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Negócios de gás em Cabo Delgado agitam nomenklatura
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Frelimo deita abaixo bandeira do MDM
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Negócios das extractivas em Cabo Delgado versus participação de empresas moçambicanas

A 
subconcessão da Base 

Logística de Pemba à 

ENILS, uma parceria 

entre a ENH Logistics 

e a Orlean Invest Holding Limi-

ted, empresa que opera na Nigéria 

e Angola mas registada no Pana-

má, um paraíso fiscal na Amé-

rica Latina, criou um profundo 

mal-estar no seio de dois grupos 

económicos ligados a figuras de 

proa da Frelimo, nomeadamente 

a Cabo Delgado em Movimento 

(CDM, onde pontifica o General 

Alberto Chipande) e a Muyaka 

(do antigo presidente Joaquim 

Chissano), os quais estavam inte-

ressados no negócio. 

 

Segundo fontes do SAVANA, a 

subconcessão à ENILS foi de-

cidida em sede de Conselho de 

Ministros (sob indicação do Pre-

sidente Armando Guebuza), mas 

coube à Portos de Cabo Delgado 

(uma parceria às meias entre a 

ENH e os CFM, presidida pelo 

antigo ministro John Kachamila) 

dar a cara ao anúncio. 

A PCD foi criada em Dezembro 

de 2013 para desenvolver todo o 

suporte infra-estrutural necessá-

rio para o arranque das expor-

tações do gás do Rovuma, o que 

inclui a base logística de Pemba 

e o desenvolvimento de infra-

-estruturas portuárias em Palma. 

 O investimento global em infra-

-estruturas para que Moçam-

bique esteja em condições de 

exportar gás em 2020, incluindo 

as duas fábricas de LNG (Gás 

Natural Liquefeito), uma da 

Anadarko na zona do cabo de 

Afungi, distrito de Palma, e outra 

da ENI, que tem pressionado o 

Governo a estabelecer uma cen-

tral de produção off shore, ou seja 

no alto mar, é de USD20 bilhões 

(quase o dobro do Produto Inter-

no Bruto), segundo estimativas 

acordadas numa Conferência 

sobre o gás havida o ano passado 

em Maputo.

  Em termos resumidos, a PCD 

tem responsabilidades sobre a 

Base Logística de Pemba e sobre 

o Porto de Palma, cujo desenvol-

vimento são requisitos elementa-

res para que o primeiro carrega-

mento de gás seja feito em 2020, 

ano considerado agora limite 

para Moçambique tornar-se num 

verdadeiro actor do sector.  Ou 

seja, se a Anadarko e a Eni falha-

rem os primeiros carregamentos 

nesse ano, sérias questões serão 

colocadas sobre se o nosso país 

irá conseguir viabilizar o seu po-

tencial e atrair ao mesmo tempo 

investidores e compradores.

 A subconcessão à ENILS, apu-

rou o SAVANA depois de cruzar 

Guebuza refreia zanga de Chipande
Por Marcelo Mosse

várias fontes de informação em 

posse de dados privilegiados, foi 

decidida ao mais alto nível na 

hierarquia do Estado, embora 

as concessões deste tipo de ne-

gócios no quadro das chamadas 

parcerias público-privadas sejam 

emanadas por decreto, apresen-

tando a chancela do Conselho de 

Ministros. Só o facto de ter havi-

do uma intervenção ao mais alto 

nível é que explica que os grupos 

económicos de Chipande e Chis-

sano tenham sido preteridos.

  A decisão que beneficiou um 

grupo empresarial baseado na 

Nigéria ao invés de grupos mo-

çambicanos (que já haviam, aliás, 

encontrado parceiros com robus-

tez financeira) fez cair o caldo do 

caldeirão da disputa de fontes de 

acumulação no seio da elite polí-

tica moçambicana. 

Há três semanas, o SAVANA já 

havia dado conta de um cenário 

de ranger os dentes por essas 

bandas, com a redacção de uma 

carta de protesto por parte de 

todas as empresas envolvidas nos 

dois grupos, a qual acabou não 

sendo subscrita por indicação de 

Chipande e Raimundo Pachinu-

apa, outros macondes partidários 

da emporwement dos originários 

de Cabo Delgado com base nos 

negócios das extractivas. A carta 

devia ter seguido para Guebuza, 

que acabou recebendo protestos 

verbais de Chipande, que, con-

tam fontes do sector, espera agora 

que a CDM seja “integrada” nas 

oportunidades de negócio com 

base no gás do Rovuma.

Recorde-se Chipande foi um dos 

responsáveis pela indicação de 

Filipe Nyusi para candidato pre-

sidencial da Frelimo, embora Ar-

mando Guebuza seja quem mais 

vezes repete, em público, o nome 

do engenheiro maconde.  

Duas opções para arrefe-
cer Chipande
Como a estabilidade interna 

dentro da Frelimo depende de 

um equilíbrio na distribuição 

das oportunidades de renda, e 

Chipande terá ficado demasiado 

furioso com a sua exclusão (apa-

rentemente mais do que Chissa-

no), negociações estão em curso 

envolvendo os diversos players 

para se encontrar uma solução 

de acomodação, a qual passa por 

dois cenários.

O primeiro cenário obrigará a 

ENILS a abrir mão de 20 % das 

suas acções para serem distribuí-

das a moçambicanos, com desta-

que para a CBM e para a Muyaka, 

através de uma operação a ser ad-

ministrada pelo Banco Nacional 

de Investimento (BNI), dirigido 

pelo antigo governador do Banco 

de Moçambique, Adriano Ma-

leiane. Esta semana, em contacto 

com um representante da CDM, 

a fonte negou comentar se esta 

solução era satisfatória. 

Também procurámos ouvir o an-

tigo Ministro dos Negócios Es-

trangeiros, Leonardo Simão, que 

conduz os interesses empresariais 

de Chissano, mas em vão. Aliás, 

o tema parece ainda um tabu e 

mesmo entre políticos, empresá-

rios e burocratas moçambicanos 

que se movimentam no sector 

sente-se ainda muita resistên-

cia para se abordar uma matéria 

que, em 2014, poderia ser tratada 

como assunto de interesse de to-

dos os moçambicanos.

Embora se esteja ainda numa 

fase primária das negociações, 

ainda não há clareza sobre, se este 

primeiro cenário for aceite, como 

será o futuro modelo de negócios 

e onde é que os grupos nacionais 

se iriam capitalizar para partici-

parem num empreendimento que 

envolve avultadas somas. Outra 

questão que se tem colocado é se 

o actual sub-concessionário acei-

tará, sem reservas, que os termos 

da concessão sejam alterados.

O Plano Director do Centro de 

Serviços de Petróleo de Gás, de 

Pemba, como é tratada nos do-

cumentos oficiais a base logística, 

previa uma subconcessão de 30 

anos acrescida de um direito de 

preferência para 10 anos e outras 

condições especiais, incluindo 

a sua classificação como Zona 

Económica Especial, uma espé-

cie de micro paraíso fiscal.

  O segundo cenário na mesa 

passa pela integração dos grupos 

excluídos em Pemba, nas oportu-

nidades de negócios em Palma, 

onde se destaca o porto da vila, 

outra infra-estrutura concessio-

nada à PCD e um conjunto de 

infra-estruturas adjacentes. A 

PCD tem a concessão exclusiva 

de todo o desenvolvimento infra-

-estrutural em Palma, exceptuan-

do a área onde a Anadarko pre-

tende erguer a fábrica de LNG, 

cujo DUAT foi atribuído à ENH.

De acordo com fontes próxi-

mas das negociações, a CDM (a 

Muyaka também) terão acenado 

positivamente a esta “oferta”, mas 

o desenho da operação está tam-

bém numa fase muito primária, 

pois ela envolverá uma anuência 

das multinacionais produtoras 

que exigem prestadores de servi-

ços com provas dadas de pujança 

tecnológica. 

Um dos especialistas que ouvi-

mos argumentou que essas multi-

nacionais do sector têm torcido o 

nariz à ideia de um envolvimento 

de peso de grupos moçambica-

nos em empresas de logística no 

sector, alegadamente porque não 

têm dinheiro e know how, embo-

ra se saiba que tanto a Muyaka 

como a CDM têm formalmente 

identificados parceiros com mus-

culatura financeira e tecnológica 

reconhecidos e apresentados nos 

seus planos de negócios.

Aliás, a CDM havia se juntado 

a um parceiro de peso na arena 

mundial, a Norsea Group (que 

recebera garantias de financia-

mento do Norfund, braço finan-

ceiro do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da Noruega). A 

Norsea, elaborara um plano de 

negócios detalhado para a inter-

venção do grupo em Pemba, o 

qual foi posto de lado, alegada-

mente sem discussão, para depois 

se oferecer o negócio ao grupo 

nigeriano.

Um dos negócios mais apetecí-

veis na área de logística de hi-

drocarbonetos é a construção de 

facilidades para a distribuição de 

gás tanto nos portos de Pemba 

como em Palma, mas também o 

acesso ao produto para a alimen-

tação de pequenas unidades de 

geração de energia.

As próximas semanas serão cru-

ciais para as negociações e estu-

dos em curso, as quais ditarão de 

uma forma mais clara a geografia 
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General Alberto Chipande e o antigo presidente Joaquim Chissano, que estavam interessados no negócio
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Nos últimos meses, a ENI tem pressionado o Governo para que aprove o estabelecimento de uma 

plataforma off shore para gaseificação, numa opção considerada pela gigantesca italiana, de acor-

do com especialistas, como uma estratégia competitiva em face do seu concorrente americano, 

Anadarko. 

 “Estes dois gigantes operam um dos poços em comum, mas o furo da ENI está mais distante da costa que 

o da Anadarko. Por isso, para evitar disputas de precedência sobre quem carrega primeiro, a ENI pondera 

esta opção”, comentou uma das fontes. Como se sabe, desde a descoberta de gás no Rovuma, a equação 

estabelecida na mesa foi a de uma única fábrica, partilhada pelas duas, em terra.

Sobre este assunto, o vice-Ministro de Desenvolvimento da Itália, Carlo Callendo, encabeçando uma 

missão empresarial do seu país de visita a Maputo, disse nesta terça-feira ao SAVANA que, na opinião 

do governo italiano, Moçambique deve considerar a proposta da ENI. Callendo não disse que o Governo 

deve acolher aquela proposta, mas decidir tendo em conta que a ENI é um player gigante do sector à 

escala mundial. Em Moçambique, espera-se que o Governo tome a decisão mais correcta do ponto de 

vista do interesse nacional. M.M

O vice-Ministro italiano, Carlo Callendo, com o candidato da Frelimo às Presidenciais, Filipe Nyusi, e Mário  Rafaelli, 
antigo governante italiano com interesses nas extractivas de Moçambique: com a ENI como motora, políticos 

italianos fazem lobbies empresariais em Maputo. E Nyusi vai treinando habilidades nessa área.

Governo deve considerar 
proposta da ENI
-Carlo Callendo, vice-Ministro Italiano de Desenvolvimento, sobre a construção 
de uma fábrica de LNG no alto mar

Moçambique vai cres-

cer acima dos 8% 

neste e no próximo 

ano, mas as eleições 

presidenciais de Outubro e a de-

cisão final de investimento no 

sector do gás natural liquefeito 

serão cruciais para o futuro, diz a 

OCDE.

“Moçambique tem duas opor-

tunidades cruciais em 2014 para 

cimentar a sua estabilidade e as 

perspectivas de crescimento no fu-

turo”, escreve a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) num relató-

rio divulgado esta semana.

De acordo com o relatório so-

bre as Perspectivas Económicas 

Africanas (African Economic 

Outlook - AEO, no original em 

inglês), divulgado em Paris, “a pri-

meira é a execução suave e ordeira 

das eleições presidenciais de outu-

bro, e a segunda é a obtenção da 

decisão final de investimento da 

planta de LNG”.

A parte do documento referen-

te a Moçambique revela um país 

cheio de oportunidades, mas também 

de riscos: “A economia de Moçambique 

continuou a ser em 2013 uma das mais 

dinâmicas do continente africano, com 

uma taxa de crescimento de 7%, apesar 

das grandes inundações do primeiro 

trimestre e dos confrontos político-

-militares de baixa intensidade entre o 

Governo e o movimento da oposição”, 

escreve a OCDE.

Os períodos da organização com sede 

em Paris sublinham que “os principais 

motores do crescimento são o inves-

timento directo estrangeiro, focado 

principalmente no sector extractivo, e o 

aumento da despesa pública”.

A economia moçambicana, no entan-

to, “apresenta poucas transformações 

estruturais, dependendo principalmen-

te dos grandes projectos no alumínio, 

indústrias extractivas e sectores ener-

géticos” que, devido à sua natureza de 

capital intensivo, “não geram empregos 

suficientes para providenciarem opor-

tunidades bastantes para a população 

jovem”, que assim perpetua a escassez 

de mão-de-obra qualificada local, o que 

é agravado com a infra-estrutura defi-

ciente, que “prejudica seriamente a acti-

vidade económica e o desenvolvimento 

social”.

A aposta do Governo na criação e me-

lhoria das infra-estruturas levou a um 

“aumento do défice das contas públicas, 

ao passo que a estreita base de colecta 

fiscal limita o crescimento das receitas”.

Como a ajuda externa está a decair e o 

Governo tenta compensar aumentando 

os níveis da dívida pública para finan-

ciar as infra-estruturas, Moçambique 

está obrigado a garantir que os investi-

mentos públicos sejam economicamen-

te positivos, mas “a má utilização da 

dívida para financiar projectos pouco 

eficientes vai resultar em desequilíbrios 

a médio ou longo prazo”, alerta a 

OCDE.

“É crucial que a estabilidade polí-

tica seja mantida para o país con-

tinuar a atrair IDE que garante as 

infra-estruturas e o desenvolvi-

mento humano”, concluem, assim, 

os peritos da OCDE.          (Lusa)
 

OCDE considera eleições e gás natural 
cruciais para Moçambique
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dos interesses das elites políticas 

nos negócios adjacentes à pro-

dução de gás no Rovuma, no-

meadamente uma imagem mais 

definitiva sobre a partilha de ren-

das nos hidrocarbonetos entre os 

três homens mais poderosos da 

Frelimo (Guebuza, Chipande e 

Chissano).

Participação de nacionais 
e incentivos scais para 
estrangeiros 
Qualquer que seja o desfecho 

deste conflito, as coisas parecem 

mal paradas no que diz respeito 

à forma como os moçambicanos 

(sejam elites políticas ou não) vão 

participar nos negócios das ex-

tractivas.  

Apesar de a Confederação das 
Associações Económicas (CTA) 
estar empenhada numa acção de 
advocacia para que os negócios 
do gás apropriem o chamado do 
“conteúdo local”, a participação 
não está necessariamente garan-
tida. Algumas multinacionais 
são descritas como relutantes 
em facilitar a integração de gru-
pos moçambicanos nas porções 
mais rentáveis da cadeia de valor 
da indústria (mas também mais 
onerosas em termos de inves-
timento inicial), alegadamente 
porque as suas contribuições fis-
cais com o início da produção (só 
na tributação de ganhos de capi-

tal, o Estado conta arrecadar até 

ao final do ano pouco mais de 3 

biliões de USD, contando desde 

o início da tributação de mais-

-valias) e as acções de responsa-

bilidade social serem substanciais 

para Moçambique se colocar na 

rota do desenvolvimento. Ango-

la, Nigéria e Qatar são os úni-

cos exemplos onde as operações 

logísticas da área são feitas por 

operadores sem ligação umbilical 

aos produtores e não são tidos 

como os melhores exemplos.

E, no plano estatal, as decisões 

fulcrais estão a ser tomadas sem 

nenhuma transparência e, mais 

grave, sem uma visão e estratégia 

para moçambicanizar as oportu-

nidades, o que afasta para longe 

um cenário mais promissor em 

termos de incorporação do “con-

teúdo local”. 

A subconcessão da Base Logísti-

ca de Pemba a um grupo em que 

participa a Orlean, encabeçada 

por Gabriele Volpi, desnudou um 

conjunto de processos informais 

de negócio e concessão de negó-

cios públicos. Nos bastidores do 

sector estranha-se o facto de o 

Master Plan da Base Logística 

de Pemba (essencial para que os 

interessados ficassem a saber do 

perfil da concessão) ter sido de-

senhado contendo já referências 

ao centro logístico de Onne, na 

Nigéria, no qual a Orlean é um 

dos investidores. 

Um episódio romanesco tem sus-

citado igualmente muita indig-

nação: entre Outubro e Novem-

bro do ano passado, um boeing 

em voo charter veio a Maputo 

recolher burocratas, tecnocráti-

cas e alguns políticos para uma 

viagem guiada a um dos centros 

de operações da Orlean, na Ni-

géria. Semanas depois, o negócio 

da subconcessão estava decidido, 

com “contrapartidas de ouro” 

para vários dos presentes. O que 

não se sabe é que tipo de altera-

ções societárias foram feitas em 

Panamá, onde a Orlean está re-

gistada.
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O 
administrador distrital de 

Mossurize, na província 

de Manica, centro do país, 

decidiu, na quinta-feira 

da semana passada, remover pesso-

almente a bandeira do MDM que 

estava hasteada na delegação políti-

ca distrital daquela que é a terceira 

força política nacional, depois da 

Frelimo e da Renamo. 

A razão apontada pelo administra-

dor é única e resume-se no seguinte: 

o MDM não tem autorização para 

trabalhar no distrito de Mossurize. 

Tal autorização deve ser dada pelo 

próprio administrador alegadamente 

pelo facto de ser o distrito que deve 

organizar a arquitectura da vila de 

Mossurize. Ou seja, para o adminis-

trador, as sedes dos partidos devem 

estar numa zona claramente identi-

ficada. 

Efectivamente, com base nesta justi-

ficativa, o administrador distrital fez 

descer a bandeira do mastro. Além 

de fazer descer a bandeira, Gilber-

to Canheze decidiu levar consigo a  

bandeira do MDM directo para a 

administração distrital.

Entretanto, mostrando que estava 

decidido a não se deixar intimidar 

nem acatar ordens alegadamente 

ilegais, o MDM decidiu voltar, no 

dia seguinte (sexta-feira), a içar uma 

segunda bandeira.

Contudo, ao ver novamente a ban-

deira do MDM  a flutuar de novo 

no distrito, o primeiro secretário 

distrital da Frelimo em Mossurize, 

Manuel Titos, decidiu seguir as peu-

gadas do administrador e foi retirar 

a bandeira.

Segundo soube o SAVANA, tudo 

começou quando, há sensivelmen-

te uma semana, uma delegação do 

MDM ao nível distrital foi pedir 

resposta ao administrador em rela-

ção a uma carta remetida àquele di-

rigente pedindo um espaço (terreno) 

para a construção da sede do partido 

ao nível do distrito. Na ocasião, o 

administrador tentou dar a entender 

que não tinha recebido qualquer ex-

pediente de pedido de concessão de 

espaço a favor do MDM.

 Entretanto, exibindo a assinatura do 

expediente protocolar e cópia com 

carimbo e assinatura que indicava 

que efectivamente o pedido tinha 

dado entrada na administração do 

distrito, o administrador tentou ig-

norar a delegação do MDM. 

Vendo goradas as expectativas de 

ter a concessão de um terreno para a 

construção da sede, o MDM decidiu 

avançar com o plano “B” que foi o 

arrendamento de uma casa na vila, a 

um residente local.

Depois de um entendimento verbal 

e escrito com o proprietário da casa, 

o MDM fez questão de hastear a sua 

bandeira no local. 

Apercebendo-se da situação, o ad-

ministrador prometeu que no dia 

seguinte iria remover a bandeira do 

MDM, alegadamente pelo facto de 

o partido de Daviz Simango não ter 

tido autorização e, ao mesmo tempo, 

estar a pôr em causa a postura arqui-

tectónica da vila do distrito. Na ma-

nhã de quinta-feira, acompanhado 

de agentes da polícia e outros diri-

gentes do distrito, Gilberto Canheze 

foi à delegação do MDM e, com as 

suas próprias mãos, fez descer a ban-

deira e levou-a à administração. 

Ouvido pelo SAVANA na tarde 

desta quarta-feira, Gilberto Canhe-

ze considerou não ser de agrado o 

funcionamento de um partido po-

lítico numa determinada área ad-

ministrativa sem a autorização das 

autoridades locais.

“Eles (MDM) chegaram e arren-

daram uma casa cujo proprietário 

não tem DUAT (Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra) e içaram 

a bandeira, as coisas não devem ser 

assim”, justificou a sua atitude Gil-

berto Canheze, negando, no entanto, 

que a intenção era de impedir que o 

MDM exercesse a sua actividade 

política.

“Localmente temos terrenos para 

partidos políticos”, assegurou Ca-

nheze, adiantando que um reque-

rimento daquele partido será fa-

voravelmente respondido para a 

instalação da sua delegação.

Contudo, Canheze acusou o MDM 

de estar a procurar protagonismo 

político ao mediatizar o “diferendo”, 

sobre as bandeiras do partido naque-

le distrito.

Tentámos em vão contactar telefo-

nicamente o secretário distrital da 

Frelimo, Manuel Titos, cujo contac-

to permaneceu longamente fora da 

rede e/ou desligado. 

Recorde-se que semana passada 

o Tribunal Judicial do Distrito de 

Mandimba,  província do Niassa, 

condenou três cidadãos membros 

do partido Frelimo por terem van-

dalizado a sede do MDM. Os três, 

Jaime Murico, Gervásio Cauanhiua 

e Raimundo Murico, foram conde-

nados a uma pena de cinco meses 

de prisão. Os três argumentaram 

que agiram daquela forma pelo 

facto de este partido ter hasteado 

uma bandeira na sua sede, no po-

voado de Lussangazi, localidade 

de Meluluca, posto administrativo 

de Mitande, sem autorização das 

estruturas daquele ponto do país. 

O trio foi condenado na sequência 

de uma queixa do MDM remetida à 

Procuradoria Distrital.

Advogado intervém 
Nesta segunda-feira, uma brigada 

central de preparação de eleições 

do MDM escalou Mossurize, na 

companhia de um advogado que faz 

parte do gabinete jurisdicional do 

MDM. 

A busca de saídas para a resolução 

do caso, uma reunião que contou 

com a participação do administra-

dor distrital, procurador distrital, 

comandante distrital da PRM e o 

advogado do MDM teve lugar ainda 

na segunda-feira. Forçado a respei-

tar a lei, o administrador distrital 

acabou sentindo-se obrigado a ceder 

devolvendo a bandeira do MDM 

que voltou a ser hasteada no mesmo 

dia na delegação distrital. 

MAE condena
Em contacto com o SAVANA, o 

director Nacional de Administração 

Local, no Ministério da Adminis-

tração Estatal, Plácido Pereira, disse 

que apesar de ser de praxe as entida-

des apresentarem-se às autoridades 

do Estado em qualquer ponto do 

território nacional, nada autoriza o 

administrador a invadir a sede de um 

partido político e fazer descer ban-

deira dessa entidade política.

“Eu tenho dificuldades de comentar 

porque não conheço o processo. Mas 

se isso aconteceu penso que houve 

exagero por parte do administrador. 

Houve excesso de zelo por parte do 

administrador, frisou Plácido Perei-

ra.

Aliás, acrescentou, ao nível do distri-

to há instituições que podem fazer 

isso como é o caso da polícia, caso 

algum ilícito tenha acontecido. 

Por outro lado, o argumento do 

administrador segundo o qual, o 

MDM não se tinha apresentado no 

distrito cai por terra, sabido que uma 

carta já tinha sido remetida à admi-

nistração para a concessão de espaço. 

Entretanto, o fundamento de uma 

área para partidos pode ser expli-

cado, segundo Plácido Pereira, do 

ponto de vista de áreas residenciais, 

serviços e instituições. 

“Quer dizer, não há área específica 

para partidos, mas pode ser uma área 

para serviços, para habitação e para 

instituições” , explicou Pereira.

