
de imprensa e 48 da Constituição da 
República.  
As rádios comerciais são pela sua natu-
reza geradores de rendimentos, algumas 
das quais em grande escala. Daí que 
para estes meios de comunicação social 
as taxas de cobrança pela exploração do 
espectro radioelétrico podem não ser 
um calcanhar de Aquiles, não aconte-
cendo o mesmo com as comunitárias. 
As rádios comunitárias operam num 
espírito de voluntarismos, usando equi-
pamentos obsoletos e os colaboradores 
não possuem salários e torna-se desa-
fiante manter pleno o seu funciona-
mento. As pequenas receitas que são 
irrisórias servem unicamente para co-
brir pequenas despesas que garantem 
a sua sustentabilidade e estão muito 
aquém dos valores que são cobrados 
pelo INCM. 
É concebível perceber que o papel prin-
cipal das rádios comunitárias é trans-
formar os indivíduos de comunidades 
principalmente rurais em cidadãos 
participativos, que busquem melhorar 
sua condição social, que tenham certo 
conhecimento político e cultural e que 
saibam lutar por seus direitos. Além de 
apresentar também alternativas, opor-
tunidades e organização de um grupo, 
muitas vezes deixado de lado, ganhando 
assim, força e identidade, levando esse 
grupo a exercer a conhecer o papel da 
cidadania e participar dela.
*Oficial de Comunicação e Advocacia 
do FORCOM, Fórum Nacional de Rá-
dios Comunitárias 

na mesma proporção que as Comerciais
Por Naldo Chivite*
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Temos pela frente um ano mui-
to importante que vai culminar 
com a realização das eleições 
gerais, um momento que nos 

dará, mais uma vez, a oportunidade 

de reafirmarmos o nosso compromis-

so com a democracia e com a con-

vivência pacífica. É minha profunda 

convicção que uma democracia forte 

e estável só é possível onde o com-

promisso com o Estado de Direito e 

com a Justiça seja forte. Todos somos 

chamados a desempenhar o nosso 

papel, mas à Ordem dos Advogados 

recai uma responsabilidade especial 

enquanto defensora do Estado de 

Direito Democrático, direitos e li-

berdades fundamentais e na boa ad-

ministração da justiça. Quero desde 

já tornar claro que a instituição que 

dirijo está ciente dessa responsabili-

dade. Nós faremos tudo para respon-

dermos ao nosso dever patriótico e 

contribuirmos para que o povo mo-

çambicano não perca a confiança na 

justiça.

Mas os advogados estão no que de 

melhor e pior existe na justiça: há 

bons juízes, como há maus juízes; há 

bons procuradores, como há maus 

procuradores; há bons advogados, 

como há maus advogados; há bons 

polícias, como há maus polícias; há 

bons profissionais, como há maus 

profissionais. Temos de lutar por 

bons profissionais. Nós sonhamos 

com uma Justiça melhor. Acredita-

mos que é possível, mas não somos 

ingénuos.

Não somos ingénuos porque sabemos 

que essa luta por uma melhor justiça 

tem várias frentes. Ela começa pelo 

reconhecimento do direito de in-

tervenção do bastonário da Ordem 

dos Advogados na abertura do ano 

judicial. Esta é uma oportunidade 

importante para nos fazermos ouvir. 

Sabemos que essa luta por uma me-

lhor justiça passa por um maior co-

nhecimento por parte dos cidadãos 

do trabalho que fazemos no cumpri-

mento das nossas atribuições. É por 

essa razão que, ainda este ano, como 

ponto mais alto dos 20 anos da nossa 

organização, realizaremos o II Con-

gresso para a Justiça, um congresso 

em que reafirmaremos, pelo debate 

franco e aberto, uma Ordem que não 

actua apenas para agradar, mas sim 

como colaborante na administração 

da justiça, mas sem perder de vista as 

suas atribuições. 

Nós não somos ingénuos. A luta por 

uma melhor justiça passa também 

pela garantia do acesso à justiça, prin-

cipalmente pelas pessoas economica-

mente necessitadas. Tenho orgulho 

em afirmar que desde que come-

çamos a implementar o estágio em 

1999 já formamos mais de 1000 ad-

vogados através do estágio, sem qual-

quer pagamento pelos formandos ou 

compensação aos formadores. Somos 

a única profissão jurídica que faz isso, 

em que os advogados mais velhos 

partilham com os estagiários infor-

mação sensível como os seus clientes, 

os seus contactos e as estratégias de 

actuação, informação que pode ser 

usada contra eles numa futura con-

corrência. Fazemo-lo porque estamos 

cientes do nosso papel na promoção 

do acesso à justiça. 

Não somos ingénuos, por isso sabe-

mos também que a luta por uma me-

lhor justiça exige sacrifícios de quem 

assume o compromisso. Nós assu-

mimo-lo. Ao longo dos 20 anos de 

“Não somos ingénuos”
Por Tomás Timbane*

existência da Ordem nunca tivemos 
um apoio substancial do Estado. Re-
conhecemos, evidentemente, o apoio 
em termos de instalações em Maputo 
e, brevemente, na Beira. Não obstan-
te, um apoio ainda mais fundamental 
para que a Ordem continue a cumprir 
com as suas atribuições é o que viria 
do Estado através do Orçamento 
do Estado e das custas judiciais que 
desde 2009 são devidos à Ordem. O 
País precisa duma instituição como o 
IPAJ, mas a sua transformação numa 
ordem paralela em detrimento da 
Ordem dos Advogados é em prejuí-
zo duma melhor assistência judiciária 
aos cidadãos. 
Nós não somos ingénuos, mas te-
mos plena consciência de que a luta 
por uma melhor justiça tem muitos 
entraves. A corrupção no judiciário e 
a criminalidade no geral são alguns 
desses entraves. Precisamos dum re-
gime simples e transparente de con-
tagem de custas e de gestão de pro-
cessos. Há pouco tempo, um tribunal 
judicial foi objecto de uma auditoria e 
os resultados confirmaram aquilo que 
fingimos que não sabemos: um siste-
ma de cálculo de custas corporativis-
ta, que beneficia injustamente os ma-
gistrados e oficiais de justiça, pondo 
em causa a necessária imparcialidade 
com que os magistrados devem agir. 
É, aliás, um sistema inconstitucional 
pois põe em causa a garantia da im-
parcialidade.
Precisamos dum maior cumprimen-
to da Lei da Probidade Pública, por 
exemplo, através do depósito por par-
te de todos os magistrados das suas 
declarações de bens junto da PGR 
e sua consequente fiscalização. Para 
que isso aconteça é imperioso que o 
Governo aprove o modelo de decla-
ração de bens juntando vontade polí-
tica e competência técnica. 
É imprescindível uma boa investiga-
ção policial. Para que isso aconteça 
temos necessidade duma formação 
eficiente de investigadores, mais 
meios no combate à corrupção na 
Polícia e nos tribunais, ambos extre-
mamente carentes. Precisamos que o 
Ministério Público tenha acesso aos 
dados bancários e uma coordenação 
efectiva entre o Ministério Público 
e o Gabinete de Informação Finan-
ceira de Moçambique. Essas são al-
gumas das condições para que o Mi-
nistério Público seja mais eficiente 
e rápido na instrução dos processos. 
Acima de tudo, precisamos de juízes 
com disponibilidade imediata para 
analisar e decidir os processos que lhe 
são remetidos. É por isso que consi-
deramos a introdução efectiva de um 
juiz de turno, que teria intervenção 
também nas esquadras, como uma 
medida urgente. 
Precisamos duma Polícia que ape-
sar dos meios exíguos de que dispõe 
honre o seu compromisso com a 
justiça. Ela honra esse compromisso 
evitando a violação reiterada, grave 
e condenável da presunção de ino-
cência através da exibição pública de 
detidos. Essa violação não ajuda no 

combate à criminalidade. Precisamos 
duma Polícia de Investigação Crimi-
nal mais forte e funcional ao serviço 
do Estado de Direito. Há muito es-
paço para uma melhor organização 

desta Polícia, desde a sua integração 
institucional até aos meios de que 
ela é dotada. O Gabinete Central de 
Combate à Corrupção deve ser uma 
unidade mais independente, dotada 

de meios materiais e humanos para 
um trabalho efectivo. Precisamos 
duma PGR actuante, sobretudo nos 
casos de maior impacto social como 
nos raptos, crimes eleitorais e no en-
riquecimento ilícito.
Não somos ingénuos. Sabemos que 
devemos lutar por uma melhor justi-
ça. Essa luta passa por uma eficiente 
reforma legal, por uma boa revisão da 
constituição e por uma melhor pro-
dução legislativa. É preciso que a re-
forma legal continue a ser uma prio-
ridade para o Governo, pois apesar 
dos bons resultados alcançados quan-
do o compromisso ainda era maior, 
ainda há muito por fazer. É neces-
sário, para o efeito, um diploma legal 
que regule a elaboração de leis o que 
permitirá uma melhor harmonização 
legislativa, necessária à existência de 
boas leis. A Lei da Probidade Pública 
é um exemplo da necessidade e uti-
lidade da colaboração entre diversas 
instituições na produção legislativa. 
O exercício dos direitos dos cidadãos 
não pode ficar dependente de uma 
fraca ou boa produção legislativa ou 

de uma boa ou má articulação insti-
tucional. Direitos relevantes como o 
da informação, da greve, da sindica-
lização e da igualdade de escolher a 
sua orientação sexual, só para citar 
alguns casos, são postos em causa 
porque não existem leis que as regu-
lamentam. O caso do Projecto de Lei 
do Direito à Informação, depositado 
pela sociedade civil no Parlamento há 
quase 10 (dez) anos, é um exemplo do 
que não se pode fazer.
O ano de 2014 será muito fértil em 
produção legislativa, o que implica 
um maior cuidado, sob pena de, à 
pressa, produzirmos leis deficientes: a 
Constituição da República, o Código 
Penal e o Código de Processo Penal, 
implicam serenidade na produção 
legislativa. É importante que a nossa 
Constituição estabeleça a inconsti-
tucionalidade por omissão de modo 
a que, detectada uma omissão legis-
lativa, o órgão competente possa ser 
intimado para emitir a lei omissa. No 
processo de revisão da Constituição 
precisamos dum espírito mais in-
clusivo. Propusemos à Assembleia a 
redução do número de cidadãos para 
recorrer ao Conselho Constitucional, 
aumentando o acesso a esta jurisdi-
ção. No rol de entidades com legiti-
midade para solicitar a apreciação da 
constitucionalidade, não se compre-
ende que a Ordem dos Advogados 
e a Comissão Nacional dos Direitos 
Humanos, tendo em conta as suas 
relevantes atribuições, não a possam 
solicitar. Em relação à Ordem dos 
Advogados é de elementar justiça que 
possa ter legitimidade, tal como a têm 
os tribunais e o PGR. 
A advocacia, não nos esqueçamos, é 
um dos pilares da administração da 
justiça. Ela é também um elemento 
central da nossa sociedade. Encon-
tram-se nesta sala personalidades 
com responsabilidades na adminis-
tração da justiça e que são advogados: 
O Venerando Presidente do Conse-
lho Constitucional, 5 (cinco) dos 6 

