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“Damos todas as garantias ao líder da Renamo para que possa abandonar a Gorongosa, de avião, 
de helicóptero, em coluna, acompanhado pelos mediadores, por membros do Observatório 
Eleitoral, por personalidades internacionais, diplomatas ou jornalistas, independentemente 
da nacionalidade das aeronaves” – proposta governamental para Dhlakama
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Se para os lados de Gorongosa, 

local onde está alojado o líder 

da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, as armas estão bem aperradas, 

as conversações de Maputo, apa-

rentemente, não avançam, uma si-

tuação atribuída pelos mediadores 

a interferências de vários grupos 

de interesses que estão a atrasar o 

diálogo. 

Em nome dos mediadores nacio-

nais, o reverendo Anastácio Chem-

beze abriu, nesta segunda-feira, o 

peito e revelou as razões que, para 

ele, podem estar a contribuir signi-

ficativamente para o impasse que se 

verifica. 

Disse, por exemplo, que o diálogo 

não se limitava à mesa do diálogo 

no Centro Internacional de Confe-

rências Joaquim Chissano, pois, há 

várias correntes com pensamentos, 

muitas vezes, divergentes. 

“Há muita gente envolvida fora da 

mesa e há correntes de opinião di-

vergentes, mas, nós estamos preocu-

pados com as questões fundamen-

tais. Transmitam essa mensagem 

de esperança aos moçambicanos, 

pois estamos próximos de fechar os 

termos de referência porque é isso 

que vai determinar a participação 

dos observadores”, assegurou o re-

verendo da igreja Metodista. 

Questionado em relação ao conte-

údo da conversa no contacto com o 

líder da Renamo e com o Presiden-

Tensão político-militar

Por entre pombas e falcões
Enquanto a linguagem recriminatória de ambos os lados preenche os espaços nobres dos noticiários, homens e mulheres de boa vontade trabalham nos bastidores para 
que a paz seja de novo uma realidade entre os moçambicanos. O SAVANA foi procurar saber o que se está a passar à luz dos últimos desenvolvimentos ouvindo múl-
tiplos actores no processo, incluindo o próprio Afonso Dhlakama, ouvido por nós mesmo à hora de fecho.

te da República, Chembeze assegu-

rou que ambas as partes defendem 

a necessidade de preservar a paz, 

daí que acredita que uma solução 

será encontrada “muito brevemen-

te”. Para ele, neste momento, o mais 

importante é as partes estarem pre-

paradas para um encontro frutífero 

que devolva a paz e estabilidade no 

país.

“O PR sempre afirmou e reiterou, 

nas Presidências Abertas, a pron-

tidão dele em encontrar-se com o 

líder da Renamo. O que está em 

jogo não é a mensagem do líder da 

Renamo para o Presidente da Re-

pública ou vice-versa. O que está 

em jogo é o nível de preparação das 

partes para a realização dos encon-

tros”, explicou.

Chembeze reconheceu, por outro 

lado, a escassez de tempo tendo 

em conta que estamos próximos do 

processo eleitoral, mas voltou a as-

segurar: “estamos muito próximos 

da concórdia”.

Porém, contrariamente à opinião 

pública do reverendo Chembeze, 

o SAVANA apurou que uma série 

de contactos nacionais e interna-

cionais, estabelecidos para fazer as 

pontes entre os presidentes Afonso 

Dhlakama e Armando Guebuza 

têm estado a funcionar desde que o 

conflito entre as duas partes estalou 

em Abril do ano passado. Primeiro 

foi a fase dos ataques centrados em 

Muxúnguè. Mais recentemente, foi 

O 
cenário de uma próxima acei-

tação pelo Governo da recla-

mação da Renamo referente 

à aplicação de critérios de “compo-

sição paritária” no comando das FA 

e FIR é admitido em meios com 

conhecimento aprofundado do an-

damento das conversações. Até ao 

presente, as autoridades rejeitaram 

sempre tal reclamação, consideran-

do-a exorbitante/absurda. 

A mudança de atitude que agora 

supostamente se desenha é atribu-

ída nos mesmos meios à intenção 

do Governo de privar a Renamo da 

“única razão” que ainda invoca para 

justificar o auto-acantonamento da 

sua ala militar, bem como dar va-

zão à recusa de se desarmar. A ce-

dência do Governo é atribuída ao 

seguinte cálculo político: a) fazer 

nova demonstração de boa von-

tade própria, com a qual pretende 

continuar a capitalizar; b) elevar o 

grau de exposição da Renamo a no-

vos embaraços internos e externos, 

caso não corresponda à abertura do 

Governo devido à delicada questão 

lançada uma nova iniciativa, quan-

do se começou a ter a sensação que 

as conversas no “Joaquim Chissa-

no” andavam demasiado lentas.

Um dos mediadores, com auxílio de 

uma jovem deputada no Parlamen-

to, desde o dia 1 de Maio voltou a 

estabelecer a “linha directa” entre 

do desarmamento; c) obrigar a Re-

namo a participar plenamente nas 

eleições gerais de 15.Out, sujeitan-

do a mesma e o seu líder, Afonso 

Dhlakama, às consequências de um 

resultado que se prevê venha a ser 

“desairoso”.

O SAVANA apurou, contudo, que 

há agora novas nuances em torno 

desta questão. Dhlakama gostaria 

de obter do presidente da Frelimo 

garantias firmes de que as forças 

armadas não prestam vassalagem 

ao partido no poder. Esta questão 

poderia ser discutida num frente a 

frente entre os dois quando Guebu-

za se deslocar ao centro do país em 

Junho. O Chefe de Estado, no âm-

bito das suas “presidências abertas”, 

passou do Norte para o Sul, para se 

poder deslocar a Sofala, Manica e 

Tete entre 12 e 22 de Junho, altura 

em que poderia acontecer o encon-

tro entre os dois líderes. Anterior-

mente, em Outubro, os mediadores 

trabalharam para que um encontro 

semelhante tivesse lugar em Caia, 

mas a hipótese foi abortada com o 

ataque à Satunjira. Com a possibi-

lidade de assinatura do protocolo 

pretendido por Dhlakama, este 

poderá abandonar a Gorongosa, 

não para se estabelecer em Mapu-

to, mas para montar residência na 

zona Centro, entre Beira, Chimoio 

e Quelimane, esta cidade como a 

mais provável, dadas as relações de 

familiaridade com o “mayor” local, 

Manuel de Araújo.

Outros dos pontos que está a so-

frer evolução é a questão da “re-

tirada de forças” substituindo-se 

pelo conceito de “estacionamento” 

ou “confinamento”, dado que o go-

verno liga a presença das Forças de 

Defesa e Segurança a matérias de 

soberania e manutenção de lei e 

ordem. A possibilidade de as forças 

vai e vem entre as partes.
Por exemplo, Afonso Dhlakama 
terá expressado a intenção de ver 
Guebuza a fazer uma declaração 
de cessação de hostilidades, à se-
melhança do cessar-fogo unilateral 
por ele estabelecido. Em contacto 
com o SAVANA, Dhlakama preci-
sou que a declaração não é bastante, 
preferindo ele que se estabeleça um 
protocolo formal dando por fim o 
actual conflito. O governo, por seu 
turno, fez saber ao líder da Rena-
mo que está disposto a dar todas as 
garantias para que ele possa aban-
donar a Gorongosa, “de avião, de 
helicóptero, em coluna, acompa-
nhado pelos mediadores, por mem-
bros do Observatório Eleitoral, 
por personalidades internacionais, 
diplomatas ou jornalistas”, inde-
pendentemente da nacionalidade 
das aeronaves. Dhlakama fez saber 
que o clima de crispação contra a 
Renamo e a sua liderança criado na 
media próxima do governo não é 
favorável ao diálogo e à tolerância. 
Nos últimos exemplos reportados 
há as declarações de um procurador 
que aventa a possibilidade de poder 
prender Dhlakama, assim como as 
declarações do subchefe da delega-
ção governamental que se referiu 
em tom de desprezo ao “esconde-
rijo” onde actualmente se alberga o 
líder da Renamo, para além da sua 
faceta de, alegadamente, liderado 
um “pequeno exército” de escribas a 
soldo na imprensa afecta ao regime. 

Paridade na chefia/comando FA em vias de aceitação
poderem ser confinadas em lugares 

pré-determinados e com observa-

ção internacional e local é uma so-

lução alternativa que depois poderá 

desembocar na integração, no caso 

da Renamo, das forças no exército e 

polícia ou o regresso à vida civil em 

condições de dignidade.    

A participação da Renamo e de 

Afonso Dhlakama no próximo acto 

eleitoral também interessa à Fre-

limo como “tampão” a um cresci-

mento desmesurado do MDM, em 

especial nos principais meios urba-

nos. O Governo já procedeu ante-

riormente a inesperadas concessões 

negociais à Renamo – a mais im-

portante das quais foi a alteração da 

composição da estrutura directiva 

dos órgãos de administração eleito-

ral – CNE e STAE. 

Os oficiais que enquadram o dispo-

sitivo de segurança e protecção de 

Afonso Dhlakama, na Gorongosa, 

são na sua maioria jovens, nalguns 

casos oriundos das FA.(Redacção e 

africamonitor)

Reverendo Anastácio Chembeze explica as causas do impasse 

Há muita gente envolvida fora da mesa!

a Gorongosa e a Ponta Vermelha. 

Ao nível internacional, Carmo Jar-

dim, filha do industrial beirense 

Jorge Jardim, o empresário Dias da 

Cunha, ligado historicamente ao 

Grupo Entreposto e o académico 

direitista Jaime Nogueira Pinto, 

têm também, discretamente, feito o 
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Dhlakama quer lealdade das forças armadas ao presidente eleito

“Não quero golpes como na Guiné-Bissau”

De seguida, transcrevemos as pas-
sagens principais da entrevista de 
30 minutos onde são clarificadas 
as posições da Renamo na presen-
te conjuntura.

Savana- Dado que fez uma decla-
ração unilateral de cessar-fogo, é 
nosso entendimento que gostaria 
que o presidente Guebuza tivesse 
um posicionamento idêntico.
Afonso Dhlakama - A declara-
ção é importante, mas não basta. 
O que eu quero é que no (Centro) 
Joaquim Chissano se chegue a um 
entendimento e se faça uma decla-
ração de princípio de que o conflito 
armado termina, onde se anuncie o 
fim dos combates, que a partir de 
hoje as forças armadas deixam de 
ser partidarizadas, que ambas as 
partes vão trabalhar em conjunto 
num exército único, aliás, como foi 
combinado em Roma (em 1992). 
S- Chega isso?
AD- Chega. Essa declaração, esse 
protocolo funciona como uma ga-
rantia. Claro que eu quero que isto 
seja feito perante intelectuais, aca-
démicos, jornalistas, personalidades 
internacionais, para comprometer 
as partes. O resto vai avançar, dei-
xamos para o futuro, as questões da 
organização, as questões da inte-
gração das forças no exército e na 
polícia. Trabalharemos nisso juntos.
S- Mas ainda estamos longe desse 
entendimento?
AD- Acho que não. Nesta segun-
da-feira, estávamos a avançar muito 

bem, a nossa delegação gostou de 
ouvir o governo falar do princípio 
de integração das forças no exército 
e na polícia.  
S- Então não precisa de um en-
contro com o presidente Guebuza 
para se chegar a uma declaração 
de princípios. 
AD- Não precisamos. O tempo 
está a acabar e eu quero mesmo 
apelar ao presidente Guebuza para 
que se assine no Joaquim Chissano 
um protocolo de princípio 
S- Mas é nosso entendimento que 
gostaria de obter do presidente 
Guebuza uma garantia de que as 
Forças Armadas são leais ao Che-
fe de Estado que sair das eleições 
de Outubro. 
AD- Claro. O que temos são forças 
armadas da Frelimo. Partidárias. 
Eu quero que as forças armadas 
sejam leais a quem ganhar as elei-
ções. Se ganhar o Nyusi, o Daviz, 
o Dhlakama. É isso que acordámos 
em Roma. Se isto não ficar claro 
teremos golpe de Estado como na 
Guiné-Bissau. Acho que o próprio 
Graça Chongo (Chefe de Estado 
Maior das FA) já compreendeu 
isso quando disse numa reunião 
no Chimoio aos seus comandantes 
“que nos querem fazer de políticos“. 
Ora tem que ficar muito claro que 
as forças armadas devem lealdade a 
quem for declarado Chefe de Es-
tado, ao seu comandante em che-
fe, seja quem for. Não pode haver 
golpes.
S- Mas falta muito para sair da 

Gorongosa? Não lhe foram já da-
das garantias?
AD - A expectativa é essa, mas não 
é importante sair da Gorongosa. A 
questão é sair como, para falar com 
a imprensa, para fazer comícios. O 
problema é o cerco, estar impedido 
de andar livremente. Num lado, a 
10 quilómetros estou fechado, atrás, 
a três quilómetros estou bloque-
ado. Por isso é que precisamos de 
uma declaração de princípios, fazer 
como fizemos com a Lei Eleitoral. 
Eu quero sair, mas não posso sair e 
entrar numa emboscada.
S- E as forças militares? Teriam 
que estar estacionadas?
AD- Claro, é isso mesmo, aliás 
como fizemos em Roma. As forças 
seriam estacionadas, haveria ob-
servadores internacionais para dar 
garantias e depois trataríamos os 
outros aspectos. Teríamos também 
moçambicanos, intelectuais, jorna-
listas que podem assegurar que as 
forças respeitariam o protocolo. 
S- Acha que o Sr. Saimone Ma-
cuiana tem transmitido bem essas 
posições no Joaquim Chissano?
AD- Acho que sim, eu acredito 
nele. Pode haver questões de lin-
guagem, mas não o conteúdo. O 
padre Couto fez-me essa pergun-
ta e eu disse-lhe muito claramente 
que ele nos representa bem. Aliás, 
ele estava lá quando tivemos os su-
cessos da Lei Eleitoral.

 u quero sair daqui  tornou a reiterar fonso Dhlakama quando na noite de quarta-feira da a um rie n  ao  so re os ltimos 
desen ol imentos no di lo o que a enamo mant m com o o erno

  tempo est  a passar  usi e Da i   andam em pr -campanha  eu tam m preciso de fa er os meus comícios  contactar a popula-
ção  assim usti cou o líder da enamo a ur ncia em sair da oron osa

Enquanto nos bastidores se 

trabalha nas alternativas para 

que a paz seja alcançada, em 

público, a Renamo voltou a acusar 

o Governo de pretender eliminar 

fisicamente o seu líder, Afonso 

Dhlakama, apontando alegadas 

movimentações militares das For-

ças de Defesa e Segurança e o re-

forço da presença militar na Serra 

da Gorongosa, onde está sedeado.

A maior força política da oposição 

já fez semelhantes acusações no 

passado e alude ao assalto, em Ou-

tubro, do exército ao acampamento 

de Satunjira, em Gorongosa, centro 

do país, onde vivia Afonso Dhlaka-

ma, como uma evidência flagrante 

de que o Governo da Frelimo está 

tentado a seguir a solução angolana, 

quando o líder da UNITA, o prin-

cipal partido da oposição angolana, 

foi morto pelo exército durante 

confrontos no Leste do país em 

2002.

A acusação foi feita em conferência 

de imprensa pelo porta-voz da Re-

namo, António Muchanga. Segun-

do ele, houve um encontro entre 

oficiais do Estado-Maior General 

afectos à Frelimo como parte dos 

supostos preparativos para a liqui-

dação de Afonso Dhlakama.

Por outro lado, assinalou Muchan-

ga, as Forças de Defesa e Segurança 

moçambicanas estão a reforçar po-

sições na Serra da Gorongosa, com 

o objectivo de executarem um ale-

gado plano de assassinato de Afon-

so Dhlakama.

“O Comportamento do Governo 

nas várias frentes, como o Centro 

de Conferências Joaquim Chissano, 

Estado-Maior das Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique e as 

movimentação no terreno demons-

tram claramente que há um plano 

concreto de queimar tempo no diá-

logo, enquanto os estrategas milita-

res vão ensaiando opções militares 

com vista a eliminar ou assassinar 

o presidente Afonso Dhlakama e 

os quadros que o acompanham e 

garantem a sua segurança, à seme-

lhança do que aconteceu no dia 21 

de Outubro em Satunjira”, enfati-

zou Muchanga.

O porta-voz da Renamo alegou 

igualmente que dois oficiais do 

exército moçambicano envolvidos 

em acções militares no centro do 

país terão sido convocados para 

Maputo, como parte do esboço 

do alegado plano de homicídio de 

Afonso Dhlakama. Aliás, nesta 

segunda-feira, o chefe negocial do 

Executivo, José Pacheco, negou que 

esteja em marcha um plano gover-

namental para assassinar o líder 

da Renamo e sugeriu a existência 

de fracções dentro do partido de 

Afonso Dhlakama que pretendem 

eliminar o seu líder. 

onfrontos militares de 
maior ma nitude  
“Estas movimentações militares 

põem em causa a paz, dado que o 

Estado Maior General das Forças 

do Governo está neste momento a 

reforçar homens e meios materiais 

bélicos, transferindo-os de Marín-

guè, Muxúnguè, Dondo e outras 

zonas de Gorongosa, onde está em 

marcha a montagem de novas po-

sições militares em zonas tais como 

Nhadue, local onde se recenseou, 

no dia 08 de Maio, o presidente 

Dhlakama, e outras zonas estraté-

gicas para garantir o que designam 

de assalto final”, afirmou António 

Muchanga.

O porta-voz da Renamo declarou 

que o seu partido vai retaliar contra 

incursões do exército moçambicano 

na Serra da Gorongosa, apontando 

que esse cenário causaria “confron-

tos militares de maior magnitude”.

Apesar de o diferendo em torno da 

legislação eleitoral ter sido ultra-

passado com a aprovação de emen-

das exigidas pelo principal partido 

da oposição, a tensão política e mi-

litar ainda não foi resolvida, devido 

a desentendimentos em torno da 

desmilitarização do braço armado 

da Renamo e da integração de mi-

litares do movimento na hierarquia 

das Forças de Defesa e Segurança.