Cenário nacional
As dificuldades que os partidos po-

líticos da oposição têm estado a en-

frentar para se inserirem e desenvol-

verem livremente as suas actividades 

é um fenómeno que se verifica em 

todo o território nacional, mas o ce-

nário torna-se mais complicado em 

zonas afastadas dos centros urbanos. 

Ao nível dos distritos, postos admi-

nistrativos e localidades, os repre-

sentantes do Estado são os verda-

deiros “donos do território”, daí que 

a prática indica que a realização da 

maior parte das actividades deva an-

tes ser consultada a eles. 

Entretanto, em muitos casos, estes 

comportamentos não são necessaria-

mente desconhecimento da lei, mas 

acções deliberadas das autoridades 

locais no sentido de impedir a inser-

ção da oposição. Aliás, casos há em 

que estas atitudes são coordenadas 

entre o poder (partido no poder) e 

as autoridades do Estado. Até por-

que ao nível dos distritos há muitas 

dificuldades de fazer a destrinça ob-

jectiva entre o Estado e o partido no 

poder. 

*Com Redacção em Maputo

A 
agência Fitch Ratings manteve a no-

tação de risco de crédito de Moçam-

bique em “B+” com uma perspectiva 

(“outlook”) estável, de acordo com um 

comunicado divulgado sexta-feira passada.

A manutenção da notação de risco deriva do 

facto da economia de Moçambique apresentar 

um crescimento médio de 7%, “substancialmen-

te superior à média de 4,2% associada à notação 

B”, ao longo dos últimos cinco anos, bem como 

a existência de recursos minerais significativos, 

investimentos em infra-estruturas e “ambiente 

macro-económico favorável.”

A Fitch Ratings salientou ainda que as pressões 

inflacionistas atenuaram-se e que o país dispõe de 

uma moeda que se tem vindo a apreciar e uma 

“política monetária melhorada.”

No comunicado, a agência adiantou que a explo-

ração dos recursos minerais, tais como o carvão e 

o gás natural, vai permitir a continuação de um 

crescimento robusto, que se deverá situar próxi-

mo de 8% nos próximos três anos, com a entrada 

de cerca de 5 mil milhões de dólares por ano em 

investimento estrangeiro.”

A agência advertiu, no entanto, para os riscos as-

sociados aos atrasos na construção de infra-estru-

turas, queda dos preços das matérias-primas e um 

aumento da violência política.

Além disso, Moçambique está a apresentar em 

cada ano que passa défices orçamentais cada vez 

maiores, com 12,8% do PIB em 2014, contra 9% 

em 2013 e 5,2% em 2011, o que “levanta dúvidas 

quanto ao comprometimento do governo numa 

política orçamental prudente.” (macauhub/MZ)

Fitch Ratings mantém notação de risco 
de crédito de Moçambique em “B+”

Administrador local invade delegação do MDM e tira a bandeira do mastro

Intolerância política em alta em Mossurize
- Depois de os membros do MDM terem voltado a içar uma segunda bandeira, o primeiro secretário da Frelimo em Mossurize decidiu seguir as peu-
gadas do administrador e foi remover a bandeira, deixando claro, que não havia espaço para a oposição naquele distrito

Por André Catueira, em Manica
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Operação tira-bandeiras do MDM continua um pouco por todo o país
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O 
Presidente da Repú-

blica pode devolver 

o projecto de Lei de 

Revisão do Estatuto e 

Previdência Social dos Deputa-

dos ao Parlamento sem se dar a 

muito trabalho. Basta que ele re-

pare em duas coisas: i) o projecto 

da Assembleia da República não 

apresenta nenhuma fundamenta-

ção; ii) o projecto não apresenta 

nenhuma avaliação de impacto 

orçamental.

Sem estes dois elementos, disse 

ao SAVANA um reputado jurista 

que já passou pela Assembleia da 

República, o Presidente não terá 

muitos dados para ajuizar da per-

tinência de uma Lei que, para o 

deputado e presidente da 1ª co-

missão (Comissão dos Assuntos 

Constitucionais, Direitos Huma-

nos e Legalidade), Teodoro Waty, 

tem como objectivo conferir 

“dignidade” aos deputados.

O projecto, aprovado em Abril 

mas que tem sido alvo de forte 

contestação na opinião pública, 

terá um impacto tremendo sobre 

a despesa do Estado e, por isso, 

era de esperar que o Parlamen-

to apresentasse projecções a esse 

respeito.

Na semana passada, algumas 

organizações da sociedade civil 

produziram um documento onde 

comparam os salários dos nossos 

deputados  com os de outros paí-

ses e com custos de investimento 

nas áreas sociais em Moçambi-

que. 

As contas mostraram um cenário 

desolador. O documento foi pu-

blicado em vários órgãos de co-

municação social e deu conteúdo 

a uma marcha que juntou umas 

500 pessoas em Maputo. Mas 

o documento das ONGs ainda 

não foi oferecido ao Presidente 

da República. Benilde Nhalivilo, 

Directora do Forcom (Fórum de 

Rádios Comunitárias) e uma da 

caras do protesto, disse ao SAVA-

NA que o texto vai ser enviado à 

Presidência na semana que vem.

Eventualmente, Guebuza poderá 

usar esse documento para inspi-

rar a sua decisão. O problema é 

que ele tem em mãos um projecto 

de Lei, com origem também na 

AR, que propõe um novo regime 

de aposentação de antigos chefes 

de Estado (ele será um dos prin-

cipais beneficiários), com regalias 

igualmente vistas na opinião pú-

blica como excessivas e “imorais”.   

Aliás, o slogan da marcha dos 

activistas da sociedade civil era 

marcadamente contundente, 

classificando de “roubo legaliza-

do” as aprovações legais agora à 

espera de promulgação presiden-

cial.

Uma dúvida que se coloca agora 

é se Guebuza terá coragem para: 

Como Guebuza pode devolver as 
“mordomias” dos deputados ao Parlamento

i) aprovar as duas leis em contra-

mão a um movimento hostil da 

sociedade, em final de mandato 

e num contexto de baixos níveis 

de aprovação, a crer nos últimos 

resultados eleitorais; ii) aprovar a 

lei que lhe diz respeito e devolver 

a lei das mordomias dos deputa-

dos para que a AR reveja aspec-

tos de conteúdo e de processo, 

criando um mal estar entre os 

militantes da bancada da Frelimo 

em véspera de eleições previsi-

velmente muito disputadas; iii) 

devolver os dois projectos, pro-

vocando dúvidas no seio dos de-

putados e inquietações dentro da 

sua família por causa do alcance 

dos benefícios que a lei oferece 

aos entes sobrevivos. 

Seja como for, se Guebuza tomar 

a segunda opção, para além dos 

elementos de processo legislati-

vo indicados acima, o PR pode 

mandar a sua assessoria comparar 

as propostas de Previdência So-

cial do Deputado com o Sistema 

de Segurança Social aplicável aos 

trabalhos inscritos no INSS, uma 

linha de análise ainda não abor-

dada entre os círculos de opinião 

que têm debatido o tema. Esta 

comparação é de bradar aos céus.

De acordo com a Proposta de 

Previdência Social, “têm direito à 

pensão de sobrevivência, sucessi-

vamente os membros do agrega-

do familiar do Deputado da AR 

(…) nos termos seguintes:

a)       100% do valor de salá-

rio  base, se o deputado tiver di-

reito à aposentação.

b)   75% do valor de salário base, 

se o deputado tiver exercido dois 

mandatos e não tenha completa-

do 60 ou 55 anos de idade, con-

soante seja homem ou mulher, 

respectivamente.

c)    50% do valor de salário base, 

se o deputado tiver exercido 

apenas um mandato comple-

to.

d)   25% do valor de salário base, 

se o deputado não tenha 

completado o mandato com-

pleto”.

Por sua vez, e de acordo com o 

Sistema de Segurança Social, 

os trabalhadores têm direito 

a:

a)  Pensão de velhice correspon-

dente  a 40% da remuneração 

mensal média;

b) Pensão de invalidez, corres-

pondente a 60% da pensão de 

velhice, a qual o interessado 

teria direito se tivesse traba-

lhado até à idade de admissão 

à pensão de velhice.

Argumentos para Guebuza to-

mar uma decisão contrária ao 

actual ímpeto despesista e em 

defesa da equidade social não 

faltam.  Exemplos também não. 

Recorde-se, em 1997, o antigo 

presidente Joaquim Chissano de-

volveu à AR um projecto similar. 

Para tomar a decisão, Chissano 

ouviu a opinião pública, socor-

rendo-se também numa análise 

elaborada pelo falecido econo-

mista Rui Baltazar (filho) e de 

posições contundentes do jorna-

lista Carlos Cardoso. 

(Marcelo Mosse) 
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Com convicção inabalável, 

Jorge Khalau, o Coman-

dante Geral da Polícia da 

República de Moçambi-

que (PRM), abordou pela primei-

ra vez o fenómeno dos raptos que 

continuam a abalar a sociedade 

moçambicana.

Numa entrevista ao matutino No-

tícias, nesta segunda-feira, Khalau 

apontou o nome do recluso Nini 

Satar como o cérebro dos raptos 

e sentenciou: “..não está a ajudar a 

Polícia na identificação dos rapto-

res como alguma imprensa procu-

ra dar a entender...”.

Khalau, na referida entrevista, 

foi peremptório: “Nini é o patrão 

dos raptos”. Na mesma entrevista, 

conferiu ao mais famoso recluso 

do país, uma arte: “...A profissão 

de Nini é orientar o crime orga-

nizado” tendo sentenciado que “...

infelizmente (Nini Satar), vai ten-

tando enganar-nos dizendo que 

nada sabe ou tem estado a cola-

borar na identificação dos crimi-

nosos. É tudo mentira. Ele é que 

comanda os raptos. Grande parte 

dos raptores detidos aponta o seu 

nome”. Correspondência na posse 

do SAVANA expedida pelo ramo 

de investigação criminal da Polícia 

à direcção da BO sugere o contrá-

rio: que Nini Satar está a colaborar 

com as autoridades policiais. 

Das cartas da PIC a BO
De acordo com as cartas na posse 

do SAVANA, a Polícia de Inves-

tigação Criminal, em resposta a 

uma carta de Nini datada de 28 

de Dezembro desse ano, pelo pu-

nho e letra de Eugênio Balane, foi 

ordenada a sua “colaboração”, por 

aquele ter “...informação relevan-

tíssima de carácter confidencial de 

gestão restrita”. 

Nesse ofício, Balane ordena ac-

ções imediatas (NR: Colaboração 

de Nini Satar), que incluíam a “a)

entrevista imediata a Momade 

Assif Abdul Satar nas celas do 

comando da cidade; b) anotações 

exaustivas dos detalhes da infor-

mação; c) valorização das infor-

mações pela antecedência do co-

nhecimento que, coincidem com a 

detenção do suspeito,”(sic). 

Assina a carta Eugênio Balane, 

Superintendente Principal da 

Polícia, no dia 08 de Janeiro de 

2012. Mas para que as coisas fi-

cassem mais claras, a 19 de Março 

corrente, há sensivelmente dois 

meses, de acordo com a carta que 

publicamos, Eugénio Balane so-

licitou a direcção da Cadeia de 

Máxima Segurança (BO), para 

que “nos facilite a manter o con-

tacto permanente com o réu, para 

o bem das actividades da Institui-

ção Policial”(NR: o sublinhado é 

nosso). 

No sábado passado, um cidadão 

de nome Jamal Ayoob, de 17 anos, 

foi raptado. Até ao fecho desta 

edição, Jamal ainda estava no cati-

veiro. O jovem é filho de Momad 

Cartas da PIC à BO colocam Khalau em “xeque”
Por Luís Nhachote* 

Aiúba (NR: membros da família 

Ayoob Comercial, bastante co-

nhecida pela venda de brinquedos 

a preços de pechincha na capital), 

que foi regado de balas em plena 

cidade alta, a hora doze, quando 

saía de uma Mesquita, meses de-

pois de sair da BO, onde estivera 

detido depois de ter sido encon-

trado na posse de 18 milhões de 

randes em “cash” no Aeroporto 

Internacional de Matsapa, no vi-

zinho reino da Swazilândia. 

Pelo o que o SAVANA apurou, 

até esta terça-feira, os raptores 

ainda não tinham pedido nenhum 

resgate à família, apesar de terem 

estabelecido contacto telefónico 

com Faruk Ayoob, tio do menor.

*Jornalista freelancer Correspondência expedida pelo ramo de investigação criminal da Polícia à direção da BO, sugerem que Nini Satar está a 
colaborar com as autoridades policiais na questão dos raptos
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Uma disputa de terra, 

numa área destinada a 

um projecto turístico 

em Cafumpe, distrito 

de Gondola, província de Mani-

ca, entre dois nacionais, um com 

o título de uso e outro atrelado a 

práticas costumeiras, ambos di-

reitos defendidos pela lei de terra, 

está a gerar controvérsia, com a 

instituição de tutela, a Geografia 

e Cadastro local, a ignorar um 

despacho da Governadora Ana 

Comoana, que outorga a ocu-

pação da área e “pontapeia” uma 

sentença do tribunal, que tam-

bém decidiu a favor do primeiro, 

para executar uma desanexação da 

área em litígio, supostamente num 

“negócio sujo”.

Segundo apurou o SAVANA, Al-

berto Manuel requereu às autori-

dades de Gondola a ocupação de 

1.2 hectare da parcela de terra nº 

10G, em Agosto de 2011, no bair-

ro Nhaware, em Cafumpe, uma 

zona colonial onde os assimilados 

da Vila Pery (Chimoio) buscavam 

água para consumo.

Depois da consulta comunitária e 

a fixação do respectivo edital, cujo 

projecto tinha aval da população 

local, o cidadão iniciou a abertu-

ra do aceiro e a limpeza da área, 

entre ruínas de uma antiga coop-

erativa onde também funcionou 

a estatal MADEMO (Madeiras 

de Moçambique), devidamente 

identificada pelos técnicos dos 

Serviços Provinciais de Geografia 

e Cadastro (SPGC) de Manica, 

que conduziram a consulta. 

No entanto, dias depois, com a 

nota 627/SPGC/0.001, de Se-

tembro de 2011, assinado pelo re-

spectivo chefe dos serviços Lázaro 

Disputa de terra

-Instituição ignora despacho da governadora e pontapeia sentença do tribunal

Por André Catueira, em Manica

caso de avanço.

Recorrendo da decisão, em Mar-

ço de 2012, devido à demora na 

atribuição do DUAT, Alberto 

Manuel teve aval provisório da 

governadora de Manica, Ana Co-

moana, um ano depois, que o au-

torizava a ocupar a área, onde já 

havia implantado um fontenário 

público e corrente eléctrica, me-

diante o pagamento anual de 108 

meticais - contado a partir de 

2013 -, referente a taxa do DUAT, 

que posteriormente viria a ser 

atribuído.

Contudo, durante este período, 

um outro cidadão, Maya Gomes, 

cultivou milho por uma época e 

plantou várias fruteiras numa por-

ção da área ora atribuída a Alberto 

Manuel, regando as mesmas com 

a água do fontenário público, ale-

gando ser um espaço familiar.

O SAVANA deslocou-se ao lo-

cal tendo apurado, através do líder 

comunitário, António Quichine, 

que a área em disputa, onde es-

tão as fruteiras, era pertença da 

“amiga” do avó de Maya Gomes, 

já falecida, que sendo viúva prefe-

riu se juntar aos outros populares 

durante a criação das aldeias co-

munais. 

“Tendo eu DUAT considerei 

absurdo um outro cidadão vir 

colocar fruteiras na minha área, 

alegadamente adicionais a outras 

fruteiras familiares já no terreno, 

para depois negociar uma indem-

nização”, explicou ao SAVANA 

Alberto Manuel, que entrou na 

justiça para dirimir o litígio.

A 12 de Julho de 2013, a 1ª 

secção-civil do Tribunal Judicial 

da Província de Manica, através 

do respectivo juiz presidente, Fer-

nando Pantié, emitiu um despa-

cho, de providência cautelar, ao 

julgar procedente e justificada 

a queixa de Alberto Manuel, e 

impediu que Maya Gomes se in-

troduzisse ou praticasse qualquer 

acto na parcela de terra, ora em 

disputa, sem prévia autorização do 

titular, além deste se abster a im-

pedir a materialização do projecto 

turístico.

Para o despacho, o tribunal ba-

seou-se nos pressupostos da ex-

istência do direito invocado ou de 

um interesse legalmente protegido 

e fundado, receio de lesão grave e 

dificilmente inseparável.

O mesmo tribunal, no processo 

109/2013, após arrolar testemun-

has e o facto de Maya Gomes não 

ter deduzido oposição, em sen-

tença de 29 de Abril último julgou 

“procedente e aprovada a acção e 

declara o autor (Alberto Manuel) 

único titular do DUAT sobre a 

parcela nº 10G”, por considerar 

terem sido cumpridas formali-

dades para sua aquisição, e não ha-

ver outro direito de terceiros sobre 

o mesmo terreno.

“Mesmo com o despacho anterior 

da Governadora e agora a senten-

ça do tribunal, os SPGC através 

do respectivo chefe querem execu-

tar a desanexação da parte em lití-

gio, o que sugere haver um negó-

cio sujo”, acusou Alberto Manuel, 

para quem “agora Maya (Gomes) 

está a ser teleguiado, para depois 

se tirar dividendos”.

Culpas ao líder
Entretanto, em contacto com o 

SAVANA, o chefe dos SPGC de 

Manica, Lázaro Gumende, as-

segura ter havido falhas na con-

sulta comunitária, por o líder lo-

cal não ter reportado aos serviços 

a reclamação do edital por Maya 

Gomes.

“Dentro do prazo dos 30 dias, o 

senhor Maya Gomes terá rec-

lamado o edital, mas tal não foi 

reportado”, disse em entrevista ao 

SAVANA Lázaro Gumende, que 

até à data da atribuição do DUAT 

ao titular da área não havia sido 

formalizada a disputa.

Em causa estão 16 tangerineiras, 

cinco mangueiras e abacateiros e 

duas papaieiras, cujo custo de in-

demnização foi calculado aleato-

riamente no valor de 800 meticais 

cada, pelo dono das fruteiras, que 

estão na mesma área onde já havia 

se iniciado a fundação de quatro 

quartos do estabelecimento hotel-

eiro.

“Houve negociação entre as 

partes. No início, o senhor Maya 

Gomes pedia uma indemnização 

de seis mil meticais e agora o valor 

subiu para 24 mil meticais”, refe-

riu, adiantando ter tentado uma 

solução amigável, sem sucesso, en-

tre as partes.

Em nota a que o SAVANA teve 

acesso, datada de 12 de Maio úl-

timo, Lázaro Gumende sentencia 

que “o senhor Alberto Manuel 

deve indemnizar o Senhor Maya 

Gomes pelas suas benfeitorias 

querendo ou a Direcção Provin-

cial da Agricultura desanexar a 

área em conflito para salvaguardar 

os direitos ora reclamados”, at-

endendo que a matéria é versada 

ao abrigo da legislação específica 

(Lei 19/96 de 1 de Outubro - Lei 

de Terra).

“Dura lex, sed lex, vossa excelência 

(Alberto Manuel) deve respeitar a 

decisão tomada e não deve recor-

rer a instituições incompetentes 

(Tribunal) para resolver o assunto 

em razão da matéria. O assunto é 

do foro administrativo e não do 

foro litigioso”, escreve em nota 

Lázaro Gumende, que marca a 

data de 3 de Junho de 2014, para 

desanexar a área em conflito.

   

Líder nega culpa
Em entrevista ao jornal, António 

Quichine, líder comunitário 

de Nhaware, disse que na data 

da consulta comunitária Maya 

Gomes não se pronunciou con-

trário à ocupação da referida área, 

não entendendo o actual cenário 

de disputa, por terem sido cum-

pridos todos os trâmites.

“Naquela propriedade há ruínas 

que já serviam de esconderijo de 

malfeitores. Então um projecto na 

área seria benéfico para a comu-

nidade por acabar com a crimi-

nalidade. Esta ideia foi apoiada 

por próprio Maya (Gomes)”, disse 

António Quichine, que insiste em 

não perceber a origem do prob-

lema.

Na área, disse, um gigante quintal 

do acampamento do proprietário 

colonial de um pomar de 1800 

hectares, várias famílias abriram 

machambas com canteiros de 

batata-doce após o abandono da 

farma, quando o avô de Maya 

Gomes começou a frequentar a 

área.

Em Cafumpe, o SAVANA tentou 

em vão ouvir a versão de Maya 

Gomes.

Gumende, o SPGC emite a co-

municação da paralisação das ac-

tividades na referida área, até que 

seja emitido o título de autorização 

do Direito de Uso e Aprovei-

tamento de Terra (DUAT), além 

da aprovação da planta de con-

strução e o plano de exploração, 

pelas autoridades competentes, 

ameaçando a demolição das infra-

estruturas, sem compensação, em Alberto Manuel

Lázaro Gumende

António Quichine, líder comunitário

Área em disputa onde se vêem pequenas fruteiras entre o capim
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A 
embaixadora da Holanda, 

Frédérique de Man, mani-

festou indignação pela ac-

tual tensão político-militar 

que reina no país, lamentando o facto 

de 21 anos depois Moçambique estar 

à beira de mais uma guerra civil. 

Moçambique vive desde Abril de 

2013, a sua pior crise política e mili-

tar desde a assinatura do Acordo 

Geral de Paz em 1992, devido a 

sistemáticos confrontos entre as for-

ças governamentais e homens fiéis a 

Afonso Dhlakama, líder da Renamo.

“É lamentável que 21 anos depois 

Moçambique esteja à beira de uma 

guerra civil”, disse a diplomata ho-

landesa, última segunda-feira, na 

sede do Parlamento Juvenil, em 

Maputo, para onde foi convidada no 

âmbito das jornadas diplomáticas da 

Juventude organizadas por aquela 

organização juvenil dirigida por Sa-

lomão Muchanga.

As jornadas diplomáticas do Par-

lamento Juvenil, que irão decorrer 

até 25 de Junho próximo, têm em 

vista dar oportunidade aos jovens 

moçambicanos de dialogarem com o 

corpo diplomático acreditado no país 

para se inteirarem das áreas de actu-

ação dos países que cooperam com 

Moçambique. 

Na terça-feira, foi a vez da embaixa-

dora da Noruega, Mette Masst, que 

elogiou o facto de Moçambique 

ter “evoluído muito nos últimos 20 

anos”, mas lamentou a prevalência 

da pobreza na grande maioria da 

população, sobretudo, a que vive no 

campo.

“A riqueza podia ser melhor dis-

tribuída do que é agora. Há muitos 

desafios para melhorar a vida da 

grande maioria que vive no campo”, 

disse a diplomata norueguesa.

A luta contra a pobreza absoluta foi 

a principal bandeira agitada pelo 

Executivo de Armando Guebuza, 

durante os dez anos de mandato que 

terminam este ano com a eleição 

de um novo Governo em Outubro 

próximo.

Recursos minerais
Falando para uma plateia maioritari-

amente constituída por jovens, a em-

baixadora da Holanda lembrou que 

os recursos minerais têm sido sempre 

motivo de desavenças em vários país. 

“Por exemplo, no norte da Holanda 

há gás, mas as decisões vêm do cen-

tro do país, o que cria alguma preo-

cupação nos cidadãos, contudo te-

mos resolvido o problema através de 

constantes diálogos que temos man-

tido”, frisou a diplomata holandesa.

Frédérique de Man manifestou 

igualmente preocupação por aquilo 

que considerou de “alto nível de des-

informação” que existe na camada 

juvenil e apontou a qualidade do en-

sino como sendo o principal factor 

para o fenómeno.

“A educação é a base do desen-

volvimento de um país e o ensino 

primário deve ser o principal foco 

para esse facto”, frisou.

Lamentou ainda o facto de pou-

cos estudantes aderirem às bolsas 

de estudos oferecidos pelo seu país, 

apontando “a língua (inglês)” como a 

principal barreira.