(seis) Juízes Conselheiros do Con-
selho Constitucional, o Venerando 
Vice-Presidente do Tribunal Supre-
mo, um 1 (um) Juiz Conselheiro do 
Tribunal Supremo, 6 dos 13 Juízes 

do Tribunal Administrativo, 4 (qua-
tro) dos 7 (sete) Procuradores-Gerais 
Adjuntos e o Vice-Ministro da Justi-
ça; é uma parte simbolicamente im-

portante do contributo que a advoca-
cia dá à Justiça deste país. A Ordem 
dos Advogados sente muito orgulho 
por se saber tão bem representada e 
tem consciência da responsabilidade 
que recai sobre os seus membros nas 
mais variadas áreas. 
Moçambique precisa duma justiça 
disponível todo o ano e preparada 
para enfrentar os desafios que re-
sultam do rápido desenvolvimento 
do país. Precisamos abolir as férias 
judiciais, até porque o princípio da 
continuidade do serviço público tam-
bém vincula os tribunais. Precisamos 
de profissionais jurídicos com melhor 
formação, uma formação feita em 
instituições de ensino devidamente 
vocacionadas para o efeito, uma for-
mação que enriqueça as magistratu-
ras, a Ordem e demais beneficiários, 
uma formação que não produza téc-
nicos de fraca qualidade de modo a 
que afluam à advocacia técnicos so-
lidamente formados e não simples-
mente aqueles que, por ausência de 
limitação de acesso, vejam nela um 
refúgio. O Estado deve, também, 
privilegiar os advogados inscritos na 
Ordem para lhe prestarem serviço e 
não recorrer a advogados estrangeiros 
em prejuízo, até, da captação de recei-
tas fiscais para o país.
Tenho vindo a dizer que não somos 
ingénuos. É fácil, quando se é ingé-
nuo, pensar que aquilo que queremos 
queremo-lo porque é nosso direito. 
É fácil, quando se é ingénuo, pensar 
que se queremos algo imperiosamen-
te então é nosso direito obtermo-lo. 
Mas a justiça é nosso direito. Um 
Estado de Direito Democrático é 
uma necessidade imperiosa. Estamos 
a caminhar com firmeza nesse senti-
do. Mas a marcha vai ser ainda longa. 

Podemos encurtá-la, por exemplo, 
com uma maior vinculação do País 
em instrumentos jurídicos interna-
cionais. Alguns desses instrumentos 
são o Protocolo do Tribunal Penal 
Internacional que ainda está por ra-
tificar e o Protocolo sobre o Tribunal 
da SADC, ora suspenso. Moçambi-
que precisa de se fazer representar em 
órgãos internacionais, também como 

forma de garantir que os seus inte-
resses e sua interpretação da justiça 
sejam observados. A candidatura de 
um moçambicano a um lugar no Tri-
bunal Africano dos Direitos Huma-
nos e dos Povos, cujo concurso será 
aberto nos próximos dias, e contará 
com a participação da Ordem dos 
Advogados, deve mostrar um país 
comprometido com a transparên-
cia. Moçambique tem uma oportu-
nidade para eleger um Juiz para o 
Tribunal Africano se o processo for 
livre, participativo e transparente. O 
Estado Moçambicano não deve ter 
receio dos tribunais internacionais, 
não deve hesitar perante os tratados 
e convenções a que, voluntariamente, 
se vinculou a respeitar. Não se com-
preende estas posições titubeantes e 
sem firmeza, que descredibilizam a 
posição de Moçambique no concerto 
das nações.
Não somos ingénuos. Sabemos 
quanto custa a edificação duma jus-
tiça melhor. Sabemos que uma jus-
tiça melhor precisa de profissionais 
comprometidos com os valores do 
Estado de Direito Democrático. As 
próximas eleições gerais trarão novos 
actores políticos ao mesmo tempo 
que serão uma oportunidade para 
que outros se renovem. Está assente 
que a Presidência passará o testemu-
nho. É nosso desejo, mais um desejo 
que não é ingénuo, que os novos ac-
tores políticos assumam os destinos 
do País com o mesmo compromisso 
com o Estado de Direito, pois numa 
sociedade como a nossa em que a di-
versidade nas opiniões, nos interesses 
e na orientação normativa é cada vez 
maior, precisamos duma justiça isen-
ta capaz de arbitrar eficazmente os 
litígios, uma justiça que nos ajude a 
não perdermos de vista o que de mais 
nobre e sublime existe para além das 
nossas diferenças: o nosso Moçambi-
que.
(...).
 *Bastonário da Ordem dos Advogados. 
Comunicação apresentada na abertura 
do ano judicial nesta segunda-feira em 

Maputo. Título e edição do texto é da 
responsabilidade do SAVANA

O 
poder é uma palavri-

nha mágica que, no 

seu sentido mais ime-

diato, digamos sines-

tésico, põe-nos logo a alma em 

sentido ou ajoelhada em santa 

reverência. 

Creio que todos nós temos do 

poder a imagem de algo tan-

gível, mensurável, pegável. Por 

isso é corrente dizermos e es-

crevermos, por exemplo, coisas 

como “ele tem poder” ou “ele 

chegou ao poder” ou “o seu po-

der é visível”.

Nesse sentido, o poder é algo 

que é suposto existir numa de-

terminada pessoa ou num con-

junto de pessoas.

Bem mais difícil é conceber o 

poder não como um atributo 

unívoco, espécie de dom ge-

nético, mas como uma relação 

ou, melhor, como produto de 

uma relação na qual estão em 

jogo múltiplas fenómenos ao 

mesmo tempo. A questão cen-

tral consiste em saber como se 

obtém poder numa relação de 

forças e de resistências perma-

nentes.

Sobre o poder
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Quando se gargalhou diante do 

anúncio ríspido de que nenhuma 

vírgula seria retirada (expressando 

a manutenção dos três pré-candi-

datos dados como únicos), menosprezou-

-se que o seu mediático defensor tivesse 

por detrás um forte suporte. Ele não fazia 

mais do que simplesmente transmitir aos 

mais incrédulos a mensagem do seu hie-

rarquicamente superior - o verdadeiro in-

teressado na escolha do candidato certo à 

sua própria sucessão. Este depois percebeu 

o “barulho” pilotado pelos 144 e lançou 

algum açúcar para acalmá-los, aceitando 

aumentar o número de pré-candidatos. Lá 

se mantiveram os três e incluíram-se mais 

dois para acomodar as vontades de outros 

militantes.

Este acréscimo não alterou a essência da 

Vírgulas e gargalhadas
vontade previamente expressa pelo maior in-

teressado. Nessa sequência, foram ocorrendo 

concertações prévias que, por razões óbvias, 

constituíram-se num grande segredo. Este, 

alguns dias antes da votação, já estava na pra-

ça. Dos cinco pré-candidatos, um dos jornais 

já apresentava na primeira página, com toda a 

convicção, de que a disputa seria entre Luísa 

Diogo e Filipe Nyusi. De onde haviam obtido 

esta “certeza absoluta”? Restava esperar pelo 

desenrolar dos acontecimentos. O dito jornal 

só não sabia que essa “disputa” entre os dois 

resultaria, no próprio dia, de um designado 

“empate técnico”.

No dia esperado, sem retirar nenhuma vírgu-

la, aconteceu o que já se esperava. Dos cinco 

concorrentes só dois, conforme a “certeza ab-

soluta” atrás referida, é que cumpriram com 

a disputa. O resultado final foi claro: Filipe 

Nyusi saiu vencedor, tornando-se no candi-

dato da Frelimo às próximas eleições (já agen-

dadas para o dia 15 de Outubro do corrente 

ano).

Até antes de F. Nyusi ser declarado vencedor 

sentiu-se na praça uma expectativa muito for-

te favorável a L. Diogo. Era certo e absoluto 

para alguns, que ela era merecedora da vitória 

e que teria o inequívoco apoio dos presentes 

que torciam por ela. Mas, política só vale por 

ser política. Na hora H, os que defendiam não 

retirar nenhuma vírgula à sua convicção de 

manter os três pré-candidatos para de lá sair o 

candidato, devem ter-se entreolhado e feste-

jado profundamente. Era bastante gargalhada 

entremeada de soluços. Consumava-se, assim, 

a vontade do grupo em defender os seus inte-

resses, respeitando escrupulosamente a demo-

cracia interna, a vontade da maioria.

Cá entre nós: quem lá participou deve ter 
“sentido” que a disciplina partidária recons-
tituiu-se de tal modo que saiu reforçada. Na 
praça, os analistas remoer-se-ão nas suas hi-
póteses, como por exemplo, que o actual can-
didato surgiu para respeitar a vontade do 
eleitorado do Centro e Norte do país como se 
o mesmo tivesse sido convidado a escolhê-lo; 
uma clara eleição/promoção do regionalismo. 
Vale dizer que o partido Frelimo queria um 
candidato jovem defensor dos ideais da orga-
nização política como, por exemplo, combater 
o regionalismo e reforçar a unidade nacio-
nal. Para além dos candidatos naturais da 
Renamo e do MDM, A. Dhlakama e D. Si-
mango, respectivamente, a Frelimo tem hoje 
o F. Nyusi, Outros candidatos virão. O povo 
saberá escolher o melhor. Que vírgula é que o 
povo não vai retirar?

Qualquer governo em Kiev que ponha em causa a superiori-

dade naval russa no Mar Negro ante forças militares da Tur-

quia, Bulgária, Roménia, Ucrânia e Turquia será considerado 

em Moscovo como entidade a abater. 