Dhlakama não ai contac-
tar ue u a
Questionado sobre a possibilidade 
de Afonso Dhlakama contactar di-
rectamente o chefe de Estado, Ar-
mando Guebuza, para negociar a 
sua saída do local em que se encon-
tra, visando a sua participação no 
processo eleitoral,  Muchanga afas-
tou essa possibilidade, ressalvando 
que o seu partido não defende con-
tactos secretos entre as duas partes.
“Armando Guebuza é um dos 
milionários deste país e se houver 
contactos secretos, vão pensar que o 
presidente Afonso Dhlakama está 
a pedir dinheiro. O chefe da nos-
sa delegação nas negociações com 
o Governo (Saimone Macuiana) 
tem mandato para assinar qualquer 
acordo”, frisou o porta-voz da Re-
namo. O SAVANA sabe que a pos-
sibilidade de um encontro entre os 
dois líderes poderá acontecer já no 
próximo mês.

“Governo tem um plano para matar Dhlakama”
 acusa uchan a
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economista e pro-

fessor universitário, 

Carlos Nuno Castel-

-Branco, mostra-

-se firme nas suas convicções e 

nunca intimidado pelo processo 

de difamação que lhe foi movi-

do pela Procuradoria Geral da 

República (PGR), na sequência 

de um artigo de opinião que ele 

partilhou com os seus amigos 

do Facebook e em que o visado 

era a governação do Presidente 

da República, Armando Gue-

buza. O processo foi aberto em 

18 de Novembro de 2013.

Castel-Branco foi ouvido nesta 

segunda-feira na Procuradoria 

da República da Cidade, duran-

te cerca de hora e meia, em tor-

no desse artigo que depois foi 

reproduzido em alguns jornais, 

entre os quais o mediaFAX e o 

Canal de Moçambique. Alguns 

dos seus amigos também retira-

ram o texto da sua página e fi-

zeram-no circular por email. Na 

segunda-feira, à saída da Pro-

curadoria, Castel-Branco dis-

se que tinha sido uma audição 

normal. E desabafou: “o meu 

sentimento é que a luta conti-

nua”, acrescentando que estava a 

exercer o seu direito de opinião.

Na sua opinião, o post que fez 

era normal e fê-lo para amigos 

na perspectiva de exercer o seu 

direito de opinião. Em Dezem-

bro do ano passado, quando 

foram ouvidos no mesmo pro-

cesso, os editores do mediaFAX, 

Fernando Mbanze, e do Canal 

de Moçambique, Fernando Ve-

loso, justificaram a “reprodução 

integral” do post com a necessi-

dade de ampliar o campo de de-

bate de assuntos de governação 

e desenvolvimento.  Pergunta-

do se não estava arrependido, 

Castel-Branco, firme nas suas 

convicções, assegurou que “não”. 

“Arrependido de ter feito o quê? 

Como é que vou estar arrepen-

dido se o post foi feito com a in-

tenção de provocar debate sobre 

coisas que eu considero serem 

sérias no País. Tenho direito de 

fazer estas considerações e con-

tinuo a considerar estas ques-

tões sérias. Agora, o aproveita-

mento que cada um quer fazer; 

as interpretações que cada um 

tem desse post, é problema seu. 

Mas eu não estou e nunca vou 

estar impedido de lutar”, co-

mentou. Ele negou que o pro-

cesso fosse uma perseguição por 

parte do poder, embora seja esta 

a interpretação mais comum na 

opinião pública.

“Eu escrevi uma coisa no meu 

post para discutir; para debater 

coisas que eu estou convenci-

do que criam debate. Há quem 

concordou, há quem discordou. 

Esse é que é o objectivo do 

debate. É assim como a gente 

aprende as coisas. O objectivo 

era esse, fazer este debate e fi-

zemos. Agora, se há quem tem 

outras intenções, isso já não é 

meu trabalho. O meu trabalho 

é exercer a cidadania e a cida-

Um Castel que não se deixa vergar
dania se exerce lutando; é como 

uma bicicleta, quando deixa de 

pedalar deixa de existir” .

Alice Mabota, Presidente da 

Liga Moçambicana dos Di-

reitos Humanos, é a advogada 

de defesa do economista. Em 

apoio a sua defesa, uma peti-

ção internacional está a receber 

“assinaturas solidárias” dos mais 

diversos quadrantes do mun-

do. Pesquisadores, professores 

 

 

universitários e académicos de 

diversas áreas, incluindo docen-

tes da Universidade Eduardo 

Mondlane, já assinaram o do-

cumento. 

(Redacção)

Carlos Nuno Castel Branco
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O 
candidato da Frelimo às 

eleições presidenciais, Fili-

pe Nyusi, apelou aos líderes 

comunitários do distrito de 

Marracuene, na província de Maputo, 

para reactivarem o sistema de vigi-

lância popular nas suas comunidades, 

como uma das formas de combater a 

criminalidade, evitar os ataques arma-

dos, o roubo de gado e melhoria no 

provimento de serviços públicos.

Filipe Nyusi, candidato da Frelimo às 

eleições presidenciais de 15 de Outu-

bro, escalou esta semana a província 

de Maputo, com o intuito de apresen-

ta-se aos membros e simpatizantes 

do partido e partilhar com estes o seu 

projecto de governação. 

Em Marracuene visitou o cemitério 

da família do régulo Mabjaia onde 

estes pediram aos seus ancestrais 

para concederem a vitória a Nyusi 

nas próximas eleições. De seguida, o 

candidato foi prestar homenagem aos 

heróis nacionais tombados na batalha 

de Gwaza Muthini.

Neste ponto, Nyusi referiu que, tal 

como noutros pontos do país, os 

moçambicanos foram derrotados na 

batalha de Gwaza Muthini devido à 

falta de unidade e armamento sofisti-

cado. Entretanto, Eduardo Mondlane 

analisou a situação e procurou a todo  

o custo unir os moçambicanos à volta 

de um único objectivo e lutaram até 

à conquista da independência, mesmo 

depois da sua morte.

Assim, Nyusi aponta que um dos 

pontos basilares do seu projecto de 

governação é a promoção da unidade 

nacional e coesão dos moçambicanos. 

O candidato disse que uma das coi-

sas constatada a nível cultural em 

Marracuene é a coesão que o Ukanyi 

(uma bebida tradicional e afrodisíaca 

que é muito consumida) cria no seio 

das comunidades e pretende desven-

dar alguns mistérios desta bebida de 

modo que sejam replicados para a co-

esão nacional. 

Nyusi diz estar ciente que os desafios 

de unidade nacional hoje são diferen-

tes da época em que Mondlane uniu 

os três movimentos que culminaram 

com a formação da Frelimo, mas seria 

interessante encontrar outro meca-

nismo aglutinador para parar com os 

conflitos que se verificam no país.

Reactivar a vigilância 
popular   
Ainda no primeiro dia de visita à pro-
víncia de Maputo, Nyusi manteve um 
encontro com os líderes comunitários 
onde apelou à necessidade da reacti-
vação do sistema de vigilância popular 
como um dos mecanismos para travar 
muitos males que se verificam nas co-
munidades e no país em geral.
“Se formos vigilantes, vamos saber 
quem é o nosso vizinho, as pessoas 
que lideramos nas comunidades e 
quais são suas tendências. Isto vai aju-
dar-nos a resolver alguns problemas, 
como a criminalidade, evitar ataques 
armados, o roubo de gado que vos 
preocupa e na melhoria no provimen-
to de serviços públicos”, disse.
De acordo com Nyusi, caso houvesse 
vigilância no país, o conflito armado 
que se verifica na zona de Muxún-
guè já teria sido paralisado, mas nas 

actuais condições é difícil porque há 
pessoas que pegam em armas atacam 
seus irmãos e de seguida pegam em 
enxadas nas machambas. 
“Em Homoíne, onde há uma relativa 
organização dos líderes comunitários, 
foi possível identificar e expulsar os 
guerrilheiros da Renamo que estavam 
a atacar as populações”, exemplificou.   

Daviz e Lutero não são 
como o pai 
No seu segundo dia de trabalho, Fili-
pe Nyusi escalou o distrito de Boane, 
extremo sul da Província de Maputo, 
a 30 Km da cidade do mesmo nome, 
onde reuniu-se com os membros da 
União das Associações de Campone-
ses entre outros quadros do partido.
Na ocasião, o veterano da luta de li-
bertação nacional e membros do co-
mité central da Frelimo, Raimundo 
Pachinuapa, apresentou aos presentes 
o candidato da Frelimo, tendo dito 
que este vai dar continuidade ao tra-
balho iniciado por Eduardo Mondla-
ne até desaguar em Armando Gue-
buza.
Contudo, Pachinuapa apelou aos par-
ticipantes para depositarem confiança 
no projecto da Frelimo e no seu can-
didato, pois só assim o país vai desen-
volver.
Para o veterano é preciso que todos 
apostem numa única pessoa com es-
perança, pois quem apresentar inte-
resses contrários pode perigar o pro-
gresso, tal como foi o caso de Urias 
Simango.
“Mondlane morreu devido à ambição 

e traição de Urias Simango. Siman-
go traiu a causa da revolução e não 
queremos mais exemplos do género, 
mas sim pessoas comprometidas com 
os objectivos do partido e da nação”, 
disse Pachinuapa, que depois chamou 
atenção aos membros e simpatizantes 
que não se justifica que durante mui-
to tempo os partidos políticos pautem 
pelo silêncio, mas chegado o período 
eleitoral aparecem com falsas pro-
messas.Segundo Pachinuapa, a Freli-
mo é o único partido a nível nacional 
que tem escolas para formar o povo, 
consequentemente os filhos de Urias 
Simango (Daviz e Lutero) foram for-
mados nas escolas do partido e daí não 
são traidores como pai, pois forjam o 
espírito nacionalista. 
Por seu turno, Filipe Nyusi apelou ao 
respeito pelas diferenças partidárias, 
visto que o multipartidarismo coloca 
novos desafios, pelo que é preciso ha-
ver unidade na diversidade, onde há 
espaço para todos trabalharem. 
Para o candidato não se pode pen-
sar pequeno para retroceder o país, 
mas sim traçar metas que permitam 
a manutenção da paz e juntos cami-
nharmos rumo ao desenvolvimento, 
fazendo dos recursos minerais uma das 
principais fontes de captação de recei-
tas para investir noutros sectores prio-
ritários para combater a pobreza no 
país.Com as visitas ao bairro de Tsalala 
e encontro com vendedores informais 
do município da Matola, o candidato 
da Frelimo, Filipe Nyusi encerrou o 
seu périplo pela província de Maputo.  

Nyusi pede mais vigilância popular
Por Argunaldo Nhampossa

Filipe Nyusi pede colaboração dos líderes comunitários para reforçar a vigilância 

Numa altura em que faltam 

menos de cinco meses para 

as eleições presidenciais, le-

gislativas e para as Assem-

bleias Provinciais de 15 de Outubro, 

a Comissão Nacional de Eleições 

(CNE) acaba de descobrir uma “gran-
de irregularidade” que já está a criar 
muitas suspeições. A “irregularidade”, 
descoberta à última hora pela CNE 
tem a ver com a semelhança de sím-
bolos que constam nas bandeiras do 
Movimento Democrático de Moçam-
bique, de Daviz Simango e do Parti-
do Nacionalista de Moçambique, de 
Marcos Juma.
Ao que soubemos, a ideia da CNE é 
que um dos partidos deve buscar um 
símbolo alternativo, alegadamente 
para evitar confundir os eleitores. 
Entretanto, notificados, os dirigen-
tes dos dois partidos simplesmente 
disseram que o tempo eleitoral es-
tava demasiadamente apertado para 
levantar-se qualquer discussão da pos-

sibilidade de uma eventual troca de 

símbolos. 

Mais, disseram os representantes 

dos dois partidos que o assunto já há 

muito foi dirimido pelo Ministério 

da Justiça, com a conclusão de que 

apesar das aparentes semelhanças, as 

bandeiras apresentavam diferenças 

claramente notáveis. Logo, não havia 

hipótese de confundir o eleitor. Nessa 

altura, em 2009, o assunto “morreu” e 

os dois partidos continuaram a fazer 

as suas actividades políticas normal-

mente. 

A “descoberta” dos órgãos eleitorais é 

vista com muita suspeição tendo em 

conta os critérios pouco claros usados, 
em 2009, para excluir o MDM de um 
total de nove dos 13 círculos eleitorais 
para as legislativas.
Mais, alguns analistas entendem que 
para as presentes eleições, convém ao 
partido no poder encontrar formas de 
frear a ascensão do partido de Daviz 
Simango. Esta ideia pode passar por 
jogatanas ao nível dos órgãos eleito-
rais.   
A CNE diz que detectou as seme-
lhanças que podem confundir o eleitor 
nas duas bandeiras na recente análise 
do expediente para a votação de 15 de 
Outubro. Justifica a CNE que, apesar 
de as duas formações políticas existi-
rem há algum tempo, esta é a primeira 
vez que o PANAMO concorre sozi-
nho (sem coligação), daí que apresenta 
a sua verdadeira bandeira. 
Entretanto, Marcos Juma, Presidente 
do PANAMO, desmentiu a justifica-
tiva da CNE.
Falando ao mediaFAX/SAVANA, 
Juma disse que a CNE já conhecia 
claramente os símbolos do seu parti-

do, pois, nas gerais de 2009, “concor-

remos com o nosso símbolo (o galo), 

apesar de termos sido excluídos ale-

gadamente por insuficiência de docu-

mentos, tal como aconteceu também 

com o MDM”.

O PANAMO foi criado em 1993 e 

no ano seguinte, 1994, concorreu co-

ligado a outros partidos formando a 

União Democrática. Na altura con-

seguiu eleger nove deputados para a 

Assembleia da República. 

Já o MDM foi oficializado em Março 

de 2009, apresentando-se actualmente 

como a terceira força política nacional, 

depois da Frelimo e da Renamo. 

Reunião esta quinta-feira
Na manhã desta quinta-feira, a CNE  

agendou uma reunião que, dentre ou-

tros pontos, previa discutir e decidir 

sobre a confusão que existe entre as 

bandeiras do MDM e do PANAMO. 

No entanto, até ao fecho da presente 

edição, a decisão ainda não havia sido 

tomada na CNE.

No meio jurídico acredita-se que os 

órgãos eleitorais não têm outra alter-

nativa senão conformar-se com a deli-

beração do Ministério da Justiça que, 

sendo o órgão que oficializa os parti-

dos políticos, decidiu também não dar 

N  noti cou o D  e o PANA  por usarem o mesmo  sím olo o galo  

Fantasma da exclusão de 2009 retorna à CNE
- ntretanto  em  o inist rio da ustiça  tinha impugnado a quei a do PANA  por ter concluído que os sím olos são diferentes
- N  deve decidir em relação ao assunto esta semana

 
Movimento Democrático de Moçambique 

(MDM) remeteu na manhã desta terça-feira, à 

Presidência da República, um pedido formal de 

audiência para um frente-a-frente entre Daviz 

Simango e Armando Guebuza. A agenda única do en-

contro, caso haja resposta positiva, tem a ver com a apre-

sentação do repúdio de Daviz Simango à aprovação de 

novas regalias para o Presidente da República em exercí-

cio e depois de cessar funções.

Daviz Simango vai também sensibilizar o Presidente da 

República para não aprovar a lei que amplia os direitos 

dos deputados da Assembleia da República. 

Neste momento, os dispositivos esperam a sentença do 

Presidente da República que pode decidir pelo sim, pro-

mulgando as leis, ou então devolvê-las à Assembleia da 

República, apresentando a justificativa que achar conve-

niente. 

Um reputado jurista ouvido há dias pelo mediaFAX/SA-

VANA deixou claro que o que pode faltar ao Presidente 

é apenas coragem, mas argumentos analíticos tem-os em 

número suficiente. 

Segundo disse, basta, por exemplo, que o presidente repa-

re em duas coisas: i) o projecto da Assembleia da Repúbli-

ca não apresenta nenhuma fundamentação; ii) o projecto 

não apresenta também nenhuma avaliação de impacto 

orçamental.

Por outro lado, recordou o jurista, o antigo Presiden-

te da República, Joaquim Chissano, confrontou-se com 

uma proposta de lei de previdência social do deputado 

altamente despesista. Chissano não promulgou, tendo se 

socorrido, para tal, num estudo feito pelo falecido econo-

mista Rui Baltazar (filho). 

Tendo em conta que a bancada parlamentar do MDM 

também votou a favor das duas leis despesistas e insusten-

táveis para os parcos recursos nacionais, Daviz Simango 

pediu publicamente desculpas pela atitude tomada pela 

sua bancada parlamentar. 

(Redacção) 

Não  promulgação de novos direitos ao PR e aos deputados

Daviz Simango já pediu audiência a Guebuza

provimento a uma denúncia remetida, 

em 2009, pelo PANAMO, em torno 

do uso do símbolo (galo) pelo MDM. 

Lutero Simango, membro do Conse-

lho de Direcção do MDM e deputa-

do na AR pelo mesmo partido disse, 

na tarde desta quarta-feira: “estamos 

tranquilos e acreditamos que os órgãos 

eleitorais vão tomar uma decisão que 

não prejudique nenhuma das partes”. 

(Redacção) 
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SAVANA revela práticas 

reprovadas da Anadarko 

no estrangeiro, nas suas 

actividades de pesquisa, 

e como se recusou terminante-

mente a pagar multas por danos 

ambientais nos Estados Unidos 

da América. Acusada de manipu-

lar o Governo da Nova Zelândia 

para adquirir novas licenças de 

exploração,  é descrita como ten-

do ramificações em várias áreas 

incluindo na indústria armamen-

tista americana. É um autêntico 

gigante face à figura de pés de 

barro do nosso Governo, mas é 

um gigante com rabo de palha.

Quando foi anunciado o derrame 

da Anadarko na Bacia do Rovu-

ma no passado dia 10 de Maio, 

poucos moçambicanos imagina-

vam que, por detrás daquela fi-

gura de investidor imaculado está 

uma multinacional contestada em 

várias partes do mundo por causa 

das suas práticas pouco recomen-

dáveis de corporate governance e 

já responsabilizada em casos de 

gestão danosa do meio ambiente. 