Questionada sobre o estágio das 

relações entre Moçambique e Ho-

landa, Frédérique de Man assegurou 

“serem boas”.

Abordando acerca da área da saúde, 

que é uma das que a Holanda actua 

em Moçambique, Frédérique de Man 

diz que os casamentos e gravidezes 

precoces têm sido os causadores do 

abandono da educação e garante es-

tar a trabalhar com o Ministério da 

Saúde para combater este problema, 

assim como a desnutrição crónica, 

que causa a mortalidade infantil.

Em relação à violência eleitoral, que 

tem caracterizado os momentos elei-

torais em Moçambique, a diplomata 

afirma que é preciso apostar-se numa 

educação cívica forte dos cidadãos, 

pois não faz sentido que “uma festa 

termine em tragédias”.

No que tange à promoção dos Di-

reitos Humanos, a diplomata referiu 

que “Moçambique tem boas leis” e 

destaca a “não criminalização da ho-

mossexualidade”, mas chama aten-

ção ao facto da “não aplicação efec-

tiva das mesmas”.

De Man afirma que para um desen-

volvimento inclusivo é preciso que 

a mulher seja integrada plenamente 

e aponta “o difícil acesso ao crédito 

bancário para as mulheres, principal-

mente as do ramo informal”, como 

um dos factores de exclusão.

A diplomata congratula a Sociedade 

Civil pelo seu trabalho e afirma: 

“fiquei contente com a atitude de 

pressionar a Assembleia da Repúbli-

ca a retirar alguns artigos referentes 

ao Código Penal em revisão”.

Como desafios, Frédérique de Man 

diz que “o desenvolvimento susten-

tável e integrado, a luta contra cor-

rupção” constituem os grandes desa-

fios para o nosso país.

De Man aponta a corrupção como o 

principal entrave do desenvolvimen-

to, principalmente pelo facto de uma 

boa parte do dinheiro do Estado não 

estar no Sistema de Administração 

Financeira do Estado (SISTAFE) o 

que não permite melhor controlo da 

aplicação desses fundos.

Embaixadora holandesa indignada com 
a actual tensão político-militar
Por Abílio Maolela

Embaixadora da Holanda, 
Frédérique de Man
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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 de-
sejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem 
é realizado. 

Pretende fazer uma pesquisa sobre Pesquisa sobre os de-
terminantes para o acesso e uso das casas de espera na 
Província de Zambézia, pelo que convidamos a empre-
sas vocacionadas na área de pesquisa a submeter pro-
postas

Os Termos de Referência detalhados estão disponíveis 
na recepção do UNFPA ou no site www.ungm.org ou 
www.mz.one.un.org até  día 2 de Junho de 2014. As em-

-
rado, indicado o período de conclusão do trabalho e ou-
tros termos e condições para o endereço abaixo indicado 
até 10h00 de Segunda-Feira 9 de Junho de 2014. O UN-
FPA reserva-se ao direito de aceitar ou rejeitar parte ou 
todas as propostas sem necessidade de apresentar qual-

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

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A PESQUISA 
SOBRE OS DETERMINANTES PARA O ACESSO E 
USO DAS CASAS DE ESPERA NA PROVÍNCIA DE 

ZAMBÉZIA.

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

UNFPA would like to invite research companies to 
submit proposal for Research on access and utilization 
determinants of Maternity Waiting Homes in Zambé-
zia Province.

Detailed Terms of Reference are available at the UNFPA 

organizations are requested to submit their technical 

work completion time and other terms and condi-
tions to the following address by 10h00 of Monday 9 
June 2014.  UNFPA reserves the rights to accept and 
reject any or whole bids without assigning any reasons 
thereof.
.

The UNFPA Representative
UNFPA, (United Nations Population Fund)
Av. Julius Nyerere 1419, Maputo

REQUEST FOR PROPOSAL FOR RESEARCH ON AC-

CESS AND UTILIZATION OF MATERNITY WAITING 

HOMES IN ZAMBEZIA PROVINCE

CONVITE
A Associação Moçambicana de Jornalismo Judiciário (AMJJ), em parceria 
com o Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragrança (CESAB) e o Centro 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (CEC), serve-se da presente 
para convidar jornalistas, representantes das instituições da justiça, das or-
ganizações da sociedade civil, docentes, estudantes e público interessado 
a participarem no Iº SEMINÁRIO SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO 
NA JUSTIÇA, a ter lugar no próximo dia 27 de Maio de 2014 pelas 08h00, 
na Procuradoria-Geral da República (PGR), Sala de Conferências Armando 
Emílio Guebuza. No evento, serão apresentados e discutidos vários temas, 
entre os quais “O Lugar do Direito à Informação em Direitos Humanos” 
(Dr. Custódio Duma, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Huma-
nos), “Os Mecanismos Legais de Acesso à Informação na Justiça: Algumas 
Particularidades” (Dr. Ericino de Salema, Director do Programa de Acesso à 
Informação da IBIS), “A Revisão do Código Penal e o Jornalismo” (José Pa-
laço, Vice Relator da CACDHL da AR), “A Assessoria de Imprensa na PRM, 
PGR e TS” (Dr. Taibo Mocubora, PGR-Adjunto), “Jornalismo e Comunica-
ção na Justiça Brasileira” (Ricardo Fontes Mendes, Especialista de Media 
da IREX Moçambique). 

Maputo, 20 de Maio de 2014

O Director Executivo da AMJJ
________________________________

Armando Nenane – Jornalista
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1. A vitória de Narendra 

Modi e dos nacionalistas 

hindus do Bharatiya Ja-

nata Party (BJP, Partido 

do Povo Indiano) marca o fim de 

uma era. A vitória estava anunciada. 

A surpresa é a sua dimensão. De-

sabou o Partido do Congresso, que 

liderou a independência da Índia, 

moldou as instituições e governou 

quase sempre. Só este facto permite 

falar em “ruptura histórica”. Abre-

-se também uma situação inédita 

desde os tempos da antiga hege-

monia do Congresso: a oposição 

parece inexistente.

A avalancha que leva Modi ao 

poder suscita inquietações nas mi-

norias religiosas — muçulmanos e 

cristãos — e entre os liberais secu-

lares que temem a “hinduização” 

da “maior democracia do mundo” e 

uma deriva autoritária. Em Março, 

o historiador Ramachandra Guha, 

impenitente crítico de Modi, avi-

sou os intelectuais que falavam na 

ameaça de um fascismo hindu: “É 

sucumbir a um infeliz e prematuro 

alarmismo. A democracia sobrevi-

verá.”

2. O BJP esteve no poder entre 

1988 e 2004 e não aconteceu ne-

Sonia Gandhi e o filho, 

Rahul, ofereceram a sua de-

missão da direcção do Par-

tido do Congresso da Índia, 

que sofreu uma monumental derrota 

nas legislativas, e que se reuniu em 

Nova Deli para discutir o que fazer. 

Mas a comissão directiva do partido 

recusou a demissão unanimemente.

Foi adoptada uma resolução que 

autoriza Sonia Gandhi, a viúva ita-

liana do ex-primeiro-ministro Rajiv 

Gandhi, a tomar medidas para fazer 

grandes alterações no partido que, 

desde a independência da Índia, em 

1947, tem dominado a política in-

diana.

O Congresso só não esteve no poder 

cerca de década e meia e sempre foi 

liderado pela família dinastia funda-

da por Nehru e continuada pela sua 

filha Indira e pelo seu neto Rajiv (fo-

ram todos primeiros-ministros e os 

dois últimos assassinados). O partido 

é, neste momento, liderado por So-

nia e pelo filho, que foi o director de 

campanha e que já se responsabilizou 

pela derrota — ainda assim, Sonia e 

Rahul foram eleitos deputados pelas 

suas circunscrições.

Mas os eleitores, cansados da cor-

rupção, dos elevados preços dos bens 

essenciais e da subida do desemprego 

castigaram a formação e a dinastia. 

Nas eleições, ganhas por maioria 

absoluta pelo nacionalista hindu Na-

renda Modi, o Congresso foi cilin-

A 
campanha de Narendra Modi 

apostou em dois grandes te-

mas: economia e dinastia. 

Quem é este homem de 63 

anos que os analistas vêem como a figura 

mais fracturante da Índia? 100 milhões 

de pessoas votaram pela primeira vez. 

Mais de metade do 1,2 mil milhões de 

indianos tem menos de 25 anos.

Imran Masood, candidato do Partido 

do Congresso ao Parlamento indiano, 

foi preso há três semanas. Há meses, e 

em público, ameaçara cortar Narendra 

Modi “em pedaços”. À frente do juiz 

que o mandou agora para a prisão 14 

dias, insistiu em não pedir desculpa, e 

em frente aos jornalistas declarou não 

lamentar ou sentir remorsos por desejar 

tanto mal ao homem que as sondagens 

dizem ir ser o próximo primeiro-minis-

tro da Índia.

Seis meses depois, a frase de Masood 

ecoou no Uttar Pradesh, o seu estado, 

e na nação, arrastando para a polémica 

o candidato do Congresso à chefia do 

Governo, Rahul Gandhi, que cancelou 

um comício marcado para uma grande 

cidade do importante estado indiano.

Não foi o primeiro comício que o her-

deiro de Jawaharlal Nehru, o primeiro 

primeiro-ministro da Índia indepen-

dente, e de Indira Gandhi, desmarcou 

por causa de coisas que andam a dizer 

os homens do Congresso. E à medida 

que as eleições se aproximavam — co-

meçaram a 7 de Abril e terminam a 12 

de Maio —, foram soltando frases mais 

radicais e prejudiciais. Dias antes da 

votação, uma outra destacada figura do 

partido, Shared Pawar, que é ministro 

dos Sindicatos, disse aos apoiantes para 

votarem duas vezes, aproveitando que, 

nestas eleições, as mesas de voto em cada 

nhuma catástrofe. O primeiro-ministro 

de então, A. B. Vajpayee, pertencia à ala 

“moderada” do partido e estava amarrado 

numa coligação heterogénea. Ao contrá-

rio, Modi tem uma maioria absoluta e um 

perfil controverso. Fez carreira na “milícia” 

hinduísta Corpo Nacional de Voluntários 

(RSS), vanguarda do nacionalismo hindu 

desde os anos 1920. Depois, o nome de 

Modi está associado aos confrontos inter-

-religiosos e massacres ocorridos em 2002 

quando governava o estado de Gujarat. 

Foi ilibado pelo Supremo Tribunal mas os 

seus críticos replicam: “Falta de provas é 

uma coisa, inocência é outra.”

O fascismo é um fenómeno europeu e 

a prioridade do RSS não é conquistar o 

poder, sublinha o indianista Christophe 

Jaffrelot. Quer modelar a sociedade se-

gundo os valores e símbolos hindus, iden-

tificar Índia e hinduísmo: é a ideologia da 

hinduidade (Hindutva). As outras religi-

ões teriam liberdade no foro privado, na 

mesquita ou na igreja, mas o espaço pú-

blico seria exclusivo do hinduísmo e seus 

símbolos.

O BJP tem no seu programa uma parte 

destas reivindicações, como o Código 

Civil Uniforme que retiraria aos muçul-

manos a aplicação de um direito próprio 

— designadamente em matéria de famí-

lia — com base na sharia (lei islâmica). A 

Hindutva visa desmantelar o modelo se-

cularista indiano, muito mais próximo do 

multiculturalismo do que do laicismo. Po-

deria desembocar na expressão de Jaffre-

lot, numa espécie de “democracia étnica”.

Curiosamente, durante a campanha, Modi 

evitou o tema da Hindutva e nunca usou 

a palavra. Deixou esse trabalho para o seu 

“braço direito”, Amit Shah, no estado do 

Uttar Pradesh. Duplicidade? Interroga-se 

o jornalista britânico Edward Luce: será 

Modi “um Dr Jekyll e Mr Hyde indiano”?

3. Há uma questão prévia: porque vota-

ram os indianos maciçamente em Modi? 

Primeiro, ele deu “um horizonte de espe-

rança” e centrou a campanha na economia 

e no desenvolvimento. Foi impressionante 

o contraste entre a sua “energia” e a “ato-

nia” do discurso do Congresso, sublinham 

os analistas. A Índia conheceu um perío-

do de espectacular crescimento económi-

co e uma travagem nos últimos dois anos. 

As expectativas das jovens classes médias 

são elevadíssimas. A travagem deu lugar à 

frustração e à denúncia da corrupção ge-

neralizada: o Congresso era o alvo.

Modi seduziu as classes médias urbanas 

com o seu discurso contra a corrupção e 

com a sua imagem de “administrador”, 

mas também pobres que antes votavam 

no Congresso. Não falou no combate à 

desigualdade social mas na aceleração da 

mobilidade social. Recebeu o apoio 

dos meios de negócios, graças à sua 

política liberal e de atracção de inves-

timentos no Gujarat. A Bolsa entrou 

em euforia mal surgiram as sondagens 

à boca das urnas. Muitos vêem nele 

um “Thatcher indiano”. Promete uma 

política externa guiada pelos interes-

ses económicos da Índia. E também a 

afirmação da potência indiana: citan-

do a política do governo de Vajpayee 

quer o “equilíbrio entre força e paz”.

No dispositivo de sedução de Modi 

pesa também a imagem que de si 

construiu: um homem rico mas nas-

cido numa casta baixa, um homem 

novo não corrompido pelos corredores 

do poder de Nova Deli, um homem 

com autoridade — o apelo à discipli-

na está a crescer na Índia. Convenceu 

os eleitores de que era a solução para 

o crescimento da Índia. Foi o que o 

Congresso não soube fazer.

Resume o influente jornalista Swapan 

Dasgupta, que colaborou na campa-

nha de Modi: “O contexto de hoje 

na Índia é o sentimento de declínio 

da economia, de deriva, de frustração 

pessoal. Modi escolheu directamente 

a economia e não falou de coisas abs-

tractas como a ideia de India.”

 *jornalista

zona não estão todas abertas no mesmo 

dia. Num dia, votam na urna que estiver 

aberta — explicou Pawar num comício 

em Mumbai —, no outro, vão a outra.

É sintomático do estado a que chegou 

o Partido do Congresso que seja por aí 

que se comece um texto sobre Narendra 

Modi. Modi é o candidato de 63 anos 

do Bharatiya Janata Party (BJP), o parti-

do nacionalista hindu, de centro-direita. 

As sondagens e as percepções dão-lhe a 

vitória nas legislativas. Rahul Gandhi, 

que tem 43 anos, é o vice-presidente do 

Congresso, de centro-esquerda, que os 

números e as análises dizem poder sair 

humilhado desta votação. De um lado, 

está um partido que dá uma ideia de 

unidade para o exterior — a campanha 

de Modi esteve nas páginas dos jornais 

da Índia, dos tabloides aos de referência. 

Do outro lado, há ruído — são tantas as 

vozes, tantas as polémicas, que Gandhi 

quase desapareceu.

A política do BJP “baseia-se num só ho-

mem”, disse o actual primeiro-ministro, 

Manmohan Singh. Queria dizer que o 

seu partido é pluralista na ideologia e 

colegial nas decisões, mas o eco transfor-

mou as palavras de Singh num elogio ao 

adversário — à frente de um Congresso 

cuja desagregação se espalhou no país, o 

BJP é a imagem da ordem.

Numa frase, Singh resumiu como cada 

um dos campos avançou para uma guer-

ra eleitoral que os analistas dizem ser a 

maior desde a independência da União 

Indiana, em 1947 — os homens do 

Congresso não são os homens de Rahul 

Gandhi, mas os homens do nacionalis-

mo hindu são o exército de Modi.

Uma criança reservada 
Metódico, organizado, disciplinado. As-

sim é Narendra Modi, uma pessoa com 

uma só dimensão porque, como ele mes-

mo já explicou, não se desdobra numa 

vida privada e numa vida pública. Quan-

do era uma criança pobre em Vadnagar 

(Gujarat), queria ser sahdu, o monge que 

faz o caminho da penitência e da auste-

ridade até à iluminação. Não foi, mas é 

como se fosse.

Narendra Damodardas Modi nasceu na 

Índia das castas e a sua, a ghanci, estava 

nos escalões mais baixos. A biografia ofi-

cial conta que não se destacou na escola 

e que era uma criança muito reservada 

que sonhava com a meditação e a ora-

ção — um dia fugiu de casa e acabou 

num mosteiro nos Himalaias, onde es-

teve alguns meses mas não se integrou. 

Ao voltar à sua terra, foi vender chá aos 

passageiros da estação de comboios de 

Vadnagar. “Esta é uma eleição onde há 

um vendedor de chá da oposição e todos 

querem derrotá-lo”, disse num comício 

em que o tema foi a pobreza.

Quando tinha dez anos — entrava-se na 

tumultuosa década de 1960, de batalhas 

ideológicas, crise económica e convul-

sões sociais —, Modi começou a assis-

tir às reuniões matinais da Rashtriya 

Swayamsevak Sangh (RSS, Organiza-

ção Voluntária Nacional), o disciplinado 

e radical grupo de direita nacionalista 

hindu que estava em guerra pela pre-

servação das tradições e da religião. Nos 

motins entre hindus e muçulmanos de 

Gujarat em 1969 — desde a separação 

da Índia e do Paquistão em 1947 que 

não tinha havido uma vaga de violência 

religiosa tão grande —, morreram 600 

pessoas.

Junto dos radicais hindus, Modi sorveu a 

ideologia, aprendeu a disciplina e encon-

trou um modo de vida que lhe permitia 

viver como um monge mas ter uma vida 

“lá fora”.

Não tenho família, por isso 
não tenho ninguém a quem 
bene ciar  - Narendra Modi 
Ao tornar-se candidato à chefia do 

Governo, os jornalistas indianos foram 

à procura da vida privada de Narendra 

Modi e surpreenderam-se — não exis-

te. Quando era rapaz, e como era regra, 

casou com a rapariga que o pai escolheu, 

mas não viveu com ela. “Não tenho fa-

mília, por isso não tenho ninguém a 

quem beneficiar”, disse num comício 

em que escolheu falar da corrupção que 

mina o Governo e parece ser endémica 

no Congresso. Modi, que escreve poe-

mas nos tempos livres, explica a impren-

sa indiana, tem uma admiração e um 

amor profundos pela mãe e esforça-se 

para encontrar tempo para estar com ela.

Quando acabou a escola — há dúvidas 

sobre até que ano foi, há quem fale na 

universidade, mas o tema é opaco —, 

Modi decidiu dedicar-se a tempo inteiro 

ao RSS. As regras de vida e a visão da 

Índia dos nacionalistas hindus faziam 

sentido para o rapaz que se comprome-

teu com o activismo, o celibato e o ve-

getarianismo. Também não fuma nem 

bebe. Não sai de casa sem estar impeca-

velmente barbeado, penteado e vestido, 

e embora pareça ter gostos modestos 

manda fazer a roupa na loja mais cara de 

Gujarat, a Jade Blue. O jornal The Times 

of India revelou outro segredo: gosta de 

ter uma rede entre si e os apoiantes nos 

comícios porque tem medo que lhe ati-

rem objectos, sobretudo sapatos; Modi, 

diz o jornal, tem pânico de ser humilha-

do em público. 

A gestão de Modi
No RSS, o primeiro trabalho de Naren-

dra Modi foi varrer salas. Manteve-se 

fiel quando o polémico grupo entrou na 

clandestinidade — foi proibido três ve-

zes; em 1948, quando Mahatma Gandhi 

foi assassinado por um hindu radical; na 

Emergência, os 21 meses entre 1975 e 

77 em que Indira Gandhi suspendeu a 

democracia e governou por decreto; em 

1992, depois da destruição da mesquita 

de Babri, em Ayodhya. Nesse ano, uma 

manifestação perto da mesquita dispu-

tada por hindus e muçulmanos — e mo-

tivo de conflitos constantes, os primeiros 

registados datam de meados do século 

XIX — uma manifestação degenerou 

em violência e na destruição do templo; 

150 mil pessoas envolveram-se nos mo-

tins que alastraram às grandes cidades 

como Nova Deli e Mumbai. Morreram 

pelo menos duas mil pessoas.

Mas em 1992 já Modi se transferira para 

o BJP, o partido mais próximo do RSS, 

mas com um modelo de organização e 

um objectivo que serviam melhor as 

convicções e os seus novos horizontes.

O partido, nascido na década de 1980 e 

herdeiro da formação nacionalista criada 

nos anos 1950 para contrariar a viragem 

secular do Congresso (que dominava a 

vida política desde a independência), 

aliava elementos que agradavam a Modi 

(e desagradavam ao RSS): uma visão 

social-democrata de governação (por 

oposição ao socialismo que Nehru lega-

ra ao Congresso), uma aposta forte na 

economia neoliberal e na globalização, 

uma política externa agressiva para im-

por a Índia como uma verdadeira grande 

potência regional. 

Se foi no RSS que Modi se começou a 

destacar e a revelar uma personalidade 

combativa e opinativa, no BJP deu nas 

vistas como organizador e mobilizador. 

Com uma vida recente, o BJP corria o 

risco de desaparecer do espectro político 

nacional e, dizem os biógrafos, a gestão 

de Modi foi crucial para a sobrevivência 

e coesão da formação divida em várias 

facções que Modi soube controlar. Em 

1998, já é secretário-geral e pouco de-

pois é nomeado secretário nacional. 

Narendra Modi está a um passo de 

chegar à liderança da sua terra natal, 

Gujarat, e sonha construir ali, em mi-

crocosmos, o que quer para o futuro da 

Índia. Não terá de esperar muito tempo. 

Está-se em 2001 e um violento terramo-

to mata 20 mil pessoas, deixa quase 200 

mil feridas e destrói 400 casas. O chefe, 

um nacionalista hindu, é acusado de len-

tidão na resposta ao desastre e é afastado. 

Modi é o substituto — chegou à chefia 

do governo estadual há 12 anos e não 

mais de lá saiu, vencedor incontestado 

de todas as eleições.

Quando foi escolhido candidato a pri-

meiro-ministro pelo partido — outra 

grande diferença de organização em 

relação ao Congresso, que não tem um 

candidato oficial; Rahul Gandhi é ape-

nas o vice-presidente e director de cam-

panha —, Modi pôs Gujarat no centro 

da sua campanha. É o segundo estado 

mais industrializado da Índia, uma das 

regiões economicamente mais dinâmi-

cas.

“Se tivéssemos um Modi a dirigir o país 

em vez da gente que temos tido, não te-

ríamos sofrido o que sofremos na última 

década e eu e toda a gente estaríamos 

bem melhor”, disse ao jornal britânico 

The Guardian um industrial e hoteleiro 

do estado nordestino do Punjab.

A maior economia do mundo
Para os apoiantes, Modi é tão eficiente 

que há quem chame ao seu modelo de 

gestão Modinomics. Verdade ou mito, a 

economia-Modi apela a uma fatia mui-

to importante de um eleitorado de 800 

milhões de pessoas. Mais de metade do 

1,2 mil milhões de indianos tem menos 

de 25 anos e cem milhões de pessoas vão 

poder votar pela primeira vez.

A eleição tem lugar num momento difí-

cil para a economia nacional, que está no 

pior momento desde o arranque do seu 

grande crescimento na década de 1980 

— há anos que não sobe acima dos 5% 

ao ano. A criação de empregos encolheu, 

os grandes projectos de construção pa-

raram e ao olharem para o Gujarat que 

Modi lhes mostrou os eleitores sonha-

ram. “Quero que a Índia se torne a maior 

economia do mundo. Quero que o meu 

país esteja no topo”, disse à Reuters Sha-

mim, uma estudante universitária de 20 

anos do Bihar, um dos estados no centro 

do hinduísmo e um dos mais pobres da 

Índia. “Se tivermos o líder certo, um lí-

der forte, poderemos chegar lá, e esse dia 

pode não estar longe.