Assegurar o controlo da Crimeia e a capacidade de projec-

ção das forças navais russas no Mediterrâneo através do Mar 

Negro, independentemente do evoluir da crise ucraniana, é 

um dos principais objectivos estratégicos do Kremlin.

Putin está ainda mais seguro do que se encontrava Hitler em 

1938, mas terá de limitar as suas ambições à península do 

Mar Negro e, ao invés do que o Führer conseguiu na Áus-

tria, cabe-lhe abdicar da veleidade de absorver a totalidade 

da antiga república soviética.

Os pormenores da anexação de facto da Crimeia e da cidade 

de Sevastopol – sujeita a um estatuto administrativo espe-

cial, tal como Kiev, de acordo com as constituições ucrania-

nas de 1996, 2004 e 2010 – dependerão do que vier a ocorrer 

nos próximos tempos.

A lógica separatista
A concretizar-se o referendo que as forças pró-russas con-

vocaram para 25 de Maio (na data das eleições presidenciais 

ucranianas) o Kremlin testará um modelo jurídico de sobe-

rania conforme aos seus interesses salvaguardando nominal-

mente a autonomia das minorias tártara e ucraniana. 

O estatuto da península dependerá, contudo, dos jogos de 

interesses nas regiões russófonas do Leste e Sul da Ucrânia.

A contestação pró-russa a Kiev aponta para uma lógica dita 

de federalização que visa esvaziar o governo central de po-

deres nessas regiões. 

O risco de secessão será tanto maior quanto mais forte for o 

apoio de Moscovo a tais exigências que serão, de resto, difi-

cilmente aceites por autoridades em Kiev que dependam do 

eleitorado das regiões do Centro e Ocidente do país. 

A partilha da Ucrânia é, consequentemente, um cenário 

admissível a prazo tanto mais que a ameaça de bancarrota 

obrigará próximos governos em Kiev a adoptarem políticas 

económicas com efeitos sociais muito gravosos. 

Na óptica do Kremlin, o acordo de Abril de 2010 garantin-

do até 2042 a presença russa nas bases navais de Sevastopol 

e Fedosia e os aeroportos militares de Katcha e Gvardeskaia 

apenas poderá ser ampliado para aumentar os efectivos mi-

litares e as unidades de marinha e aviação. 

Qualquer governo em Kiev que ponha em causa a superiori-

dade naval russa no Mar Negro ante forças militares da Tur-

quia, Bulgária, Roménia, Ucrânia e Turquia será considerado 

em Moscovo como entidade a abater.

A par da capacidade de projecção de força militar o Kremlin 

terá de levar em conta os interesses dos grupos económicos 

e financeiros ucranianos mais dependentes dos mercados e 

investimentos russos e ponderar o papel do estado ucraniano 

como comprador e território de trânsito de gás natural.

O gasoduto “North Stream” no Mar Bálico tem vindo 

desde 2011 a diminuir a importância relativa da Ucrânia 

como território de trânsito, situação que se acentuará com 

a abertura no final de 2015 do “South Stream” via Mar 

Negro, mas a Rússia não poderá prescindir em absolu-

to das infra-estruturas de acesso aos mercados europeus. 
Na impossibilidade de levar a Ucrânia a integrar a “União 
Euroasiática”, juntando-se ao Cazaquistão e Belarus, Mos-
covo ver-se-á obrigada a considerar os seus financiamentos 
a Kiev, designadamente os preços de venda de gás (268,5 
dólares por tonelada cúbica desde Dezembro) que são revis-
tos trimestralmente.
Na Moldova, a Rússia sustenta o enclave de Transd-
niester e conseguiu que a minoria gagauze (155 mil 
cristãos-ortodoxos turcófonos) votasse em Fevereiro a 
favor da adesão a uma união aduaneira com a Rússia.  
A guerra de 2008 com a Geórgia confirmara, por seu tur-
no, a entrada formal na esfera de influência russa da Ossétia 
do Sul - separada de facto desde 1992 de Tbilissi - e da 
Abkázia, que com os seus 250 mil habitantes seguira o mes-
mo caminho em 1993.
O direito de intervenção em defesa dos direitos dos 25 mi-
lhões de russos residentes em estados resultantes da disso-
lução da URSS em 1991 é reivindicado por Moscovo na 
Europa e na Ásia Central (no extremo-oriente tal retórica 
ainda poderá voltar-se contra o Kremlin dada a crescente 
presença chinesa em território russo) na tradição dos expan-
sionismos e revanchismos que devastaram o Velho Conti-
nente. 
Uma economia dependente das exportações de hidrocarbo-
netos não está, porém, em condições de controlar militar-
mente e subsidiar países com a dimensão da Ucrânia. 

A investida de Putin na Ucrânia, ante a impotência ociden-
tal, tem igualmente como pérfida consequência complicar 
extraordinariamente qualquer negociação para evitar a pro-
liferação militar nuclear. 
Kiev desmantelou entre 1994 e 1996 o arsenal nuclear her-
dado da URRS e em contrapartida, nos termos do tratado de 
Budapeste de Dezembro de 1994, a Rússia, Estados Unidos 
e Grã-Bretanha comprometeram-se a respeitar a indepen-
dência, soberania e integridade territorial da Ucrânia.
A renúncia a armas de destruição maciça com capacidade 
de dissuação significativa contra ameaças militares implica 
garantias internacionais que podem ou não ser cumpridas 
e está longe de oferecer segurança a regimes ditatoriais 
conforme mostra o exemplo de Muammar Gaddafi depois 
de ter abandonado o seu programa nuclear clandestino em 
2003. 
Putin, cujo regime autocrático não pode tolerar focos de 
contestação exteriores susceptíveis de alimentarem oposi-
ções internas, acaba de dar mais uma machadada nos pactos 
internacionais de contenção da proliferação de armas nucle-
ares e de destruição maciça.

Jornalista
barradas.joaocarlos@gmail.com

http://maneatsemper.blogspot.pt/

O anschulss de Putin 
Por João Carlos Barradas* 

O 
Chefe de Estado 

promulgou e man-

dou publicar as 

novas leis do paco-

te eleitoral, recentemente 

aprovadas na Assembleia da 

República, nomeadamente a 

que altera a composição da 

Comissão Nacional de Elei-

ções. E isso leva-me a algu-

mas interrogações.

A principal delas é saber 

como se vai transitar da ac-

tual composição para a nova.

Será que se vai manter as 

pessoas que ocupam os ór-

gãos eleitorais, acrescen-

tando mais elementos, para 

completar a nova composi-

ção, ou os actuais órgãos vão 

ser dissolvidos para se cria-

rem outros completamente 

de novo?

Na minha modesta opinião, 

dado que a filosofia que exis-

te agora é totalmente dife-

rente da anterior, creio que a 

melhor solução é a segunda. 

Mas será que há tempo para 

isso? E não só tempo. Será 

que há outras condições?

O processo que leva às pró-

ximas eleições presidenciais, 

parlamentares e provinciais, 

está já em fase adiantada de 

execução. Nomeadamente 

está avançado o recencea-

mento dos cidadãos eleitores 

e a educação cívica do elei-

torado. Trabalho a ser feito 

pelos actuais membros da 

CNE e do STAE. Com to-

dos os problemas e descon-

fianças que o trabalho destes 

dois órgãos tem provocado 

até aqui.

Mas o tempo não pára e, 

daqui até Outubro, ele já é 

muito pouco para todo o 

trabalho organizacional que 

permita umas eleições credí-

veis em que quem for eleito 

tenha o real apoio da maioria 

dos moçambicanos. Em que 

ninguém mais possa invocar, 

para o uso da força armada, o 

facto de os actuais dirigentes 

terem sido, na sua opinião, 

ilegitimamente eleitos.

Ignoro se existe já um ca-

lendário para a transferência 

de um sistema para outro e 

acho um pouco estranho que 

ninguém fale disso. Fico com 

a sensação de que se está a 

adiar ao máximo a entrada 

em funções dos novos órgãos 

para que já não haja tempo 

para pôr em questão as de-

cisões tomadas pelos actuais.

Creio que as várias medidas 

agora aprovadas, mesmo as 

que antes eram consideradas 

tecnicamente impossíveis 

(caso do fornecimento atem-

pado dos cadernos eleitorais) 

vão tornar os processos elei-

torais mais fidedignos mas, 

se tudo o mais falhar, a últi-

ma medida introduzida por 

proposta do MDM, sobre 

a constituição das mesas de 

voto, pode ser o factor deter-

minante.

A ver vamos...

Transição
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A Comissão Nacional da SADC, em Moçambique, anuncia o lançamento 
do 16º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁ-
RIAS DA SADC: Edição de 2014, que é aberto a todos os estudantes 
nacionais da SADC matriculados nas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes do ensino 
secundário geral no ano lectivo de 2014.

REGULAMENTO DO CONCURSO

O tópico do Concurso desta Edição é “As alterações climáticas estão a 
ter um efeito adverso sobre o desenvolvimento socioeconómico da Re-
gião? O que é que o Sector da Educação deve fazer para atenuar esse 
efeito sobre a juventude?

1. Na redacção, os concorrentes devem:

a) Explicar as causas do aquecimento global e como uma alteração de 
um ou dois graus nas temperaturas médias globais pode ter um 
efeito sobre as nossas vidas. (10 Pontos)

b) Falar sobre os efeitos do aquecimento global e das alterações cli-
máticas sobre o desenvolvimento socioeconómico da Região da 
SADC. (20 Pontos)

c) Falar sobre os sucessos e fracassos do Protocolo de Quioto como 
um instrumento que regula os Estados Membros na resolução de 
questões relativas às alterações climáticas. (25 Pontos)

aquecimento global e das alterações climáticas. Responder se é de-
masiado tarde para se fazer algo acerca das alterações climáticas. 
(20 Pontos)

e) Recomendar o que o Sector da Educação da SADC deve fazer para 
atenuar o efeito das alterações climáticas sobre a juventude. (25 
Pontos)

2. Todos os trabalhos a concurso deverão (i) ter entre 1.000 e 2.000 pala-
vras e (ii) ser numa das línguas de trabalho da SADC, nomeadamente, 
inglês, português e francês. Embora os trabalhos a concurso possam 
ser manuscritos, os concorrentes são encorajados a dactilografar as 
suas redacções para poupar tempo, dado que depois de recebidas a ní-
vel regional, as redacções manuscritas são dactilografadas antes de ser

enviadas para a tradução noutras línguas de trabalho da SADC.