A Anadarko investe em Mo-

çambique cerca de 15 biliões de 

dólares em pesquisa de petró-

leo e construção de uma fábrica 

de gás liquefeito (LNG, na sigla 

em inglês). Em 2011 anunciou a 

primeira descoberta, não do pe-

tróleo, mas de gás. À medida que 

foi descobrindo mais gás, a Ana-

darko, tendo em conta que o pico 

da demanda por petróleo está a 

chegar, decidiu rentabilizar o seu 

investimento, prevendo começar 

a exportar em 2018 (perspectiva 

mais optimista), trazendo para o 

Derrame de lixo tóxico na bacia do Rovuma ainda vai dar que falar

Anadarko: um gigante americano com 
rabo de palha?

nosso Orçamento do Estado de-

zenas de biliões de USD. 

O cenário do futuro é idílico. No 

imaginário colectivo dos moçam-

bicanos mais optimistas constro-

em-se sonhos com escolas para 

todas as crianças, melhores cui-

dados de saúde e infra-estruturas 

e, também, um meio ambiente 

saudável. Mas no dia 10 de Maio, 

partes desses sonhos tornaram-se 

estilhaços de uma desgraça anun-

ciada: um derrame de lama ole-

osa, de lixo tóxico diga-se, acon-

teceu no poço Tubarão Tigre 1 

na bacia do Rovuma, ao largo do 

arquipélago das Quirimbas (um 

património ecológico de valor 

reconhecido), onde a embarcação 

da Anadarko, Belford Dolphin, 

continua a perfurar o fundo do 

mar à busca de petróleo.

A desgraça ainda não foi confir-

mada e espera-se que não. Mas o 

relato do derrame mostrou uma 

coisa: que o sonho dos moçambi-

canos é agora teleguiado não ape-

nas pelo Governo e doadores que 

apoiam o Orçamento do Estado, 

mas pelo grande capital, cujo po-

der começa a suplantar a influ-

ência das embaixadas ocidentais 

sobre o executivo moçambicano.

A revelação do derrame, através 

de um “comunicado” da Anada-

rko exclusivamente enviado ao 

Governo (Ministério da Coor-

denação Ambiental, MICOA), 

mostrou novas práticas do rela-

cionamento do executivo com a 

actual vaga de multinacionais do 

sector extractivo, nomeadamente 

uma entrega total da gestão do 

sector ao grande capital, incluin-

do agora a forma de prestação 

de contas à sociedade. O comu-

nicado da petrolífera baseada no 

Texas (EUA) foi assumido pelo 

Governo com uma verdade final 

sobre o que se terá passado no 

dia 10 de Maio no Rovuma, não 

deixando espaço para a realização 

de uma auditoria ambiental inde-

pendente, uma figura prevista da 

Lei 20/1997 (Lei do Ambiente).

Para os leitores do SAVANA, é 

útil recordar o essencial dos fac-

tos, de acordo com a Anadarko: 

-

te uma perfuração no poço 

Tubarão Tigre 1, localizado a 

46 km da Costa de Mocím-

boa da Praia;

litros, fluiu através da placa gi-

ratória do navio de perfuração 

Belford Dolphin, provocando 

um derrame no soalho da pla-

taforma e descarregamento 

posterior para o mar;

mitigação de impactos, a 

Anadarko diz que encerrou o 

poço e activou um sistema de 

desvio da plataforma de modo 

a prevenir maior fluxo de lama 

para o soalho.

Ao mesmo tempo que se apres-

sou a garantir que a lama derra-

mada continha um fraco teor de 

toxicidade, a multinacional, com 

a anuência explícita do Governo, 

sentenciou que não havia riscos 

ambientais e que não foram de-

tectadas manchas daquela lama 

após sobrevoo na área do inciden-

te. Rosa Cezaltina, Directora Na-

cional de Avaliação de Impacto 

Ambiental, foi quem deu a cara a 

essa anuência, embora tenha refe-

rido que “os trabalhos de monito-

ria continuam”, não precisando o 

alcance dessa monitoria. Para to-

dos os efeitos, não se trata de uma 

investigação, pois essa já foi feita 

pela Anadarko.

Os lados negros da 
Anadarko
A Anadarko Petroleum Corp é 

um gigante do sector energéti-

co baseado em Houston, Texas, 

e cotado na Bolsa de Valores de 

Nova Iorque. Os seus directores 

estão ligados a um diverso leque 

de redes, incluindo ciência, think 

thanks da área dos negócios, exér-

cito americano (incluindo opera-

ções no espaço e ciberespaço), 

sistemas de dados electrónicos, 

firmas de investimento, servi-

ços financeiros e bancos. Opera 

em quase todo o mundo através 

de subsidiárias, a maioria das 

quais registadas em paraísos fis-

cais como as ilhas Cayman. Para 

entrar em Moçambique, criou 

a Anadarko Mozambique Área 

1 (AMA1), que é hoje um dos 

principais investidores no sector 

energético e um dos principais 

contribuintes para os cofres do 

Estado, tendo pago no passado 

mês de Fevereiro USD227 mi-

lhões em impostos sobre a renda 

que obteve com a venda de 10% 

da sua participação no bloco Área 

1 do Rovuma à indiana ONGC 

Videsh. 

Delimitando o perfil da empresa 

às suas operações em Moçambi-

que, estamos perante um grande 

parceiro nos “esforços” de redu-

ção da dependência e combate à 

pobreza. Mas a Anadarko é uma 

operadora global e, por isso, as 

suas práticas, sobretudo as de per-

furação em águas profundas, não 

passam incólumes ao escrutínio 

da imprensa mundial.

A Warewolf, uma revista mensal 

de investigação da Nova Zelândia 

(NZ), estampa na sua edição de 

Abril o retrato de uma Anada-

rko que é “ameaça ao ambiente 

marinho e costeiro daquele país”, 

atacando a sua credibilidade. Para 

sustentar, o extenso artigo de 

Gordon Campbell descreve uma 

multinacional que conseguiu pro-

tecção de políticos locais para ga-

rantir a exploração de dois blocos 

para pesquisa de petróleo. 

Por Marcelo Mosse

Na semana passada, depois de rebentado o 

caso e com o objectivo de aprofundar os 

seus contornos do derrame – dado o con-

teúdo lacónico da informação oficialmente 

disponibilizada – o SAVANA entrou em contacto 

com a Anadarko. Em resposta, Iva Garrido, respon-

sável pelas Relações Externas da gigante texana,  

convidou-nos a submeter questões por email. Ei-las:

pelo derrame de lama oleosa estão limpas?

-

mação ao Governo e não fez à sociedade moçam-

bicana através dos meios de comunicação social?

é que foi divulgada a informação? 

na observação dos danos do derrame e da sub-

sequente limpeza? Quem foram? Se não, porque 

não?

-

entes vão ao site verificar? Em que condições isso 

pode ser feito?

curso há espaço para a participação de entidades 

independentes?

Esta semana, contactámos novamente a Anadarko 

para obter respostas a estas questões.  Depois de  al-

gum silêncio, recebemos, nesta terça-feira um email 

de conteúdo breve e seco, mas sem qualquer detalhe 

informativo adicional.

A resposta da Anadarko foi esta: Relativamente ao 

incidente gostaríamos de informar que “Continu-

amos a cooperar com o Governo para determinar a 

causa e monitorar a área, embora nenhum impacto 

visível tenha sido encontrado. As operações de per-

furação foram retomadas e esperamos apresentar um 

relatório final com o Governo, uma vez concluídas as 

investigações.”

As perguntas que a Anadarko ainda 
não respondeu
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As expectativas dos 

19 principais parcei-

ros internacionais no 

apoio ao Orçamento 

do Estado (OE) foram “irreal-

isticamente altas” e a acção da 

comunidade internacional de-

via ter tido um enfoque mais 

temático, refere o relatório final 

da Avaliação Independente do 

Apoio ao Orçamento, 2005-

2012. O documento foi enco-

mendado pelos principais par-

ceiros internacionais no apoio ao 

OE e pelo Governo.

Sublinhando que o G-19, como 

são conhecidos os 19 países e 

entidades que mais dinheiro 

metem no tesouro moçam-

bicano, drenou pouco mais de 

USD3,3 biliões, entre 2005 e 

2012, o equivalente a 16 dólares 

anuais por cada moçambicano, 

os autores do estudo, que in-

cluem moçambicanos, assinalam 

que o principal objectivo preten-

dido com a ajuda foi conseguido 

de forma inexpressiva.

“O desafio para Moçambique e para 

os seus parceiros de desenvolvimento 

é encontrar formas de alcançar mais 

com o apoio ao Orçamento no futuro 

– em particular conseguir um maior 

impacto no combate à pobreza. Não 

houve mudanças estatísticas signifi-

cativas na redução da pobreza entre 

os princípios e finais dos anos de 

2000, com 54,1 por cento da popu-

lação a viver ainda abaixo da linha de 

pobreza, em 2003, e 54,7 por cento, 

em 2009, de acordo com números 

oficiais sobre a pobreza”, diz a Aval-

iação Independente do Apoio ao Or-

çamento, 2005-2012.

As acções do Governo moçambicano 

e dos parceiros internacionais não 

produziram resultados expressivos no 

combate à pobreza, durante a década 

de 2000, e os doadores colocaram a 

fasquia muito acima do realizável, no 

contexto em que Moçambique se en-

contra, diz a avaliação.

“Um problema óbvio no passado 

foi que as expectativas geradas pelo 

apoio ao Orçamento foram irreal-

isticamente altas. O que o apoio ao 

Orçamento deve fazer, primeiro, é 

providenciar fundos para áreas es-

pecíficas, que são prioridades clara-

mente partilhadas e onde existem 

estratégias de satisfação de serviços 

tentadas e testadas, como a expansão 

da cobertura da educação e igualdade 

de género e, depois, apoiar e guiar 

aquelas reformas institucionais com 

as quais o Governo se comprometeu”, 

lê-se no relatório.

Combate criterioso à 
pobreza
Com mais de 270 páginas, o estudo 

analisa a eficácia da ajuda dos 19 

países e entidades que mais ajuda ca-

nalizam directamente ao OGE, iden-

tificando os benefícios e fraquezas do 

processo, como forma de potenciar 

esta modalidade de apoio.

A avaliação defende que a luta contra 

a pobreza deve ser dirigida através de 

uma selecção criteriosa de programas 

eficazes, atacando, nomeadamente, 

a malnutrição infantil, o acesso aos 

pequenos agricultores e a criação de 

um clima favorável aos negócios, bem 

como criação de emprego.

A consolidação dos progressos alcan-

çados na educação, na gestão mac-

roeconómica e na reforma do sector 

público, bem como melhorias na 

transparência e prestação de contas 

são vectores fundamentais para re-

sultados mais tangíveis no combate à 

pobreza, indica o estudo.

Os autores do estudo assinalam que 

o apoio ao Orçamento é importante 

e deve continuar, para o desenvolvi-

mento do país, mas deve estar funda-

mentado em expectativas realísticas, 

não apenas nos resultados que podem 

ser alcançados, mas tendo em aten-

ção o tempo e o empenho necessários 

para o alcance das metas propostas.

A revitalização da política de diálogo 

em torno do apoio ao Orçamento, 

através de um processo mais expedito 

de avaliação e revisão de desempenho, 

e a criação de uma estrutura forte de 

análise e diálogo para políticas secto-

riais, visando estimular ideias sobre 

políticas viáveis em áreas de carência 

de soluções, são também apontados 

no relatório como algumas das 

directrizes a ter em conta.

“Dentro deste objectivo, a meta 

básica seria, primeiro, reverter 

o desinvestimento no processo 

de apoio ao Orçamento”, refere 

a Avaliação Independente do 

Apoio ao Orçamento, 2005-

2012.

Agricultura 
negligenciada 
A análise destaca que a educação 

e a boa governação foram algu-

mas das áreas mais beneficiárias 

do apoio internacional ao Orça-

mento, assinalando a agricultura 

como a que menos recebeu da 

comunidade internacional.

“Tiramos esta conclusão a partir 

de análises e tendências nos re-

cursos de financiamento e par-

tilha de despesas sectoriais, as-

sumindo que esse quadro reflecte 

os processos de negociação orça-

mentais e tomada de decisões em 

Moçambique”, afirma o estudo.

Expectativas do G-19 sobre apoio ao 
OGE foram irrealistas
- revela avaliação independente 

Por Ricardo Mudaukane

Uma concessão muito contestada. 

De acordo com a Warewolf, em 

Dezembro do ano passado, John 

Gordon, gestor de exploração 

da Anadarko para Ásia Pacífico, 

tentou assegurar aos neozelande-

ses que o gigante era um parceiro 

confiável, afirmando que já nave-

gava em águas profundas há 20 

anos, mas um relatório da FMC 

Technologies, fornecedora global 

de equipamento e serviços para 

o sector energético, garantia que 

“o primeiro projecto de pesquisa 

em águas profundas da Anada-

rko foi-lhe atribuído entre 2002 

e 2004”. Por outras palavras, a 

Anadarko tem, alegadamente, 

menos de 10 anos de experiência 

no negócio de pesquisa em águas 

profundas, o que, somando ao  

seu envolvimento no caso Deep 

Horizon (derrame no Golfo do 

México em 2010 – ver detalhes 

adiante neste artigo) causou uma 

fúria em círculos de opinião e 

uma contestação ao Governo de 

John Key.

O lado negro da Anadarko não 

se resume às reservas expostas em 

relação aos seus procedimentos 

de pesquisa. O quadro apresenta 

também tons acinzentados à es-

pera de uma pincelada final, no-

meadamente um julgamento su-

mário onde a Anadarko é acusada 

de ter violado a Lei da Águas 

Limpas (Clean Water Act), uma 

acção de classe colocada por um 

grupo de accionistas que acu-

sam a gestão de ter violado leis 

federais de segurança e, por isso, 

ludibriando os investidores em 

relação ao envolvimento da com-

panhia em desastres, expondo-a 

perdas e danos e, por último, o 

“caso Tronox” julgado recente-

mente em que a Anadarko foi 

multada. Todos estes casos se de-

ram em solo americano.

De acordo com o New York  Ti-

mes, em Abril deste ano a Anada-

rko concordou em pagar USD5,1 

biliões por danos ambientais 

causados pela Kerr-McGee, uma 

empresa química que ela adqui-

riu, depois que esta tentou evitar 

pagar multas relacionadas com 

a contaminação de milhares de 

instalações onde operava (tendo-

-as abandonado sem limpeza). 

Milhares de pessoas foram conta-

minadas, mas a Anadarko sempre 

tentou ilibar-se de responsabili-

dades de uma empresa que é ago-

ra sua subsidiária.

Para o Governo moçambicano, 

sedento de explorar os seus recur-

sos naturais vistos agora como a 

principal alavanca para o desen-

volvimento, este quadro negro 

não tem relevância, sobretudo 

porque a Anadarko arrasta para 

cá oportunidades nunca espera-

das de arrecadação fiscal e desen-

volvimento de infra-estruturas, 

mas as evidências apontam para a 

urgência de o Estado colocar em 

marcha planos e actividades de 

fiscalização ambiental e melho-

rar o quadro regulatório relativo 

a danos ambientais. 

Um “investidor passivo” 
com responsabilidades 
partilhadas no derrame do 
Golfo do México em 2010
Só uma investigação indepen-

dente poderá determinar se o in-

cidente em Moçambique não teve 

origem na falta de cumprimento 

de um conjunto de procedimen-

tos estabelecidos para perfuração 

segura e verificar se o poço foi 

devidamente selado. Práticas de 

perfuração exageradas têm sido 

causa de desastres ambientais 

provocados por multinacionais 

que pesquisam gás e petróleo. E 

a Anadarko não está livre de sus-

peitas nessa matéria. 

Um artigo da agência americana 

Bloomberg (datado de Março 

2014) relevou o papel da Anada-

rko no derrame tóxico de 2010 

(4 milhões de barris) no poço 

Macondo, no Golfo do México, 

o maior verificado nos Estados 

Unidos da América (também 

conhecido por Deepwater Hori-

zon). De acordo com a Bloom-

berg, uma troca de emails entre 

funcionários da BP (parceira da 

Anadarko na exploração do Ma-

condo, na qual a americana detém 

25%) e da Anadarko, revelam que 

o desastre ocorreu porque a Ana-

darko insistiu que se perfurasse 

mais a fundo, mesmo contra indi-

cações da BP de que havia pouca 

ou nenhuma margem para conti-

nuar a perfuração “com seguran-

ça”. “Funcionários da Anadarko 

pediram a BP para perfurar mais 

fundo no Golfo do México mes-

mo depois de ter sido advertida 

de que isso seria inseguro”, escre-

ve a Bloomberg. 

Os emails citados foram poste-

riormente arrolados pelo Depar-

tamento de Justiça americano 

como prova do envolvimento 

da Anadarko naquele desastre 

ambiental mas o Juiz Carl Bar-

bier, de Nova Orleães, recusou 

assumi-los. O Departamento 

de Justiça tentava provar que a 

multinacional baseada no Texas 

esteve envolvida na monitoria 

e na tomada de decisões sobre a 

perfuração do Macondo, o que 

era suficiente para ser civilmente 

responsabilizada pelo desastre, 

com sujeição ao pagamento, a par 

da BP, de uma multa de biliões 

de USD pelos danos ambientais 

causados. 

Sobre as alegações do seu envol-

vimento, a Anadarko, escreve a 

Bloomberg, defendeu-se dizendo 

que era um “investidor passivo” e 

que, por isso, não podia ser pe-

nalizada pela poluição que cau-

sou o encerramento da indústria 

pesqueira e interesses turísticos 

desde o Texas à Florida, mas tam-

bém casos de saúde como cancro 

e outras infecções.  As discussões 

entre técnicos da BP e da Anada-

rko envolvidos no Macondo reve-

lam uma insistência da Anadarko 

em perfurar mais o poço com o 

fim de encontrar reservas adicio-

nais de crude. 