Os apoiantes defendem a folha de servi-

ço de Narendra Modi, que nos comícios 

fala ao país nos seus sucessos, em tornar 

toda a Índia tão dinâmica como Guja-

rat e tão poderosa como nunca foi — a 

política externa vai mudar, disse, pro-

metendo enfrentar a China em pé de 

igualdade e ser forte perante o Paquistão 

nas disputas territoriais que sobraram da 

divisão (Caxemira, por exemplo).

O estado tem mantido um bom cres-

cimento económico, acima da média 

nacional (6,8% contra os 4,8   nacio-

nais). As empresas estrangeiras querem 

instalar-se lá — Modi baixou os impos-

tos para as empresas e para os habitan-

tes —, os projectos de obras públicas 

multiplicam-se, as exportações crescem 

a um ritmo também superior ao do total 

do país. “Modi” — diz um empresário 

de media de Nova Deli — “é o único 

homem capaz de tirar a Índia do buraco 

em que está”.

Nos últimos dez anos, em que a Índia 

foi governada pelo Congresso, a econo-

mia desacelerou, a inflação cresceu, os 

escândalos de corrupção empilharam-se, 

o país perdeu projecção na arena geopo-

lítica. “Há uma percepção no país de que 

o governo liderado pelo Congresso da-

nificou a Índia de muitas formas”, expli-

ca à Revista 2 Sumantra Bose, professor 

de Política Internacional Comparativa 

da London School of Economics. Em 

contraste, nem um único opositor pôde 

acusar o candidato nacionalista de ter 

beneficiado alguém, de ter enriquecido 

na política, de se ter desviado da ética de 

comportamento que apregoa nos comí-

cios. Tudo o que podem fazer — e que 

tem sido pouco usado na campanha — é 

desmontar a retórica do sucesso do can-

didato.

Sim, Gujarat tem uma excelente presta-

ção económica. Mas já tinha na década 

de 1980, muito antes de ser governada 

por Modi. Sim, Gujarat está entre as 

regiões que mais crescem na Índia. Mas 

também Mahrashtra e Haryana, só que 

ninguém fala deles, como refere a revista 

Economist. Amartya Sen, o economista 

indiano que ganhou um Prémio Nobel, 

diz mesmo que os progressos económi-

cos e sociais do Gujarat são “pobres”.

 
Os temas da campanha
Para cada grupo de eleitores, Modi tem 

um discurso e uma mensagem. Nos úl-

timos dez anos de governação do Con-

gresso, a percentagem de população po-

bre diminuiu, a taxa de literacia subiu, há 

mais casas com electricidade, a rede de 

esgotos aumentou, a água potável chega 

a mais gente. Mas não chega, diz Modi. 

“Têm electricidade 24 horas por dia? Se 

os vossos filhos têm um teste podem li-

gar a luz para eles estudarem? As vossas 

mães e os vossos irmãos sentem-se segu-

ros?”, foi perguntando Modi nas zonas 

mais pobres da Índia.

Gujarat também é um epicentro da vio-

lência latente entre hindus e muçulma-

nos. É o tema complicado da carreira de 

Narendra Modi e foi nele que os adver-

sários centraram os ataques.  

Na manhã de 27 de Fevereiro de 2002, 

o expresso que ligava Ayodhya a Ah-

medabad foi parado perto da estação de 

Godhra. Muitos dos passageiros eram 

hindus que regressavam de Ayodhya, de 

uma cerimónia religiosa. Não se sabe ao 

certo em que circunstâncias, quatro car-

ruagens foram incendiadas e 59 pessoas 

morreram queimadas — 25 mulheres, 

nove homens, 25 crianças. 

A seguir ao ataque, o Vishva Hindu 

Parishad (VHP) marcou uma greve-

-protesto que se adivinhava ir degenerar 

em violência contra a população muçul-

mana. O governo estadual não tentou 

impedir a greve e tão pouco agiu para 

travar os primeiros confrontos. 

Os números oficiais dizem que 790 mu-

çulmanos e 254 hindus morreram, mas 

outras fontes falam em dois mil mu-

çulmanos mortos e referem-se ao caso 

como o progrom de Gujarat — violên-

cia programada e organizada para matar 

uma população. Acusam Modi, que ao 

dizer que “terroristas” tinham atacado o 

comboio, abriu espaço à interpretação 

de que a violência que se seguiu foi uma 

resposta adequada. A entrada de Modi 

nos Estados Unidos e na União Euro-

peia esteve vedada por causa do massa-

cre de Gujarat. Mas o chefe do governo 

estadual foi ilibado de responsabilidades 

pelo tribunal que julgou o caso. 

Nos últimos dias de campanha, Sonia 

Gandhi, mãe de Rahul e presidente do 

Congresso, quis reavivar o debate da 

religião. Modi, disse, citada pelo Hin-

dustan Times, personifica a “política do 

ódio”. “A cultura do BJP vai enfraquecer 

o país”, disse Sonia, recordando que o 

Congresso é o partido da Índia plural, 

dos hindus, dos muçulmanos e dos sikhs. 

Modi nega ser a figura mais fracturante 

da Índia, como lhe chamam os analistas. 

Nega estar numa guerra entre o sectaris-

mo e o secularismo (The Guardian). E 

responde chamando shezade a Rahul — 

o “príncipe” é bisneto de Nehru, neto de 

Indira e filho de Rajiv, que também foi 

primeiro-ministro. “O BJP é um partido 

optimista. A nossa força e os nossos va-

lores democráticos são de tal forma que 

até uma pessoa como eu, com um pas-

sado de pobreza, consegue ser nomeado 

candidato a primeiro-ministro.” “De um 

lado temos o shazada, do outro temos o 

vendedor de chá.” “Em democracia, as 

dinastias políticas estão erradas. Temos 

de libertar o Estado e a nação dessa di-

nastia”. Frases de Narendra Modi que 

fizeram muito sentido aos ouvidos dos 

eleitores.

E que o podem tornar no segundo na-

cionalista hindu na chefia do Governo 

da Índia, a seguir a Atal Behari Vajpayee 

(13 dias em 1996, um mandato com-

pleto entre 1998-2004). Vajpayee — o 

homem que enfrentou as críticas do 

mundo com os testes nucleares indianos 

de 1998) também foi apanhado pelos 

motins em Gujarat. Nesta campanha, 

muitos analistas indianos escreveram 

textos de comparação entre o ex-pri-

meiro-ministro e o aspirante ao lugar — 

são ambos celibatários e bons oradores. 

Mas o percurso de um e outro são pouco 

comparáveis. Vajpayee teve uma educa-

ção britânica e construiu uma carreira 

política em Nova Deli, onde foi depu-

tado durante décadas. Era, dizem as bio-

grafias, um homem elegante, diplomata 

e afável e Nehru disse-lhe que com as 

suas qualidades um dia seria primeiro-

-ministro. 

Na comparação, Modi é agressivo, é um 

atacante que pessoalizou a campanha e, 

por arrastamento, o partido — o que é 

uma novidade na política indiana e na 

estrutura tradicional dos partidos.

“Hitler foi um arrogante que pensava 

que o povo não tinha sabedoria e, por 

isso, não era preciso ouvi-lo. Pensava que 

tinha todo o conhecimento do mundo. 

Também há um líder na Índia que diz, 

arrogante: ‘Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu 

não tenho de dar explicações.’ Um líder 

não pode ser arrogante”, disse Rahul 

Gandhi num comício. Falava de Modi 

como um ditador — o que o primeiro-

-ministro Singh, ao denunciar o BJP 

como o partido de um só homem, não 

ousou fazer.

Os analistas dizem que a Índia estava 

pronta para um homem assim, que é a 

imagem da ordem por oposição ao caos 

do partido que mais anos governou na 

História da Índia. 

Tal como previsto, Modi fará mudanças 

substantivas no país, considera o espe-

cialista em Índia da London School of 

Economics. Mas também terá de gover-

nar fazendo alianças que o obrigarão a 

moderar-se. E dificilmente se tornará o 

radical hindu que o Congresso tentou 

projectar e a quem pelo menos um ra-

dical do Congresso, o candidato Imran 

Masood, do Uttar Pradesh, ameaça cor-

tar aos bocados.

*jornalista do Público editado em Lisboa

drado, obtendo apenas 44 dos 545 lugares 

da câmara baixa do parlamento. 

“Como é que se pode culpar um indivíduo 

por este resultado? É uma responsabili-

dade colectiva do partido e do governo. 

Todos, incluindo eu, somos responsáveis 

pela derrota”, disse ao jornal The Hindu 

Ahmed Patel, secretário político da presi-

dente do Congresso, Sonia Gandhi (mãe 

de Rahul). 

Sem os Gandhi, o Congresso perderia 

uma grande parte da sua identidade, mas 

alguns analistas explicam, que o partido 

terá de se reinventar porque a família já 

não é a mais-valia política do passado, 

sobretudo devido à ausência de um líder 

unificador e carismático como foram os 

três primeiros-ministros que a famí-

lia já produziu. 

“Eles são a melhor liderança que 

temos”, disse Amarinder Singh, um 

político que esteve na reunião, citado 

pelo The Wall Street Journal. Assu-

mimos uma responsabilidade colecti-

va pela derrota”.

“Esta família é a fonte de vida do 

Congresso, é o seu oxigénio. Mas ao 

dominar a direcção do partido, im-

pede o surgimento de uma liderança 

jovem e dinâmica”, frisava o Hindu 

num editorial em que mencionava a 

outra filha de Sonia, Priyanka, já con-

siderada por muitos como “a salvado-

ra” do Congresso. 

Congresso não aceita demissão dos Gandhi 
e dá-lhes carta branca para reformas

O vendedor de chá que vai ser o PM da Índia
Por Ana Gomes Ferreira*

Para onde vai a ndia de Narendra Modi
Por Jorge Almeida Fernandes*
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Entre o laxismo das autoridades e o 

desespero das populações, o garimpo 

ilegal é uma praga em quase todo o 

país. As péssimas condições em que se 

faz a exploração tem sempre a tragédia 

paredes-0meias. E foi o que aconteceu 

desta vez em Mutapua, Memba, um 

dos distritos mais pobres de Nampula, 

norte de Moçambique.

O SAVANA percorreu a tortuosa 

estrada que vai de Nacala Velha a 

Memba para compreender melhor os 

contornos do desastre que vitimou 10 

garimpeiros, a fazer fé nos relatos lo-

cais, uma vez que continua a não haver 

um número oficial. São 60 quilómet-

ros até Memba e depois mais 20, 

num verdadeiro “caminho de cabras”  

só acessível às motos do garimpo ou 

a 4x4 dos aventureiros que fazem as 

compras do ouro.

Nas zonas de ocorrência mineira, so-

bretudo de pedras preciosas e ouro, 

no país e em Nampula em particular, 

a primeira forma de exploração tem 

sido artesanal, habitualmente de for-

ma ilegal, e só mais tarde as áreas deste 

género são concessionadas.

As consequências, segundo registos 

das autoridades governamentais, são 

quase que sempre dramáticas - ou de-

saba a terra ou então os operadores são 

apanhados em rusgas da polícia com 

apreensão de pedras e minerais preci-

osos e até perdas de vidas. 

Na semana passada, na terça-feira 

(13), na região de Mazua, concreta-

mente na comunidade Mutapua, dis-

trito de Memba, em Nampula, mais 

10 pessoas perderam a vida em con-

sequência do desabamento de uma 

“mina” de ouro. Aquele ponto (Mu-

tapua), apenas estava sendo explorado 

há cerca de um mês. Porém, o garimpo 

na região de Mazua existe há mais de 

dois anos. O que se designa de “mina” 

é uma enorme e desordenada escav-

ação com mais de dez metros de pro-

fundidade (a altura de um prédio de 

três andares). No fundo da escavação 

são feitos buracos horizontais, uma 

verdadeira armadilha no momento 

em que as terras da parte de cima da 

escavação desabaram para se deposi-

tarem no fundo do “poço”. 

Ao certo mesmo, nem o governo nem 

a comunidade conseguem especificar 

o número de pessoas que se encon-

travam no local aquando do incidente, 

mas, segundo conclusões preliminares, 

25 indivíduos - entre nacionais e es-

trangeiros – encontravam-se na mina 

na madrugada do fatídico 13 de Maio 

em Mutapua. Deste número, segundo 

as mesmas informações, 10 perderam 

a vida, 15 foram resgatados com vida, 

dos quais um em estado grave, encon-

trando-se em tratamento hospitalar 

na cidade de Nacala. Segundo apurou 

o SAVANA no local, dentro dos “bu-

racos” artesanais da mina apenas esta-

vam 12 indivíduos, tendo 10 perdido 

a vida, dois foram resgatados, um em 

estado grave. 

Depois do acidente, grande parte dos 

“operadores” abandonou o local nas 

motas e bicicletas, sua propriedade. 

Na maioria são jovens sem emprego 

vindos de Cabo Delgado, Zambézia, 

dos distritos vizinhos e alguns tanza-

nianos, habitualmente com a situação 

migratória não regularizada. No local 

também não encontrámos nigerianos 

e somalis, segundo os relatos, os ha-

bituais receptadores do ouro apan-

hado na zona, não muito longe do rio 

Mazua.

“A nossa esperança era 
ganhar muito dinheiro”
A reportagem do SAVANA durante 

dois dias apurou que um número el-

evado de pessoas frequenta a região, 

mas, porque “ali onde desabou a terra 

ainda acabava de ser descoberto há 

cerca de um mês, o número de pessoas 

não era tão elevado”, disse o régulo 

Mutapua.

Segundo esta fonte, “nos últimos dois 

anos o fluxo de estrangeiros, sobretu-

do tanzanianos, era muito grande, por 

isso podem ter morrido alguns deles 

no acidente”.

Os sobreviventes do desabamento 

dizem que “embora não tivéssemos 

meios para explorar a “mina de ouro”, 

a nossa esperança era ganhar muito 

A esperança que se tornou tragédia

O ouro assassino de Mutapua
Por Aunício da Silva em Memba

A 
situação é complexa para o governo de Memba, segundo a ad-

ministradora, Felisbela Langa, pois não há qualquer registo das 

pessoas que se encontram naquela região a praticar o garimpo. 

Segundo disse, “vamos mandar uma brigada móvel afecta ao 

registo de nascimentos para sabermos quantas pessoas estão neste local”.

O governo local sempre soube do garimpo, mas apenas tomou medidas 

depois do desastre. As autoridades fizeram deslocar de Nacala elementos 

do corpo de bombeiros e uma pá escavadora que ajudou na remoção de 

alguns corpos.

“Vamos mandar outra brigada móvel para vocês tratarem o bilhete de 

identidade porque vocês não querem sair daqui”, disse Felisbela Langa, 

dirigindo-se aos garimpeiros.

No encontro que manteve com os aventureiros que tentam “desenrascar 

a vida” em Mutapua, Felisbela Langa pouco se pronunciou sobre o aci-

dente, baseando a sua intervenção em questões legais, apelando a estes 

para que “se unam em associações para a obtenção da senha mineira e 

quiçá uma provável concessão na área”.

“Formando associação é fácil vos ajudarem”, afirmou a administradora de 

Memba, para quem “organizados em associação fica mais fácil defender 

os interesses da comunidade em relação aos recursos disponíveis”.

Por outro lado, a fonte considerou ser “perigosa” a actividade de garimpo 

ilegal e sem meios praticada em Mutapua.

Para a natureza, a administradora de Memba acusou aos garimpeiros 

de estarem a causar um desastre ambiental “com as crateras que estão a 

abrir” e por isso, “agora vamos estar atentos para que nada disso volte a 

acontecer”.

“Desta vez viemos de uma maneira pacífica, mas a próxima viremos de 

outra maneira. E, para vocês provocarem, é só cavarem naquele sítio onde 

houve o incidente”, ameaçou a administradora de Memba aos garim-

peiros.

Depois dos comentários e ameaças da administradora, a ministra dos 

Recursos Minerais, Esperança Bias, mandou encerrar o local de ex-

ploração mineira.

Fotos: Rádio Watana/Nacala-Porto 

dinheiro e mudar de vida”.

A separação do ouro da areia é feita 

com auxílio de peneiras e bacias com 

água. Há relatos de operadores que 

conseguiram “apanhar” 10 gramas de 

ouro, mas a nossa reportagem não 

identificou ninguém que tenha alcan-

çado tal feito. Uma grama de “ouro 

puro” do garimpo é paga no equiva-

lente a mil meticais, mas a maior parte 

dos receptadores paga apenas 600 

meticais.

Francisco Momade, um dos sobre-

viventes, contou ao SAVANA que 

“alguns estavam a dormir quando 

se registou o desabamento de terras 

e acordaram com o susto. “Nós que 

estávamos lá em baixo começámos 

a sentir a terra a tremer e não durou 

muito para que tudo ficasse escuro. 

Sobrevivemos por sorte mesmo”.

Momade assegurou, num olhar triste: 

“agora estamos desmoralizados com o 

que nos aconteceu pois esta era uma 

área nova e com maior potencial de 

produção de ouro”.

Uma outra fonte assegurou: “aqui es-

távamos a tirar ouro e a vender para 

estrangeiros por isso estávamos a mu-

dar de vida”.

Anastácio Jorge veio de Alto Molócuè, 

província da Zambézia, para explorar 

ouro em Mutapua e afirmou: “antes 

eu estava em Mavuco, no distrito de 

Moma, quando ouvi que aqui estava 

a sair alguma coisa vim junto com o 

meu amigo que perdeu a vida com o 

acidente”.

Esta fonte avançou: “estava a sair al-

guma coisa, mas com essa situação não 

sei se vamos conseguir ter coragem de 

continuar aqui porque os nossos os 

amigos morreram aqui”.

Administradora chega 

depois do caldo entornado

O 
mandado de captura por trá-

fico de droga contra António 

Injai, líder militar da Guiné-

-Bissau, pode precisar de ser 

atenuado, como moeda de troca para 

impedi-lo de perturbar o país, defen-

de uma analista da Chatham House.

“O mandado de captura norte-

americano que recai sobre António 

Indjai pode precisar de ser atenu-

ado, talvez mostrando através de 

canais diplomáticos que ele não será 

activamente perseguido desde que 

permaneça em Bissau”, refere Elisa-

bete Azevedo-Harman num texto de 

análise publicado na terça-feira no 

portal do Instituto Real de Relações 

Internacionais britânico.

A investigadora em assuntos afri-

canos defende que vai ter quer ser 

“moldado um compromisso” para os 

militares guineenses se afastarem da 

esfera política e cortarem ligações 

com o crime organizado. Azevedo-

Harman esteve em Moçambique nas 

eleições autárquicas tendo sido apan-

hado no meio dos tumultos entre a 

polícia e o MDM na cidade da Beira.

António Indjai é o chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas e 

liderou os militares no último golpe 

de Estado, em 12 Abril de 2012, e 

é também acusado pela justiça norte-

americana de estar envolvido em tráfico 

de droga transatlântico. 

O primeiro-ministro eleito, Domingos 

Simões Pereira e José Mário Vaz, o Presi-

dente eleito, vão precisar de “um man-

dado nacional robusto, com suporte in-

ternacional e sub-regional, para fazerem a 

reforma no sector da segurança”, defende 

a analista.

No plano partidário, apesar de ter ganho 

o parlamento com maioria absoluta e de 

ter conquistado a presidência, o Partido 

Africano da Independência da Guiné e 

Cabo Verde (PAIGC) “precisa de evitar 

ser triunfalista”.

De acordo com Elisabete Azevedo-Har-

man, “para lidar com os múltiplos desa-

fios que herdou, o novo Governo precisa 

de ser inclusivo para recolher contributos 

de toda a sociedade”, mas isso não quer 

dizer que tenha de haver “um acordo de 

partilha de poder”.

Embora haja um “cansaço compreensível” 

por parte dos parceiros internacionais em 

ajudar a Guiné-Bissau depois de tantas 

“falsas partidas”, a analista defende que 

há agora uma “oportunidade que não se 

pode perder” para desenvolver o país.

“A alternativa seria arriscar a frágil Gui-

né-Bissau a sujeitar-se a uma renovada 

entrada de crime organizado transna-

cional, ameaçando a paz regional e no 

resto do mundo”, refere.

“A alta taxa de participação nas 

eleições representa um pedido in-

equívoco por uma nova oportunidade 

que a comunidade internacional não 

deve ignorar”, conclui.

José Mário Vaz obteve 61,9% na II 

volta das eleições presidenciais, reali-

zada no domingo, enquanto o candi-

dato Nuno Nabian recolheu 38,1%, 

anunciou na terça-feira a Comissão 

Nacional de Eleições (CNE). A taxa 

de participação foi de 78,2%.

Na primeira volta a adesão dos elei-

tores tinha sido de 89,29% e nas legis-

lativas, realizadas no mesmo dia, a taxa 

de participação foi de 88,57%.

Contudo, a incerteza e as preocu-

pações voltaram à Guiné-Bissau, de-

pois de Nuno Nabiam ter rejeitado os 

resultados das eleições presidenciais.

“Não vou aceitar o resultado, porque 

os números recolhidos pela minha 

campanha em quatro de oito regiões 

são diferentes dos que foram anun-

ciados pela Comissão Nacional de 

Eleições”, disse, citado pela Reuters.

A declaração de Nabiam faz regressar 

as preocupações sobre o futuro próx-

imo de um país com um historial de 

violência político-militar.

Mandado de captura contra Injai pode ser atenuado

25 indivíduos - entre nacionais e estrangeiros - encontravam-se na mina na madrugada do fatídico 13 de Maio em Mutapua
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Maputo-República de Moçambique

*

*

É 
verdade que as escolas de con-

dução têm seu grau de culpa na 

aterrorizante situação actual que 

se vive nas rodovias do país, com 

maior gravidade na província e cidade 

de Maputo, onde, permitam-me que 

apelide, pelo número de mortes diaria-

mente registadas, de Muxúnguè dois. 

Mas não deixa de ser um grave proble-

ma de saúde pública com as inerentes 

consequências sociais e económicas.

Mas, antes de mais, importa verificar se 

efectivamente o agente regulador, neste 

caso o Estado e por coincidência, pes-

soa de bem é dotada dos mais eficientes 

meios, não apenas legislativos e coer-

civos,  mais de controlo da legalidade, 

efectivamente, tem papel activo neste 

cenário em que o crime é uma constan-

te, face à cegueira do estado aos cres-

centes comportamentos inadequados 

por parte dos utentes das rodovias.

Tomemos em consideração que as es-

colas formam os seus instruendos, não 

importando de facto discutir com que 

grau de qualidade, pois ao estado com-

pete legitimar esses mesmos instruen-

dos como condutores através de um su-

posto minucioso processo de avaliação, 

culminando com a atribuição ou não da 

licença de habilitação de condutor.

Ora, as Escolas, suponho, sendo o esta-

do, pessoa de bem, e estando dentro das 

suas próprias atribuições, não somente 

o monopólio do licenciamento das es-

colas, mas também o controlo sistemá-

tico, que acredito seja feito por meio de 

inspecções, avaliações periódicas, cul-

minando sempre com a manutenção ou 

encerramento da escola, conforme o re-

sultado, pois o poder coercivo, também 

é detido pelo Estado. É a mesma pessoa 

de direito público que confere ambas 

as licenças habilitantes, de formador 

e de automobilista. O que me leva a 

Moçambique é maningue nice
Por Oscar Rafael

concluir que as escolas cumprem com 

o plasmado na lei, pois o estado como 

pessoa de bem e de modo a assegurar 

uma efectiva liberdade de circulação, 

dado, esta, não apenas implicar poder 

circular livremente no espaço públi-

ca, mas, desta inferir-se, dever circular, 

efectivamente, sem condicionantes, em 

plena segurança. 

Vejo-me forçado a chamar à colação a 

pessoa de bem, cumpridora exemplar 

das suas atribuições e deveres, quando 

como regulador atribui competência 

aos órgãos de polícia, com particular 

destaque ao de trânsito para velar pelo 

efectivo controlo não somente das nor-

mas de trânsito rodoviário, mas tam-

bém das formalidades atinentes aos 

veículos e seus condutores, mas quer 

os veículos, circulam em contradição 

com as normas vigentes quer os auto-

mobilistas não observam os requisitos 

atinentes à capacidade e qualidade de 

automobilista, pelo que também circu-

lam em desconformidade com os requi-

sitos básicos, plasmados na lei, para que 

possam estar nas rodovias. Há sensação 

de impunidade no circuito fiscalização-

-decisão- sanção do infractor devido 

aos elevados índices de corrupção. 