3. Os trabalhos a concurso deverão conter, na última folha, todos os deta-
lhes de contacto do(a) concorrente, incluindo endereço físico, números 
de telefone/telemóvel e, onde for aplicável, de fax e endereço de cor-
reio electrónico (E-mail). O nome do/a estudante concorrente, a escola 
e o país a que pertence devem constar apenas na última página.

4. Os trabalhos a concurso devem ser submetidos às Direcções Provin-
ciais de Educação e Cultura, até dia 30 de Abril de 2014. Cada Direcção 
Provincial de Educação e Cultura irá fazer o apuramento das três me-
lhores redacções a nível provincial e submetê-las ao Ponto Provincial 
de Contacto da CONSADC, até 9 de Maio de 2014.

Os Pontos províncias de contacto da CONSADC são

CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC

ANÚNCIO
5.Da decisão do Júri Provincial não há recurso.

6. Cada Ponto Provincial de Contacto da CONSADC irá subme-
ter ao Secretariado Técnico da CONSADC, em Maputo, as três 
melhores redacções da província, por correio electrónico, até 
16 de Maio de 2014 (consadc@yahoo.com) e as redacções em 
formato físico, até 20 de Maio de 2014.

7. Os trabalhos a concurso recebidos das províncias serão anali-
sados por um júri, a nível nacional, constituído por elementos 
a serem indicados pelo Director da CONSADC, sob a propos-
ta do Ministério da Educação, que irá seleccionar as três me-
lhores obras para serem submetidas ao Secretariado da SADC, 
em Botswana.

8. Os vencedores a nível nacional em Moçambique serão anun-
ciados no dia 30 de Maio de 2014 e os prémios serão atribuídos 
numa cerimónia pública, na Província de Sofala, por ocasião 
das comemorações do Dia da SADC: 17 de Agosto.

9. Haverá três prémios nacionais que serão atribuídos da seguin-
te maneira: 1º Prémio = o

equivalente a USD500 em meticais; 2º Prémio = o equivalente a 
USD300 em meticais; e 3º Prémio = o equivalente a USD200 
em meticais

10. Da decisão do Júri Nacional não há recurso.

11. Os três vencedores a nível nacional de cada Estado Membro 
irão depois competir a nível regional.

12. Haverá três prémios regionais que serão atribuídos da se-
guinte maneira: 1º Prémio = USD1.500; 2º Prémio = USD1.000 
e 3º Prémio = USD750

13. Os três vencedores regionais irão viajar em Agosto de 2014 
para participar na Cerimónia de Abertura da Cimeira dos 
Chefes de Estado e/ou Governo da SADC, na República do 
Zimbabwe, onde o vencedor do Primeiro Prémio irá ler ex-
tractos da sua redacção.

14. Peritos do Secretariado da SADC supervisarão o processo de 
-

gional.

15. Da decisão do Júri Regional não há recurso.

16. Os familiares directos dos quadros do Secretariado da SADC, 
dos Pontos Nacionais de Contacto da SADC, dos Pontos de 
Contacto da CONSADC a nível central, dos Pontos Provin-
ciais de Contacto da CONSADC, das Comissões Nacionais da 
SADC e dos Coordenadores Nacionais dos Media da SADC 
não podem participar no concurso.

17. Recomenda-se que exemplares do regulamento deste Con-

10ª, 11ª e 12ª classes.

18. Cópia deste Regulamento está também disponível no Portal 
da CONSADC:

www.consadcmocambique.blogspot.com

Maputo, 14 de Novembro de 2013
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Depois de no ano passado a 

Inspecção Geral do Traba-

lho, IGT, ter deixado reco-

mendações aos clubes em 

face às várias irregularidades detec-

tadas na contratação de jogadores e 

técnicos estrangeiros, aliado às pés-

simas condições de trabalho a que 

muitos atletas em geral estavam im-

postos, para além da total ausência 

de protecção social e não só, aquela 

instituição voltou a realizar acções 

inspectivas aos visados durante os 

meses de Fevereiro e Março do ano 

em curso, tendo constatado que 

muitos deles estão a se esforçar em 

cumprir com o preconizado.  

O trabalho inspectivo no sector  

desportivo resultou de um estu-

do prévio visando aferir o grau do 

cumprimento das normas laborais 

e do nível de conflitos registados 

motivados pelas péssimas condições 

de trabalho a que os trabalhadores 

estão impostos. 

Com efeito, a maior parte dos clubes 

já apresenta a relação nominal dos 

trabalhadores, o seguro colectivo, 

contratos de trabalho reduzidos à 

Demorou, mas os clubes já cumprem
recomendações da IGT

forma escrita, observação do salário 

mínimo no sector, certidão de qui-

tação e inscrição dos trabalhadores 

no sistema de segurança social do 

INSS, o que antes não existia.

Relativamente à contratação de ex-

patriados, os clubes já observam as 

normas em vigor e em alguns o pro-

cesso de tramitação do expediente 

para a contratação de técnicos e jo-

gadores estrangeiros ainda está em 

curso.

A Liga Moçambicana de Futebol 

garantiu que nenhum jogador ou 

técnico estrangeiro participará no 

Moçambola deste ano sem ter a si-

tuação regularizada.

Embora em algumas colectividades 

desportivas falte um e outro docu-

mento por regularizar, é notável o 

resultado positivo que o MITRAB 

esperava quando desencadeou a 

campanha inspectiva aos clubes de 

futebol, apesar da resistência veri-

ficada durante o processo. Hoje os 

agentes desportivos reconhecem o 

trabalho levado a cabo pela IGT na 

organização dos seus clubes. 

Presentemente, os objectivos da 

campanha inspectiva nos clubes de 

futebol foram alcançados. “Ganha-

ram os atletas e todos os amantes de 

futebol. Daqui em diante importa 

apenas monitorar a situação e con-

tinuarmos a assessorar os clubes no 

cumprimento das normas laborais.

Hoje os atletas já gozam do segu-

ro colectivo contra acidentes de 

trabalho e doenças profissionais e 

protecção social, facto que lhes era 

negado”, afirmou o inspector-geral 

adjunto, Paulino Mutombene.

Esclareceu ainda: “em caso de aci-

dente ou lesão grave o trabalhador já 

tem a segurança de cobertura atra-

vés de seguradora e a sua vida como 

atleta fica mais prolongada”.

Por outro lado, com a protecção 

social o atleta, em caso de velhice, 

beneficiará de pensão de velhice; 

em caso de invalidez, beneficiará de 

pensão de invalidez; em caso de do-

ença, beneficiará do subsídio de do-

ença e de internamento, e em caso 

de morte beneficiará do subsídio de 

funeral, subsídio de morte e pensão 

de sobrevivência (artigo 6 do Re-

gulamento de Segurança Social n° 

53/2007 de 3 de Dezembro.

“Era isto que o MITRAB preten-

dia, era que os atletas sejam tratados 

com dignidade porque são eles que 

trazem alegria às massas e nos tra-

zem a auto-estima”, explicou Mu-

tombene.

Acrescentou que a IGT não podia 

ficar indiferente perante situações 

flagrantes de atropelo à lei laboral 

nos clubes de futebol e foi assim 

que depois da campanha inspectiva 

e a pedido da Liga Moçambicana 

de Futebol, realizou-se, no dia 12 de 

Julho do ano transacto, uma reunião 

dirigida pela ministra do Trabalho, 

Helena Taipo, com todos os agentes 

desportivos a nível nacional. “Nesse 

encontro, foi ponderado o pedido de 

prorrogação da moratória formula-

do pelos agentes desportivos, que 

havia sido concedida aos clubes pelo 

MITRAB, cujo término foi o dia 31 

de Dezembro de 2013”, destacou

A 
Liga Desportiva Mu-

çulmana de Maputo 

(LDMM) e o Clube Fer-

roviário da Beira (CFB) 

disputam, neste fim-de-semana, 

a segunda mão da primeira elimi-

natória de acesso à fase de grupos 

da Liga dos Campeões Africanos 

e Taça CAF ou Nelson Mandela, 

respectivamente.

Numa eliminatória que não se afi-

gura fácil, os nossos representan-

tes terão pela frente duas equipas, 

a priori de outra galáxia, sendo 

prova disso o sofrimento pelo qual 

passaram nas partidas da primeira 

mão, ainda que os locomotivas do 

Chiveve tenham conseguido asse-

gurar o nulo.

Os muçulmanos recebem na tarde 

deste sábado, no Estádio Nacio-

nal de Zimpeto, os sul-africanos 

do Kaizer Chiefs, com os quais 

perderam por quatro bolas sem  

resposta na partida da primeira 

mão realizada no Estádio Moses 

Mabhida, no último sábado.

Sérgio Faife, treinador-adjunto 

da Liga Muçulmana, diz que no 

jogo da segunda mão vai lutar sem 

desfalecimento por forma a que a 

sua equipa consiga um resultado 

que dignifique o futebol moçam-

bicano. 

“Vamos correr atrás do prejuízo, 

embora saibamos que será muito 

complicado”, promete Faife, para 

em seguida fazer um apelo aos 

moçambicanos para continuarem 

a acreditar numa possível revira-

-volta  marcando presença em 

massa no Estádio Nacional de 

Sonhar é gratuito
Por Abílio Maolela

Zimpeto. “O futebol não tem ló-

gica e todos são convidados a irem 

ao campo no próximo sábado”.

Para passar à eliminatória seguin-

te, a Liga Muçulmana precisa de 

marcar pelo menos cinco golos 

sem sofrer nenhum, o que não se 

assegura fácil tendo em conta a 

sua última exibição.   

Para já, os muçulmanos poderão 

se ressentir do jogador Kito, que 

se lesionou no último jogo. 

Por sua vez, o Ferroviário da Beira 

desloca-se a Ndola, Zâmbia, para 

defrontar o Zesco United local, 

também no próximo sábado.

Depois de uma exibição apaga-

da no Chiveve, em que permitiu 

um empate sem golos, o clube da 

chamada capital do centro tem a 

missão difícil de conseguir no mí-

nimo um empate a golos ou uma 

vitória.