Nalgum estágio das discussões, a 

Anadarko concordou em inter-

romper a perfuração, de acordo 

com os emails, sem no entanto 

deixar de dizer que “no caso de 

a BO concluir que é seguro e 

prudente continuar a perfuração, 

não se oporia”. E os seus gesto-

res continuaram a discutir formas 

de persuadir a BP ir mais a fundo 

na perfuração. A Bloomberg cita 

Robert Quitzau, um funcionário 

da Anadarko, a dizer aos colegas 

em 9 de Abril de 2010 que de-

viam esperar por uma melhor 

oportunidade para persuadir a BP 

a aprofundar o furo. Esse email 

foi enviado 11 dias antes da ex-

plosão fatal. 

“O meu sentimento é que a BP 

não gosta de alterar um plano no 

último minuto”, disse Quitzau no 

email. “Então será melhor pro-

por alguma perfuração adicional 

depois que pusermos em acção 

um novo plano e orçamento.” 

Na sua acusação à Anadarko, o 

governo americano refere que as 

comunicações internas demons-

tram como o gigante monitorou 

a perfuração do Macondo e como 

falhou na tomada de precauções, 

mesmo apesar dos problemas co-

nhecidos da BP com segurança e 

gestão do  ambiente. Um profes-

sor de direito da Universidade de 

Michigan, antigo chefe da divisão 

de crimes ambientais no Depar-

tamento de Justiça, David Uhl-

mann, disse que os “ficheiros in-

ternos” (leia-se a troca de emails) 

eram suficientemente fortes, que 

seria difícil à Anadarko continuar 

a pintar de si um perfil de “inves-

tidor silencioso”. 
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ANÚNCIO DE VAGA
O      D  

    IV IDA O

A Embaixada do Reino dos Países Baixos em Moçambique 
pretende contratar localmente ‘per direct’, um individuo 
com capacidade e experiência para se juntar à sua equipa de 

 pessoas, como cial de Pro ramas para a de, ireitos 
exuais e Reprodutivos e A P
 P  trabal a num ambiente pro ssional tanto de pro-
ramas de cooperaç o e desenvolvimento como em reas 

relacionadas aos desa os políticos de Moçambique  A Em-
baixada dos Países Baixos executa anualmente um pro rama 
de aproximadamente  mil es de euros  con ecimento 
de assuntos sobreo sector de sa de  undamental neste am-
biente  

ontribuiç o activa para um dos rupos de rabal o rela-
cionados com o rupo de Parceiros de a de e outras reuni-

es sectoriais  
Um envolvimento estreito com os parceiros de implemen-
taç o estrat icos da Embaixada como o P  e a ências da 

U
ontribuir para a est o do pro rama re ional de 

A  sto requer via ens requentes para ora do país
A est o e administraç o do port olio dos pro ramas bilate-
rais e re ionais s o componentes importantes do trabal o

 Primeiro ecret rio para a de ir  dele ar tare as ao 
P

Um rau acad mico relevante e pelo menos  anos de expe-
riência na rea de sa de

on ecimento de  A e R R em Moçambique e na 
rica Austral  importante, como demonstrado pela experi-

ência pro ssional relevante, est ios, etc
Experiência com cooperaç o para o desenvolvimento e a 

est o de port lios
Excelente con ecimento de in lês e portu uês, alado e es-
crito
Rede de contactos estabelecida nos sectores overnamentais 
e n o- overnamentais em Moçambique

A carta de candidatura incluindo o curriculum vitae com o 
mínimo de  re erências  deve ser enviada em in lês para o 
endereço abaixo mencionado impresso e electronicamente  
antes do dia  de un o  ermos de re erência mais detal a-
dos est o disponíveis electronicamente, mediante solicita-
ç o
A duraç o deste contrato  de dois anos, com possível exten-
s o de dois anos

Embaixada do Reino dos Países Baixos
Av  ame ruma , 
Caixa Postal 1163 - Maputo
Endereço electr nico  MAP MinBu a nl
Att  ra  nia Mendes

VACANCY
Pro ramme cer or exual Reproductive 

ealt  and Ri ts  and A  P

e Embass  o  t e et erlands in Mo ambique is loo -
in  to appoint per direct an experienced and capable indi-
vidual to join our team o  3  sta  as a Pro ramme cer 

exual and Reproductive ealt  and Ri ts P
e P  or s in a pro essional environment o  bot  

t e development cooperation pro ramme and t e political 
c allen es in Mo ambique  e Embass  o  t e et er-
lands executes an annual pro ramme o  approximatel   
million euro  Understandin  ealt  sector related issues is 

e  in t is environment  

Active contribution to one o  t e ealt  Partner roup re-
lated or in  roups and ot er sectoral meetin s
Close involvement it  our strate ic implementation part-
ners suc  as U  a encies and P
Contribution to t e mana ement o  t e re ional 
A  pro ramme  is ill require re ular out-o  t e 
countr  dut  travel  
Port olio mana ement and administration or t e bilater-
al- and re ional pro ram are important components o  t e 

or
e irst ecretar  or ealt  ill dele ate tas s and re-

sponsibilities to t e Polic  cer R R  A  
P

A relevant academic de ree and at least 3 ear experience 
in a ealt  related eld

no led e o  A  and R R in Mo ambique and 
out ern A rica, as demonstrated b  relevant or in  ex-

perience, trainees ips, etc , is important
Experience it  development cooperation and t e man-
a ement o  a  pro ram port olio
Excellent no led e o  t e En lis  and Portu uese lan-

ua e in speec  and ritin
Establis ed net or  in t e overnmental and non- overn-
mental sector o  Mo ambique

e application letter includin  t e C a minimum o  
3 re erences  s ould be delivered ard cop   electroni-
call  in En lis  to t e address mentioned belo  be ore t e 

t  o  une  More detailed erms o  Re erence are available 
electronicall  upon request e duration o  t is contract is 
or t o ears, it  a possible extension o  t o ears

Embass  o  t e in dom o  t e et erlands
Av  ame ruma , 3
P  Box 1163  Maputo
E-mail  MAP MinBu a nl
Att  Mrs nia Mendes

Acusado no seu país de estar 

a enfraquecer a liderança 

dos Estados Unidos no 

mundo, o Presidente Ba-

rack Obama escolheu a Academia 

Militar de West Point para anun-

ciar, nesta quarta-feira, uma nova 

visão estratégica para o que resta do 

seu mandato.

Num discurso que foi mais um re-

sumo do que tem dito sempre que 

enfrenta um novo desafio fora de 

portas do que uma novidade to-

talmente inesperada, Obama disse 

que os EUA só têm a ganhar se 

abordarem as crises internacionais 

em conjunto com os seus aliados, 

afastando-se da política de inter-

venção unilateral – ou de alianças 

limitadas – que marcou o período 

que se seguiu aos atentados terro-

ristas de 2001 contra o World Tra-

de Center e o Pentágono.

A frase-chave, que ficará para a 

história das relações internacionais, 

resume a ideia de força e diálogo 

que o Presidente norte-americano 

quis transmitir na mesma mensa-

gem: “O facto de termos o melhor 

martelo não significa que qualquer 

problema seja um prego.”

Barack Obama não escondeu que 

este discurso, estrategicamente 

proferido na Academia Militar dos 

Estados Unidos, em West Point, 

deve ser entendido como uma res-

posta aos seus críticos internos, que 

o têm acusado de deixar fugir a pre-

ponderância norte-americana no 

mundo ao não usar o poder militar 

do país em cenários como a guer-

ra na Síria ou o programa nuclear 

iraniano.

Todas essas críticas, disse o Presi-

dente dos EUA, “resultam de uma 

interpretação errada a História, ou 

estão comprometidas com políticas 

partidárias”.

Para Barack Obama, “a América 

raramente esteve tão forte em rela-

ção ao resto do mundo”. “O nosso 

poder militar não tem rival. As pro-

babilidades de um país nos ameaçar 

directamente são muito baixas, e 

não se aproximam dos perigos que 

enfrentámos na Guerra Fria”, disse.

Financiar luta contra o 
terrorismo
Partindo do princípio de que o ter-
ritório norte-americano está hoje 
mais a salvo de um ataque do que 
em épocas passadas, a estratégia 
norte-americana deve assentar, de 
acordo com a Administração Oba-
ma, numa política de alianças – com 
os aliados históricos dos EUA, mas 
também com os países que sofrem 
na pele a acção de grupos incluídos 
na lista de organizações terroristas.
Neste sentido, o Presidente anun-
ciou que vai pedir ao Congresso a 
criação de um fundo de cinco mil 
milhões de dólares (3600 milhões 
de euros) para combater o terro-
rismo em parceria com países do 
Médio Oriente e em África, onde 
“a maior ameaça já não é uma li-

Obama afasta militarismo e apela 
a uma “acção colectiva” no mundo

derança centralizada da Al-Qaeda”.
“Em vez disso”, indicou, “são os 
grupos de extremistas descentrali-

zados e com ligações à Al-Qaeda, 

muitos deles com agendas focadas 

nos países em que operam”.

Em face das “mudanças rápi-

das” a que o mundo assiste – que 

apresentam “oportunidades, mas 

também novos perigos” –, Obama 

dirigiu-se aos mais de mil cadetes 

de West Point: “A vossa geração vai 

ter a tarefa de dar uma resposta a 

este novo mundo. A questão que 

enfrentamos – a questão que vocês 

vão enfrentar – não é se a América 

vai liderar, mas de que forma vamos 

liderar, não apenas para garantir a 

nossa paz e prosperidade, mas tam-

bém para estender a paz e a prospe-

ridade em todo o globo.”

A ideia que dá forma à nova atitu-

de dos EUA no mundo tenta con-

ciliar o que muitas vezes parece ser 

inconciliável, e que tem originado 

as críticas à forma como Barack 

Obama intervém nas crises inter-

nacionais. Por um lado, critica os 

“auto-intitulados realistas”, que se 

opõem à intervenção em qualquer 

conflito; por outro, ataca os “in-

tervencionistas na esquerda e na 

direita”, que defendem “a aplicação 

da força em todo o mundo como a 

melhor garantia contra o caos”.

Sem nunca pôr de lado uma inter-

venção unilateral se os interesses 

norte-americanos forem postos em 

causa directamente, Obama disse 

que a nova presença dos EUA no 

mundo deve “passar um teste sim-

ples”: “Não devemos fazer mais ini-

migos do que aqueles que retiramos 

do campo de batalha. (Público)
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transladados para Moçambique?

O processo de identificação ainda de-

corre e o Instituto de Medicina Legal 

da Namíbia ainda está a trabalhar sobre 

os restos mortais dos dois cidadãos mo-

çambicanos. Estamos ansiosos, à espera, 

porque esses dois corpos são dos nossos 

colegas, o co-piloto e o técnico de ma-

nutenção, que estavam a tentar entrar no 

cockpit. O nível de fragmentação há-de 

ter sido maior, mas há esperança de que 

serão identificados.

 “Todos gostavam de via-
jar com o comandante 
Hermínio” 
Logo que se avançou a teoria de factor 

humano, questionou-se sobre a ido-

neidade dos pilotos da LAM. São fiá-

veis os testes a eles submetidos? 

Felizmente estamos bem nesse aspecto, 

porque temos todas as avaliações feitas, 

a equipa do Embraer que se despenhou 

passou pelos testes médicos, psicotéc-

nicos, simuladores, tudo que tem a ver 

com os procedimentos foi respeitado, 

e isso foi sendo passado com a clara 

intenção de mostrar que seguimos os 

procedimentos exigidos. Agora, se tiver 

havido suicídio, não é uma situação que 

nos possa ser imputada, porque o suicí-

dio não se prevê. Os responsáveis pelo 

inquérito falaram com os colegas da tri-

pulação, família e pelo que nós sabemos, 

nada apontava para que pudesse haver 

um suicídio por parte do comandan-

te, todos os pilotos gostavam de viajar 

com aquele comandante (Hermínio dos 

Santos), porque era instrutor, mas vamos 

esperar a investigação.

Tem aparecido amiúde queixas de tra-

balhadores da LAM sobre as condições 

de trabalho na companhia…

 Os salários da LAM são bons e nós te-

mos um plano de carreiras profissionais, 

quando falamos de crescimento estamos 

a ver o crescimento também profissio-

nalmente, porque, antes, os trabalhado-

res entravam numa categoria e ficavam 

Após semanas a dominar 

o noticiário nacional e 

internacional com o trá-

gico despenhamento do 

Embraer 190, em Novembro do 

ano passado, as Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM) formaliza-

ram recentemente um acordo de 

compra de três aviões Boeing, 737 

NG (Nova Geração), no valor total 

de USD225 milhões.

A aquisição criou nalguns círculos 

de opinião internos e externos a 

impressão de que a companhia de 

bandeira moçambicana se virou 

para a fabricante europeia de ae-

ronaves, na sequência de eventuais 

dúvidas em relação aos aviões da 

brasileira Embraer.

Mas, em entrevista ao SAVANA, a 

administradora-delegada da LAM, 

Marlene Manave, garante que o 

contrato com a Boeing foi decidido 

bem antes do sinistro de Babwata, 

uma vez que faz parte da expansão 

da frota da transportadora, prevista 

no Plano Estratégico 2014-2018.

“Com o Boeing podemos fazer 

Maputo - Addis Abeba, neste mo-

mento não voamos para lá, porque 

o Embraer não voa directo para 

Addis Abeba, teríamos de fazer 

escala nalgum sítio. A opção pelo 

Boeing insere-se no nosso plano de 

expansão de rota, que inclui Addis 

Abeba”, enfatiza Marlene Manave, 

que afiança que não está afastada a 

possibilidade de a companhia vol-

tar a comprar na Embraer.

A LAM formalizou, recentemen-

te, em Maputo, um acordo para a 

aquisição de três aviões Boeing e 

saltou logo à vista a ideia de que de-

sistiu do Embraer, na sequência da 

queda de uma aeronave deste tipo 

em Novembro. O que é que esteve 

por detrás da opção pelos aviões 

Boeing?

A partir de 2005, a LAM começou a 

trabalhar com um Plano Estratégico, 

como instrumento orientador para a 

sua actividade. Em 2013, tivemos o 

fim do Plano Estratégico 2011-2013 

e iniciamos, em 2014, a execução de 

um novo plano, já de cinco anos, 

porque, na nossa indústria, a tendên-

cia dos planos é de longo prazo, uma 

vez que acções como a aquisição e 

introdução de nova frota requerem 

um plano com alguma antecedência. 

Naturalmente, no âmbito do novo 

instrumento orientador 2014-2018, 

manteremos a missão de transporte 

aéreo nos serviços doméstico, regio-

nal e intercontinental, a mesma vi-

são de ser um grupo de empresas de 

transporte aéreo, que lidera o mer-

cado doméstico e quer ser um forte 

competidor no mercado internacio-

nal, regional mais especificamente, 

enquanto nos preparamos para o 

segmento intercontinental.

Como empresa de transporte aéreo, 

temos valores e compromissos, po-

sicionando os clientes no centro da 

nossa razão de existência. 

Avaliamos onde estamos e para 

onde queremos ir, as ameaças para 

a nossa actividade e as oportunida-

des. Quanto às ameaças, olhamos 

para a competitividade, entrada de 

concorrentes e isso nos impõe que 

nos posicionemos em condições de 

prestar um serviço equiparado, e a 

liberalização do espaço aéreo. Mas 

temos oportunidades, e algumas 

das ameaças também consideramos 

oportunidades, como por exemplo, 

a proximidade com a África do Sul, 

porque a saturação do mercado sul-

-africano deixa um espaço que po-

demos ocupar.

Dentre os objectivos que traçámos 

no quadro do Plano Estratégico 

2014-2018, inclui-se a expansão 

da frota, porque ela é fundamen-

tal para o objectivo de crescimento 

sustentável, através da geração de 

lucros proporcionados pela respos-

ta ao incremento da demanda. A 

nossa companhia está a debater-se 

com a pressão dos clientes, com as 

oportunidades geradas pelo desen-

volvimento de projectos de recur-

sos naturais e investimentos a eles 

associados. Temos necessidade de 

ir buscar mais aviões. Pelo estudo 

que fizemos para as necessidades do 

mercado no actual contexto versus 

a nossa capacidade de ir buscar re-

cursos e com base num plano de ne-

gócios que começou a ser elaborado 

em 2012 e aprovado pelo Conselho 

de Administração em Abril de 2013, 

decidimos que a melhor opção era a 

Boeing. O primeiro avião será entre-

gue em 2015, o segundo em 2016 e 

o terceiro em 2017. A escolha desse 
tipo de aeronave teve em conta uma 
avaliação que fizemos de várias mar-
cas, tendo em conta o avião em si, a 
marca, o preço, a assistência técnica, 
manutenção perto, uma vez que as 
organizações de manutenção insta-
lam-se em zonas onde há mais uni-
dades que eles estão aptos a assistir. 
As transportadoras têm necessidade 
de uma manutenção geral e quando 
essa procura é em série, as entidades 
que prestam serviços de manuten-
ção sentem-se atraídas a instalar-se. 
O outro critério para a escolha por 
este ou aquele avião tem a ver com 
a facilidade na formação de pilotos, 
que até pode ser feita longe, mas já 
os exercícios com os simuladores 
é conveniente que sejam perto, os 
chamados refrescamentos têm de 
ser perto. Os nossos pilotos são su-
jeitos a testes de proficiência técnica, 
de seis em seis meses, quanto mais 
perto for, melhor, porque tem impli-
cações nos nossos custos. Na opção 
por este ou aquele tipo de avião, pesa 
igualmente a questão de peças e so-
bressalentes, porque a sua disponibi-
lidade é muito influenciada pelo nú-
mero de aviões que existem na zona, 
porque quando há muitos aviões de 
determinada marca, os fornecedores 
criam depósitos e aqui em África, há 

mais boeings, apenas a África do Sul 

tem Airbus. Pelo que nós seleccio-

námos o boeing com base em todos 

os critérios que mencionei. Assiná-

mos o contrato para a compra a 14 

Novembro de 2013 e oficializamos 

agora.