Portanto, como pode o estado, lesando 

o princípio da legalidade, garantir a ple-

na liberdade de circulação se pelas suas 

falhas, quer os peões quer os automo-

bilistas, estão todos em perigo, porque 

não há garantias de uma efectiva liber-

dade de circulação nas rodovias, faltam 

componentes importantes. Mesmo ig-

norando o lastimável estado das vias de 

circulação rodoviária, pavimento, sinali-

zação, inadequado tratamento das áreas 

adjacentes à faixa de rodagem, nada leva 

a crer que as escolas pecam.

O estado através do INATTER forne-

ce não apenas as licenças de condução, 

mas também detém o monopólio do re-

gisto automóvel e o mesmo estado de-

tém o monopólio das inspecções perió-

dicas dos automóveis e fiscalização dos 

mesmos e seus condutores nas rodovias. 

Quantos veículos têm as inspecções em 

dia? Aliás, apenas o mesmo estado pode 

fornecer tais dados. Embora a olho nu, 

podemos todos concluir que os milha-
res de veículos, não apenas os transpor-
tadores semicolectivos de passageiros, 
pelo deplorável estado externo dos 
mesmos, pneus, suspensão ... associado 
às sistemáticas alterações físicas, nega-
tivas à segurança, também não sujeitas 
à inspecção periódica, demonstram a 
impunidade no circuito fiscalização-
-decisão-sanção do infractor devido aos 
elevados índices de corrupção.  
Custa-me crer que o problema, de fac-
to, reside nas escolas de condução que 
embora, estas também, repito, tenham 
o seu grau de culpa, por nunca virem 
a público demonstrar que ainda ensi-
nam aos seus instruendos, o respeito 
pelas passagens para peões, pelos sinais 
sonoros, as velocidades dentro e fora 
das localidades, o comportamento dos 
condutores nos entroncamentos e cru-
zamentos, as condições para que o veí-
culo circule na via pública em seguran-
ça, de entre outras matérias plasmadas 
no código de estrada e que são objecto 

de avaliação nos testes de habilitação 

de automobilista. Vendo-me forçado a 

olhar para os agentes reguladores que, 

efectivamente, cumprem com lealdade 

e zelo as suas atribuições, quer então 

dizer que os acidentes e a má condu-

ção devem-se efectivamente a factores 

atinentes ao próprio condutor, a fadiga, 

o consumo de álcool e drogas, mas su-

blinho associado a falta de sinalização, 

ao deplorável estado das viaturas e ro-

dovias. Mas que também só o Estado 

pode vencer.

O reaccionário
de Mossurize

Entrada

O 
administrador de Mossurize conseguiu, esta semana, uma 

admirável notoriedade ao confiscar a bandeira do MDM 

(Movimento Democrático de Moçambique) nesta parcela 

do país.

As arbitrariedades do pequeno títere tutelado pela ministra Na-

mashilua não se resumem à bandeira. O partido, dado que não é o 

partido que ele conhece, a Frelimo, tem que ser reconhecido local-

mente e a sua sede deve ser em local apropriado, pois, aparentemen-

te, há um ordenamento urbano destinado aos partidos políticos.

Se não fosse assunto sério e grave, os desmandos do administrador 

de Mossurise poderiam revestir uma qualquer peça tragicómica, ao 

gosto das nossas criativas companhias de teatro. O drama é que as 

diatribes e arbítrios cometidos num passado recente contra os par-

tidos da oposição provocaram derrame de sangue, luto e destruição 

de propriedade.

Não há nenhuma lei, a começar pela Constituição e a Lei dos Par-

tidos Políticos, que impeça a exibição de bandeiras, que exijaa a du-

plicação do registo de partidos com existência legal e, muito menos, 

“alugueres especiais” de moradias ou apartamentos destinados a ac-

tividades políticas.

O protagonismo do administrador de Mossurise reflecte um pro-

blema maior confinado à administração do território neste escalão. 

São habitualmente os administradores, os grandes protagonistas nas 

perseguições às rádios comunitárias, nas tentativas de subordinação 

de juízes e procuradores, no aproveitamento em benefício próprio do 

chamado “conflito homem-animal”, comportando-se como peque-

nos sobas nas áreas sob sua administração. É como se a democracia 

seja um luxo a expensas da “nação”, vivendo o distrito em regime de 

partido único sob a égide da máxima de que a ausência de liberdade 

é proporcional à distância que separa os cidadãos da capital Maputo. 

Os administradores, assumindo-se como representantes do poder 

central ao nível do distrito, acreditam que assumem nesse escalão to-

dos os poderes do Presidente da República. O que é um erro crasso.

Por oposição ao pequeno ditador de Mossurize, um juiz em Man-

dimba, certamente com outros códigos legais em mão, apesar de no 

mesmo país, decidiu condenar vários militantes da Frelimo por dano 

à propriedade, depois de ter dado como provada a vandalização de 

bandeiras do MDM numa localidade do distrito.

A frequência com que acontece a destruição de bandeiras da oposi-

ção por esse país fora, sugere uma quase orientação para que tal seja 

feito, à semelhança de um sem número de outras atitudes e acções 

destinados a impedir ou dificultar a actividade dos partidos políticos 

que não são poder de Estado, em última análise tornando a demo-

cracia moçambicana mais imperfeita e perigosamente caricatural.

Afastando a tese da conspiração, habitualmente a conjectura mais 

fácil, é preciso reconhecer-se o evidente reaccionarismo destes repre-

sentantes do poder de Estado perdidos no tempo. Em ano eleitoral, 

seria importante, será mesmo crucial que os órgãos centrais do Esta-

do se demarquem destas arbitrariedades e emitam instruções claras 

para o exercício pleno das actividades político-partidárias em todo 

o território nacional, independentemente de se tratar de Namoto, 

Chinde, Zumbo ou Zitundo.

Nas eleições autárquicas, a intolerância provocou incidentes graves 

na Beira e em Quelimane. Em momento de contagem decrescente 

para as eleições de Outubro, ainda há focos de violência armada em 

zonas localizadas do país, decorrentes exactamente da intolerância 

política.

Se queremos que as eleições sejam uma festa, temos todos que tra-

balhar para tal fim, a começar pelas instituições, nomeadamente as 

administrações distritais. 

Na democracia representativa que se vai construindo, se uns são reis 

e o resto apenas figuras decorativas, estamos perante um cenário em 

que o país é representado por um enorme plano inclinado.

O que, depois de 23 anos de Constituição democrática, não deixa de 

ser muito preocupante. 
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Mentes armadas 
e palavras-bala

376

Se houvesse uma Segunda 

Guerra Fria, como aparenta 

ser cada vez mais plausível, a 

Rússia seria a maior prejudi-

cada economicamente no longo prazo. 

A União Europeia pode, seguramente, 

sobreviver sem as importações de gás 

natural russo, mesmo com um corte 

total do abastecimento.

Não se pode somar perigos à crise na 

Ucrânia. O presidente russo Vladimir 

Putin está declarada e veladamente 

a incitar o separatismo no Leste da 

Ucrânia e anunciou o direito unilateral 

russo de intervir na região, em comple-

ta violação do direito internacional. As 

políticas provocatórias da Rússia estão 

em rota de colisão com o Ocidente.

Putin explicou este ponto de vista 

numa recente aparição televisiva: as 

actuais fronteiras internacionais da 

Rússia são provisórias, determinadas 

por acidentes da história, tal como a 

transferência da Crimeia da Rússia 

para a Ucrânia em 1954, ou a transfe-

rência de territórios russos para o Les-

te da Ucrânia em 1920. Putin reclama 

para a Rússia o direito e o dever de de-

fender os cidadãos de etnia russa dos 

países vizinhos, especialmente à luz 

das arbitrariedades das actuais linhas 

fronteiriças.

Se as populações russófilas clamarem 

por um regresso à Rússia, Putin afir-

ma que, então, a Rússia tem de aten-

der ao apelo. Putin tem recordado de 

forma incisiva que o Leste da Ucrânia 

era chamado de “Novorossiya” (Nova 

Rússia) durante a vigência Czarista, 

implicando de forma clara que poderia 

voltar a ser Novorossiya.

Evidentemente, Putin acredita que a 

pressão e alegações incessantes sobre 

estados vizinhos, por forma a minar a 

sua soberania e forçando-os a aceitar 

A via perigosa de Putin
Por Jeffrey D. Sachs 

as pretensões russas, vai resultar numa 

Rússia mais forte e mais capaz de en-

frentar o Ocidente. No passado recen-

te a Rússia opôs-se eficazmente às in-

tervenções militares norte-americanas 

e da NATO na Líbia, Síria e Sérvia, 

sob o pressuposto de que o Ocidente 

estava a violar a soberania desses pa-

íses. Agora Putin reclama o direito de 

ignorar a soberania de países vizinhos 

segundo o pretexto de a Rússia estar, 

somente, a defender os direitos dos 

cidadãos de etnia russa que vivem no 

estrangeiro, incluindo os direitos de 

secessão e de adesão à pátria russa.

Não restam dúvidas que Putin preten-

de criar factos consumados no terreno 

- como na Crimeia - evitando uma 

resposta severa do Ocidente. Mesmo 

sem uma invasão, a Rússia pode amea-

çar, fazer demonstrações de poder mi-

litar, operações secretas e utilizar uma 

retórica agressiva para desestabilizar os 

seus vizinhos. Isso poderá ser suficien-

te para atingir os objectivos da política 

externa russa, incluindo a docilidade 

dos seus países limítrofes. 

Mas o aventureirismo de Putin poderá 

acabar mal para a Rússia. Se o Oci-

dente está, justificadamente, reticente 

quanto à possibilidade de ser arrastado 

para um confronto militar com a Rús-

sia, para além dos limites da NATO, 

também permanece relutante relativa-

mente à aplicação de sanções econó-

micas, mesmo sabendo que as acções 

de Putin desencadearam um forte e 

crescente sentimento anti-Rússia nos 

Estados Unidos e na Europa. A res-

posta do Ocidente irá intensificar-se 

dramaticamente se a Rússia mobilizar 

forças para além-fronteiras, seja qual 

for o pretexto; se a Rússia adoptar me-

didas mais subtis de desestabilização 

política, a pressão do Ocidente cresce-

rá de forma gradual, mas não deixará 

de aumentar.

As trocas comerciais, o investimento e 

as relações financeiras entre a Rússia 

e o Ocidente já se estão a deteriorar 

de forma severa. Novos projectos de 

investimento e joint-ventures foram 

suspensos. Os investidores ocidentais, 

que emprestaram dinheiro a entidades 

russas, estão a pedir a devolução desses 

empréstimos. Os bancos e empresas 

russos vão enfrentar crescentes difi-

culdades de acesso ao crédito.

No curto prazo, a Rússia dispõe de 

amplas reservas de divisas que permi-

tem compensar a fuga de capitais; mas 

a inversão dos fluxos de capitais co-

meçará a ser sentida dentro de poucos 

meses. Depois da ocupação coerciva da 

Crimeia, é praticamente inimaginável 

que relações económicas normais en-

tre a Rússia e o Ocidente possam so-

breviver a nova intervenção, subversão 

ou anexação russa de outra qualquer 

região da Ucrânia.

Por outras palavras, se houvesse uma 

Segunda Guerra Fria, como aparenta 

ser cada vez mais plausível, a Rússia 

seria a maior prejudicada economica-

mente no longo prazo. A União Eu-

ropeia pode, seguramente, sobreviver 

sem as importações de gás natural 

russo, mesmo com um corte total do 

abastecimento. As exportações de gás 

russo para a Europa constituem menos 

de 10% do consumo primário ener-

gético da União Europeia. Por outro 

lado, a Rússia sofreria uma enorme 

perda de receitas.

Putin parece acreditar que a Rússia 

pode contrabalançar a deterioração das 

relações económicas com o Ocidente 

através do fortalecimento das relações 

económicas com a China. Mas as tec-

nologias e os negócios estão dema-

siado interligados a nível global para 

permitir a divisão do mundo em dois 

blocos económicos. A China sabe que 

a sua prosperidade económica a longo 

prazo depende da manutenção de boas 

relações económicas com os Estados 

Unidos e a Europa. Putin parece não 

entender este ponto, ou mesmo o facto 

de que o colapso da economia soviética 

resultou do seu isolamento em relação 

às economias tecnologicamente avan-

çadas.

Futuramente a robustez económica 

russa depende da sua capacidade de 

melhorar a capacidade tecnológica em 

sectores chave, incluindo a aviação, a 

rede ferroviária de alta velocidade, os 

automóveis, a maquinaria e a indústria 

pesada. Tal só poderá ser alcançado se 

as empresas russas estiverem mais in-

tegradas nas redes de produção global, 

junto com as companhias alemãs, ja-

ponesas, norte-americanas e chinesas 

que estão concentradas na tecnologia 

de vanguarda e na engenharia avança-

da.

Obviamente, a situação podia piorar 

ainda mais. Uma nova Guerra Fria po-

dia transformar-se facilmente em algo 

pior. Muitos, nos Estados Unidos, de-

fendem já uma Ucrânia armada como 

forma de dissuadir a Rússia. Contudo, 

apesar de por vezes a dissuasão militar 

resultar, o Ocidente deveria enfatizar a 

retaliação comercial e financeira, mais 

do que as respostas militares às provo-

cações russas. Respostas militares po-

dem causar um desastre, assim como 

tornar a Ucrânia num campo de bata-

lha como o da Síria, com incontáveis 

milhares de mortes.

Não pode haver nenhuma dúvida de 

que a NATO defenderá os seus pró-

prios membros se necessário. Mas a 

beligerância russa e o seu comporta-

mento aterrador não devem permitir 

que os defensores da linha dura do 

Ocidente assumam a liderança do 

debate político. Aproximações numa 

perspectiva de linha dura trouxeram 

os graves conflitos no Afeganistão, 

Iraque, Líbia e Síria, resultando em 

Quando Max Weber (1864) 

pensou e escreveu sobre 

a importância da buro-

cracia moderna como 

meio de estruturar e sistematisar 

os procedimentos e processos que 

ocorriam de forma cada vez mais 

complexa nas organizações e deta-

lhou os seus princípios, certamente 

que imaginava que o sistema fosse 

conduzido por servidores públicos 

minimamente habilitados e com 

alguma cultura organizacional e 

moral para exigir o cumprimento 

de normas. Volvidos cerca de 40 

anos depois de termos herdado o 

pior e o melhor da burocracia co-

lonial, caracterizada por processos 

de certa forma desajustados do 

conceito original, no lugar de a 

colocarmos nos carris, fomos con-

sumindo e perdendo “a nata do 

bolo” e desenvolvendo a sua “ parte 

amarga e queimada”. Hoje, os mo-

çambicanos estão exaustos, depri-

midos, desconfiados e discrentes 

pela forma como a nossa burocra-

cia foi tomada de assalto por uma 

elite burocrata que tem vindo a se 

reproduzir com recurso a seguido-

res de baixíssima qualidade. Será 

que a ineficiência da nossa buro-

cracia ocorre porque dentre muitas 

razões, não sabemos o significado 

da ferramenta com que estamos ou 

tentamos trabalhar? Só para recor-

dar, o termo “burocracia” é híbrido, pois 

entra na sua composição o francês, bu-
reau (escritório) e o grego, krátos (poder 

ou regra), cujo significado é o exercício 

do poder por funcionários de escritó-

rios. Segundo a teoria administrativa, 

este conceito foi criado como uma fer-

ramenta que visava operacionalizar a 

gestão pública de forma legal e prática. 

Porém, na nossa sociedade, a burocra-

cia é entendida como a forma típica de 

funcionamento das organizações públi-

cas onde a papelada é imprescindível, as 

audiências com o chefe não são fáceis 

porque está sempre em reuniões com as 

repartições x, y, z, ou foi chamado ao ga-

binete do ministro ou do presidente do 

Município. Enfim, um modo de funcio-

namento onde o normal é não respon-

der em tempo útil os requerimentos, 

perda de documentos, arrogância, falta 

de vontade e ineficiência em toda a sua 

dimensão! A essas disfunções do siste-

ma o povo chama de burocracia. Mas 

para Max Weber, a burocracia é exac-

tamente o oposto, pois significa eficiên-

cia por excelência. Para se alcançar esse 

objectivo, o sistema burocrático pressu-

põe o detalhamento prévio dos proce-

dimentos, regras e normas. Mas Weber 

não fica por aí, pois considera o termo 

burocracia num sentido mais amplo 

que inclui até as formas de pensar como 

pressuposto para as atitudes e compor-

tamentos que são praticados no local 

de trabalho. Em Moçambique, a apli-

cação deturpada dessa ferramenta, 

tem dado lugar a críticas severas 

ao funcionamento das instituições 

públicas, facto que tem resultado 

no entendimento desse conceito 

de gestão de forma pejorativa. A 

burocracia é para muitos de nós, o 

sinónimo de procedimentos desne-

cessários e exagerados por parte do 

Estado, para regular o processo de 

solicitação de um terreno, de uma 

licença, registo de compra ou venda 

de um imóvel, etc. Assim, o termo 

ganhou uma dimensão de descon-

fiança, por parte dos beneficiários 

dos serviços a serem prestados. 

Passou a ser sinónimo de excesso 

de tudo: de incompetência, regras, 

controlos, atrasos, papéis e proce-

dimentos redundantes no funcio-

namento do sistema e sei lá! Em 

paralelo com os processos burocrá-

ticos ligados às tais normas, emer-

giu a figura do operador do sistema 

– o burocrata. Não se pode falar do 

sistema sem fazer referência a uma 

das suas peças incontornáveis. Pre-

tendia-se que fosse apenas um ele-

mento chave, materializador e o fio 

condutor do mecanismo de facilita-

ção dos processos. Porém, o sujeito 

enraizou-se. Desenvolveu redes, 

tentáculos, apropriou-se do sistema, 

e dita as regras da ‘nova’ burocracia, 

adaptada às condições sociais, eco-

nómicas e ambientais do país.

A Burocracia Reinventada
Por Alberto da Barca

Alonga-se o tempo no 

qual as armas volta-

ram a falar em certos 

pontos do país, numa 

reedição - pequena que seja, 

por agora - da história anterior 

a 1992.

A fala das armas tem causado 

mortes, feridos e angústia.

E pelo nosso Moçambique 

surgem os pedidos de paz, as 

manifestações e os cultos reli-

giosos em prol da paz, os textos 

jornalísticos veementes de paz, 

os programas televisivos em 

apoio à paz, as intervenções ra-

diofónicas ecoando a paz.

Porém, não raras vezes, são os 

mais intrépidos campeões dos 

apelos à paz aqueles que, a todo 

o momento, a põem em causa 

com a sua linguagem armada.

Há mentes armadas, para fazer 

uso de uma expressão do Bispo 

dos Libombos, Dinis Sengula-

ne.

Então, o problema não consiste 

apenas em desarmar as kalash-

nikov físicas, mas, também, as 

kalashnikov simbólicas. 

numerosas vítimas sem que soluções 

políticas e económicas significativas 

tenham sido alcançadas nesses países. 

A guerra não é política por outros 

meios. Guerra é caos e sofrimento.

As acções de Putin na Ucrânia são, 

sem dúvida, guiadas com a política 
doméstica em mente, utilizando o 
aventureirismo além-fronteiras para 
capitalizar politicamente no interior 
da pátria. A economia russa vacila e a 
população está cansada de repressão, 
para não mencionar a corrupção tenta-
cular que vigora. A anexação russa da 
Crimeia e a ameaça de invasão do Les-
te da Ucrânia aparentam ser bastante 
populares. Permanece uma realidade 
aterrorizadora de que os políticos, com 
regularidade, encarem a guerra como 
um antídoto contra a sua fraqueza in-
terna.
Nos últimos anos tanto a Rússia como 
o Ocidente jogaram com o direito in-
ternacional e perderam. O Ocidente 
violou a soberania nacional da Sér-
via, Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria. 
A Rússia está agora a jogar a mesma 
cartada com uma desarmante ousadia 
nas suas zonas limítrofes, justificando 
mormente as suas acções apontando o 
dedo aos precedentes do Ocidente. 
Porém, os verdadeiros interesses da 
Rússia no longo prazo residem no 
multilateralismo, na integração na 
economia mundial e na prevalência do 
direito internacional. O actual cami-
nho de Putin está pejado de pesados 
riscos. Ele está a prejudicar as perspec-
tivas económicas da Rússia ao mesmo 
tempo que confronta o mundo com 
uma crescente ameaça de guerra. A 
nossa única esperança é que todas as 
partes envolvidas retomem o respeito 
pela primazia dos princípios do direi-
to internacional, que abandonaram há 
demasiado tempo.
Jeffrey D. Sachs é professor de De-

senvolvimento Sustentável, de Polí-

tica e Gestão da Saúde e director do 

Instituto da Terra na Universidade de 

Columbia. É também assessor especial 

do Secretário-geral das Nações Unidas 

para os Objectivos do Millennium.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Faz algum tempo que não se ouve fa-

lar na “lei do pneu”. Esta surgiu por 

iniciativa de alguns cidadãos total-

mente agastados com a inoperância 

da polícia. Elegeram a justiça pelas pró-

prias mãos como um meio de minimizar o 

problema do crime na cidade de Maputo, 

particularmente nos seus arredores. Por 

causa disso, a avalanche de reprodução cri-

minosa, de alguma forma, retraiu-se. Nes-

se processo de retracção alguns inocentes 

foram colhidos por essa rede de justiça 

popular, substituta ilegal da instituição vo-

cacionada para tratar do crime. 

Muitos simpatizaram-se e tornaram-se 

adeptos da “lei do pneu”. Pouco tempo 

depois, como que por magia, os pneus per-

deram o grande protagonismo que osten-

tavam no combate “ilegal” ao crime, ainda 

“Quem prende” e “quem julga”
que se percebesse e se comentasse com euforia 

sobre a sua eficiência e eficácia.  

Hoje, porém, com o suposto azedar das re-

lações entre “quem prende” e “quem julga”, 

abre-se uma forte possibilidade de, nos pró-

ximos tempos, estarem de volta os “pneus”. 

A manter-se ou a fortalecer-se esse ambiente 

nada agradável entre uns e outros, o cidadão 

comum só sairá a perder. E, está claro: ele não 

vai querer manter-se como perdedor nesse 

jogo de (in)justiça.

O processo de produção de exaustão, que po-

derá vir a ser criado pela percepção popular 

de inoperância estruturada das autoridades 

competentes, proporcionará como solução, 

quando atingir o ponto de saturação, a “lei do 

pneu”. Se isto efectivamente for a acontecer 

vamos ter que recuar no tempo e chamar à 

responsabilidade àqueles que hoje patrocinam 

desentendimentos com a sua postura e po-

sições que mais geram afastamentos do que 

aproximações entre “quem prende” e “quem 

julga”. De nada vale substituir o profissiona-

lismo pelo populismo, não permitindo uma 

saudável coordenação de trabalho. A manter-

-se esse clima de trabalho, facilmente se ferti-

lizará o espaço para o aumento do crime e de 

soluções populares para o seu combate.

Só para refrescar as memórias: a última onda 

do “pneu em cima” teve como uma das causas 

a inflexibilidade na resolução de casos crimi-

nais bem como a alegação de falta de provas 

ou evidências (ou coisa parecida). O “sistema” 

sentia-se sem capacidade de julgar, em tempo 

útil, os criminosos que o baixo nível de desen-

volvimento sócio-económico ia produzindo. 