Para Vítor Matine, treinador- ad-

junto dos locomotivas da Beira, “a 

eliminatória está em aberto” e re-

feriu: “foi importante não termos 

perdido  em  nossa  própria casa, 

apesar de termos estado bastante 

apáticos”.

Matine acredita na passagem para 

a eliminatória seguinte, porque na 

Beira não estiveram bem no as-

pecto táctico, algo que o treinador 

acredita que será superado.

“Não vamos facilitar o nosso ad-

versário, apesar de que vai jogar na 

sua casa”, promete.    

Na primeira mão, o representante 

moçambicano empatou sem go-

los, numa partida em que o seu 

adversário teve tudo para sair vi-

torioso. 

Por Paulo Mubalo
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FALECEU

O Conselho de Administração da mediacoop SA e 
seus trabalhadores comunicam com profunda má-
goa e consternação o falecimento do Sr. Othniel 
Daniel Dimene, sobrinho do Sr. Armindo Chava-
na, membro do CA, ocorrido dia 27/02/14, vítima 
de doença, cujo funeral realizou-se segunda-feira, 
03/03/14 no Cemitério de Lhanguene, em Mapu-
to. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências.

Othniel Daniel Dimene

O 
campeonato nacional de 

futebol, Moçambola, será 

sorteado na próxima se-

gunda-feira, em Maputo. 

O evento contará com a presença 

do presidente da Liga Moçambi-

cana de Futebol (LMF), Alberto 

Simango Júnior, e os representantes 

dos 14 clubes que tomarão parte da 

competição, entre outras individu-

alidades.

A prova escalará as regiões sul, cer-

to e norte, num total de oito pro-

víncias, exceptuando Inhambane, 

Manica e Niassa.

Fazem parte da competição, os 

seguintes clubes: Liga Muçul-

mana, Costa do Sol, Ferroviário, 

Maxaquene e Desportivo (Mapu-

to); FC Chibuto (Gaza); Ferrovi-

ário, Estrela Vermelha e Téxtil de 

Púnguè ( Sofala); HCB de Songo 

(Tete); Ferroviário de Quelimane 

(Zambézia); Ferroviário Nampula 

e Desportivo de Nacala (Nampu-

la); e  Ferroviário de Pemba  (Cabo 

Delgado).

Numa época aguardada com inusi-

tadas expectativas, o Ferroviário de 

Quelimane é o estreante absoluto 

Moçambola já mexe
da competição e o Desportivo de 

Maputo, o clube da elite a regres-

sar à primeira divisão, após uma 

época nos pelados da cidade, sem 

esquecer o regresso do Ferroviário 

de Pemba.

O presente campeonato será o que 

mais custos envolverá à LMF nos 

últimos anos, dado o número de 

clubes a participar e a sua disposi-

ção geográfica, pelo que reina mui-

ta expectativa em como será gerido, 

tendo em conta as últimas épocas 

que até provocaram algum sururu 

devido às deslocações do Vilanculo 

Futebol Clube.

O sorteio será antecedido de uma 

assembleia geral da LMF, órgão 

que gere o campeonato nacional, 

onde será apreciado o relatório e 

contas referente à época passada 

para além da aprovação do orça-

mento para a presente época. O que 

poderá acontecer com toda a natu-

ralidade à semelhança das ocasiões 

passadas em que os patrocinadores 

não só abriram mão à bolsa, como 

deram um voto de confiança ao 

actual elenco da LMF encabeçado 

por Alberto Simango Júnior. AM

A 
cerveja 2M vai, nos pró-

ximos três meses, refres-

car os melhores momen-

tos de futebol dos jogos 

da Liga dos Campeões, sendo 

que para além de inúmeros pré-

mios, o maior fã desta marca de 

bebida vai ganhar uma viagem a 

Portugal para ver a grande final 

no estádio da Luz. A primeira 

surpresa da Liga dos Bradas é a 

2M leva fãs a assistirem final 
da Liga dos Campeões

possibilidade de dois amigos po-

derem assistir ao vivo a final da 

Liga dos Campeões, no Estádio 

da Luz.  

Para além da grande viagem, em 

dias de jogos (terças e quartas) e 

nos estabelecimentos em baixo 

indicados, a Liga dos Bradas vai 

oferecer camisolas oficiais das 

equipas que integram a Liga dos 

Campeões.  

Para isso, os fãs de futebol terão de 

consumir um produto da cerveja 

2M para receberem um cupão (ou 

dez cupões, caso peça um balde de 

6). Este cupão dá a possibilidade 

de participar no grande sorteio 

final, mas também de ganhar pré-

mios instantâneos bem como as 

camisolas das equipas da Liga dos 

Campeões, nos dias dos jogos. 
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O 
grupo de teatro Haya 

Haya, sediado na cidade da 

Beira, vai levar a peça de-

nominada “O lobolo” para 

a terceira edição do PERIFERIAS, 

Festival Internacional de Artes 

Performativa que decorre de 4 a 

16 de Março corrente, em Sintra, 

Portugal, num evento que reunirá 

profissionais das artes cénicas dos 

países falantes da língua oficial por-

tuguesa. Aníbal Chiteve, integran-

te desta colectividade de teatro da 

capital provincial de Sofala, revelou 

que a deslocação àquele país luso 

enquadra-se no âmbito de um con-

vite formulado pelo PERIFERIAS, 

em Novembro do ano passado. 

Falando sobre a peça “O lobolo”, 

Aníbal Chiteve deu a conhecer que 

a peça, cujo conteúdo será novidade 

para a sociedade europeia, retrata a 

realidade africana em relação aos 

contornos desta prática, comum 

no seio das sociedades africanas, 

incluindo Moçambique. “Preten-

demos mostrar teatralmente como 

são feitos os casamentos em Áfri-

ca, contrariamente ao cenário vi-

vido na Europa e com esta peça 

julgamos que poderemos ter uma 

mais-valia e apreciação por parte 

do público”, disse Aníbal Chiteve, 

acrescentando que a peça retrata 

fundamentalmente as vicissitudes 

do lobolo em África, para além de 

ao mesmo tempo trazer ao relevo 

a crítica negativa sobre este tipo de 

Haya-Haya em Portugal

prática costumeira. “A negatividade 

da peça circunscreve-se no facto de 

que o lobolo não pode ser a razão 

da compra da mulher. No fundo, 

acabamos exaltando os esforços que 

têm sido levados a cabo pela socie-

dade sobre a necessidade da eman-

cipação da mulher. Portanto, acha-

mos que será uma boa peça para um 

festival internacional como este”, 

indica a fonte, revelando que para 

o festival, o grupo levará quatro ac-

tores, nomeadamente Aníbal Chi-

teve, Cármen Costumes, Idolopina 

Francisco e Lúcio Chiteve, número 

solicitado pelos organizadores.

Entretanto, segundo Chiteve, an-

tes da partida a Portugal, o grupo 

Haya-Haya promoveu dois espec-

táculos de despedida com o público 

da cidade da Beira e da Capital do 

país. Em Maputo, a apresentação 

foi feita no dia 2 de Março com 

a peça “O resgate de um Bêba-

do”, muito aplaudida pelo público 

amante das artes.

Refira-se que uma nota do PERI-

FERIAS indica que o evento tem 

a finalidade de apresentação de es-

pectáculos e troca de experiências 

entre criadores, directores e progra-

madores, tendo em vista o reforço e 

expansão das relações profissionais 

e artísticas entre agentes dos países 

da língua oficial portuguesa.

Foi lançado recentemen-

te, na Beira, o livro inti-

tulado Ricardo Rangel, 

insubmisso e Generoso e 

aberta a exposição de fotografia 

denominada Ricardo Rangel e 

jazz em homenagem ao fotojor-

nalista Ricardo Rangel, falecido 

em 2009.

O livro, de 95 páginas, editado 

sob a chancela da Editora Ma-

rambique, contém a repercussão 

final de um colóquio realizado 

em 2012, sobre a vida e obra de 

Rangel, na qual foram apresen-

tados vários textos e imagens 

fotográficas de diversas indivi-

dualidades.

Reúne igualmente trabalhos 

académicos e artigos especiais de 

homenagem ao fotógrafo publi-

cados durante as suas exéquias 

fúnebres. Para a presidente da 

Casa do Artista, Maria Pinto de 

Sá, associação que organizou a 

cerimónia na Beira, não se trata 

de chorar o Ricardo Rangel, mas 

sim de viver e fazer viver o seu 

legado. “Cabe-nos apresentar 

este livro e a exposição em ho-

menagem ao Rangel que é um 

homem reconhecido ao nível do 

continente africano, como um 

dos brilhantes fotógrafos da sua 

geração, referiu Maria Pinto de 

Sá.

Maria Pinto de Sá considera 

Livro sobre Rangel
Ricardo Rangel, um fotógrafo, 

cujos trabalhos sempre estive-

ram empenhados no contraste, 

com muito grau e certo tipo 

de enquadramento da menção 

ilustrativa de uma estética. Ali-

ás, a exposição fotográfica Ri-

cardo Rangel e o Jazz supraci-

tada, lembra e faz homenagem 

a estreita ligação a que a arte de 

Rangel teve sempre com a mú-

sica jazz.

Ricardo Rangel era um para-

digma da existência cultural e 

criatividade dos africanos que o 

tráfico de escravos e escravatura 

transportou para o continente 

americano. “Com a exposição 

Ricardo Rangel e jazz faz-se 

também, por um lado na Beira, 

o lançamento daquilo que é um 

produto ensaístico do projecto 

da Kulungwana, que visa di-

vulgar as várias facetas e obras 

de diferentes figuras da cultura 

moçambicana”, afirma Maria 

Pinto de Sá.

Rangel olhava para este estilo 

musical como a principal fer-

ramenta que encontrou resso-

nância forte nos africanos su-

jeitos à denominação colonial 

quando tomavam consciência 

da sua situação, segundo Maria 

Pinto de Sá. Ela considera as 

obras como sendo espelho que 

espevita como o fotojornalista 

se entregou à cultura, no estudo 

das suas correntes, escolas, no 

contacto com os grandes músi-

cos americanos e sua divulgação 

em Moçambique. 