Mas tendo em conta as anteriores 

aquisições, era natural que se pen-

sasse que continuariam no Embra-

er…
O Embraer foi parte dos estudos 

comparativos que fizemos nes-

ta operação, atendendo ao tipo de 

avião, número de lugares disponíveis 

e o que ele pode fazer para o objec-

tivo que se pretende neste momento. 

O Embraer é um tipo de avião que 

é designado por “regional jet”, uma 

vez que os aviões obedecem a cate-

gorias, e depois há o “jet” privado, ou 

seja, a seguir ao “regional jet”, que 

fazem curtas distâncias, temos ainda 

os “narrow bodies”, que fazem longas 

distâncias e ainda os “wide bodies”, 

os aviões grandes, os jumbos. Cada 

um tem a sua capacidade de trans-

portar passageiros e autonomia para 

viajar. Com o Boeing, podemos ir a 

distâncias mais longas que o Embra-

er, este tem uma autonomia de qua-

tro horas, o Boeing tem uma auto-

nomia para seis horas de voo directo. 

Com o Boeing podemos fazer Ma-

puto - Addis Abeba, neste momento 

não voamos, porque o Embraer não 

voa directo para Addis Abeba, terí-

amos de fazer escala nalgum sítio. 

A opção pelo Boeing insere-se no 

nosso plano de expansão de rota, que 

inclui Addis-Abeba. 

Portanto, a opção pelo Boeing não 

teve a ver com o infortúnio de No-

vembro do ano passado?

Com certeza não tem. Nós assiná-

mos o contrato a 15 de Novembro 

de 2013 e já tínhamos um plano de 

negócios integrado na Estratégia 

2014-2018 e assim foi porque a en-

comenda de aviões leva o seu tempo. 

Recordo-lhe que a frota de aerona-

ves da rede LAM tem vários mode-

los de aviões. Da lista de aeronaves 

constam, um Boeing 737-500 (desde 

Novembro 2012); dois Embraer 190 

(desde Julho 2009); três Bombardier 

Q400 (desde Dezembro 2008), dois 

Embraer 145 (desde Março 2013) e 

três Embraer 120 (a partir de 2009). 

Noto ainda que, em substituição 

da aeronave acidentada, introduzi-

mos esta semana (foi inaugurado 

nesta quinta-feira) na operação um 

Boeing 737 da geração dos que estão 

sendo comprados no âmbito da ex-

pansão, com capacidade para trans-

portar 132 passageiros.

Quando fizemos o plano de negó-

cios, definimos que tipo de avião 

queremos, que possa atender ao 

nosso plano de expansão, que in-

clui Addis-Abeba. Por outro lado, a 

partir de Nacala, podemos chegar à 

Índia com o Boeing, podemos che-

gar a Dubai, com este avião, mas 

não iríamos conseguir chegar com o 

Embraer. Para responder mais con-

cretamente à pergunta, devo afirmar 

que nós precisamos de todo o tipo 

de aviões, porque não vamos fazer 

apenas Addis-Abeba, Índia e Du-

bai, porque operamos também em 

rotas locais curtas, que se fazem em 

uma hora e meia a duas horas, nes-

sas rotas o Embraer pode ser o mais 

conveniente. Mas também o Boeing, 

pelo número de lugares que oferece, 

é um avião de mais de 100 lugares 

e temos carreiras internas em que 

precisamos de mais lugares. Para de-

terminados trajectos, precisamos do 

Q-400, por causa das características 

de alguns aeroportos, que são de 
terra batida, temos aeroportos com 

muita pedrinha, que tornam inviável 

operar um Embraer ou um Boeing, 

por exemplo. O país está a crescer, 

Mocímboa da Praia não pode rece-

ber um Boeing, por exemplo, aí va-

mos precisar de aviões menores.

Com a compra dos três Boeings, 

o reforço da frota está fechado em 

2017, no âmbito do Plano Estraté-

gico que termina em 2018?

Não fecha completamente porque a 

economia é dinâmica, o que obriga 

a que os nossos processos também o 

sejam, e se ajustem a cada momento 

à situação em que nos encontramos. 

O mercado em que nos inserimos, 

irá ditar o plano de necessidades e 

a LAM estrará atenta a esses sinais 

para fazer os necessários ajustamen-

tos. 

Os três Boeings recentemente en-

comendados visam novos destinos. 

A LAM não teme que sejam um 

fracasso, tendo em conta as falhas 

É um plano estratégico ousado…

É ousado mas acreditamos que é re-

alístico pois a LAM tem um grande 

activo humano, com know-how e 

elevadas competências técnicas, ca-

paz de encontrar as soluções neces-

sárias para o crescimento sustentável 

do negócio de modo a servir de veí-

culo catalizador do desenvolvimento 

da economia moçambicana.

Alguns desses projectos já estão em 

curso como é o caso da implementa-

ção da plataforma informática inte-

grada de gestão de horários, controle 

de movimentos e manutenção de ae-

ronaves, despacho operacional e ges-

tão de escalas de tripulantes. A outra 

plataforma é o implementação do 

serviço de mensagem (Bulk SMS), 

na comunicação com o passageiro 

quando há irregularidades.  Antes 

a comunicação era feita via chama-

da telefónica, portanto mais lenta e 

mais onerosa. Agora o sistema emite 

automaticamente a informação para 

o telemóvel do passageiro.

anos nessa categoria, os aumentos sala-

riais eram apenas em função da inflação, 

mas desde 2013 tem uma carreira, toda a 

gente sabe que tem uma determina pro-

gressão, em função da formação, nível de 

desempenho e determinado número de 

anos de serviço. Essa forma de gestão 

dos recursos humanos é fundamental 

para a nossa estratégia de retenção de 

trabalhadores, porque qualquer traba-

lhador quer saber o seu futuro. Com um 

plano de carreiras, os nossos trabalha-

dores sabem que, independentemente 

da inflação, se temos lucros, serão re-

compensados por isso. Mas, a formação 

técnico-profissional e o desempenho são 

importantes. Se antes a calibração de 

um pneu levava três horas, agora são 30 

minutos, pelo que o profissional afecto 

a essa área tem que ter formação, e isso 

acontece permanentemente.

O facto de as operadoras aéreas de  

Moçambique estarem banidas do es-

paço aéreo da União Europeia não é 

pernicioso para o plano de expansão da 

LAM?

É um problema do regulador e estamos 

a trabalhar juntos para ultrapassar a si-

tuação. A LAM actua portando-se bem, 

porque o grande problema tem a ver 

com capacidade de a aviação civil fazer 

supervisão, nós como LAM, temos que 

cumprir com tudo, para que a aviação 

civil não encontre problemas, porque 

estamos a cumprir os padrões. O nosso 

estatuto de cumpridor é facilmente ve-

rificável pelo facto de pertencermos à 

IATA, que nos atribuiu o código TM, 

mediante a observância das condições 

que impõem. Estamos sujeitos a audi-

torias regulares, sempre, vem com uma 

equipa de seis a oito pessoas, ficam uma 

semana inteira, a vasculhar tudo, desde 

mim, porque sou a “accountable exe-

cutive”. Aqueles passageiros que vão 

na LAM, confiam, porque sabem que 

estamos certificados por uma organi-

zação de prestígio, que é a IATA. Nós 

não somos IATA por acaso, tanto mais 

que a IATA questionou Bruxelas sobre o 

porquê de sermos banidos, quando 

temos tudo em ordem e o proble-

ma é do regulador. Eu fui defender 

o nosso caso em Bruxelas e fomos 

elogiados.

Temos estado na dianteira dos pro-

cessos, cumprindo com antecipação 

as novas exigências da indústria. 

Quando se diz que, a partir de 

2015, determinados procedimentos 

devem estar computarizados, nós 

implementámos logo a novidade e 

não ficámos à espera da data-limi-

te. Quando se disse que a partir de 

2007 todas as companhias IATA 

passariam a vender o bilhete elec-

trónico, começamos logo. Mas em 

relação à UE, vou ser franca, não 

sei se estamos a perder uma opor-

tunidade, porque não sei se temos 

tráfego em quantidade. Voar para a 

Europa é por uma questão de orgu-

lho, porque fere o orgulho estarmos 

impedidos de lá ir, não queremos 

que nos olhem como companhia 

banida.

A LAM forma os seus próprios 

pilotos?

Não devia ser nossa responsabilida-

de formar pilotos, mas não temos 

escola aqui. Hoje, estamos a visitar 

escolas secundárias e a procurar 

despertar o interesse pela aviação, 

incentivando os pais a pagar o cur-

so para os filhos, com a promessa 

de a LAM dar emprego. Por nossa 

conta, temos feito a formação e nos 

últimos três anos formos cerca de 

20 pilotos. Temos em vista introdu-

zir o modelo que outros países se-

guem na formação de pilotos, que 

assenta no envolvimento de bancos, 

através do “training bond”, em que 

os bancos pagam os custos de for-

mação e descontam depois no salá-

rio do piloto, uma vez que as trans-

portadoras garantem o emprego.

A formação básica de pilotos é uma 

actividade onerosa. O curso básico 

(AB initio) ronda nos USD50 mil.

“Compra de boeings é para responder à demanda interna e externa”
Por Ricardo Mudaukane

— diz Marlene Manave, administradora-delegada da LAM

“Ficou claro que não houve falha técnica na queda do Embraer”
veis causas do acidente, como aconteceu 

com a hipótese de falha técnica, que já 

foi eliminada no início, logo que foram 

analisadas as caixas negras.

Não sabemos quem foi que levou o 

avião ao chão, se houve uma interferên-

cia ilícita, se entrou alguém estranho à 

tripulação, por isso estamos à espera da 

investigação, se o autor da queda agiu 

intencionalmente, se o comandante pas-

sou mal e quis fazer uma aterragem de 

emergência, tendo com conta que o fac-

tor humano tem os tais desdobramentos. 

De todo o modo, é causa de um enorme 

desapontamento, como aconteceria se 

um trabalhador pusesse fogo neste edifí-

cio (sede da LAM).

Houve várias interpretações em rela-

ção ao pagamento das indemnizações, 

em que é que se ficou? 

Primeiro, eu pessoalmente disse sempre 

que a LAM tinha um seguro e o segu-

ro ia assumir a responsabilidade, porque 

nós temos um contrato com uma se-

guradora, nós temos de ter um seguro 

para tudo, se não como é que iríamos 

operar? O código TM que ostentamos 

impõe-nos essa obrigação, é um código 

que nos custa muito dinheiro, porque 

significa que temos de seguir todos os 

procedimentos. Neste momento, a segu-

radora está a falar com as famílias, por-

que o seguro deve ser pago logo após a 

confirmação do óbito, logo que se passe 

a certidão do óbito.

Quanto é que vai receber cada família?

Não há um valor único para todos, o 

seguro depende do rendimento de cada 

um, a idade e outros critérios, há uma 

série de balizas, porque se pretende que 

o seguro dê a garantia de que os benefi-

ciários continuam a ter aquele ritmo de 

vida antes do evento que lhe deu causa. 

Por outro lado, existem convenções que 

regulam essas questões.

E o avião já foi pago pela seguradora?

O avião é mais fácil, já foi pago, o dono 

do avião (LAM) já recebeu pelo valor do 

bem, USD41 milhões.

Quanto aos dois corpos ainda não 

No Plano Estratégico, a 

LAM aponta a seguran-

ça como um dos eixos da 

sua actuação, no entan-

to, esse propósito sofreu um rude 

golpe com o despenhamento do 

Embraer… 

Ficou claro que o acidente não foi 

resultado de falta de segurança, 

houve uma acção humana que le-

vou o avião para o chão. O que não 

está claro, porque o relatório do 

inquérito preliminar não aponta, 

é quem foi, mas diz-se lá que não 

foi problema técnico. É claro que as 

pessoas questionam se não há ou-

tro lá na transportadora que possa 

causar um novo despenhamento. O 

facto de ter ficado claro que aquele 

acidente não foi por falta de assis-

tência técnica, mas factor humano, 

mantém o histórico de transporta-

dora segura, de que a LAM sempre 

gozou. Há companhias que fecham 

logo após um acidente, em função 

das causas, porque as pessoas per-

dem confiança. A reacção a este 

tipo de acontecimentos é imediata, 

os passageiros perdem logo con-

fiança naquele momento.

Então está segura de que os resul-

tados finais do inquérito vão cor-

roborar a tese de acção humana?

Nós achamos, claramente, que não 

foi problema técnico, temos a cer-

teza absoluta, porque tudo o que é 

procedimento e condições normais 

em relação ao Embraer foram ob-

servados. O avião era novo, ficou 

provado que não havia defeito de 

fabrico, todos os sistemas do avião 

estavam a funcionar etc., a investi-

gação já não é em torno do factor 

técnico, é em torno do factor huma-

no, o que é que levou alguém a man-

dar o avião para o chão. O inquérito 

terá de responder a questões como a 

possível entrada de um estranho na 

cabine, eliminando as hipóteses que 

se mostrem inviáveis como prová-

que houve no passado na explora-

ção de novos trajectos? 

O plano de negócios avaliou exacta-

mente esse cenário. Olhamos para as 

necessidades do nosso mercado e a 

viabilidade das nossas opções. O es-

tudo disse qual é a nossa capacidade 

de pagar os aviões e, sobretudo, as 

necessidades dos nossos clientes. Se 

tivéssemos dinheiro, comprávamos 

os três Boeings de uma só vez, mas as 

nossas limitações financeiras estão a 

impor-nos um esquema de entregas 

faseadas. Companhias como a Emi-

rates compram 200 aviões de uma só 

vez, nós estamos a comprar apenas 

três de forma espaçada, precisamen-

te para garantir a sustentabilidade da 

operação, a viabilidade. Há que ter 

em conta que há rotas estratégicas 

locais, que têm sido servidas de for-

ma insuficiente, porque os voos estão 

sempre cheios. A solução é aumentar 

a capacidade, introduzindo um avião 

maior para maior oferta e o Boeing 

tem 126 lugares e isso é apropriado 

para Lichinga, que tem sempre o voo 

cheio, mas não pode ser um destino 

directo, porque o aeroporto não tem 

uma gasolineira, a provisão de com-

bustível tem de ser feita em Nam-

pula. Nampula cresce de forma im-

pressionante, tem uma demanda que 

pode dar quatro voos cheios, em Tete 

ficam sempre pessoas em terra, e o 

Boeing pode resolver essa demanda, 

que tem uma resposta insuficiente, 

porque o Embraer tem limitações 

nesse capítulo.

Qual será a modalidade de paga-

mento dos Boeings

Via banco. Financiamento bancário. 

E qual é o orçamento do Plano Es-

tratégico?

Prefiro dizer apenas que trata-se de 

um plano ambicioso que tem uma 

grande aposta na modernização da 

frota, dos sistemas de gestão, de se-

gurança operacional, de controle de 

qualidade, assim como da melhoria 

das condições de trabalho e de vida 

dos colaboradores. 
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“Como empresa de transporte aéreo, temos valores e compromissos, posicionando os clientes no centro 
da nossa razão de existência.” - Marlene Manave
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Os malawianos só vão co-

nhecer os resultados finais 

das controversas eleições 

de 20 de Maio dentro de 

trinta dias, na sequência das alega-

ções de fraude que ditaram a re-

contagem manual dos votos.

A recontagem vai levar cerca de 

um mês e só nessa altura serão di-

vulgados os resultados definitivos 

pela comissão eleitoral. Com 95% 

dos votos apurados, o presidente 

da comissão eleitoral, Maxon 

Mbendera, disse que o órgão que 

dirige suspendeu a contagem ini-

cial e a divulgação dos resultados 

provisórios, para permitir a recon-

tagem manual devido às graves ir-

regularidades registadas durante o 

processo de votação.

A comissão eleitoral recebeu 

o apoio do Partido Popular de 

Joyce Banda, do MCP de Lazarus 

Chakwera e da UDF de Atupele 

Muluzi, enquanto o DPP de Pe-

ter Mutharika não concorda com 

a recontagem manual apesar da 

decisão judicial.

No meio da confusão eleitoral há 

receios de violência política e as 

Nações Unidas e a União Europeia 

pediram calma aos malawianos. A 

crise poderá afectar a solução dos 

problemas económicos do país, 

considerado dos mais pobres do 

mundo.

Esta foi a primeira vez que o Ma-

lawi realizou eleições presidenciais, 

legislativas e municipais. A comis-

são eleitoral já recebeu 275 queixas 

dos actores políticos, das quais 170 

já foram respondidas. O chefe do 

órgão eleitoral também anunciou 

que foram identificados 58 locais 

de votação, onde o número de vo-

tos supera o número de eleitores 

registados.

Entretanto, as forças armadas do 

Malawi negaram que estejam para 

tomar o poder na sequência da 

crise eleitoral. Os militares dizem 

que se trata de uma especulação, 

uma vez que o exército respeita a 

Constituição do país. O porta-voz 

das forças armadas tenente-coro-

nel Francis Banda disse que as ale-

gações de uma tentativa de golpe 

de estado são infundadas.

Ele apelou ao público e aos políti-

cos para se absterem de arrastar os 

militares para questões que têm 

conotações políticas. Banda sub-

linhou que o exército continuará a 

apoiar o processo democrático no 

país e a assumir as suas obrigações 

constitucionais. As forças armadas 

também prometem não interferir 

com a função constitucional da 

comissão eleitoral do Malawi.

Ordens e contra-ordens 
judiciais
No Malawi, a comissão eleitoral 

recebeu autorização do tribunal 

supremo para recontagem manual 

dos votos depois de um aceso de-

bate sobre a legalidade do acto.

A recontagem de votos foi a saída 

encontrada pelos partidos políticos 

e pela comissão eleitoral para re-

solver as irregularidades registadas 

durante a votação, com dezenas de 

casos de enchimento de urnas, le-

vantando suspeitas de uma fraude 

massiva. O DPP de Peter Muth-

arika foi o único partido que não 

aceitou a recontagem dos votos, 

mas acabou cedendo depois da de-

cisão do tribunal supremo.