A deficiente instauração de processos asso-

ciada às características típicas da corrupção 

nesses sectores condicionou a percepção do 
mau funcionamento dos instrumentos le-
gais de combate ao crime. Passou a ser nor-
mal acompanharmos pelos canais televisi-
vos a reclamação do cidadão que se sentia 
injustiçado por essa mesma máquina. Para 
ele não era perceptível que o criminoso fos-
se apanhado para depois, em pouco tempo, 
voltar ao convívio público fazendo passear 
a sua classe; e como se não bastasse, amea-
çando a segurança de quem o denunciou ou 
o conduziu à sua detenção. 

Cá entre nós: por tudo o que aqui foi dito é 
importante que entre os que prendem e os que 
julgam haja um forte entendimento profis-
sional e nada mais do que isso. Estamos tão 
mergulhados num populismo doentio que não 
nos respeitamos, a nós próprios, como profis-
sionais. 

Frases que reconfortam

O 
bárbaro assassinato do 

Juiz Dinis Silica deixou a 

nossa sociedade em esta-

do de choque.

Mas houve, felizmente, palavras 

que foram ditas e que vieram 

minorar muito esse choque, fa-

zendo-nos encarar o futuro com 

muito mais optimismo.

Refiro-me às declarações do nos-

so Comandante Geral da Polícia, 

segundo o qual a sua corporação 

tudo está a fazer para encontrar e 

punir os autores do horroroso cri-

me. Frase que quase fez desapare-

cer a nossa angústia.

Frase, de resto, semelhante à que 

foi dita aquando do baleamen-

to do Director dos Impostos, há 

bem pouco tempo, e o assassinato 

de outro director dos impostos, há 

uns anos, e após o assassinato de 

Vicente Ramaya, há pouco tempo.

Frase não muito diferente do que 

vem sendo dito, há mais de uma 

década, sobre o assassinato do 

jovem economista Siba Siba Ma-

cuácua.

Frase empregue quando um ci-

dadão, que se deslocava para a 

fronteira, com uma importante 

quantia no carro, foi mortalmente 

baleado em plena estrada.

Frase dita, com toda a convicção, 

quando vários membros de uma 

mesma família foram assassina-

dos, numa noite, há alguns anos.

Frase dita, e repetida, conforme 

foram sendo assassinados vários 

sucessivos donos de uma empresa.

Frase particularmente sonante 

quando polícias foram assassina-

dos a tiro numa estação de serviço 

na Matola.

E a minha memória não recorda 

outras ocasiões em que fomos in-

formados de que todos os esforços 

estavam a ser feitos para capturar 

assassinos tenebrosos. Mas sei que 

houve muitos mais...

Tantas foram as frases reconfor-

tantes que ainda hoje me pergun-

to por que razão as pessoas não se 

sentem bem e em segurança.

É verdade que, em nenhum destes 

casos, os esforços das autoridades 

levaram à detenção dos culpados, 

mas também não podemos querer 

tudo. Esforços e resultados já é 

pedir demais!

E, também, temos a questão dos 

meios ao dispôr das autoridades 

policiais. O nosso país é pobre e o 

dinheiro não estica. Se temos que 

o gastar a fazer uma guerra inútil 

em Sofala, como podemos querer 

que ele seja usado para investigar 

assassinatos?

Se a prioridade é comprar viaturas 

blindadas, com canhões de água 

(ou mesmo metralhadoras de tiro 

real...) para reprimir manifes-

tantes desarmados, como vamos 

equipar as equipas de detectives 

da PIC?

Há pouco tempo o general Kha-

lau foi condecorado pelo Chefe 

de Estado. Imagino que pelos 

seus importantes feitos no cargo 

que ocupa. Talvez se possa sugerir 

a Armando Guebuza que conce-

da mais duas ou três medalhas ao 

general.

Razões para isso não faltam, está 

visto.

Ganhos extraordinários para a China na 

negociação para compra de gás russo 

somam-se aos prejuízos económicos e 

financeiros que a Rússia começa a pagar 

pela anexação da Crimeia.

Ficou para o último dia da visita de Vladimir 

Putin a Xangai o eventual anúncio de um acor-

do sobre o fornecimento de gás siberiano que os 

dois estados negoceiam desde 2004 e a última 

fase das conversações foi marcada por sucessivas 

cedências russas.

O gás natural representa apenas 6% das fontes 

de energia na China, abaixo da média mundial 

de 24%, e é vital para reduzir a dependência do 

carvão e as emissões poluentes.

Moscovo propõe-se desde os anos 90 a vender 

gás natural para reduzir o desequilíbrio das trocas 

comerciais bilaterais - 90 mil milhões de dólares 

(usd) em 2013 que ambas as partes afirmam pre-

tender aumentar para 100 mil milhões em 2015 

- em que só pesam a seu favor o petróleo (8% 

das aquisições chinesas, deixando a Rússia atrás 

da Arábia Saudita, Angola e Irão) e armamento.

 

Urgência russa, paciência chinesa
 Confrontada com clientes europeus empenha-

dos em reduzir a prazo a dependência dos for-

necimentos russos e procurando antecipar-se à 

oferta crescente de gás natural liquefeito da Aus-

trália, Malásia, Indonésia, Qatar e, futuramente, 

dos Estados Unidos, a “Gazprom”  tem urgência 

em chegar a acordo com “CNPC” ainda que a 

negociação possa falhar se a petrolífera chinesa 

insistir num preço-base excessivamente baixo. 

Um preço-base abaixo da média de 380,50 usd 

por 1000 metros cúbicos cobrada pela “Gaz-

prom” nas exportações para a Europa e próxima 

dos 350 usd pagos pela China nas importações 

do Turquemenistão estava sobre a mesa na der-

radeira fase das negociações. 

A “CNPC” visava, contudo, baixar ainda mais o 

valor do contrato e do lado russo surgiam contra-

partidas como, por exemplo, parcerias na explo-

ração de gás natural e petróleo na ilha Sacalina.  

Para aceitar 350 usd ou mesmo 300 usd num 

contrato a 30 anos com fornecimento anual de 

38 mil milhões de metros cúbicos a começar 

em 2018 ou 2019 e susceptível de aumento até 

61 mil milhões de metros cúbicos, a “Gazprom” 

pretendia pré-pagamento de 25 mil milhões de 

usd ou empréstimo de montante equivalente e 

o primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, insistia 

que o valor final do acordo rondaria os 400 mil 

milhões de usd.

O pré-pagamento chinês financiaria a explora-

ção das jazidas de Tchaianda, na Iakutia, e Kovi-

kta, na região de Irkutsk, e o prolongamento do 

gasoduto “Poder da Sibéria”, começado a cons-

truir em 2007, até ao porto russo de Vladivostok 

ou a Blagoveshchensk na confluência dos rios 

Amur e Zeia na fronteira com a China. 

As vendas de gás poderiam atingir valores 

maiores no caso de ser considerada a retoma da 

construção do gasoduto do Altai previsto num 

acordo assinado entre Pequim e Moscovo em 

2006 para ligar jazidas da Sibéria ocidental ao 

Xinjiang, mas abandonada a favor da opção de 

fornecimento às regiões do Norte da China.

 
Até aos limites
A concretizar-se o fornecimento de 38 mil mi-

lhões de metros cúbicos, o contrato com a China 

seria equivalente a 20% das vendas da “Gazprom” 

na Europa.

As vendas à China têm margem para incremento 

dado que as estimativas de consumo de Pequim 

apontam para um aumento dos 170 mil milhões 

de metros cúbicos registados no ano passado 

para 420 mil milhões em 2020. 

As informações sobre as negociações, com a 

“CNPC” a propor um preço-base cada vez mais 

baixo, inferior até a 300 usd, mostram a parte 

chinesa, com a conjuntura política e financeira 

a seu favor, disposta a extrair o máximo de con-

cessões. 

Os presidentes Xi Jinping e Putin emitiram um 

comunicado conjunto expressando o desejo de 

que os “problemas internos” da Ucrânia tivessem 

uma solução “pacífica e por meios políticos” e ig-

noraram a anexação da Crimeia.Nos bastidores, 

os negociadores chineses cobravam ao máximo a 

manifestação política oficial de não-hostilização 

pela anexação da Crimeia e subiam a parada sem 

sequer hesitar em pôr em risco a assinatura de 

um acordo sobre gás natural que a Rússia, mais 

cedo ou mais tarde, terá de acabar por aceitar.

   

Jornalista

Cá se fazem, lá se pagam
Por João Carlos Barradas 
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A 
Editora Ndjira e o Cen-

tro Cultural Português 

lançaram a obra “Rainhas 

da Noite”, do escritor mo-

çambicano João Paulo Borges Co-

elho. A obra foi apresentada pelo 

académico Almiro Lobo. O evento 

teve lugar no dia 22 de Maio de 

2014, no Centro Cultural Portu-

guês: Camões – Instituto de Coo-

peração e da Língua.  

Em “Rainhas da Noite” temos a 

consolidação do notável romancista 

que é João Paulo Borges Coelho. 

Um caderno achado num mercado 

de rua em Maputo transporta-nos 

para a pequena vila de Moatize, 

no centro de Moçambique, e para 

o tempo recuado em que uma em-

presa belga ali explorava uma mina 

de carvão. Sob o olhar atento de 

um polícia, Annemarie estende a 

sua rede de espiões, Agnès necessi-

ta desesperadamente de um piano, 

Suzanne deixa-se enlouquecer aos 

poucos e Maria Eugénia não sabe 

o que fazer. Tudo isso num tempo 

em que, embora brilhando no alto, 

CCP acolhe “Rainhas da Noite”

o sol não ilumina.

Entretanto, nos dias enevoados de 

Maputo, num futuro distante, um 

velho faz o que pode para se libertar 

da carga que esse passado lhe depo-

sitou nos ombros magros. 

Conta para tal com uma 

inesperada ajuda.  

Escritor e historiador 

moçambicano. João 

Paulo Borges Coelho 

é Professor de Histó-

ria Contemporânea na 

Universidade Eduardo 

Mondlane. Recebeu em 

2004, com o romance As  

Visitas do Dr. Valdez, o 

Prémio José Craveirinha, 

a maior distinção literária 

em Moçambique. Com 

o romance O Olho de 

Hertzog recebeu o Pré-

mio Leya 2009.A sua 

obra literária inclui ainda 

outros três romances: As 

Duas Sombras do Rio, 

2003, Crónica da Rua 

513.2, 2006 e Campo 

de Trânsito, 2007. Dois 
volumes de estória da série Índi-

cos Indícios: Setentrião e Meri-

dião, ambos 2005 e duas novelas 

– Hinyambaan, 2008 e Cidade dos 

Espelhos, 2011.

Por Abdul Sulemane

A 
jornalista Marlene 

Magaia lançou na úl-

tima sexta-feira, em 

Maputo, um livro 

sobre assessoria de imprensa, 

actividade que vem desenvol-

vendo nos últimos anos como 

adida do Presidente da Repú-

blica, Armando Guebuza.

Com este livro, Marlene Ma-

gaia propõe-se dotar os pro-

fissionais, estudantes e outros 

interessados pela área de uma 

ferramenta de consulta perma-

nente, de onde se podem bus-

car as directrizes que norteiam 

o exercício da assessoria de 

comunicação numa instituição 

pública.

A jornalista, que começou a 

carreira nos anos 1980, notabi-

lizando-se na Rádio Moçam-

bique, lança assim um repto 

aos assessores e outros profis-

sionais do domínio da comu-

nicação organizacional, cada 

vez mais essencial nos tempos 

que correm. A sua longa expe-

riência como profissional de 

comunicação social, primei-

ro como locutora, repórter e 

editora, acrescida nos últimos 

dez anos como assessora de 

imprensa do Presidente da Re-

Assessoria de 
imprensa em livro

pública, confere-lhe domínio 

na área da comunicação so-

cial, de que são integrantes o 

jornalismo e a assessoria de 

imprensa.

A autora estruturou o livro 

destacando duas partes teóri-

cas, em que traz, entre outros 

pontos, conceitos, função e 

ferramentas para a assessoria 

de imprensa, a preparação e 

organização de cerimónias 

oficiais, a classificação dos 

eventos e a sua preparação e 

divulgação. Numa compo-

nente prática, Marlene Ma-

gaia aborda sugestões a enti-

dades na sua interacção com 

a imprensa e conselhos sobre 

como atender a imprensa du-

rante as viagens.

O prefaciador do livro, o 

especialista em comunica-

ção Tomás Jane, considera o 

trabalho da jornalista uma 

abordagem reflexiva sobre a 

responsabilidade que um as-

sessor de imprensa carrega 

como fonte de notícias para 

outros profissionais de comu-

nicação, entre eles jornalistas. 

“Assessoria de Imprensa: fer-

ramentas (essenciais) para as 

cerimónias oficiais” é chance-

lada pela Minerva Press. A.S

Pela segunda vez con-

secutiva e numa ini-

ciativa das duas insti-

tuições, o Município 

de Chibuto registou no últi-

mo fim-de-semana, uma mo-

vimentação fora do comum. 

Afinal tratava-se da segunda 

feira de Empreendedorismo 

enquadrada na apresentação 

de aulas práticas da cadeira 

de Marketing e Vendas, lec-

cionada na Escola Superior 

de Negócios e Empreende-

dorismo de Chibuto, (ES-

NEC) Unidade Académica 

da Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), no Curso 

de Licenciatura em Finanças, 

para o III nível.

Num dia de intenso calor, 

inúmeros expositores maio-

ritariamente mulheres e visi-

Feira empreendedora
tantes ao evento provenientes 

de várias partes do distrito 

desfilaram os seus produtos 

e artigos, cujo propósito era 

conseguir comercializar o que 

traziam como amostra bem 

como a troca de contactos 

como acontece em muitas 

feiras do género.

Na abertura oficial, Francis-

co Mandlate, Presidente do 

Município de Chibuto, dis-

se: “chibuto já é um ponto de 

referência no país. Com esta 

feira, queremos motivar as 

mulheres empreendedoras na 

importância das suas activi-

dades, bem como a demons-

tração das capacidades dos 

nossos estudantes relativa-

mente a esta matéria prática 

em que a exposição pública 

permite-nos mostrar o que 

produzimos”, disse o Edil da-

quele Municício.A.S

Teve lugar quarta-feira, 21 de 

Março, no Centro Cultural 

Português, o lançamento do 

livro “Livro Mulher” e apre-

sentação de dois livros “Não Chora 

Carmen” e “Nós, os de Macurungo” 

da autoria de Adelino Timóteo.

Os livros apresentados remetem a 

uma especificidade única, autênti-

ca, original e inédita de um autor 

com uma larga experiência nacional 

e internacional. Adelino Timóteo 

nasceu a 3 de Fevereiro de 1970, 

na cidade da Beira, é formado em 

docência de língua portuguesa, não 

exerce a profissão. Licenciado em 

Direito, é actualmente jornalista do 

Adelino Timóteo lança duas obras
Canal de Moçambique. Em 2004 

foi homenageado pelo Instituto 

Superior Politécnico Universitário 

(ISPU) e em 2007 pelo Conselho 

Municipal da Beira, no primeiro 

caso pela sua poesia, no segundo 

pelo seu contributo cultural para 

urbe, como escritor e artista plástico.

Em 1999 venceu o Prémio Anual 

do SNJ para Melhor Crónica jor-

nalística. Em 2001 venceu o pré-

mio nacional revolução de poesia 

AEMO. Um excerto dos seus po-

emas traduzidos em italiano consta 

na revista “Dis Uguaglianze”.

São publicações deste autor: “Os 

segredos da arte de amar” (1999, 

AEMO) “Viagem à Grécia através 

da Ilha de Moçambique” (2002, 

Ndjira), “A Fronteira do Sublime” 

(AEMO), “Mulungo” (2007, Tex-

to Editores), “Dos frutos do amor 

e desamores até à partida”- Prémio 

BCI/AEMO 2011, “A Virgem da 

Babilónia” “Não Chora Carmen” 

(2013, Alcance Editores), “Livro 

Mulher” (2013 Alcance Editores).

Está referenciado na Antologia de 

Poesia moçambicana “Nunca mais 

é Sábado” (Dom Quixote, Lisboa), 

“Colectânea Breve da Literatura 

Moçambicana” (Identidades), “Po-

esia Sempre” (2006 Biblioteca Na-

cional do Brasil) e “Capitalismo um 

feito Revolução um Direito” (Galí-

cia, Espanha). A.S

Foram lançadas recentemen-

te as publicações “Southern 

African Security Review 

2013” (Revista de Seguran-

ça na África Austral 2013) edita-

da por Anthoni van Nieuwkerk 

e Katharina Hofmann e “African 

Approaches to Maritime Securi-

ty: Southern Africa” (Proposições 

Africanas para Segurança Martíti-

ma: África Austral) de João Paulo 

Borges Coelho.   

Paz e segurança é um tema essen-

cial no desenvolvimento da África 

Austral e no bem-estar das suas 

populações. Neste volume, peri-

tos regionais da área de segurança 

analisam as dinâmicas de segurança 

na região e as suas implicações para 

o futuro. Começam por examinar 

conceitos e o contexto da seguran-

ça regional: O papel de doadores e 

Livro sobre segurança marítima
de ONGs na formação de políticas 

de segurança; o quadro da SADC 

sobre paz e segurança; a interface 

de paz e segurança entre a UA e a 

SADC. A seguir, vão ser apresenta-

dos estudos de caso sobre dinâmi-

cas de paz e segurança em Namíbia, 

Zimbabwe e Moçambique respec-

tivamente, assim como uma explo-

ração da dimensão marítima de se-

gurança regional. Espera-se que o 

material deste volume possa ajudar 

os responsáveis no desenvolvimen-

to de políticas assim como outros 

actores políticos importantes no 

aprofundamento e no alargamento 

do conhecimento sobre segurança 

regional.  

João Paulo Borges Coelho sublinha 

a dimensão marítima na segurança 

regional. Ele explica que segurança 

marítima implica muitos aspectos 

de conflito relevantes para África 

onde a governação em geral está 
fraca demais para lidar com os de-
safios do comércio marítimo global. 
Exemplos disso são a pirataria, a 
poluição, o tráfego ilegal de pesso-
as, drogas ou armas, assim como a 
gestão de recursos. Se estes pontos 
não são abordados num quadro 
compreensível de segurança ma-
rítima, alguns deles, segundo João 
Paulo Coelho, poderiam tornar-se 
em ameaças graves para a seguran-
ça, enquanto outros podiam pôr em 
perigo as economias, o meio am-
biente e a saúde pública dos países 
e sociedades nesta região. Portanto,  
a pirataria não pode apenas ser vis-
ta como uma actividade marítima, 
mas como um sintoma de proble-
mas mais amplos, como pobreza 
extrema e instabilidade política. 
Nesta perspectiva, o autor argu-
menta que insegurança marítima 
sempre tem origem terrestre, e que 
é séria demais para ser tratada so-

mente pelo sector da segurança. A.S

João Paulo Borges Coelho com nova obra

 A imprensa esteve em peso no lançamento da obra de Marlene Magaia
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O 
Estádio Nacional do Zim-

peto, a catedral do nosso 

futebol, viveu, no último 

fim-de- semana, a maior 

loucura desde a sua inauguração, de-

vido à vitória de Moçambique diante 

do Sudão do Sul. Foi uma tarde em 

que houve até veneno de sobra, sen-

do disso esclarecedor o triunfo por 

5-0, perante cerca de 20 mil almas 

que não se cansaram de cantar, sorrir 

e gritar pelos nossos guerreiros. 

O caso não foi para menos: 5-0 con-

tinua a ser o resultado mais volumo-

so que o país alcança em confrontos 

com outras selecções. 

E se a festa começou muito antes do 

fim do jogo, a mesma foi desaguar 

nas várias barracas da cidade e arre-

dores, num ambiente simplesmente 

indiscritível.

Aliás, ao apito final do árbitro, as 

buzinadelas, os sorrisos rasgados, os 

saltos, as apitadelas estridentes, os 

assobios, os gritos, os abraços foram 

condimentos que completaram a 

festa rija que só viria terminar noite 

adentro. 

Se houve mérito nosso ou demérito 

do adversário isso neste momento 

pouco conta, o mais importante é 

que, a julgar pelos números, Mo-

çambique tem todas as condições 

criadas para passar para outra fase.

Entendidos na matéria chegam 

mesmo a dizer que é uma grande 

humilhação Moçambique passar 

por um pré-teste para chegar a outra 

fase, a de grupos, situação que num 

passado não muito distante não 

acontecia.

Quer isso dizer que apesar de a vi-

tória ter sido saborosa, há que nos 

reposicionar no contexto futebolís-

tico africano e voltarmos a ocupar o 

nosso espaço. Temos que melhorar a 

nossa classificação no ranking, o que 

passa por obtermos bons resultados 

em todas as frentes em que partici-

parmos. 

Mas...
Independentemente do resultado, 

até porque foi uma vitória alcança-

da diante de um adversário bastante 

fraco em todos os capítulos, há algu-

mas ilações a tirar desta nossa selec-

ção e que podem ser resumidas nos 

aspectos seguintes:

- Que os nossos jogadores continu-

am a ser perdulários, pois, vezes sem 

conta, falham de forma escandalosa 

mesmo com a baliza escancarada, o 

que exige do seleccionador nacional, 

sobretudo dos treinadores onde ali-

nham, mais trabalho virado para os 

aspectos de finalização. 

- Que do ponto de vista da abor-

dagem do jogo nota-se alguma sin-

cronização entre os jogadores, ainda 

que um e outro não atinem com os 

passes, o que faz com que percam a 

bola numa situação que poderia criar 

calafrios ao adversário;

- Que gradualmente os jogadores 

que alinham no estrangeiro estão a 

começar a enquadrar-se e quiçá in-

terpretar o fio do jogo preconizado 

pela equipa técnica;

- Que a grande virtude dos Mambas 

desde que estão sob a alçada de João 

Chissano é o facto de, independen-

temente da grandeza do seu adver-

sário, fazerem o jogo pelo jogo, isto 

é, encararem todos os adversários 

Saltos, sorrisos e gritos numa tarde de loucura
Por Paulo Mubalo e  Abílio Maolela ( texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

com naturalidade, sem timidez nem 

desfalecimento;

- Que o seleccionador nacional está 

a conseguir fazer uma leitura profí-

cua da realidade,  mormente no que 

diz respeito ao estado de forma de 

cada jogador, razão pela qual alguns 

que militam no estrangeiro têm, ne-

cessariamente, de suar às estopinhas 

para fazerem parte do onze inicial. 

Mambas despercebidos à 
chegada ao Estádio
À sua chegada ao Estádio Nacional 

do Zimpeto, os Mambas foram ig-

norados devido ao facto de não se 

terem transportado no seu autocarro 

habitual. 

A selecção nacional foi a primeira a 

chegar ao Estádio, sendo que se fazia 

transportar num autocarro branco, 

futebol, em que adeptos envolveram-

-se em pancadarias e os jornalistas 

foram impedidos de acederem à sua 

área de trabalho.

Como esta esteve ausente do local, 

a situação só não chegou a vias de 

facto graças à intervenção de alguns 

espectadores que momentaneamen-

te foram substituindo os polícias.

Podia notar-se que as bancadas do 

Estádio Nacional do Zimpeto ti-

nham sim muito público, mas li-

teralmente despidas de agentes da 

polícia.

Para não variar, a área de imprensa 

foi invadida pelo público impedindo 

(com cânticos e vuvuzelas) o traba-

lho dos profissionais da comunicação 

social, em particular os operadores 

de câmara, que faziam a transmissão 

em directo para milhares de moçam-

bicanos.

Os jornalistas da imprensa escrita 

foram, em alguns momentos, im-

pedidos (mesmo com credenciais) 

de acederem à zona VIP do Estádio 

alegando-se que não era permitida a 

entrada de estranhos, excepto a tele-

visão e rádio.

O secretário-geral admite o proble-

ma e afirma: “deveu-se ao número 

de agentes que não correspondia ao 

tipo de jogo e a grandeza do recinto”, 

mas apela ao público à mudança de 

comportamento quando se faz aos 

campos de futebol, pois “não é pre-

ciso colocar um agente por detrás de 

cada adepto”.