O evento insere-se no projecto 

Kulungwana, Associação para 

o Desenvolvimento Cultural, 

que visa divulgar e fazer com 

que várias figuras proeminentes 

da cultura moçambicana não 

sejam esquecidas, sobretudo os 

que já não fazem parte do mun-

do dos vivos. A.S

Por Abdul Sulemane

Novos fluxos de receitas

O 
músico moçambicano Mo-

reira Chonguiça participa 

nos dias 7 e 8 de Março cor-

rentes, na cidade do Cabo, 

África do Sul, no Music Exchange, 

encontro de troca de experiências 

sobre a indústria cultural, com des-

taque para música e cinema.

No painel de Moreira Chonguiça 

fazem parte Mos Def, Sipho “Hots-

tix” Mabuse, e Rachid Lombard, 

que vão falar das suas experiências. 

Vários assuntos cobrindo todos os 

aspectos da economia do entrete-

nimento mundial e Africano serão 

abordados e partilhados ao longo 

dos dois dias. A importância das 

artes e cultura; Discernimento das 

tendências internacionais; Trabalhar 

em África; Marketing; Mecanismos 

de distribuição multimédia; Direito 

através dos direitos de protecção e 

como ser visto e ouvido num mer-

cado abarrotado de barulho/ruído, 

são alguns dos temas que vão juntar 

abalizados na matéria.

“O Music Exchange é essencial para 

qualquer pessoa na indústria cultural 

que se queira conectar com os parcei-

ros/sócios certos, quer seja na música 

electrónica, tendência digital, quer 

entrando no cenário de música ao 

vivo ou aprendendo como gerar no-

vos fluxos de receita,” explica Sipho 

“Hotstix” Mabuse. AS

Por ocasião da passagem do 

20º aniversário da morte 

do escultor moçambicano, 

Alberto Chissano, o Go-

verno da Província de Maputo, em 

coordenação com a família Chissa-

no, discípulos e amigos do artista, 

realizaram no passado dia 22 de 

Fevereiro, uma singela cerimónia 

pela passagem da data da sua mor-

te, acontecida a 19 de Fevereiro de 

1994. A cerimónia teve lugar no 

Museu Galeria Alberto Chissano, 

sito no bairro do Fomento, Municí-

pio da Matola e contou com a par-

ticipação do Ministro da Cultura, 

Armando Artur. Escultor moçam-

bicano nascido em Janeiro de 1934, 

em Majacaze e órfão de pai desde o 

nascimento, foi educado pela mãe e 

pelos avós. A avó, uma curandeira 

famosa, ensinou-lhe a observar com 

atenção a natureza que o rodeava e 

20 anos sem o escultor Chissano
transmitiu-lhe um vasto mundo 

simbólico que, de certa forma, in-

fluenciou a sua arte. Outra das in-

fluências marcantes no seu trabalho 

é a cultura tradicional changana 

que conheceu de perto. Exerceu um 

leque variado de profissões, como 

guardador de rebanhos, aprendiz 

de alfaiate, empregado doméstico, 

mineiro, militar e empregado do 

Núcleo de Arte de Maputo. Ini-

ciou-se na arte de esculpir nos anos 

60, a conselho do pintor Malanga-

tana, e fez a sua primeira exposição 

em 1966. A madeira é o material 

que Alberto Chissano usava para 

as suas esculturas - algumas delas 

atingem cerca de três metros de al-

tura. A tristeza, que caracterizava o 

escultor, está presente em todas as 

suas obras, como símbolo do sofri-

mento, da fome e da miséria. Fez a 

sua primeira exposição em Portugal 

no ano de 1974, a que se seguiram 

outras nos anos 80. Foi bolseiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian no 

início da década de 80. Criou na 

sua própria casa a Fundação Al-

berto Chissano. Fez a sua primei-

ra exposição em Portugal no ano 

de 1974, e seguiram-se outras nos 

anos 80. Foi bolseiro da Fundação 

Calouste Gulbenkian no início da 

década de 80. Criou na sua própria 

casa, a Fundação Alberto Chissano. 

Alberto Chissano suicidou-se em 

Fevereiro de 1994, na sua residên-

cia.  A.S

O convite ao festival é devido ao trabalho que o grupo tem feito
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Abdul Sulemane (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Quando na tarde de quarta-feira entrei na redacção fui solicitado pelo edi-

tor executivo para escrever o informal desta semana. Foi quando de se-

guida pedi ao fotógrafo que exibisse as imagens. Enquanto o profissional 

de imagem mostrava as fotos no ecrã do computador, levantei a cabeça 

para ver um programa português que trata notícias africanas. Nesse momento 

estavam a falar sobre o desaparecimento físico de Mário Coluna.

Sempre soube que existiam jogadores moçambicanos que brilharam. Mário Co-

luna, o monstro sagrado, como lhe chamavam, foi um dos mais geniais jogadores 

de futebol de todos os tempos.

 Por duas vezes vi o Renato Caldeira, jornalista desportivo, acompanhado pela 

esposa e neto. Tudo isso foi num supermercado na avenida Marginal. Na primei-

ra vez, a pessoa que vinha na minha companhia disse: como é lindo ver um casal 

com uma certa idade a passear com o neto. É tão lindo. Agora neste primeiro 

plano aparece com o José Pereira, responsável pelo estádio Nacional de Zimpe-

to, já foi porta-voz do ministério da Juventude e Desportos. Será que  Renato 

Caldeira estará a falar sobre o estádio Nacional de Zimpeto que, em alguns cír-

culos, dizem que vai passar a ser chamado estádio Mário Coluna? Agora falta 

dar mais um empurrão a academia de futebol com o nome do jogador, localiza-

da em Namaacha, na divulgação e materialização dos objectivos e legado deste 

grande homem e desportista. Muitas vezes pensamos que os homens ligados à 

justiça não têm muito a dizer, ou têm dificuldades em falar de desporto. Parece 

que pela tarefa profissional não têm espaço para esta área do desporto. Não é o 

que parece quando vemos o Procurador Geral da República, Augusto Paulino, 

a conversar com o Presidente do Benfica de Portugal, Luís Filipe Vieira. Quem 

sabe se o procurador é um adepto do Benfica... O presidente do Benfica escuta 

atentamente os dizeres do Procurador. Talvez mesmo dizer que estes homens da 

magistratura têm sempre algo para dizer. Até mesmo ligado ao desporto. Outra 

figura que gostei de ver é o músico fundador do Grupo musical João Domingos. 

A última vez que o vi foi quando fui a sua residência para uma entrevista e con-

tou que tinha problemas de catilagem. Havia sido operado e a cirugia não havia 

corrido bem. Sentia muitas dores. Agora,  vendo-o ao lado do Jornalista João de 

Sousa, parece que as coisas mudaram para melhor. Assim espero. E quando vejo 

Marcelino dos Santos e Sérgio Vieira a conversarem, penso logo na escolha feita 

recentemente ao candidato para presidente da República por parte da Freli, o 

puto Nyusi. Ainda vai correr muita tinta sobre o vencedor na renhida disputa 

para o canditado do partidão. Parece que não convence, mas tem de se aceitar. 

No trabalho jornalístico temos que ser polivalentes. Às vezes percebemos que 

temos que fazer dois papéis ao mesmo tempo. Quem não conhece o fotógrafo 

Sérgio Costa. Sempre em todas, com as suas máquinas. Eis agora no papel de 

entrevistador. Nesta foto Sérgio Costa aparece a entrevistar Humberto Coelho, 

vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. É preciso ser mesmo poli-

valente. Isso sim.    

Os polivalentes
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Contrariamente ao optimismo 

gerado pela aprovação das 

emendas exigidas pela Re-

namo na lei eleitoral, os con-

frontos militares entre homens arma-

governamentais não param. Muito 

menos a guerra verbal, que também 

não cessa, com as duas partes a troca-

rem acusações. 

a responsabilidade por alegados “ata-

ques em massa” às posições do movi-

mento em Gorongosa, centro do país, 

qualificando as alegadas incursões de 

ameaça à paz no país.

-

-

disparado 38 obuses para flagelar a 

as montanhas da Serra da Gorongo-

em Satunjira ter sido invadido pelas 

-

çambicanas.

destruição em massa, mais conhe-

-

Muchanga.

-

-

ça moçambicanas visaram posições 

dos homens armados da Renamo em 

-

Muchanga.

Segundo o porta-voz do líder da Re-

namo, a suposta ofensiva do exército 

moçambicano representa uma ame-

aça à paz, uma vez que os homens 

armados do movimento poderão res-

ponder aos ataques.

destes e do seu comandante em chefe, 

-

çambicano às posições militares da 

-

bleia da República ter aprovado as 

emendas à lei eleitoral propostas pelo 

movimento e que desencadearam a 

actual tensão militar e política em 

Moçambique.

carro militar, atribuído a homens 

armados da Renamo, matou quatro 

agentes e feriu outros cinco, das For-

ças da Guarda-fronteira, em Mussi-

cadzi, Gorongosa.

-

tigo bastião da Renamo quando o 
comando da Guarda-fronteira fazia o 
render da força numa posição.

-
to de armas escondido por baixo de 
sacos de milho foi apreendido na 
posse de alegados homens da Rena-
mo quando era supostamente trans-
portado para Maputo.

-
cação social afectos ao Governo, os 
alegados homens armados afirma-

apostado em pressionar o Governo 
para a resolução das suas reivindica-
ções através das armas.
Segundo os alegados homens da Re-

troca de tiros, o líder do principal 
partido da oposição quer manter o 
seu contingente armado em pronti-
dão combativa, para o que der e vier, 

Reaparição de Dhlakama 
comprometida
Questionado sobre o reaparecimen-

de acções bélicas na região centro, 

-

da não foram criadas as condições de 

segurança adequadas para que o líder 

da Renamo saia do esconderijo em 

que se encontra, desde que foi corrido 

de 2013.

Renamo acusa exército de usar 
canhões B11 na Serra da Gorongosa
Por Ricardo Mudaukane

-

gosa, donde o “pai da democracia” acompanha o que vai 

acontecendo na capital sobre as negociações para o desar-

acusou o governo de “ataques em massa” às posições do 

movimento em Gorongosa e qualificou as alegadas incur-

sões de ameaça à paz no país. Mas terça-feira, um ataque 

contra um carro militar, atribuído a homens armados da 

Renamo, matou quatro agentes e feriu outros cinco, das 

Forças da Guarda-fronteira, em Mussicadzi, Gorongosa. 