O DPP alega que a recontagem 

não vai mudar nada para além da 

falta de segurança das urnas. Uma 

semana depois das eleições gerais 

realizadas a 20 de Maio, Malawi 

esteve debaixo de ordens e contra-

ordens judiciais, sobre a legalidade 

da recontagem de votos devido a 

crescentes alegações de fraude.

Em princípio, a recontagem de vo-

tos, sobretudo para a eleição presi-

dencial, terá lugar em cinquenta e 

oito centros de votação, onde o en-

chimento de urnas foi demasiado. 

Nesses locais, o número de votos 

supera largamente o de eleitores 

registados, havendo casos em que 

alguns eleitores votaram duas ou 

mais vezes.

“Vamos investigar quem está por 

detrás disso e lei vai puni-los”, 
disse um dos vogais da Comis-

são, Emmanuel Chimkwita Phiri, 

tendo acrescentado que o órgão 

eleitoral vai investigar donde vi-

eram esses eleitores fantasmas. A 

comissão eleitoral garante que vai 

trabalhar de forma independente 

como estipula a lei e não vai correr 

para divulgar resultados fraudu-

lentos.

As eleições de 20 de Maio foram 

marcadas por alguma desorgani-

zação, tendo alguns eleitores vo-

tado dois dias depois por causa dos 

atrasos na distribuição do material 

de votação. Ou seja, até dia 22, al-

guns eleitores ainda estavam a vo-

tar, quando já eram anunciados os 

resultados não-oficiais pela emis-

sora privada Zodiak e pela rádio 

pública MBC, as únicas que foram 

oficialmente credenciadas pela co-

missão eleitoral para cobrir o pro-

cesso de votação.

Sábado turbulento 
Depois das eleições, a comissão 

eleitoral levou quatro dias para 

anunciar os resultados provisórios. 

Os resultados iniciais divulgados 

no sábado davam vantagem ao 

candidato presidencial do DPP 

Peter Mutharika com quarenta e 

dois por cento depois de apurados 

trinta por cento dos votos. Muth-

arika estava com seiscentos e oi-

tenta e três mil votos representan-

do quarenta e dois por cento.

A seguir vinha Joyce Banda do 

Partido Popular com trezentos 

e setenta e dois mil votos, corre-

spondentes a vinte e três por cento. 

Lazarus Chakwera do Malawi 

Congress Party estava em terceiro 

lugar com duzentos e oitenta e 

nove mil votos representando de-

zoito por cento e finalmente Atu-

pele Muluzi da UDF com duzen-

tos e sessenta e nove mil votos 

representando dezasseis por cento.

Horas depois, a Presidente Joyce 

Banda anulou as eleições gerais e 

marcou novas eleições para dentro 

de noventa dias, onde ela não vai 

concorrer, mas a medida foi in-

deferida ainda no mesmo sábado 

pelo tribunal. Numa mensagem à 

nação, Joyce Banda alegou que an-

ulava as eleições ao abrigo da Con-

stituição da República, afirmando 

que as eleições foram caóticas e 

manchadas por graves irregulari-

dades.

Banda baseava-se na alínea dois do 

artigo 88 da Constituição malawi-

ana que estabelece o seguinte: O 

presidente deverá exercer liderança 

executiva em prol da Unidade na-

cional e de acordo com a Consti-

tuição e com as leis da República 

- fim da citação. A presidente do 

Malawi ordenava igualmente a in-

terrupção imediata da contagem 

dos votos. No mesmo sábado, o 

tribunal reconduziu o Director 

Geral da MBC, Benson Tembo, 

depois de ter sido afastado pelo 

governo para que fosse gozar uma 

licença forçada.

O conselho da administração da 

MBC alegava que Benson Tembo, 

que dirige a pública do país, não 

cumpriu as orientações que lhe 

foram dadas sobre a cobertura 

eleitoral. Desde a votação do dia 

20 de Maio, a MBC está a tentar 

ensaiar pela primeira vez nas suas 

emissões uma cobertura equilibra-

da, dando o mesmo espaço e trata-

mento aos candidatos presiden-

ciais, o que aparentemente deixou 

irritado o governo de Joyce Banda.

Inicialmente, Joyce Banda e o seu 

partido haviam exigido que a rádio 

estatal interrompesse a divulgação 

dos resultados não-oficiais, uma 

exigência que não foi acatada.

O comércio e outras 
instituições funcionam a 
meio-gás
Apesar do ambiente de medo e 

de suspense, o comércio formal e 

informal, os hospitais, as escolas e 

outras instituições funcionam nor-

malmente, à excepção do governo 

que foi dissolvido dois dias antes 

das eleições pela presidente Joyce 

Banda. O parlamento também foi 

dissolvido antes das eleições, o que 

significa que os poderes executivo 

e legislativo estão inactivos.

O ano fiscal 2014/2015 inicia 

a um Julho e era suposto que o 

parlamento deveria reunir-se 

esta semana para aprovar o plano 

económico e social e o respectivo 

orçamento. Com a crise eleitoral, 

tudo está parado, numa altura em 

que os doadores internacionais 

retiraram o apoio directo ao orça-

mento do Estado devido à corrup-

ção na gestão dos fundos públicos.

Daí o protagonismo o poder judi-

cial, o único que neste momento 

Resultados eleitorais serão conhecidos em 30 dias

Ambiente tenso no Malawi
Por Faustino Luís, no Malawi*

tenta remar contra a maré para 

impor uma certa ordem depois do 

escândalo eleitoral. O novo gover-

no só será anunciado depois de de-

clarado o vencedor destas eleições, 

o que em princípio poderá acon-

tecer daqui a trinta dias, devendo 

acontecer o mesmo com o legisla-

tivo.

Reacções
O centro dos direitos humanos, 

uma organização não-governa-

mental do Malawi, saudou a de-

cisão da comissão eleitoral de 

recontagem de votos, tendo em 

conta as graves irregularidades que 

minaram o processo de votação. 

Mas, para a SADC, as eleições 

malawianas foram pacíficas, livres 

e credíveis, contradizendo assim a 

presidente em exercício deste blo-

co regional Joyce Banda.

Banda que por coincidência é 

Presidente em exercício da SADC 

alega que as eleições foram caóti-

cas e manchadas por graves ir-

regularidades. Por seu turno, a 

ministra dos negócios estrangeiros 

da Namíbia e chefe da missão dos 

observadores da SADC, Netumbo 

Nandi-Ndaitwah, declarou em 

Blantyre que apesar de algumas 

anomalias o processo eleitoral foi 

justo e transparente e reflecte a 

vontade dos malawianos.

Para os analistas, parece não ha-

ver sintonia dentro da SADC, 

enquanto outros acham que Joyce 

Banda está a ser jogadora e arbitra 

ao mesmo tempo. Por outro lado, 

alguns académicos dizem que se 

trata de um facto inédito em Áfri-

ca, um partido governamental e o 

seu candidato, e neste caso uma 

candidata, acusar a oposição de 

fraude eleitoral, quando devia ser 

ao contrário.

Populares dizem que o excesso de 

confiança, o escândalo financeiro 

de USD32 milhões, mais conheci-

do por cash-gate, a desvalorização 

do kwacha em cinquenta por cen-

to, o seu estilo de governação, em 

que parece uma ONG a dirigir o 

país, pesaram sobremaneira para a 

eventual derrota de Joyce Banda e 
do seu partido.
Joyce Banda ascendeu ao poder 
em Abril de 2012 na sequência da 
morte súbita de Bingu wa Muth-
arika devido à paragem cardíaca. 
Na altura, o Malawi estava em 
“guerra” com os parceiros internac-
ionais devido à alegada má-gov-
ernação de Bingu wa Mutharika 
e a violação dos direitos humanos.
Banda conseguiu reconquistar a 

confiança dos doadores internac-

ionais e normalizar a disponibili-

dade de combustível e de divisas, 

mas em Novembro do ano passado 

voltou a entrar em rota de colisão 

com os doadores quando foi des-

poletado o escândalo financeiro.

*Especial para o SAVANA

Joyce Banda no momento da sua votação



17Savana 30-05-2014 PUBLICIDADE

INSTITUTO MÉDIO DE IN-
FORMÁTICA E GESTÃO (IMIG) 

Anúncio 
 M , instituiç o de ensino t cnico-pro s-

sional com sede na Zambézia - 
Município de Gurué, informa que tem inscri-
ções abertas de 01 de Maio a 31 de 
Julho para os seguintes cursos médios: Admi-
nistração Pública; Contabilidade e 
Gestão/ Auditoria; Sistemas Eléctricos; Técni-
co Aduaneiro; Técnicas Bancarias e 
Micro nanças; Analise e Programação de Sis-
temas, cujas aulas iniciam no dia 
04 de Agosto /2014. 

Duração dos cursos: 
Ingressos com: 12ª-1,5 anos; 
Ingressos com l0ª -2,5 anos. 

O IMIG dispõe de um Lar estudantil onde é 
garantido alojamento, alimentação, 
transporte e assistência médica e medicamen-
tosa. 
Para informações adicionais podem contactar 
pelos números 82 3318 380; 
84 23 49 210; 82 45 65 510; 84 78 41 346; 24 
910548

I. INTRODUÇÃO:
No âmbito das iniciativas de capacitação, a Oxfam pretende 
dar assistência técnica na componente nanceira para os seus 
46 (quarenta e seis) parceiros com vista a melhorar os seus 
sistemas nanceiros e medidas de controlo interno. Para tal 
pretende contratar um/a consultor/a (individual ou empre-
sarial).

II. LOCAL & DURAÇÃO 
Espera-se que esta assistência aos parceiros seja realizada nos 
escritórios de cada parceiro (on the job-training) na Cidade de 
Maputo e algumas deslocações para outras províncias. A du-
ração desta consultoria varia em função das necessidades que 
as organizações parceiras possam ter até que atinjam os objec-
tivos nais. Contudo, espera-se que um período de 3 meses é o 
tempo razoável para começar a surtir efeitos destas melhorias 
almejadas no seio das organizações que vão bene ciar desta 
assistência.
Findo o período estipulado, far-se-á uma avaliação para saber 
se ainda existe ou não necessidade de continuação do traba-
lho.  

III.  o Con o
  Ensino superior/Mestrado na área de Gestão nanceira ou 

áreas relacionadas (obrigatório); 
  Experiência pro ssional na área de capacitação em Gestão 

nanceira para organizações da Sociedade Civil (obrigató-
rio); 

 Experiência e interesse na capacitação e assistência técnica 
na componente nanceira para o desenvolvimento organi-
zacional de OSC. 

 Conhecimentos de ord, Excel, Po erpoint e internet. 
 Conhecimento sobre alguns pacotes contabilísticos (prima-

vera, pastel, Quick book, etc) constitui uma vantagem; 
 Conhecimento sobre legislação scal em Moçambique. 

OBS: O trabalho pode ser realizado por uma equipa de consul-
tores, sendo um deles o responsável da equipa e do trabalho.

IV. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Os interessados poderão solicitar os TdR’s no seguinte ende-
reço: Escritório da Oxfam em Moçambique, Rua do Parque 19, 
Bairro da Sommerschield, Caixa Postal 356, Telefone 21492948, 
Maputo ou através de emais: . n ic o no i .n  
o  o i o. o o no i .n  e as propostas (técni-
cas e nanceiras), devem ser submetidas até ao dia 7 de Junho 
de 2014.

Anúncio  Con o i  
P o  i nci  cnic   O ni   Soci  Ci i  

 O  n  co on n   G o Fin nc i . 

 ANÚNCIO 

CURSO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS 
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

O Arquivo Histórico de Moçambique, promove curso de Gestão de Documentos em Arqui-
vos, Bibliotecas, Centros de documentação e Informação, nas datas abaixo mencionadas, 
cujo objectivo é capacitar os participantes em matéria de gestão de documentos e informa-
ção, como factor de desempenho das instituições e recurso para a introdução da cultura de 
mudança e o desenvolvimento de novas habilidades em matéria de gestão de informação 
em seus processos e contextos.

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
ARQUIVO HISTÓRICO DE MOÇAMBIQUE

Duração: 10 dias

Horário: 9 hrs às 12 hrs

Custo: 6.000,00 Mt (Seis mil Meticais)

Contacto: Arquivo Histórico de Moçambique

Travessa do varietá nº 58

Telefax: 21 323428

Email: ahm@uem.mz
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Maputo-República de Moçambique
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Seja qual for a expressão 

preferida das duas pri-

meiras, qualquer moçam-

bicano entende do que se 

fala quando os três termos apare-

cem juntos.

Vem isto a propósito do eterno 

conflito entre municípios e ven-

dedores de rua, porque este con-

flito não é um conflito. Sem dú-

vida, que antes da resposta que se 

segue, qualquer um tem vontade 

de perguntar o seguinte: se não é 

um conflito o que é então?

E a resposta não se faz esperar. 

O que parece um conflito é um 

fórum alargado de debate de so-

luções, para criação de um em-

presariado nacional, que quase 

não existe nos níveis em que é 

importante que ele seja nacional, 

para o nosso black empowerment 

que ainda não teve lugar desde o 

embuste de uma sociedade socia-

lista que de socialismo nunca teve 

nada, senão uma cobertura para 

hostilização dos poucos quadros 

moçambicanos que existiam por 

parte de elementos da popula-

ção que muito destruíram por se 

lhes entregar responsabilidades 

para as quais não tinham conhe-

cimento em detrimento desses 

mesmos quadros, algo que con-

tinua a acontecer, e mesmo para 

o alargamento da base tributária 

com suavidade e sem queixumes 

dos novos contribuintes que por 

Mercados, bazares ou passeios? (1)

Por Wazir Aly

este processo iriam entrar. Este 

fórum é uma riqueza que poucos 

vêem e por isso não vêem como 

aproveitar. E só vê isso quem se 

lembra de que da mesma forma 

que cada caso é um caso, cada país 

é um país. E isto porque apesar 

da prerrogativa dos países recém-

-nascidos que lhes permite colher 

as experiências dos que já existem 

há mais tempo em certos assun-

tos, há muitos assuntos mesmo 

em que o nosso país foi mesmo 

único, a começar por uma guerra 

de dezasseis anos, que foi apenas 

uma de várias que caracterizam o 

nosso continente, mas teve uma 

forma de terminar bem diferen-

te de todas as outras. Do mesmo 

modo, o processo de surgimento 

de um comerciante mesmo pe-

queno, um  empresário pequeno 

ou médio não tem de ser, pelas 

vias que se conhecem doutras 

partes do mundo, mas por apro-

veitamento da situação existente, 

que é muitíssimo favorável ao 

surgimento de um empresariado 

nacional, de quem dependeria a 

distribuição alimentar dos produ-

tos que são sua produção porque 

são nacionais e dos que são seus 

mesmo importados, porque são 

importados para alimentá-lo a ele, 

e aos seus concidadãos, através de 

instituições do seu Estado, ou seja 

alfândegas, serviços de indústria e 

comércio, ao invés de sempre um 

empresariado estrangeiro, conti-

nuando os moçambicanos a ser 

negociantes de saco no chão ou 

mesinha, que nunca passa disso, 

ao mesmo tempo que os detento-

res de cargos com poder para os 

orientar para a tomada do comér-

cio, os acusam de vender as bar-
racas aos estrangeiros. Não, eles 
não têm culpa nenhuma. Nunca 
foram treinados para fazer negó-
cios, e quanto a educação geral 
que lhes permitiria simplesmente 
usar a capacidade para criar negó-
cio, não a tiveram, porque sempre 
cresceram ouvindo falar em co-
operativas de consumo, e outras 
coisas similares, para eles o negó-
cio continua a ser candonga e por 
isso acham normal fugir todos os 
dias como fugiam e se disfarçavam 
os chamados candongueiros. No 
entanto, com as insuficiências de 
conhecimento que lhes impedem 
de crescer, que os fazem vender 
os seus espaços a um indivíduo 
estrangeiro que compra dois ou 
mais espaços, continuam a ser tão 
necessários como é necessário o 
soldado, e, este é treinado, mas eles 
não. E, se esta situação continuar, 
o tão falado crescimento econó-
mico, apenas trará cada vez mais 
patrões estrangeiros, e dele alguns 
moçambicanos apenas terão um 

emprego dado por esses mesmos 

patrões estrangeiros, enquanto 

outros continuam a bloquear cada 

vez mais passeios à procura de pão. 

As consequências de 
eleições sem paz

Custa acreditar, mas quando o caro leitor estiver a ler 

esta edição do jornal SAVANA, faltarão menos de 

90 dias para o início do período oficial da campanha 

eleitoral, e daí em diante mais 45 dias para a reali-

zação das quintas eleições gerais multipartidárias em Mo-

çambique. 

Numa linguagem mais directa, estamos a falar de um total 

de quatro meses e quinze dias para a realização do escrutínio. 

Seria de esperar que por estas alturas a situação política e 

militar já estivesse estabilizada, de tal modo que mesmo fora 

do calendário legalmente estabelecido, todos os partidos po-

líticos e candidatos presidenciais, se o quisessem, podessem 

envolver-se livremente em qualquer actividade política em 

preparação para as eleições.

Essas condições não estão criadas ainda, e é difícil perceber 

como é que em tais circunstâncias poderemos ser capazes de 

realizar eleições de que nos possamos orgulhar de terem sido 

livres, justas, transparentes, credíveis e convincentes.

O principal nó de estrangulamento em todo este processo 

são as negociações em curso entre o governo e a Renamo, 

que ainda permanecem num impasse. A conclusão destas 

negociações torna-se urgente para que, por exemplo, o líder 

da Renamo se sinta livre para sair do seu esconderijo e movi-

mentar-se à vontade por todo o país.

A participação de Dhlakama e da Renamo nas eleições é um 

imperativo nacional que não pode ser descurado, se a estabi-

lidade do país tiver que ser tomada em conta. E essa partici-

pação não pode ser em condições de subalternidade em re-

lação aos outros dois principais contendores, nomeadamente 

a Frelimo e o Movimento Democrático de Moçambique 

(MDM) e seus respectivos candidatos presidenciais.