Johane faz este apelo pelo facto de 

o público ter invadido os camarotes, 

os balneários e a sala de imprensa, 

zonas que não são permitidas a qual-

quer um.

Há a ressaltar a “marcação cerrada” 

no controlo das entradas. A organi-

zação tinha montado duas equipas 

de controlo, uma na entrada ao pátio 

do Estádio e outra junto às escadas 

de acesso às bancadas do Estádio.

Na entrada de viaturas, a polícia fa-

zia uma vigilância aos adeptos, em 

que retirava garrafas de vidro e ou-

tros objectos cortantes.

Mas foram vários os espectadores 

que conseguiram ludibriar a polícia e 

se fizeram às bancadas com garrafas 

de cerveja.

Aliás, terá sido por esta situação que 

o comportamento de alguns adeptos 

dos Mambas deixava muito a desejar, 

denotando que efectivamente esta-

vam sob efeito do álcool.

Outros, entretanto, iam vomitando 

nas bancadas, criando simplesmen-

te um mal-estar entre os presentes, 

num ambiente simplesmente nojen-

to.

Estádio do Zimpeto, tão 
perto... tão longe
A realização de partidas no Está-

dio Nacional de Zimpeto põe, vezes 

sem conta, a nu a questão das vias 

de acesso àquele local. Com efeito, 

é simplesmente difícil chegar-se ao 

Estádio quer pela via da Estrada 

Nacional Número Um, como pelo 

Grande- Maputo, assim como por 

algumas vias alternativas. O que em 

parte concorre para que muitas mais 

pessoas não acorram ao local.

Pela estrada nota-se uma fila enorme 

de viaturas nos dois sentidos e algu-

mas vezes sem quem possa regular 

o trânsito. Os chapeiros, esses, vão 

complicando mais ainda a circulação 

e a situação torna-se um verdadeiro 

caos.

Ao longo da semana, a FMF tinha 

dito que as condições de acesso 

àquele local estariam garantidas ten-

do em conta os contactos que teria 

feito junto da Polícia no sentido de 

evitar essa contrariedade, mas foi em 

vão.

Mas, para além da situação acima 

descrita, há um outro reparo a fa-

zer. A relva do Estádio Nacional de 

Zimpeto está em más condições e 

precisa de outro tipo de tratamento. 

São visíveis algumas crateras, par-

ticularmente na zona central, sinal 

de que aquele imponente empre-

endimento está a ser simplesmente 

maltratado. Note-se que actualmen-

te são realizadas uma a duas parti-

das por semana, contrariamente ao 

campo da Liga Muçulmana, por 

exemplo, que para além de acolher 

as partidas do Moçambola, acolhe as 

sessões de treinos dos muçulmanos, 

mas mesmo assim está em muito 

bom aspecto.

Por fim, deixamos o último TPC à 

FMF. Há necessidade de se abrirem 

mais portões de saída do lado de trás 

do Estádio para permitir maior flui-

dez no escoamento do tráfico sobre-

tudo depois dos jogos.

Saliente-se que os Mambas partiram 

na segunda-feira para um estágio em 

Lisboa (Portugal), onde jogam esta 

sexta-feira diante do Marrocos, em 

partida de carácter particular.

Entretanto, devido ao clima de ins-

tabilidade no Sudão do Sul, o de-

safio da segunda mão terá lugar em 

Cartum (Sudão) entre os dias 30 de 

Maio a 1 de Junho próximo. 

Caso a nossa selecção passe, vai de-

frontar o vencedor do desafio, Tan-

zânia -Zimbabwe, sendo que na par-

tida da primeira mão, os tanzanianos 

venceram o seu adversário por uma 

bola sem resposta. 

sem nenhuma identificação e ainda 

com matrícula estrangeira. Por via 

disso, não houve nenhuma manifes-

tação do público.

Porém, a manifestação de saudação 

aconteceu aquando da chegada do 

adversário, pois este se fazia trans-

portar no habitual autocarro dos 

Mambas, o que criou grandes in-

quietações e más línguas.

O secretário-geral da Federação 

Moçambicana de Futebol (FMF), 

Filipe Johane, desdramatizou a situ-

ação justificando: “o autocarro ainda 

está num processo de legalização e 

portanto ainda não está identifica-

do”.

Johane explicou ainda: “no jogo 

contra Angola, os nossos jogadores 

sentiram-se desconfortáveis”, daí a 

mudança  do autocarro.

Apesar de ser um gesto de “fair-

-play”, o público não ficou satisfeito, 

pois, no seu entender, era bom que 

a selecção se transportasse naquele 

autocarro “de modo a ser saudada 

condignamente”.

Segurança longe de ser 
mantida 
Um dos problemas que a Federação 

Moçambicana de Futebol, em par-

ceria com a Polícia da República de 

Moçambique (PRM), devem ultra-

passar é a segurança.

O facto é que durante o jogo veri-

ficou-se episódios desagradáveis ao 

Dominguez foi o maestro da orquestra moçambicana 

Festa do público misturada com propaganda
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O 
HCB de Songo é, até 

ao momento, a equipa 

“mais indisciplinada” 

do Moçambola-2014 

com 18 pontos frutos de 15 car-

tões amarelos e um vermelho 

contra oito pontos do Clube de 

Chibuto na primeira posição, 

resultantes de oito amarelos.

À entrada da oitava jornada, o 

Clube de Chibuto totalizava 

oito pontos, resultantes de oito 

cartões amarelos vistos até à sé-

tima jornada e nenhuma carto-

lina vermelha. 

Até à entrada desta jornada, 

o Chibuto seguia na primei-

ra posição, em frente do Têxtil 

de Púnguè e do Ferroviário da 

Beira que totalizavam 10 pon-

tos, frutos de 10 cartões amare-

los vistos até então. 

À entrada da oitava jornada, 

HCB de Songo ocupava a úl-

tima posição com 18 pontos, 

resultantes de 15 cartões ama-

relos e um vermelho, atrás do 

Maxaquene também com 15 

pontos, mas devido a 15 amare-

los, na penúltima posição; e na 

antepenúltima posição o Estre-

HCB equipa “mais 
indisciplinada” do  Moçambola

la Vermelha da Beira, com 14 pon-

tos referentes a 12 cartões amarelos 

e um vermelho.

Dos potenciais candidatos ao títu-

lo, o Maxaquene é a equipa “mais 

indisciplinada”, visto que em sete 

jornadas viu 15 cartões amarelos 

ocupando a penúltima posição, 

na classificação geral. Em segun-

do lugar aparece o Ferroviário de 

Maputo com cerca de 13 cartões 

amarelos. 

Por sua vez, o Ferroviário da Beira 

é a equipa “mais disciplinada” tota-

lizando 10 cartões amarelos, ocu-

pando a terceira posição na 

classificação geral.

O campeão nacional e actual 

líder do Moçambola (soma 

20 pontos), Liga Muçulma-

na, ocupa a oitava posição 

com cerca de 12 pontos fru-

tos de 12 cartões amarelos.

À entrada da sétima jornada, 

o Moçambola produziu 170 

cartões disciplinares, em que 

167 são amarelos e os res-

tantes vermelhos.    

(Abílio Maolela)

Pormenor de uma partida do Moçambola

Decorreu, no último 

fim-de-semana em 

todo o país, a sétima 

e oitava jornadas do 

torneio infanto-juvenil, de-

nominado Copa Coca-Cola, 

com destaque para a goleada 

imposta pela Lhanguene Pi-

loto à Eduardo Mondlane, 

por sete a um (Cidade de 

Maputo). 

Foram vários jogos com mui-

tos golos e poucos acabaram 

em empate, demonstrando a 

determinação das equipas em 

imporem a sua presença nesta 

competição.

A Escola Lhanguene Piloto 

impôs-se frente à Eduardo 

Mondlane ao goleá-la por 

sete bolas a uma, numa parti-

da em que vimos vários joga-

dores talentosos a espalharem 

o perfume do seu talento.

Igualmente, Mahlazine con-

tinua em alta distribuindo 

goleadas aos seus adversários, 

sendo que desta vez a vítima 

foi a Heróis Moçambicanos 

que perdeu por quatro bolas 

a zero.

O jogo mais renhido da jor-

nada colocou frente-a-frente 

a Josina Machel e a Polana, 

onde a Polana saiu vencedora 

por três bolas a duas.

Na Província de Maputo, a 

Machava Bedene impôs-se à 

Aboobacar Sidik pelos escla-

recedores cinco a zero e a Ana 

Mogás venceu a Nkobe por 

Goleadas na Copa Coca-Cola
três a zero.

Em Inhambane, a Emília Daússe 

recebeu e goleou a Tomas Ndunda 

por quatro bolas sem a concorrência.

Ainda a contar para a sétima jor-

nada, agora em Nampula, também 

houve uma grande demonstração de 

habilidade técnica dos jogadores da 

Nampaco ao golearem a Politécnica 

por 9-1.

Disputando a oitava jornada, em 

Tete, a Matundo perdeu diante da 

Heróis Moçambicanos por cinco a 

zero, enquanto que a SOS goleou a 

Canongola por oito golos a um. 

No geral, o último fim-de-semana 

foi marcado por muitos golos, vitó-

rias e poucos empates.

Além dos resultados acima apresen-

tados, a Copa Coca-Cola produziu 

os seguintes resultados:

Cidade de Maputo (7ª jornada): 

Nelson Mandela (2-1) Nazareno; e 

Noroeste 1 (2-1) Quisse Mavota.

Província de Maputo (7ª jornada): 

Namaacha (1-2) Joaquim Chissano; 

Infulene (2-3) Bonifácio Gruveta; e 

Matola (0-0) Zona Verde.

Gaza (8ª jornada): Julius Nyerere 

(3-3) Chipenhe; Patrice Lumumba 

(2-2) Joaquim Chissano; Tavene (3-

0) 1º Janeiro; Ndambine 2000 (2-

1) Inhamissa; e Chicumbane (0-0) 

Xai-Xai.

Inhambane (7ª jornada): 3 de Fe-

vereiro (3-2) Eduardo Mondlane; 

Muelé (3-0) 12 de Agosto; 29 de 

Setembro (3-1) Chambone; e1 de 

Maio (1-1) SOS.

Sofala (8ª jornada): Nossa Senhora 

da Fátima (2-4) Estrela da Manhã; 

Sansão Muthemba (2-1) Samora 

Machel; Ponta Gêa (2-0) Sagra-

da Família; Matadouro (1-2) 

Santos Inocente; e 25 de Se-

tembro (4-0) Marocanhe. 

Manica (6ª jornada): Samora 

Machel (3-0) Soalpo; Eduar-

do Mondlane (1-2) J. Marra; 

Vila Nova (3-0) profissional; 

16 de Junho (1-0) 7 de Abril; e 

Vanduzi (0-0) P.S. Khankom-

ba.

Tete (8ª jornada): Mateus 

Muthemba (2-0) Márti-

res Wirryam; Miniarte (1-

0) Chingodze; e Francisco 

Manyanga (0-0) Tete.

Zambézia (8ª jornada): Que-

limane (0-1) Patrice Lu-

mumba; Coalane (1-3) 25 de 

Setembro; Namunho (0-4) 

Aeroporto Expansão; Márti-

res Inhassunge (1-0) Singari-

veira.

Nampula (7ª jornada): Mua-

tala (3-0) Marrere; Politécni-

ca (1-9) Nampaco; Napipine 

(2-0) Teacane; 12 de Outubro 

(0-3) 22 de Agosto; e Mapara 

(3-1) Nampula.

Niassa (8ª jornada): Eduardo 

Mondlane (1-1) Luta Con-

tinua; Aeroporto (1-3) P.S. 

Khankomba; Amizade (1-0) 

Namacula; Muchenga (1-0) 

Nzinje; e Ngungunhane (1-0) 

I. Agrário; e

Cabo Delgado (7ª jornada): 

Secundária de Pemba (2-2) 15 

de Outubro; Fraternidade (0-

1) Mazzarello; Arco-Iris (1-2) 

16 de Junho; Colégio Anda 

Lúcia (1-1) SOS; e I.I.C. 

Pemba (2-2) Colégio Dom 

Bosco. Abílio Maolela  

O 
Futebol Clube da Bei-

ra, equipa que disputa o 

Campeonato Provincial de 

Sofala, organizou, recente-

mente, um programa de doação de 

sangue denominado: “Uma Dádiva, 

Uma vida”. A iniciativa tinha em 

vista minorar a falta deste bem no 

Banco de sangue do Hospital Cen-

tral da Beira (HCB).

Segundo o Administrador do Clu-

be, José Fernandes da Silva Tavares, 

para além do desporto, há que ser 

solidário com os que precisam de 

sangue principalmente as crianças 

com anemias agudas, vítimas de 

acidentes que dia após dia acon-

tecem naquela urbe. “Dentro da 

nossa responsabilidade queremos 

fazer futebol e salvar vidas”, disse 

Fernandes.

Pretende-se com iniciativa, com a 

emoção de futebol que movimenta 

massas, chamar a atenção para a so-

lidariedade com os que precisam de 

um auxílio com o sangue e este lí-

quido é produzido apenas pelo ho-

mem para servir o mesmo homem.

A fonte apela aos demais a unir es-

forços pela causa em benefício dos 

Futebol Clube da 
Beira doa sangue

necessitados, porque a província de 

Sofala tem muita gente a necessitar 

de sangue e o que se nota “é a fal-

ta de facilidades e gesto de pessoas 

doar sangue para o seu próximo”.

A feira de saúde teve lugar no pa-

vilhão dos desportos da Beira e foi 

organizada em parceria com o Ban-

co de sangue do HCB e o Instituto 

Superior de Ciências e Tecnologias 

Alberto Chipande, onde jovens e 

adultos com condições aceites aju-

daram a salvar vidas.

O FCB disputa, nesta época, o 

campeonato provincial de Sofala 

e está a trabalhar com uma equipa 

muito jovem, por isso, o importan-

te, nesta época, “é reestruturar o 

clube para que possa aparecer com 

solidez nas épocas seguintes”, ex-

plica Fernandes.

À par de muitos clubes da segunda 

divisão, o FCB não tem campo de 

futebol, sede própria, sócios, trans-

porte, espaço para alojar jogadores 

e nem para estagiar. Neste momen-

to, a sede provisória do Clube está 

localizada no bairro de Chingussu-

ra, arredores da Cidade da Beira.  

Abílio Maolela

Mesmo sem jogar, devido 

à falta de comparência 

dos adversários, a selec-

ção feminina de sub-21 

de voleibol de praia qualificou-se 

para o mundial da modalidade a 

ter lugar no Chipre, no próximo 

mês ( Junho). Idêntico feito foi 

conseguido pela selecção masculi-

na da mesma categoria.

A selecção feminina qualificou-

-se ao campeonato do mundo sem 

efectuar nenhuma partida devido 

à falta de comparência dos seus 

adversários, enquanto que a mas-

culina qualificou-se, após terminar 

na segunda posição da competição, 

Moçambique no 
mundial de voleibol  

ao perder na final diante do Egipto 

por 2-1.

O Zimbabwe terminou na terceira 

posição, à frente das Maurícias e 

Swazilândia.

Esta competição, que contou com 

a participação de cinco países, des-

tacando-se a presença do Egipto, 

enquadrava-se no apuramento das 

três melhores duplas, em ambos os 

sexos, ao campeonato do mundo 

de voleibol de praia a realizar-se no 

Chipre, no próximo mês de Julho.

De referir que o certame contou 

com a participação de cinco paí-

ses, destacando-se a presença do 

Egipto.A.M

Pormenor de uma partida do Moçambola
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
questão das regalias que os deputados e antigos Chefes de Estado vão usufruir 

está a preocupar muitas camadas da sociedade civil. São várias as vozes que se 

fazem sentir em repúdio às regalias.

Não se percebe como num país com falta de recursos conseguem esbanjar rios de di-

nheiro para pagar regalias de um punhado de pessoas.

Muitos esperam uma atitude equilibrada do Presidente da República, Armando Gue-

buza, não promulgando essas regalias. Ele também beneficia delas. As dúvidas consis-

tem em saber se por acaso o Presidente da República está preocupado em vetar?

São muitas as questões que pairam. Com essas regalias, o país vai construir menos 

escolas, hospitais e outros bens públicos. Tudo isso para beneficiar membros do partido 

no poder. Estamos à espera de uma atitude sensata do mais alto dignitário da nação. 

Os deputados votaram unanimemente a favor das regalias. Não tiveram receio nenhum. 

Querem cuidar dos seus bolsos. Olham apenas para os seus umbigos. Será que o artista 

plástico Noel Langa não tem algo para dizer sobre essas inquietações? Prefere ficar 

calado a ouvir o Presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, e Ga-

briel Muthise, Ministro dos Transportes. Acredito que este tem algo para dizer. Será 

algo digno de se ouvir?

Os jornalistas estão muito preocupados com várias situações que acontecem no país. 

Não só. Temos os ataques armados vividos no país. É um assunto que acho muito 

ignorado pela parte principal para se encontrar uma solução. Não vejo nada de pal-

pável para a chegada rápida da paz. Enquanto esperamos os fotojornalistas Fernando 

Timane e Alfredo Mueche, e o jornalista Domingos Nhaule que cumprimenta o José 

Luís Gonzaga, nós o chamamos Jack, desde a Escola do Jornalismo, antigo jornalista 

do Diário de Moçambique. Bons ventos sopram para o Jack, agora a trabalhar num dos 

Ministérios do país.

Outros estão preocupados com os assuntos discutidos na reunião de quadros da Freli-

mo. Parece que muitos não estão de bom agrado com a actual situação. Jacinto Veloso, 

Américo Fumo e José Moiane discutem sorrateiramente os assuntos que os apoquen-

tam. Falem baixo, as paredes têm ouvidos. Outros não escondem o protagonismo. Mes-

mo em momento em que o silêncio é uma arma valiosa. A Esperança Machavele, no 

centro, concentra Lucília Hama, Governadora da Cidade de Maputo e a Benvinda 

Levi, Ministra da Justiça. São muitos assuntos para debater entre os camaradas.

Agora estes últimos podem parecer que não têm com que se preocupar. Parece que a 

família presidencial vai ter um novo membro. Parece que Zófino Muiane vai entrar para 

a família Guebuza. É o noivo de Valentina Guebuza, empresária, filha do presidente 

de Moçambique em final de mandato. Ou a Valentina torna-se Muiane? Ela é uma 

Jovem com muitas regalias, é antiga combatente, parte da StarTime é dela e muito 

mais. Quem não gostaria de ter uma mulher poderosa? Talvez o amor supere todas as 

adversidades. Este é o casal sensação da actualidade. Há dúvidas?

Esperamos veto do presidente
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de Naíta Ussene

O 
tribunal Judicial da Cida-

de de Maputo concedeu 

esta terça-feira liberdade 

provisória ao empresário 

Manish Kantilal que se encontrava 

em conexão com a onda de raptos. 

Segundo o seu advogado Damião 

Cumbane, a libertação do empre-

sário foi possível depois do paga-

mento de uma caução avaliada em 

um milhão de meticais. 

De acordo com o causídico, até à 

data do assassinato do Juiz Dinis 

Silica, o processo de Manish aguar-

dava pela decisão da concessão ou 

não da liberdade provisória, sendo 

que após a sua morte foi nomea-

do um outro juiz que acabou por 

-

sídico apontou que neste momento 

deverão aguardar pela conclusão da 

instrução preparatória, para que o 

caso possa seguir ao tribunal, caso 

haja matéria para tal.   

Moniz Carsane, mais conhecido 

por Manish Kantilal, foi detido 

mandante de quatro sequestros na 

capital do país.

Kantilal é um empresário ligado às 

hostes do partido Frelimo, nomea-

damente na cidade da Matola, e já 

operou em muitas áreas de negócio, 

como a de revendedor de recargas 

da telefonia móvel mCel, produção 

e venda de produtos discográficos 

-

porte de Manish ficou sob a guarda 

do Tribunal. Mas em alguns círcu-

los judiciais há receios de que Kan-

tilal abandone o país, como aconte-

as acusações que pendem sobre 

Kantilal é que ele poderá ter sido 

vítima de interesses comerciais que 

estão a exercer chantagem, nome-

adamente no negócio das recargas 

e na atribulada área da agiotagem. 

Sobre o dinheiro que a polícia diz 

ter sido encontrado na sua viatura, 

há versões que indicam que terá 

sido usado exactamente para man-

ter Kantilal preso.

2012 a juíza de instrução criminal 

da província de Maputo, Helena 

Mateus Kida, ordenou a soltura do 

-

to pela polícia de estar envolvido 

que não existiam provas suficientes 

Este episódio incendiou as rela-

ções entre a polícia e os tribunais, 

porque dias depois a própria PRM 

veio a apresentar alegadas provas 

que incriminavam Bakhir, mas este 

-

ras depois do assassinato bárbaro 

de Dinis Silica, juiz que legalizou 

a prisão de Kantilal, circulou com 

muita insistência em Maputo a 

versão de que o magistrado teria 

sido abatido por um esquadrão de 

morte ligado à Polícia, porque no 

fatídico dia ele iria fazer diligências 

que culminariam com a concessão 

de liberdade provisória ao jovem 

continua a acreditar-se que Ma-

nish é um dos mandantes dos rap-

tos em Maputo. 

Manish em liberdade provisória 
Por Argunaldo Nhampossa

levantou novos cismas entre os que o davam como morto, exilado 

-

tável golpe de rins, dado que o homem apareceu vivinho da Silva, 

meio de tantos pesadelos, até casaco o homem não tinha, sendo 

emprestado para a cerimónia do recenseamento. Como anima de-

sinformar…

-

nascer, conseguiu mandar ao parlamento 25 dos seus correligioná-

para abrir espaço a empresas nacionais no negócio das extractivas. 

E o Governo vai dizendo que sim, mas, com o tempo a andar, 

a partilha de tachos é decidida por dúzia de pessoas...para meia 

dúzia de pessoas.

que as gerações vindouras também curtam parte do tacho só vai 

ser criado depois de 2020, quando a produção começar a gerar as 

(extraordinárias como não se cansam de dizer) são para aumentar a 

despesa no orçamento, incluindo remessas de viaturas de luxo para 

alguns membros do grupo que se reúne às terças-feiras...

 

de um bom vivant cujo casamento no mais chique hotel da praça 

levantou um sururu na comunidade local do vendedor de chá que 

de meticais é soma demasiada para não haver indícios bastante. 

que abordava os contornos do caso de tráfico de drogas que Mo-

çambique viveu: as 40 toneladas de haxixe. Era virulento, mas tam-

bém extraordinariamente afável...quis a sina que o caso não tivesse 

sucesso em tribunal, mas nem por isso o polícia deixou de ser um 

-

timentos para a alternativa de Macuze, os concorrentes mais pró-

determinados a vender. Será que vai haver mais parceiros chineses 

e indianos pelas bandas de Tete?

de bandeira, a tal onde parece desempenhar as funções de chefe de 

-

tinua a avançar para o abismo. Porque não apanha um avião e vai 

estudar as experiências das companhias de primeira linha dos emi-

parcial, ou isso deixaria em terra as mordomias que a companhia 

oferece habitualmente ao partidão e seus membros de proa?

presidência aberta por terras da boa gente sem que as mordomias 

de Estado abranjam o homem do planalto dos Macondes…

Em voz baixa

pés juntos que se trabalha nos bastidores para uma solução a breve 

trecho. Que os deuses oiçam tão bem-aventurados mensageiros… 
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Foi oficialmente apresenta-

da em conferência de im-

prensa, em Maputo, a mul-

tinacional Syngenta, que 

está estabelecida no país desde 

Janeiro último. A presença des-

ta empresa de agro-negócios no 

país vem dar corpo à sua última 

intervenção segundo a qual está 

a expandir os seus serviços para 

países africanos, especialmente 

os da África Austral. 