 

-

vinda da tuga, a dor de cabeça foi maior. 

-

podemos permitir que o crime organizado continue a in-

timidar camaradas para destruir o partido. Falemos com 

-

-

do fim-de-semana. Mas a sua congénere ad-hoc na Matola 

índice modesto de 200 mil meticais, mas com o aproximar 

da votação disparou para um pico de um milhão e oitocen-

bem oleada…  

-

vam que iria vencer a ala do “deixa-andar”. Mas o grande 

-

tinue nas rédeas do partidão.

“deixa-andar” tentou semelhante nuance foi chumbado 

sem apelo nem agravo pela liderança do partido, argumen-

tando-se não ser tradição local chefias bicéfalas. Vamos ver 

Em voz baixa

a um dos melhores quadros do país, no novo porto a nascer 

-

paração mais uma adjudicação política, desta vez a favor 

alvo de investigações por suspeitas de lavagem de dinheiro. 

-

lidade.  
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A 
operadora de telefonia 

móvel Vodacom pro-

moveu na quinta-feira 

da semana passada, em 

Maputo, o terceiro Workshop 

Vodacom Sission , desta feita 

sob o tema “Serviço ao Cliente”.

Trata-se de uma iniciativa pro-

movida pela Vodacom destinada 

aos media e que tem a finalidade 

de dar um informe geral sobre 

os seus serviços e competências, 

desenvolvimento e feedback, 

como forma a fazer com que os 

mesmos cheguem de forma mais 

abrangente e desmistificada aos 

seus clientes através dos fazedo-

res de informação. 

Linha do Cliente 
Vodacom mais acessível

Segundo a Directora Executiva da 

Linha do Ciente da Vodacom, Her-

mínia Fernandes, a estruturação dos 

serviços da linha do cliente funcio-

nam de uma forma dinâmica visual 

e dessa forma assume um posiciona-

mento no mercado como parte do 

quotidiano das famílias moçambi-

canas.

“O serviço de atendimento ao clien-

te assume-se interactivo e persona-

lizado, adequando as suas políticas 

de acordo com as opiniões dos seus 

utilizadores, das suas necessidades, 

de forma rápida, eficaz de modo a 

servir com qualidade aos mesmos, 

que se tem mostrado cada vez mais 

exigentes, e como tal a Vodacom 

tem atendimentos gerais que ser-

vem para o público em geral e 

corporativos que servem as em-

presas”, disse Fernandes.  

De acordo com os dados forne-

cidos durante o evento, no pas-

sado mês de Dezembro, a Linha 

do Cliente recebeu 7 milhões de 

solicitações das quais 80% das 

mesmas foram solucionadas.

Refira-se que a Linha do Clien-

te da Vodacom está em plena 

actividade desde 2003, altura 

que contava apenas com 10 co-

municadores, estando actual-

mente a operar com 400 e por 

média recebe mais de 34 mil 

chamadas diárias. 

Nélia Jamaldine

Em Janeiro de 2014 foram 

anunciados os nomeados para 

o grande prémio do cinema, 

realizado pela  Academia de 

Artes e Ciências Cinematográficas, 

fundada em Los Angeles, EUA, e 

no último dia 2 de Março foram co-

nhecidos os grandes vencedores das 

estatuetas mais cobiçadas do mundo. 

Este é o momento em que actores, 

realizadores, directores, entre outras 

entidades ligadas a grande produção 

cinematográfica são reconhecidos pela 

sua excelência e profissionalismo. É 

um momento único que mexe com a 

emoção de todos os que dele parti-

cipam. Emoção foi o que não faltou 

nesta grande noite, que o diga o direc-

tor britânico Steve McQueen, que re-

cebeu o Óscar de melhor filme do ano, 

com o filme “12 anos de escravidão”. 

McQueen fez ainda uma intervenção 

forte dizendo: “dedico esta distinção a 

todos que sofreram com a escravidão e 

os que ainda sofrem”.

Esta épica longa-metragem do mú-

sico e escritor Solomon Northup que 

retrata a história verídica de um ho-

mem da raça negra liberto da escravi-

dão, que no período pré-Guerra Civil 

norte-americana, enquanto vivia com 

esposa e filha fora raptado, vendido 

e obrigado a trabalhar como escravo 

em plantações durante 12 anos da 

sua vida, sofrendo humilhações dos 

seus senhorios. Neste filme foi ainda 

premiada a melhor actriz coadjuvante 

para Lupita Nyong’o, actriz mexicana 

de origem queniana; e levou ainda o 

prémio de melhor roteiro adaptado. 

Nyong’o, de 31 anos, ganhou o Óscar 

com a participação no seu primeiro 

filme, merecendo aplausos de toda a 

plateia de Hollywood, incluindo das 

actrizes que disputavam o prémio 

com a mesma, Jennifer Lawrence, 

por “Trapaça”, June Squibb, por “Ne-

braska”, Julia Roberts, por “Álbum de 

Família”, e Sally Hawkins, por “Blue 

Jasmine”.

A mesma expressou num discurso 

memorável e genuíno a sua satisfação 

com bastante simplicidade, elucidan-

do no final do seu discurso que os 

sonhos são possíveis de ser realizados, 

seja a pessoa de qualquer parte do 

mundo. “Não parecia real até Chris-

topher Waltz dizer meu nome. Estou 

muito feliz por estar acompanhado 

desse homem dourado. Não tenho que 

ser outra pessoa, sou quem devo ser, é 

o certo. Você tem de tornar possível o 

impossível. Sei que meu país está ao 

meu lado, desejando-me sorte, milha-

res de pessoas desejaram-me sorte. O 

McQueen  dedica  Óscar 
às vítimas de escravatura

facto de eu ter ganho enquanto tanta 

gente não consegue realizar seus dese-

jos em meu país, isso é uma bênção.”

Foram vários outros os filmes, actores 

e directores que levaram para casa a 

estatueta dourada entre eles:

MELHOR FILME

12 Anos De Escravidão

MELHOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón - Gravidade

MELHOR ACTRIZ

Cate Blanchett - Blue Jasmine

MELHOR ACTOR

Matthew McConaughey - Clube de 

Compras Dallas

MELHOR ACTRIZ COADJU-

VANTE

Lupita Nyong’o - 12 Anos de Escra-

vidão

MELHOR ACTOR COADJU-

VANTE

Jared Leto - Clube De Compras 

Dallas

MELHOR ROTEIRO ADAPTA-

DO

12 Anos de Escravidão

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Ela

MELHOR FIGURINO

O Grande Gatsby

MELHOR MAQUILHAGEM

Clube de Compras Dallas

MELHOR ANIMAÇÃO EM 

CURTA-METRAGEM

Mr. Hublot

MELHOR ANIMAÇÃO

Frozen - Uma Aventura Congelante

MELHOR CURTA-METRAGEM

Helium

EFEITOS VISUAIS

Gravidade

MELHOR DOCUMENTÁRIO 

EM CURTA-METRAGEM

The Lady in Number 6: Music Saved 

My Life

MELHOR DOCUMENTÁRIO

A Um Passo do Estrelato

MELHOR FILME ESTRANGEI-

RO

A Grande Beleza

MELHOR MIXAGEM SOM

Gravidade

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Gravidade

MELHOR FOTOGRAFIA

Gravidade

MELHOR EDIÇÃO

Gravidade

DESIGN DE PRODUÇÃO

O Grande Gatsby

MELHOR TRILHA SONORA

Gravidade

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Let it Go - Frozen - Uma Aventura 

Congelante.

Edson Bernardo
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Foi lançada, nesta quarta-feira, 

em Abel Jafar, no distrito de 

Marracuene, província de 

Maputo, a primeira cam-

panha provincial de luta contra a 

malária.

Na ocasião, o Director Provincial da 

Saúde de Maputo, Alcindo Cum-

ba, revelou que “a malária constitui 

a primeira causa de internamentos 

na província e a segunda causa de 

mortes, atrás do HIV/SIDA”.

Cumbe disse ainda que em relação 

ao ano de 2012, em que se tinha re-

gistado cerca de 128 mil casos, em 

2013, o numero subiu para 160270 

casos registados, mas em termos de 

óbitos houve uma redução, pois em 

2012 registou-se cerca de 40 óbitos 

contra 22 do ano passado.

Portanto, o Director Provincial da 

Saúde de Maputo exortou as po-

pulações a saberem aproveitar cor-

rectamente as redes mosquiteiras, 

que são um dos principais meios de 

combate a malária.

Por sua vez, a Secretária Perma-

nente do Distrito de Marracuene 

disse que o distrito de Marracue-

Lançada campanha de luta contra a malária
Por Abílio Maolela

ne está com um índice de 3.5% de 

malária, pelo que é preciso que as 

populações usem as redes para se 

defenderem do mosquito causador 

da malária.

“As redes mosquiteiras não são para 

ser usadas para a pesca, nem para 

construir capoeiras, mas sim para 

protegerem-se da malária”.

Já Ivone Mahumane, Chefe do 

Posto Administrativo Sede, con-

gratulou-se com a iniciativa afir-

mando: “esta irá beneficiar maior 

parte das crianças e mulheres grá-

vidas que não têm meios para com-

prarem a rede mosquiteira”.

Mahumane explicou, igualmente: 

“o melhor meio para o combate à 

malária é o uso correcto da rede 

mosquiteira e a adesão às campa-

nhas de pulverização que são leva-

das a cabo pelo Ministério da Saú-

de (MISAU) e seus parceiros.

O Director Nacional da Visão 

Mundial, Graham Strong, agra-

deceu aos parceiros com os quais 

trabalha, nomeadamente a Dioce-

se dos Libombos, a Netforlife, o 

Fundo Para o Desenvolvimento da 

Comunidade (FDC), entre outros, 

pela concretização de mais um pro-

jecto.

Strong disse: “para combater a ma-

lária é preciso que todas as organi-

zações se unam pela causa que tira 

sono e vidas a muitos moçambica-

nos”.

Strong explicou ainda: “durante 

esta campanha irão distribuir-se-ão 

cerca de dois milhões e quinhentas 

redes mosquiteiras”.

Strong revelou ainda: “para esta 

campanha de luta contra a malária 

estão investidos cerca de 15 mi-

lhões de dólares norte-americanos, 

provenientes do Fundo Global”.