Depois de vários acordos nas negociações em curso, que in-

cluiram uma nova configuração na composição dos órgãos 

de administração eleitoral, o principal ponto de discórdia 

centra-se agora na exigência da Renamo para a nomeação de 

seus quadros para o topo das hierarquias militares e da polí-

cia. A Renamo estará, por esta via, a tentar conseguir aquilo 

que não foi capaz de fazer em Roma: um mecanismo transi-

tório de partilha do poder antes das eleições. 

É um ponto crítico, sobre o qual o governo mantém-se ainda 

irredutível. Mas se as chefias militares e da polícia subordi-

nam-se às ordens do Comandante-em-Chefe das Forças de 

Defesa e Segurança, que por imperativos constitucionais é 

o Presidente da República a ser eleito nas eleições de 15 de 

Outubro, talvez seja necessário imprimir uma certa flexibili-

dade que facilite o processo negocial e permita que este esteja 

concluído a tempo, antes das eleições. Este ponto é difícil, 

mas não é impossível de ser ultrapassado. 

Um acordo a ser alcançado como resultado do actual proces-

so negocial deve ser hermeticamente fechado, estipulando de 

forma inequívoca os prazos da sua validade, para que nin-

guém no futuro venha a evocar tal acordo como parte intrín-

seca do sistema de governação para o país. 

Ir às eleições nas actuais condições será uma receita perfeita 

para um desastre perfeito, com um governo eleito, mas cuja 

legitimidade será sempre posta em causa, e dessa forma colo-

cando o país na rota fatal de uma instabilidade perene.  

TOMADA DE POSSE
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carlosserra_maputo@yahoo.com

http://www.oficinadesociologia.blogspot.com

Não se tratou de um 

erro, mas também não 

foi de propósito que é 

verdade que na noite 

daquela sexta-feira, prelúdio 

de um fim-de-semana longo 

que duraria até segunda-feira, 

Emídio Mahumana foi inter-

nado na enfermaria de psi-

quiatria porque era única que 

ainda tinha uma cama vaga. As 

cirurgias e medicinas estavam 

totalmente ocupadas. 

Foi uma impressão simultane-

amente terrível e debilitadora o 

facto de se ter apercebido, pou-

cos minutos depois de ocupar a 

sua cama, que estava numa sala 

em que o único doente que não 

requeria cuidados especiais era 

ele. O resto eram pessoas com 

problemas mentais mais ou 

menos graves. Estava, portan-

to,  condenado a passar quatro 

dias entre aquela multidão que 

O lunático
parecia maior ainda por se tratar de 

pessoas cujas reacções eram absolu-

tamente imprevisíveis.

De dia estavam calmas,  mas à noite 

uns tinham acessos de fúria; outros 

dava-lhes para fazer comícios em 

voz muito alta; os outros pendura-

vam-se nas janelas a falarem com 

a lua; outros mantinham-se num 

silêncio obcecado à beira da sua 

cama; outros ainda insistiam para 

que ele se levantasse e fosse fazer 

xixi ou o ajudasse a ler um livro in-

visível. 

Foram noites deprimentes, mas a 

enfermeira sossegou-o: durma à 

vontade, eles fazem tudo, mas são 

mansos, nunca agridem a ninguém. 

Ora, se aquilo não era agressão em 

muito se parecia: discursos para 

aqui , contempladores de lua para lá, 

amigos que impunham a sua ami-

zade, para ele tudo isso era novo, 

desconcertante.

Tudo se revelaria, afinal, ter-lhe to-

cado um pouco, porque quando 

saiu numa maca em direcção à 

sala de operações ainda ouviu 

uma servente dizendo à outra: 

anda que passou essa loucura 

de feriado longo, já estamos na 

terça-feira. E ele que imaginava 

estar ainda na noite de sexta- 

feira tinha passado quatro dias 

e quatro noites em branco e só 

se lembrava daquilo que se pas-

sou e que o fazia parecer-se com 

o maluco de Charles Bukowski, 

no seu romance “Ham On Rye 

- Pão Com Fiambre”, que pas-

sava o tempo a gritar: “Jones, 

disseste que voltavas”, e assim 

passou todo o seu tempo de in-

ternamento até acalmar-se, mas 

não curar-se. Não teria sido con-

taminado pela loucura dos seus 

companheiros de viagens se não, 

então o que eram aqueles bone-

cos e aquela música que só ele é 

que via e ouvia?

Moçambicanos 
são preguiçosos?

377

As eleições europeias de 25 

de Maio deram o resul-

tado que muitos tinham 

previsto, remodelando a 

distribuição dos 751 assentos do 

Parlamento Europeu. 

Os anti-europeístas das duas ex-

tremas conseguiram um total de 

cerca de 130 assentos no novo Par-

lamento. Em 2009 tinham apenas 

64. Obviamente se trata de movi-

mentos extremamente heterogéne-

os, mas que têm a particularidade 

de se opor ao processo de integra-

ção da Europa assim como ele está 

sendo levado a cabo. 

Ao primeiro grupo (extrema direi-

ta), pertencem movimentos como 

o Front National da senhora Le 

Pen na França, o Danish People 

Party na Dinamarca, o UKIP no 

Reino Unido (primeiro partido na-

quele país, tendo conseguido quase 

30% dos votos) e outros parecidos 

nos Países Baixos, Irlanda, Áustria 

e em quase todos os estados da Eu-

ropa Central. Esta particularidade 

tem de ser enfatizada: a ideologia 

anti-europeísta, nacionalista e xe-

nófoba parece encontrar raízes 

profundas na Europa rica, assusta-

da pela falta de emprego dos seus 

jovens, que vê a competição com 

os imigrados afro-asiáticos, nas 

camadas baixas do mercado do 

trabalho como um perigo extremo. 

Enaltecem o localismo, o cristia-

Eleições europeias: ventos anti-europeístas, 
a nova direita e o antigo governo
Por Luca Bussotti*

nismo em oposição ao islamismo, 

um modelo clássico e único de fa-

mília, além de tradições nacionais 

geralmente recém-inventadas e por 

vezes inspiradas no nazismo.

Nos países latinos, no Sul da Eu-

ropa, o cenário do euro-cepticismo 

assumiu contornos diferentes. 

Aqui, é a extrema esquerda, de 

antiga matriz comunista mas hoje 

em larga parte “desmarxizada” 

que conseguiu captar o mal-estar 

das suas populações, alvo das po-

líticas de austeridade da Europa. 

Casos como Portugal, com a boa 

afirmação dos comunistas, Espa-

nha, com “Podemos”, liderado por 

Paul Iglesias, e sobretudo “Syriza” 

de Tsipras (Primeiro partido hoje 

na Grécia), pretendem transmitir 

a ideia não tanto de uma Europa 

medrosa e fechada mas um espaço 

em que é possível a integração com 

os próprios imigrados, mas que se 

opõe às políticas de ajustamento 

estrutural (ou de austeridade) im-

plementadas pela União Europeia. 

Interessante que, nos países da Eu-

ropa do Leste, as formações extre-

mas tenham conseguido resultados 

de menor dimensão: aconteceu isso 

na Roménia, na Hungria, na Eslo-

vénia, na Eslováquia, e obviamente, 

ao nível das eleições presidenciais, 

na Ucrânia, com a vitória do candi-

dato europeísta a anti-russo. Aqui, 

a aposta em favor da Europa parece 

clara, deixando um espaço reduzi-

do aos opositores do processo de 

integração.

Apesar das mudanças acima des-

critas, o governo da Europa prova-

velmente continuará o mesmo que 

tinha sido até agora: uma coligação 

entre os dois grupos maioritários, 

ambos europeístas, embora adver-

sários nos pleitos eleitorais. Trata-

-se, por um lado, do PPE (Partido 

Popular Europeu, de centro-direi-

ta), e por outro do PSE (Partido 

Socialista Europeu, de centro-es-

querda). Com a provável mudança 

do seu líder: a saída do português 

Barroso e a entrada do luxembur-

guês Junker, ambos pertencentes 

ao PPE. Em termos de assentos, a 

maior bancada do Parlamento Eu-

ropeu sofreu um retrocesso, con-

seguindo 212 assentos, contra os 

274 do passado mandato. O dado 

mais relevante é que a CDU alemã, 

liderada por Ângela Merkel, con-

seguiu um resultado satisfatório, 

apesar do avanço considerável do 

segundo partido, os social-demo-

cratas. Isso fez com que o PPE não 

registasse uma derrota ainda mais 

significativa. O peso específico dos 

populares alemães cresceu portan-

to no agrupamento maioritário 

do Parlamento Europeu e as suas 

opções políticas serão ainda mais 

decisivas.

O PSE, liderado pelo alemão 

Schulz, conseguiu 191 assentos, 

sofrendo uma perda de sete luga-

res se comparado com o mandato 

anterior. Em quase todos os países 

do continente, os socialistas - com 

as suas diferentes denominações: 

trabalhistas, social-democratas, etc. 

- não conseguiram captar o senti-

do de insatisfação proveniente das 

suas populações: pouco se distin-

guiram em relação às políticas de 

austeridade propostas pelo centro-

-direita, por vezes confundindo-se 

com elas, assim como fracos foram 

os seus líderes nacionais, principal-

mente nos países-chave da Euro-

pa, da Alemanha ao Reino Unido 

até a França, onde o presidente 

Hollande faz parte daquela família 

política, tendo levado os socialistas 

ao pior resultado da sua longa his-

tória.

As maiores excepções a este qua-

dro foram duas: Portugal e Itália. 

No primeiro caso, o actual governo 

já tinha sido derrotado de forma 

clara nas autárquicas do ano pas-

sado. Hoje, o eleitorado português 

repetiu a sua antipatia para com 

um executivo que, no imaginário 

colectivo, só foi capaz de aumen-

tar os impostos e tirar dinheiro 

aos mais pobres (nomeadamente 

os reformados e os funcionários 

públicos), sem nada mexer nos bol-

sos dos mais ricos, que constituem 

boa parte do eleitorado do PSD. 

Os socialistas (PS) tiveram aqui 

um óptimo resultado, que previ-

sivelmente levará a uma mudança 

de governo em 2016, aquando das 

eleições gerais. Na Itália, depois do 

Depois que a Frelimo se 

formou em 1962, o go-

verno colonial procu-

rou melhorar as condi-

ções salariais e alimentares dos 

trabalhadores rurais.

Tratou-se de uma resposta po-

lítica.

Nas rações alimentares, por 

exemplo, foram introduzidas 

quotas diárias de proteínas, vi-

taminas e sais minerais, quotas 

que figuravam em determina-

ções administrativas, determi-

nações que eram acompanha-

das de inspecções mensais aos 

locais de trabalho e à qualida-

de dos alimentos, como, por 

exemplo, aconteceu na Zam-

bézia. A partir dessa altura, os 

relatórios coloniais começaram 

a mostrar que a preguiça dos 

colonizados era, afinal, devida 

à má alimentação e às doenças. 

Face àqueles que afirmam que 

os Moçambicanos são pre-

guiçosos, seria oportuno fazer 

hoje um estudo sobre as condi-

ções de trabalho dos operários 

moçambicanos, por exemplo, 

sobre o que comem em casa e 

nos locais de trabalho, sobre as 

doenças que eventualmente os 

afectam, etc.

fim da era de Berlusconi e anos de 

difíceis políticas de austeridade, o 

centro-esquerda (incarnado pelo 

Partido Democrático) conseguiu 

apresentar uma liderança forte e 

jovem, sob a liderança de Matteo 

Renzi, antigo presidente do Mu-

nicípio de Florença e actualmente 

Primeiro Ministro, que recebeu 

votos muito para além do eleitora-

do tradicional da esquerda italiana, 

ultrapassando 40% e conseguindo 

limitar a ascensão do populismo 

do antigo cómico Beppe Grillo. A 

representação italiana junto à ban-

cada do PSE ultrapassou a alemã, 

tornando-se a primeira do segundo 

maior grupo no Parlamento Euro-

peu.

Os Liberais, outro grupo antigo no 

Parlamento Europeu, obtiveram 

64 assentos (-17 relativamente ao 

mandato anterior), os Verdes 52, os 

Conservadores e Reformistas 46.

Um último reparo tem a ver com 

a afluência: embora ela se tenha 

mantido abaixo de 50%, trata-se 

das eleições continentais em que os 

europeus não desertaram das urnas 

(afluência acima de 43%), como se 

temia. Um sinal interessante, que 

indica como esses povos estão per-

cebendo claramente a importância 

do voto para o Parlamento Euro-

peu, muito além dos seus possíveis 

reflexos junto aos diferentes gover-

nos nacionais.

*Investigador no Centro de Estudos 

Internacionais do ISCTE-IUL, 

Lisboa 
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

Restou para o governo de Kiev uma 

bomba ao lado do seu prédio. Na 

praça Maidan, cenário das mani-

festações que provocaram a queda 

do ex-primeiro-ministro Viktor Yanuko-

vitch, os paramilitares de extrema-direita 

que as monopolizaram ainda estão acam-

pados. E continuam armados, com metra-

lhadoras, pistolas e coquetéis molotov.

Foram uma fonte de sustentação para o 

novo governo, mas são potencialmente 

um problema, pois o Partido Svoboda, de 

extrema-direita, que tem representação no 

Parlamento e no novo governo, não tem o 

menor controlo sobre eles. A maioria des-

tes pertence ao chamado “Sector da Direi-

ta” (Pravy Sektor), que se tornou conhe-

cido naquelas manifestações pela violência 

com que enfrentou a polícia, inclusive com 

franco-atiradores.

De um modo geral, a orientação editorial 

de muitos media no Ocidente ignora, ou pelo 

menos faz vista grossa, para este extremismo 

de direita na Ucrânia, bem como os governos 

dos Estados Unidos e da União Europeia. 

Esta orientação editorial opta sempre pela 

demonização da Rússia e do presidente Vla-

dimir Putin, apontando-os como os grandes 

responsáveis pela crise e instabiliodade ucra-

nianas.

Porém, os relatos dos repórteres in loco, pu-

blicados, por exemplo, no The Guardian e 

no New York Times, têm mostrado com fre-

quência um outro lado desta moeda.

Recentemente vieram à tona relatos que dão 

conta não só da presença daqueles movimen-

tos fascistas entre as forças ucranianas que 

estão combatendo os chamados “separatis-

tas” do leste, ou ainda “terroristas”, segundo a 

definição do governo de Kiev, como também 

de uma certa tensão interna neste, mostrando 

uma crispação que pode desandar em mais 

desordem e caos.

Enquanto isso, o Chefe do Conselho Nacio-

nal de Defesa e Segurança do país, Andriy 

Parubiy, um dos líderes dos eufemisticamen-

te chamados de “activistas da praça Maidan” 

pela media do Ocidente, anunciava a convo-

cação de 400 destes para reforçar o contin-

gente ucraniano na região de Slavyansk, um 

dos principais bastiões dos rebeldes. Dois co-

elhos numa só paulada: combater os rebeldes 

no leste e canalizar a “energia” dos “activistas” 

para algum outro local, longe do prédio do 

governo.

Acrescentou ainda que já enviara alguns des-

tes “activistas” para Mariupol, um porto no 

sudeste ucraniano, cuja intervenção provocou 

um confronto com mortos e feridos – do lado 

oposto, é claro.

Outros militantes de direita estão sendo cha-

mados em outras partes do país para ajudar a 

“restaurar a ordem” no leste. Ainda na sexta-

-feira, um dos principais oligarcas da região 

recrutou os trabalhadores de suas fábricas 

para ajudar a polícia de Mariupol também 

a “restaurar a ordem”. Reportagens simpá-

ticas a esta “restauração” apareceram nesta 

media comprometida, criando, eviden-

temente, uma imagem de oposição à do 

apoio popular que os movimentos separa-

tistas receberam durante o fim-de-semana, 

em que realizaram seu controvertido ple-

biscito sobre a autonomia da região.

A Ucrânia vai-se cada vez mais parecendo-

-se ao Vietname dos anos sessenta: uma 

media editorialmente hostil, um mani-

queísmo editorial demonizando o “outro 

lado”, relatos locais dando conta de uma 

situação muito mais complexa do que isto 

de “branco e preto”, “mocinhos e bandidos”, 

que este renascimento retórico e militar da 

Guerra Fria quer imprimir como marca he-

gemónica na leitura desta situação.

Despartidarizar a informação

Se um dia destes descobrirmos que 

a Renamo decidiu, nas conversa-

ções que decorrem no Centro Jo-

aquim Chissano, exigir também a 

paridade na direcção dos órgãos de infor-

mação do sector público, vai ser por aí um 

berreiro de todo o tamanho.

Usando esses mesmos órgãos de infor-

mação teremos os 40 do costume a gritar 

aos sete ventos que a Renamo está a que-

rer partidarizar órgãos que, por definição 

legal, pertencem ao Estado e, portanto, 

não podem ser partidarizados. Vão mes-

mo ser abundantemente citados artigos 

de parágrafos da tal lei.

Já aconteceu antes com a exigência de pa-

ridade nas Forças de Defesa e Segurança, 

com o mesmo tipo de argumentos.

Mas a verdade é que, num caso como 

no outro, esses meios, que pertencem ao 

Estado, estão totalmente partidarizados 

pelo partido que sustenta o Governo do 

dia, o partido Frelimo.

Quem ouve, por exemplo, a Emissão 

Nacional da Rádio Moçambique, está 

o tempo todo a ser bombardeado com 

propaganda daquele partido e dos seus 

principais dirigentes, nomeadamente o 

Presidente Armando Guebuza. E, mais 

recentemente, daquele cidadão que, nada 

mais sendo do que um militante do par-

tido Frelimo, é tratado quase ao nível de 

um Chefe de Estado, o senhor Filipe 

Nyusi.

É frequente um noticiário começar com 

uma notícia sobre Armando Guebuza, a 

seguir outra sobre Maria da Luz Guebuza 

e, em seguida, outra sobre uma qualquer 

actividade do partido Frelimo. Seja ela 

qual for, porque se um militante daquele 

partido dá um espirro em Catandica ou 

dá um pontapé numa lata em Mogovolas, 

isso são consideradas notícias de primeiro 

plano e pretexto para se falar do partido 

e, como complemento, do seu candidato 

às próximas eleições presidenciais.