Este negócio de fornecimento 

de sementes, protecção de cul-

turas e formação está a custar à 

empresa um investimento cumu-

lativo de mais de 500 milhões 

de dólares, que inclui também o 

recrutamento de novos quadros, 

muitos dos quais formados em 

Agronomia. O compromisso que 

pretende estabelecer com África 

reflete a sua convicção de que o 

continente possui recursos, não 

apenas para alimentar a crescen-

te população mundial, mas tam-

bém para impulsionar a maior  

exportação de alimentos para o 

mundo.

A Syngenta acredita que muitos 

produtores na zona rural de Mo-

çambique não têm acesso às mais 

recentes técnicas e informações 

sobre como produzir alimentos 

de forma eficiente e económica. 

Por estar em estreita proximida-

de com os produtores, bem como 

com o mercado, a Syngenta pre-

tende compartilhar e melhorar 

o conhecimento sobre os seus 

produtos e as suas aplicações, e 

como os produtores podem gerir 

os seus recursos de terra para ob-

ter melhores rendimentos. 

A vasta gama de recursos que 

Moçambique possui, incluindo 

solos diversos, condições climá-

ticas favoráveis e abundância de 

água, propicia uma produção 

agrícola em grande escala. 

Pronunciando-se à volta desde 

envolvimento da empresa em 

Moçambique, Ulrich Kipfer  re-

presentante de Marketing para 

África Austral disse: “o reforço 

da nossa presença em Moçam-

bique vai criar oportunidades 

para explorar relações com no-

vos clientes, orientar os nossos 

parceiros e expandir o mercado. 

Este estabelecimento também 

nos permitirá ter contacto di-

recto com os produtores e ser 

mais sensíveis com as nossas 

ofertas tecnológicas agrícolas. 

Deste modo, a Syngenta procu-

ra estabelecer uma parceria com 

o Governo de Moçambique no 

desenvolvimento da indústria 

agrícola, uma vez que a empresa 

está numa posição privilegiada 

para oferecer ao produtor tecno-

logias transformadoras integra-

das, inovadoras para uma prática 

agrícola sustentável, maximizan-

do a produção”, disse Kipfer. 

O mesmo terminou sublinhando 

que a presença da Syngenta em 

Moçambique está em linha com 

a sua estratégia de longo prazo 

para o crescimento de África, 

capitalizando o seu enorme po-

tencial agrícola por meio de par-

cerias tanto com pequenos agri-

cultores, quanto com agricultores 

comerciais.  

A Syngenta é uma das maiores 

empresas do mundo a actuar na 

área de agro-negócios, com mais 

de 28.000 funcionários em mais 

de 90 países que se dedicam a 

trazer ao de cima o potencial das 

plantas.  

 Por Edson Bernardo

Syngenta investe mais de 
USD 500 milhões em África 
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A 
cidade de Suwon, na 

Corei do Sul, foi  re-

centemente palco das 

comemorações do 

45º aniversário da multina-

cional  Samsung. De entre os 

vários programas e realizações 

acontecidas naquela parte da 

Corea do Sul,  a Samsung 

ofereceu aos amantes de tec-

nólogia do mundo, um museu 

de inovação, denominado Sa-

msung Innovation Museum. 

São cerca de 11 mil metros 

quadrados que reunem  150 

invenções e produtos electró-

nicos, que marcaram e mar-

cam a história da companhia 

desde a sua concepção até os 

dias de hoje.

Mesmo que a marca tenha 

feito ao longo da sua história 

várias parcerias com outras 

Samsung inaugura 
museu na Coreia do Sul

Por: Edson Bernardo

marcas com a Sony e Apple, 

neste museu os produtos são 

exclusivamente da  Samsung. 

“As invenções expostas no 

museu constituem verdadei-

ras obras-primas históricas da 

inovação electrónica, que lan-

çaram as bases tecnológicas 

que nos permitiram desenvol-

ver e aperfeiçoar produtos que 

melhoram a vida hoje”, referiu 

Cliff Do Carmo, representan-

te da Samsung em Moçambi-

que.

Dedicado a explorar o passa-

do, o presente e o futuro da 

indústria electrónica, o museu, 

com cinco andares, está divi-

dido em três salas de exposi-

ção, onde os visitantes podem 

aprender, nas salas 1 e 2, sobre 

mais de 160 artigos históricos, 

enquanto na sala 3 se expõe a 

actual e futura inovação.

Foi inaugurada no último dia 

16 de Maio, em Maputo, a 

nova sede do Banco Millen-

nium bim. Trata-se de um 

edifício composto por 16 andares, 

com capacidade para acomodar 

acima de novecentos colaborado-

res afectos. O edifício é dotado de 

uma arquitectura contemporânea, 

elevando a estima e reconhecimen-

to da capulana nos seus ambientes 

decorativos, assim como obras de 

arte de alguns conceituados artistas 

nacionais.

Nesta nova infra-estrutura, o Mil-

lennium bim pretende continuar a 

contribuir na modernização e no 

desenvolvimento do sistema finan-

ceiro e da economia moçambicana, 

mediante a comercialização de pro-

dutos e serviços financeiros inova-

dores e personalizados.

Na ocasião, o Presidente do Conse-

lho Administrativo do Millennium 

Bim apresenta nova casa
Por  Nélia Jamaldine

BCP, António Monteiro, referiu 

que desde a sua parceria como ac-

cionista em 1995, a sua instituição 

manteve a visão e acentuou total 

confiança visando acompanhar e 

ajudar no desenvolvimento da eco-

nomia moçambicana. 

Monteiro acrescentou ainda que o 

Millennium bim ocupa uma posi-

ção privilegiada e de liderança no 

mercado da banca em Moçambi-

que cobrindo todo o país com 159 

balcões de atendimento ao público, 

acima de dois mil colaboradores 

num universo de mais de um mi-

lhão de clientes. 

Por seu turno, o Presidente do 

Conselho de Administração do 

Millennium bim, Mário Machun-

go, enfatizou que o crescimento do 

bim reflecte o retrato do seu país e 

do seu povo e que a visão estratégi-

ca do banco segue na inovação de 

novas tecnologias e técnicas mo-

dernas, contribuindo para o cres-

cimento social e económico deste 

país. “Temos um país em franco 

desenvolvimento, com um poten-

cial muito elevado, e passo a passo 

iremos assumir um posicionamen-

to de crescimento e confiança, para 

que possamos continuar a atrair 

investimento estrangeiro e nacional 

para o país de forma sustentável”, 

terminou Machungo.

Entretanto, vale lembrar que a ins-

tituição financeira que conta agora 

com casa nova nasceu da fusão com 

o então Banco Comercial de Mo-

çambique (BCM) em 2001, insti-

tuição que havia nascido da compo-

nente comercial do banco emissor 

no Banco de Moçambique, em 

1992, e consequente abertura do 

sistema financeiro a operadores pri-

vados. Todavia, este actualmente é 

o maior empregador do sistema fi-

nanceiro moçambicano, sendo que 

91% dos mais de dois mil e quatro-

centos colaboradores são nacionais.

A 
Confederação das As-

sociações Económicas 

(CTA), sob o lema “Com 

os membros, promover a 

implementação de reformas eco-

nómicas”, empossou os seus órgãos 

sociais, na passada quinta-feira, 15 

de Maio do ano em curso, em Ma-

puto, eleitos na 23ª Sessão da As-

sembleia Geral realizada no dia 25 

de Abril último. 

Com feito, foi conferida a posse 

ao presidente do Conselho Di-

rectivo, Rogério Manuel, e aos 

vice-presidentes Agostinho Vuma, 

Rui Monteiro, Carlos Henrique e 

Prakash Prehlad. Entre vários ou-

tros órgãos sociais, tomaram igual-

mente posse o presidente da Mesa 

CTA empossa quadros para o triénio 2014-2017
Por Nélia Jamaldine

da Assembleia Geral, Salimo Ab-

dula, e o respectivo vice-presidente, 

Inusso Ismail.

Entretanto, desde a sua consolida-

ção há dezoito anos, a CTA man-

tém a sua linha de posicionamento 

em relação à agenda do processo 

das reformas, sendo que um dos 

maiores desafios actuais é assegurar 

a existência de políticas claras so-

bre como o empresariado nacional 

pode participar e ocupar espaço re-

levante nas oportunidades geradas 

pela indústria extractiva.

Na ocasião, após o seu empossa-

mento, e em representação aos 

quadros recém eleitos, o Presidente 

do Conselho Directivo da CTA, 

Rogério Manuel, referiu que es-

tes reafirmam o cometimento de 

continuar a consolidar as ideias e 

objectivos do mandato passado, 

mantendo sempre activa a luta pe-

las reformas económicas com vista 

a melhorar o ambiente de negócios 

em Moçambique.

Manuel acrescentou ainda que no 

presente mandato continuarão 
com o projecto de federalização 
e consolidação das já existentes, 
como forma de alcançar a melhor 
coordenação do trabalho sobre re-
formas, assim como a criação de 
um Conselho Económico Técnico 
constituído pelos presidentes das 
Federações e os Presidentes dos 
Pelouros Transversais.
Por seu turno, o Ministro da Indús-
tria e Comércio, Armando Inroga, 
referiu: “para o triénio 2014-2017, 
esperamos uma CTA mais par-
ticipativa, com vista a responder 
aos desafios impostos de assegurar 
a transformação da sua estrutu-
ra económica, com uma cada vez 
maior participação de empresas 
moçambicanas na nossa economia 
e igualmente uma grande abertura 
para o mundo que a torna uma eco-
nomia competitiva“, referiu. 
Refira-se que a cerimónia de em-
possamento, para além da repre-
sentação governamental acima 
referida, contou com a presença 
do Ministro das Finanças, Manuel 
Chang, da vice-ministra dos Trans-
portes e Comunicações, Manuela 
Joaquim Rebelo, entre outros con-

vidados.
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CTA empossa órgãos sociais

A gigatesca sul coreana Samsung oferece museu tecnógico aos seus 
clientes
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Com vista a dinamizar o for-

talecimento da Imagem das 

Empresas e Marcas Nacio-

nais e o apoio ao processo 

de Internacionalização das Empre-

sas Moçambicanas, o Instituto para 

a Promoção da Exportação (IPEX) 

e a Água da Namaacha assinaram 

nesta segunda-feira, 19 de Maio, 

um memorando de entendimento.

Esta iniciativa surge em cumpri-

mento de anos de parceria entre 

as duas partes na organização de 

algumas Feiras Internacionais de 

Moçambique e, consequentemen-

te, face aos desafios impostos pela 

procura e oferta de bens e serviços 

no mercado nacional e estrangeiro. 

Como tal, ambas decidiram ampliar 

essa mesma colaboração para pata-

mares mais elevados.

Segundo a Directora Geral do 

IPEX, Cecília Candrinho, inicia-

tivas do género, que visam a cola-

boração dos agentes económicos 

privados na subida do prestígio eco-

nómico do país devem ser enalteci-

dos e a Água da Namaacha, com o 

seu produto Made in Mozambique, 

deve ocupar lugar de destaque, pois 

tem qualidade para ser consumida 

em qualquer parte do mundo.

Candrinho acrescentou ainda que o 

fortalecimento da economia nacio-

nal passa obrigatoriamente pelo au-

mento da capacidade exportadora 

das empresas nacionais, muitas das 

quais reúnem todas as condições 

para serem muito bem sucedidas a 

este nível, quer na região da SADC, 

quer a nível global.

Por seu turno, o responsável pelo 

departamento de marketing da 

Água da Namaacha, Dr. Miguel 

Padrão, reafirmou a necessidade de 

Água da Namaacha reafirma parceria com IPEX
Por Nélia Jamaldine

apoio do sector privado ao esforço 

que tem sido efectuado pelo Go-

verno para que a imagem universal 

do produto nacional continue o seu 

processo de firmamento e enqua-

dramento, com vista a captação de 

investimentos externos, das expor-

tações tradicionais e outras emer-

gentes.

“Moçambique apresenta todas as 

condições para se assumir como 

exportador de produtos industriais, 

marcando posição a nível regional 

nesta área, o processo que tem sido 

uma realidade contínua nos últimos 

anos deverá ser ainda mais reforça-

do pela maximização do enorme 

potencial de produção com base 

nos mais variados produtos emble-

máticos do país”, disse Padrão. 

O homem do marketing da SAM 

acrescentou ainda que os recursos 

são enormes, desde a água mine-

ral, à agricultura, aos produtos com 

propriedades cosméticas e até me-

dicinais, e a uma enorme panóplia 

de potencialidades que colocarão 

o país como uma referência inter-

nacional, como um autêntico “país 

gourmet” daquilo que a natureza de 

melhor tem para oferecer”.

Referir que Cecília Candrinho 

falou ainda da FACIM 2014, que 

comemora o seu 50º aniversário, 

numa altura em que se nota o au-

mento de países expositores e pro-

metendo algumas surpresas.
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O 
projecto Mozambique 

Fashion Week, através da 

sua curadora, a agência de 

publicidade DDB Mo-

çambique, assinou nesta terça-feira, 

em Maputo, um acordo de parceria 

com a empresa ligada à moda de 

origem italiana, CNA Federmoda 

– RMI (Ricerca Moda Innovazio-

ne). 

Esta iniciativa surgiu no decorrer 

da Missão Empresarial Itália – 

Moçambique entre os dias 19 e 21 

do corrente mês, organizada pelo 

Ministério italiano do Desenvol-

vimento Económico em colabora-

ção com o Ministério italiano dos 

Negócios Estrangeiros, com o ob-

jectivo de investir e criar parcerias 

com o Governo moçambicano e o 

empresariado local.

Segundo o Director Geral da DDB 

Moçambique, Vasco Rocha, a par-

ceria dura há cerca de cinco anos 

e visa, essencialmente, criar opor-

tunidades aos estilistas moçambi-

canos de assumirem uma posição 

de relevo no mundo da moda, bus-

cando sempre impulsionar o seu 

desenvolvimento e promovendo o 

intercâmbio cultural e profissional 

com os estilistas de todo o mundo.

Por seu turno, o Presidente da Fe-

dermoda, Rimini Roberto Car-

MFW firma parceria com CNA 
Federmoda
Por Nélia Jamaldine

bellia, referiu que, face a este acor-

do, dois estilistas moçambicanos 

irão representar MFW na RMI em 

Julho deste ano, evento que já con-

sagrou os estilistas Marinela Ro-

drigues, Wacélia Zacarias, Taússe 

Daniel e Alexandre Tique Alexan-

dre, pois estes tiverem a oportuni-

dade de representar o MFW com 

as suas colecções, nesta que é uma 

grande movimentação de moda 

dedicada aos novos talentos que 

acontece em Bologna.

Entretanto, o RMI tem agendado 

para a semana de moda, passagens 

de modelos, workshops formativos 

e de busca de soluções viáveis para 

florescer a profissão, assim como 

terão os estilistas a oportunidade 

de conhecer as novas tendências e 

tudo que gira à volta do mundo da 

moda.

Importa referir que, à margem do 

fórum, foram assinados três memo-

randos de entendimento envolven-

do empresas e instituições de am-

bos os países, nomeadamente entre 

a CNA (Servizio estero) e a DDB 

Moçambique, Confartigianato Vi-

cenza e o Ministério moçambicano 

da Agricultura, e por fim entre a 

Bonatti e a ENH Logistic.
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Director de  marketing da Água da Namaacha, Miguel Padrão e Directora Geral do IPEX, Cecília Candrinho 
celebrando memorando de entendimento

A agência de publicidade DDB Moçambique e CNA Federmoda – RMI 
(Ricerca Moda Innovazione)  solidariza-se com a moda moçambicana



Savana 23-05-2014
EVENTOS EVENTOS4

A 
FedEx Corp. (NYSE: 

FDX) anunciou, no início 

do corrente mês, que a sua 

subsidiária FedEx Express, 

na sua política e estratégia de cres-

cimento em África, adquiriu as em-

presas Supaswift em Moçambique 

e em outros seis países africanos 

que incluem Botswana, Malawi, 

Namíbia, África do Sul, Suazilân-

dia e Zâmbia. A Supaswift, que 

iniciou as suas operações na África 

do Sul em 1990 e, em 2005, uniu-se 

com MyExpress (Pty) Ltd,  para 

além de oferecer os serviços inter-

nacionais da FedEx Express, ofere-

ce também uma gama de serviços 

domésticos e regionais na sua área.

Aumentar a sua rede e oferta de 

serviços no continente em franco 

desenvolvimento é um importante 

passo para empresa de fornecimen-

to de serviços globais.

“A África Austral é uma região 

chave para nós. A região oferece 

enormes oportunidades tanto para 

os clientes locais como internacio-

nais acederem a novos mercados e 

aumentarem a participação de mer-

FedEx avança com 
estratégia
Por: Edson Bernardo

cado”, afirmou Frederick W. Smith, 

Director Executivo da FedEx Corp.

Por seu turno, David Binks, presi-

dente regional da FedEx Express 

Europa, Médio Oriente, Subcon-

tinente Indiano e África, conta: “a 

FedEx Express entrou pela primei-

ra vez no mercado africano no iní-

cio da década de 1990, através de 

uma rede estabelecida de Fornece-

dores de Serviços Globais. A aqui-

sição das empresas Supaswift faz 

parte da nossa estratégia de cresci-

mento numa das regiões de rápido 

desenvolvimento no Mundo”.

FedEx Express tem agora acesso 

directo, através dos sete países, a 40 

instalações e mais de 1.000 mem-

bros de equipa, que se unem ao gru-

po de mais de 300.000 membros da 

equipa da FedEx globalmente. A 

FedEx Express pretende oferecer 

aos seus clientes um pacote com-

pleto de soluções de exportação, 

importação e domésticas na África 

Austral, ligando a região a mais de 

220 países e territórios em todo o 

mundo, aumentando a flexibilidade 

comercial dos clientes e a rapidez 

no alcance do mercado.

Perto de 54 estabeleci-

mentos de ensino pri-

mário e secundário do 

distrito de Boane, na 

província de Maputo, poderão 

beneficiar de um apoio mate-

rial e de formação. Oferecido 

por uma Organização Não 

Governamental moçambica-

na denominada AGECAP, 

o projecto pretende envolver 

todas as escolas estabelecidas 

naquela pequena parcela do 

país. 

Trata-se de uma iniciativa que 

pretende equipar as escolas 

em diversos materiais que vão 

preencher os requisitos neces-

sários para o desenvolvimento 

de um bom ambiente no pro-

cesso de ensino e aprendiza-

gem. Com efeito, os membros 

da direcção desta agremiação 

deslocaram-se recentemente 

àquele distrito, para auscultar 

e ouvir de perto as principais 

dificuldades, necessidades e 

AGECAP apoia estabelecimentos 
de ensino em Boane

ansiedades daquelas  escolas. 

Directores, chefes de secretarias, 

professores, membros de conse-

lhos das escolas, e até encarrega-

dos da educação de alguns alunos 

participaram deste encontro onde 

colocaram os seus pedidos para 

colmatar as necessidades que in-

terferem no desenvolvimento das 

suas actividades.

No fim do encontro, a AGECAP 

tranquilizou as comunidades pro-

metendo trazer uma solução ime-

diata às solicitações colocadas. 

Jaime Comé, assistente de pro-

gramas na Agência Colaboração e 

Descentralização, AGECAP, disse 

que a primeira parte do programa 

já foi concluída, que era de conhe-

cer as dificuldades das escolas para 

saber onde, como e quando inter-

vir.

“Estamos satisfeitos porque fomos 

bem acolhidos neste distrito. Há 

um ponto comum que encontrá-

mos em todas as escolas que visi-

támos, componente formação e de 

material. O nosso próximo passo 

é disponibilizar o material 

necessário e depois seguimos 

para a componente da forma-

ção”, disse, ressalvando: “mas 

não vamos parar por aqui. 

Sabemos que ainda há muito 

trabalho pela frente. O que 

vamos fazer neste momento 

é dar pontapé de saída para 

uma longa caminhada”.

Antes de escalar o distrito de 

Boane, a AGECAP esteve 

em Namaacha, também na 

província de Maputo. Neste 

distrito, a organização pre-

tende intervir na componen-

te de promoção da cidadania 

e boa governação local parti-

cipativa. 

“Em Namaacha, também en-

contrámos um agrado porque 

as comunidades acolheram-

-nos com alguma cortesia. 

Sentimos que vai ser uma 

mais-valia trabalhar naque-

le local. Vamos oferecer um 

pouco daquilo que puder-

mos”, disse Comé. 

Por: Eduardo Conzo

Cerca de 15 milhões de to-

neladas de carga diversa 

foram manuseadas pelo 

Porto de Maputo no ano 

passado. Este dado foi avançado 

durante a quarta Conferência Anu-

al desta entidade que decorreu na 

passada quinta-feira, 15 de Abril, 

do mês em curso, em Maputo, sob 

o lema “Portos e Caminhos de Fer-

ro – Uma Parceria Estratégica Para 

Um Crescimento Sustentável.

Entretanto, ainda segundo foi di-

vulgado, face aos novos empreendi-

Porto de Maputo manuseou 15 milhões de toneladas em 2013
Por Nélia Jamaldine

mentos nas indústrias extractivas e 

de mineração, a mobilidade eficien-

te dos serviços de carga e descarga 

despontam importância especial. 

Estes factos vão impulsionar di-

rectamente os gestores das infra-

-estruturas ferro-portuárias e de-

mais interessados para a investirem 

nestas vertentes. 

Segundo o Ministro dos Trans-

portes e Comunicações, Gabriel 

Muthisse, o Porto de Maputo tem 

vindo a destacar-se no que se refere 

a remodelação de infra-estruturas 

com a execução na íntegra de pro-

jectos previstos pelo plano-director, 

com particular enfoque para a dre-

nagem do canal de acesso e áreas 

de acostagem de navios, dos actu-

ais onze para catorze metros como 

precisão do seu início no próximo 

mês de Junho.

Muthisse acrescentou ainda que o 

Governo estimula a realização da 

dragagem tendo em conta que o 

aumento de profundidade do canal 

transportará o porto para um nível 

de competitividade totalmente di-

ferente, ao ganhar a capacidade de 

receber navios de até 80 mil tone-

A 
empresa Telecomuni-

cações de Moçambi-

que (TDM) organiza 

este sábado, dia 24 de 

Maio, na cidade de Tete, uma 

feira de saúde, num esforço 

para promover a saúde física 

e mental dos seus colabora-

dores, familiares e do público. 

O evento decorre sob o lema 

“Um compromisso social pela 

promoção da saúde no local de 

trabalho”.

 

Durante o evento, a ter lugar 

no Jardim III Congresso, serão 

promovidas diversas activida-

des, com realce para a ginástica 

aeróbica, despiste do cancro da 

mama usando a técnica de au-

to-palpação, testes de tubercu-

TDM realiza feira 
de saúde em Tete

lose, malária, glicemia/dia-

betes, HIV-Sida, medição 

de tensão arterial, colesterol 

e cálculo do índice de massa 

corporal. 

Consta ainda da agenda 

da feira, que conta com o 

apoio técnico da Direcção 

Provincial de Saúde, Núcleo 

Provincial do Combate ao 

HIV/SIDA, PSI-JEITO, 

MONASO, ECOSIDA e 

Associação Provincial de 

Ginástica de Tete, a divul-

gação e sensibilização sobre 

a importância da nutrição 

para a saúde, a necessidade 

de doação de sangue, o acon-

selhamento e testagem em 

saúde, para além da prática 

de exercícios físicos.

ladas.

“Deste modo, o Porto de Maputo 

tornar-se-á ainda mais competitivo 

face a outros portos da região, uma 

vez que os navios poderão estabele-

cer uma rota diversa entre Maputo 

e grandes centros de carga”, termi-

nou Muthisse.

Referir que a marca de manuse-

amento de carga atingida no ano 

passado pelo Porto de Maputo su-

perou a de 1971 de 14.5 milhões 

de toneladas. Para o presente ano, a 

empresa portuária prevê que sejam 

manuseadas cerca de 20 milhões de 

toneladas, reflectindo no acréscimo 

de 21% por ano, com benefícios 

para economia nacional e regional.
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