Para Boaventura Litsur, coordena-

dor da Netforlife, parceira na cam-

panha, a avaliação “é positiva na 

mediada em que fazemos a campa-

nha numa realidade”.

Em relação ao seu impacto, Boa-

ventura foi cauteloso ao afirmar: 

“ainda é prematuro fazer a avalia-

ção do impacto causado por estas 

campanhas, principalmente na 

Província de Maputo, pelo facto de 

ser a primeira vez a trabalhar com 

ela, mas vamos distribuir as redes 

casa a casa de modo a incluir todas 

as famílias e criaremos uma brigada 

para a sensibilização e monitoria do 

projecto”.

A população agradeceu o gesto e 

pediu que o mesmo fosse levado 

regularmente e para todos o país.

Inserido no dia mundial de luta 

contra a malária, que se assinala no 

próximo dia 25 de Abril, no evento 

foram distribuídos redes mosqui-

teiras aos habitantes daquele bairro 

e duas motorizadas para a monito-

ria e campanhas de sensibilização 

aos beneficiários.

A iniciativa é da Visão Mundial em 

parceria com a Netsforlife, a Dio-

cese dos Libombos e o MISAU.

Esta é a primeira campanha a ser 

organizada na Província de Mapu-

to e a terceira no país. A primeira 

foi organizada em Nampula e a se-

gunda na Zambézia.

Para além da distribuição de redes, 

está em curso a campanha de pul-

verização, outra forma de combate 

da doença.

A 
DStv Moçambique con-

sagrou-se recentemente 

Melhor Marca de Mo-

çambique, na categoria 

de televisão, tendo arrecadado um 

galardão pelo projecto ambicioso, 

Melhores Marcas de Moçambique, 

desenvolvido pela agência DDB e 

Intercâmpus do Grupo GFK.

Este programa virado para a valo-

rização das marcas moçambicanas, 

assim como dos profissionais que 

trabalham em torno destas, ele-

ge as Melhores Marcas de acordo 

com  inquéritos sociais e apreciação 

de profissionais de marketing, ava-

liando a preferência dos moçambi-

canos.

Pela sua notoriedade na categoria 

de televisão e pela sua presença sig-

nificativa na vida dos moçambica-

DStv destaca-se como MMM
nos, a DStv mais uma vez destaca-

-se e reconhece que a sua marca 

tem acompanhado o dia-a-dia dos 

moçambicanos.

Na sua intervenção pela distinção 

do prémio do projecto MMM,  

Pedro Langa, Coordenador de 

Comunicação e Relações Públicas, 

referiu que este prémio representa 

reconhecimento do mercado mo-

çambicano em relação a qualida-

de dos serviços prestados pela sua 

empresa assim como enfatizou: “a 

DStv vai continuar a apostar na 

melhoria do seu conteúdo, no ser-

viço de atendimento ao cliente e 

fortalecer a rede de distribuição por 

forma a proporcionar maior como-

didade aos seus clientes”.

Feito um estudo ainda mais pro-

fundo, o MMM mostra ainda que a 

nível global a DStv é a nona maior 

marca do país.

Cerca de 3000 estu-

dantes, subdivididos 

por 16 escolas públi-

cas das Cidade e Pro-

víncia de Maputo, desfilaram 

nos dias 1 e 2 de Março em 

Maputo para o concurso da 

melhor escola do Carnaval de 

Maputo. O evento teve como 

as grandes vencedoras as Es-

colas Secundárias Zona Verde 

apadrinhada por K Marques 

eleita pelo júri e de Malhazine 

apadrinhada por Valdemiro 

José eleita pelo público com 

3293 votos por sms.

Contudo, às agremiações elei-

tas pelo júri e púbico, coube 

a cada uma os prémios em 

cheque no valor de 250 e 100 

mil meticais respectivamente 

para criação de uma sala de 

informática dotada de todos 

os equipamentos multimédia, 

assim como obras de pintura 

na escola, restauração dos la-

vabos e apetrechamento mo-

biliário para as salas de aulas 

como forma de melhorar as 

suas infra-estruturas. 

Esta iniciativa foi promovi-

Cor e folia no Carnaval de Maputo

da pela Sapo Moçambique (Sapo 

MZ) em Parceria com a Socieda-

de Independente de Comunicação 

(SOICO) e teve o seu pontapé de 

saída em 2012, anteriormente cha-

mado Carnaval do Sapo MZ ten-

do ascendido na edição 2014 para 

Carnaval de Maputo recriando na 

Avenida 10 de Novembro um ver-

dadeiro “sapódromo”.

Mais de 50 mil pessoas prestigia-

ram o evento, e tiveram a oportuni-

dade de assistir as coreografias pre-

paradas pelas escolas concorrentes 

durante dois meses antes da 

apresentação no sapódromo, 

acompanhadas de trajes e 

músicas muito originais.

Refira-se que o corpo do ju-

rado era composto por três 

referências das artes e cultura 

moçambicana, nomeada-

mente Maria Helena Pinto, 

Henrique Salas e Timóteo 

Cucho, que por unanimida-

de escolheram a Zona Verde, 

como a campeã do Carnaval 

de Maputo.Nélia Jamaldine
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Momento da entrega de redes mosquiteiras

A DStv garrante que vai a apostar na melhoria do seu conteúdo

Carnaval despede -se dos maputenses
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é 
uma agência internacional de desenvolvimento que tra-
balha em prol de um mundo onde cada gravidez é dese-
jada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é 
realizado. 

 Pretende fazer Obras de Ampliação e Remodelação no 
Escritório do país em Maputo, pelo que convidamos em-
presas de construção civil a submeter propostas

Os Cadernos de Encargos e Termos de Referência (UN-
FPA/MOZ/14/02) detalhados estão disponíveis na re-
cepção do UNFPA ou no site www.ungm.org ou www.
mz.one.un.org

-
ras seladas e em separado conforme o documento do 
concurso (UNFPA/MOZ/14/02), indicado o período de 
conclusão do trabalho e outros termos e condições para 
o endereço abaixo  até 16h00 de Segunda-Feira dia 31 de 
Março de 2014.O UNFPA reserva-se ao direito de aceitar 
ou rejeitar parte ou todas as propostas sem necessidade 

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

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

Solicitação de Propostas para a Obras de Ampliação e 
Remodelação do Escritório

UNFPA, the United Nations Population Fund, 

is an international development agency that pro-

motes the right of every woman, man and child to 

enjoy a life of health and equal opportunity. 

UNFPA would like to invite construction compa-

nies to submit proposal for Renovation, Partition 

and Extension Works.

Detailed Terms of Reference (UNFPA/
MOZ/14/02) are available on webs www.ungm.
org and www.mz.one.un.org. Interested and qual-

ified Construction Firms are requested to submit 

their technical and financial sealed bids in hard 

copies separately, as per the terms and condi-

tions stipulated in Request for proposal (UNFPA/
MOZ/14/02) to the following address by 16h00 
of Monday 31 March 2014.  UNFPA reserves the 

rights to accept and reject any or whole bids with-

out assigning any reasons thereof.

The UNFPA Representative

UNFPA, (United Nations Population Fund)

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo

foffice@unfpa.uem.mz

REQUEST FOR PROPOSAL FOR RENOVATION

  AND PARTITION  WORKS

VAGA
 OFICIAL PROGRAMÁTICO

A AGECAP é uma organização não-governa-
mental moçambicana focalizada no processo 

com destaque para os sectores de educação 
e desenvolvimento económico local ao nível 
dos distritos e autarquias. Trabalha em colab-
oração com as comunidades e autoridades 
locais visando o desenvolvimento local sus-
tentável através da melhoria democrática e 
da governação local participativa.

o seu projecto em Maputo, podendo os ter-
mos de referência serem solicitados através 
do email: agecap.ong@gmail.com

A AGECAP é membro do Fórum 
Descentralização

AGECAP
Agência de Colaboração em Descentralização e 

Desenvolvimento Local

A 
Associação Aro Moçam-

bique, tem agendada para 

a semana de 30 de Abril a 

5 de Maio do ano em cur-

so as comemorações alusivas as ce-

lebrações dos 20 da entidade a de-

correrem na Vila sede do distrito de 

Cuamba, na Província de Niassa.

Esta empreitada, vai decorrer com 

a realização de diversas actividades 

entre palestras temáticas relaciona-

das com empreendedorismo, auto 

estima, prevenção e combate ao 

flagelo do HIV – SIDA, educação 

fiscal e cadastradas de NUITs, as-

sim como a realização de uma feira 

de saúde...

Em entrevista ao SAVANA, o Pre-

sidente do Conselho de Direcção 

da Aro Moçambique, Policarpo 

Tamele, fez saber também que as-

sociado as festividades está irá re-

alizar, na cidade anfitriã em o seu 

décimo Conselho Consultivo Na-

cional (CCN), onde serão adopta-

dos e discutidos documentos para 

a realização da 3ª Conferência Na-

cional da mesma, a acontecer na 1ª 

quinzena de Agosto de 2014, nas 

Cidade e Província de Maputo. 

Tamele acrescentou ainda que 

Aro Moçambique 20 anos activa

desde o seu surgimento a Aro em 

1994, esta tem se destacado em suas 

iniciativas, podendo hoje afirma-se 

como um marco histórico nos últi-

mos 20 anos, como uma escola de 

ideias de e formação do homem 

novo. “Fomos pioneiros no movi-

mento associativo em Moçambique 

em geral e em particular a nível da 

Juventude” enfatizou o PCD da 

Aro.

Lembre-se que este movimento 

associativo foi o menor da primeira 

edição, impressão e distribuição do 

Jornal Aro ficou conhecido como 

jornal da Juventude. 

Referir que como Associação a Aro 

Moçambique centra as suas activi-

dades em educação fiscal, ambien-

tal, cívica, educativa e mobilização 

social, assim como no empreende-

dorismo como forma de impulsio-

nar e dinamizar a geração de renda, 

auto-emprego, advocacia de políti-

ca, mobilização de financiamentos, 

orientação profissional entre outras 

áreas afins, através da Associação 

de Desenvolvimento e empreen-

dedorismo (ADE). Nélia Jamaldine

“Fomos pioneiros no movimento associativo em Moçambique em geral e em par-
ticular a nível da Juventude” entatiza  o Policarpo Tamele