Ao longo de um dia de emissão podemos 

começar com um dos habituais comen-

tadores do Café da Manhã a criticar o 

dirigente da Renamo, às 7h 30 da ma-

nhã. A meio da manhã poderemos ter, 

em directo, a inauguração de uma qual-

quer infra-estrutura pelo Presidente da 

República, incluindo o discurso deste. 

No RM Jornal das 14h30m esse discurso 

vai ser dado, a abrir e, ao longo de todo 

o dia, as suas partes consideradas mais 

importantes, vão ser repetidas em to-

dos os serviços noticiosos. Pelo meio da 

programação surgem spots publicitários, 

sobre assuntos diversos, mas tendo todos, 

como pontos comuns, a inclusão da voz 

de Armando Guebuza a dissertar sobre o 

tema. Mas o uso dos spots não fica por aí. 

Há também os que falam sobre “as nos-

sas realizações” em que, regularmente, são 

atribuídas ao Chefe de Estado diversas 

melhorias registadas no país. No perío-

do nocturno temos programas dedicados 

ao balanço da governação de Armando 

Guebuza ou dedicados a repetir o que se 

passou nas chamadas Presidências Aber-

tas e Inclusivas.

Enfim, uma emissora do Estado trans-

formada numa aguerrida Voz da Frelimo, 

trombeteando as vitórias e glórias daque-

le partido e silenciando tudo o que possa 

ser menos agradável ou denunciador de 

erros e mesmo crimes.

E o mesmo se passa na TVM, no No-

tícias, e no Domingo, todos eles finan-

ciados, directa ou indirectamente, pelos 

impostos de todos os moçambicanos, 

de todos os partidos ou sem partido ne-

nhum.

Sendo da máxima necessidade desparti-

darizar o Estado moçambicano, haveria 

que dar prioridade à despartidarização 

destes órgãos de informação, arma po-

derosa do Governo do partido Frelimo e 

por ele utilizada despudoradamente.

Esta reflexão de natureza jus doutrinal, se quisermos, 
feita por um leigo em matéria penalística, surge na se-
quência da recente chamada à Procuradoria da República  
do Prof. Castel-Branco .

Mas isso levanta uma questão real, tão 

profunda quanto fascinante. A con-

tradição das “democracias modernas” 

(se bem que podemos considerar, 

também, assim a nossa). Partindo do pressuposto 

que somos todos iguais perante a lei e temos li-

berdade de expressão, porquê então quem ofende 

o Presidente da República deve ser punido “mais 

severamente”?
Ora, em Moçambique, o art 411 CP (ainda em vigor) 

pune com prisão de três dias a seis meses a difamação 

ou injúria contra corporação com autoridade pública 

(AP). O art 414 pune a ofensa contra AP com três 

dias a quatro meses de prisão. O art 22 da Lei dos 

crimes contra a segurança do Estado (Lei 19/91) pune 

a difamação, calúnia e injúria contra o Presidente da 

República, o Presidente da Assembleia da República, 

ministro e juízes do Tribunal Supremo e do Conselho 

Constitucional com prisão de um a dois anos de pri-

são. Se for contra deputado, magistrado, presidente e 

secretário-geral de partido político ou contra corpora-

ções que exercem autoridade pública, civil ou militar é 

punido com três meses a dois anos.

Mas porquê essas protecções especiais? Pelo simples 

facto de estarmos a falar  daqueles que, por diversas 

razões, representam o Estado. E o Presidente da Re-

pública, em particular, incorpora-o em um sentido: é 

“o Chefe de Estado e representa a unidade nacional, 

mesmo em conformidade com a Constituição. Portan-

to, a difamação, calúnia e injúria contra o Presidente 

da República nasce da necessidade da exigência políti-

ca de manter “alto e inviolado o devido respeito ao seu 

chefe, com o escopo de impedir o perigo decorrente 

de eventual descrédito do órgão Institucional que re-

presenta o país na sua unidade” . Na prática, os delitos 

contra o Presidente são uma ameaça para o coração do 

Estado: nenhum poder pode funcionar se alguém ten-

ta rebaixar, para encurtar a distância, jogando-a para 

baixo de seu pedestal.

Parafraseando alguns doutrinários penalistas: a pro-

tecção especial não foi inventada hoje, remonta a 1815, 

com o código de infracções penais e transgressões sé-

rias políticas do Reino Venetia na actual Itália. Esse 

código já punia com uma pena de prisão até cinco 

anos, a injúria ou ofensas proferidas publicamente na 

sociedade para com a pessoa do Príncipe. Aliás, tal cri-

me era definido como uma espécie de “perturbação da 

interna tranquilidade do Estado”. O mesmo acontecia 

para os antigos romanos, o consideravam como sendo 

um acto de sacrilégio, punível com pena de exílio. Mas 

voltando aos dias de hoje, qual é o crime de desacato 

em um Estado laico e democrático, que é baseado na 

igualdade e no direito de expressão e de crítica?

Essa discussão não é de hoje, aliás, neste caso concreto, 

o crime contra o Presidente da República é um limite 

à liberdade de expressão, porque este é o preço para 

defender outros bens, também garantidos pela Cons-

tituição, “entre os quais o de considerar o prestígio do 

Governo,  da ordem judiciária e das forças armadas 

em vista da essencialidade das funções a eles atribu-

ídas“. Mas, além do respeito externo, não será mais 

importante o funcionamento eficaz das instituições? 

Na verdade, aqueles que detêm cargos públicos deve-

riam ter menos, e não mais protecção contra insultos 

em comparação com os cidadãos comuns, porque os 

últimos não têm mais poder e mais privilégios do que 

os primeiros? Alguns estudiosos afirmam que as leis 

contra as críticas de políticos não deveriam ter lugar 

num Estado Democrático.

Na realidade, existem leis para proteger os políticos 

em todos os lugares e tal facto não é coisa somente 

mocambiçana, para não falar do Zimbabwe ou da An-

gola, por exemplo, refiro-me a Espanha. Neste país, 

quem insulta o Rei, um antepassado ou um membro 

da família real pode ser penalisado a partir de seis me-

ses a dois anos de prisão. Na França, quem ofender o 

Presidente da República está sujeito a uma multa de 

€45.000. E na Alemanha, os insultos são geralmente 

punidos com pena de prisão até um ano; mas aqueles 

que deliberadamente turvarem a reputação de um po-

lítico para demolir o seu papel arriscam uma moldura 

penal de três meses a cinco anos de prisão.

O que fazer? A posição dos que defendem que num 

Estado de Direito não deveria haver espaço a leis con-

tra figuras públicas é compreensível, mas talvez utó-

pica. Provavelmente, uma forma viável é esclarecer os 

limites e o próprio conceito e entendimento entre a 

crítica e ofensa: a primeira, mesmo dura, vibrante e 

inconveniente deve ser assegurada a todos contra to-

dos, pois é um dos pilares da democracia; a segunda, se 

tudo se resume a uma vulgar ofensa, abusiva, excessiva, 

deve ser punido. Pessoalmente, acho que a crítica deve 

ser considerada um juízo baseado nos factos, sobre 

pessoas ou coisas expressas dentro dos limites de um 

debate civil sério, considerando o contexto em que elas 

intervêm, sem portanto transcender em expressões de 

ultraje e desprezo que não são manifestações do exer-

cício das liberdades democráticas, na medida em que 

revelam um espírito totalitário dirigido a negar qual-

quer valor aos bens jurídicos protegidos. Talvez com 

punições menos graves, como o Estado Francês, mas 

duvido que um Estado dê punições leves para aqueles 

que manifestam falta de respeito e obediência, dando 

um “mau exemplo”.

Vamos ver então como vai terminar a “investigação” da 

PGR sobre Castel-Branco por ter aconselhado o PR 

a ir tomar conta dos seus patos, entre outros “conse-

lhos proferidos”, se reentrarão na esfera da crítica ou 

ofensa.                                                               *jurista

“Leve os seus patos mas deixe 
o resto!!!” Crítica ou ofensa?
Por Laurindo Saraiva*

Ucrânia: Kiev recruta fascistas para lutar no leste
Por Flávio Aguiar
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Trinta e duas selecções estão 

neste momento a intensi-

ficar a sua preparação com 

vista a tomarem parte no 

campeonato do Mundo, Brasil- 

2014, competição que vai decor-

rer entre os dias 12 de Junho a 13 

de Julho. Esta será a 20ª edição 

do certame, a terceira a acontecer 

na América do Sul e a segunda a 

decorrer naquele país, depois da 

copa de 1950. Esta caminhada 

começou com selecções nacionais 

de 31 países, que desde Junho de 

2011 lutavam pela qualificação. 

Brasil com as 12 cidades escolhi-

das para acolher o certame vai pa-

rar literalmente como o anfitrião, 

durante a realização dos 64. Va-

mos, em seguida, lançar um olhar 

aos grupos.

Grupo “A”: O grande Brasil
O Brasil vai estrear no mundial 

defrontando a Croácia, o mesmo 

adversário do jogo de abertura da 

campanha canarinha em 2006, na 

Alemanha. Na ocasião, Kaká deu 

a vitória à selecção brasileira.

Enquanto os brasileiros são favo-

ritos, astecas e croatas certamente 

que não vão deixar os seus crédi-

tos em mãos alheias.

Desde a Copa do Mundo de 

1982, na Espanha, o Brasil sem-

pre garantiu vaga nas fases finais 

após duas partidas. A última vez 

que a selecção precisou de três jo-

gos para se classificar foi em 1978, 

na Argentina, quando derrotou a 

Áustria graças a um golo de Ro-

berto Dinamite e, enfim, avançou.  

O clássico latino-americano en-

tre Brasil e México já ocorreu 38 

vezes, sendo que até agora, saldou 

em 22 vitórias da selecção brasi-

leira e seis empates. Os astecas 

marcaram 36 golos e sofreram 

71. A disparidade nos números, 

no entanto, não reflecte a recente 

realidade: nos últimos oito jogos 

entre Brasil e México, cada equipa 

venceu quatro vezes. 

Grupo “B”: Boas 
lembranças
As lembranças da última edição 

da Copa do Mundo estarão bem 

vivas no Grupo “B”, que terá nada 

mais, nada menos que os dois fi-

nalistas do mundial da África do 

Sul. Tudo indica que a Espanha, 

última campeã, e Holanda, actual 

vice, lutarão pela liderança.

Da selecção do Chile não há 

muito a esperar, contrariamente 

à Austrália. A Holanda chega ao 

Brasil após uma campanha im-

pecável nas eliminatórias, em que 

Robin Van Persie, com 11 golos, 

se despontou como a grande re-

ferência da renovada selecção de 

Louis Van Gaal. 

Já o Chile, conta com uma talen-

tosa geração liderada por Alexis 

Sánchez e Arturo Vidal e aposta 

na proposta de futebol ofensivo de 

Jorge Sampaoli, técnico que subs-

tituiu Claudio Borghi, no final de 

2012 e deu sequência ao legado 

Mundial-2014: A constelação de estrelas!

de Marcelo Bielsa. Já a Austrália é 

uma selecção que vem mostrando 

altos e baixos.

Grupo “C”: Duelos de dife-
rentes estilos
O  Grupo “C” conta com quatro 

selecções que nunca se encontra-

ram em Copas de Mundo. Está 

em perspectiva embate entre es-

colas de diferentes continentes, já 

que a Colômbia exibirá o talento 

sul-americano diante de selecções 

( Japão, Costa do Marfim e Gré-

cia) que ilustram as potências tra-

dicionais de suas próprias regiões. 

A Colômbia é a favorita para pas-

sar aos oitavos de final, enquanto 

o Japão chega ao torneio como ac-

tual campeão asiático. Mas, dada 

a natureza deste grupo, não seria 

nenhuma surpresa se a Costa do 

Marfim ou a Grécia (ou ambas) 

acabassem conseguindo se classi-

ficar. 

De salientar que nenhuma des-

tas quatro selecções já conseguiu 

passar dos oitavos de final de uma 

Copa do Mundo, e apenas Co-

lômbia e Japão conseguiram pas-

sar da fase de grupos ao menos 

uma vez. E nunca houve encon-

tros entre qualquer um dos con-

juntos participantes do Grupo “C” 

nas Copas . 

Grupo “D”: Tudo em aberto

O ambiente do Grupo “D” ficou 

tenso logo após o sorteio que re-

velou a presença de dois países 

que foram campeão e vice nos 

respectivos torneios continentais. 

Uruguai e Itália acompanhavam 

ansiosamente quando foi sorteado 

mais um campeão mundial, a In-

glaterra, seguida pela Costa Rica, 

formando uma chave totalmente 

imprevisível. 

Considerando que o Uruguai já se 

sagrou campeão da Copa Améri-

ca e a Itália vice-campeã da Euro-

2012, ambos poderiam ser consi-

derados favoritos, mas a Inglaterra 

chegou ao Brasil sem nenhuma 

derrota nas eliminatórias e esse 

dado não pode ser descartado. 

Embora a Costa Rica seja a equi-

pa com menos chances no papel, 

os seus adversários no torneio 

classificatório da CONCACAF 

com certeza não descreveriam um 

duelo contra os costa-riquenhos 

como uma tarefa fácil. 

As quatro primeiras edições da 

Copa do Mundo foram conquis-

tadas por integrantes do Grupo 

“D”. O Uruguai venceu o torneio 

inaugural antes de voltar a ven-

cer o Mundial duas décadas mais 

tarde em solo brasileiro. A Itália 

também foi campeã pela primei-

ra vez como anfitriã em 1934 e 

repetiu o feito em 1938, antes da 

segunda Guerra Mundial. 

Grupo E: França e Suíça as 
favoritas
Mais uma vez, o destino colocou 

suíços e hondurenhos juntos na 

Copa do Mundo, tal como acon-

teceu no mundial da África do 

Sul.

A Suíça, para muitos analistas, 

deu sorte ao pegar uma das chaves 

tidas como mais fáceis. Ela é a fa-

vorita ao lado da França, campeã 

mundial de 1998. O Equador, se-

lecção que enfrentou dificuldades 

para confirmar classificação direc-

ta à Copa do Mundo pela zonal 

sul-americana, possui um futebol 

rápido e de vigor físico, mesmo 

estilo de Honduras, que conquis-

tou uma histórica vitória sobre o 

México no Estádio Azteca na sua 

caminhada rumo ao Brasil. 

A Suíça foi a responsável pela 

única derrota da Espanha nas três 

últimas competições vencidas pela 

Fúria — duas Eurocopas seguidas 

e uma Copa do Mundo. Campeã 

europeia invicta em 2008 e 2012, 

a selecção espanhola tomou uma 

lição de disciplina táctica dos 

suíços no seu jogo de estreia na 

Copa do Mundo da FIFA 2010. 

Mesmo com pouquíssima pos-

se de bola em Durban, os suíços 

souberam jogar no contra-ataque 

e venceram por 1 a 0 graças a um 

golo de Gelson Fernandes. 

 As selecções que fazem parte 

deste Grupo já disputaram apenas 

uma vez a final ou semifinal de 

Copa do Mundo da FIFA. Cam-

peã em casa em 1998, a França é 

a única equipa que já passou dos 

quartos de final. A Suíça ficou 

entre as oito melhores selecções. 

O Equador caiu nos oitavos uma 

vez, em 2006, enquanto Hondu-

ras nunca passou na fase de gru-

pos nas suas duas participações 

anteriores em Mundiais (1982 e 

2010). 

Grupo G: Reencontro de 
velhos conhecidos
A Alemanha é, sem dúvidas, a 

grande favorita do Grupo “G”. A 

tricampeã mundial também está 

entre as mais cotadas para levan-

tar a taça e conta com um óptimo 

desempenho nas quatro últimas 

participações em grandes even-

tos (Mundiais de 2006 e 2010 e 

Eurocopas de 2008 e 2012), nas 

quais terminou sempre entre os 

quatro melhores. Já Portugal quer 

a desforra da derrota com os ger-

mânicos, por 1 a 0, na estreia do 

Campeonato da Europa de 2012, 

onde também chegou às semi-

-finais.  

Portugal e Alemanha já se de-

frontaram algumas vezes, mas, no 

geral, a Alemanha leva vantagem. 

Assim, não é nenhuma surpresa 

que Cristiano Ronaldo não tenha 

gostado do sorteio.

Todas as quatro selecções do Gru-

po “G” já alcançaram, pelo menos, 

os oitavos de final no mundial da 

África do Sul. Graças à vitória 

contra a selecção dos Estado Uni-

dos, Gana chegou aos quartos de 

final, onde foi derrotado aos pe-

náltis pelo Uruguai. Já Portugal e 

Alemanha tiveram como carrasco 

o campeão mundial, a Espanha. 

Tanto os portugueses (nos oita-

vos) quanto os alemães (nas semi-

-finais) foram derrotados pelo 

mesmo adversário.

Grupo H: Equilíbrio em 
perspectiva  
O Grupo “H” promete ser um 

dos mais equilibrados da primeira 

fase, com dois seleccionados euro-

peus sólidos, a Bélgica e a Rússia, 

que partirão como favoritos dian-

te de duas formações em plena 

renovação, a Argélia e a Coreia 

do Sul. 

As quatro selecções  totalizaram 

28 participações em Mundiais 

anteriores. Só os belgas estiveram 

em 11 edições, a última delas em 

2002, enquanto a Coreia do Sul já 

disputou nove, a Rússia cinco e a 

Argélia quatro. 

Sabe-se que o técnico da selecção 

russa, Fabio Capello, disputou 32 

partidas com a camisa da Itália 

nos tempos de jogador, entre 1972 

e 1976. Ele já comandou grandes 

clubes do futebol, como Milan, 

Real Madrid, Roma e Juventus, e 

classificou dois países para a Copa 

do Mundo, Inglaterra e Rússia. 

Porém, Capello nunca treinou o 

selecionador italiano.

Paulo Mubalo (Compilação)

O Mundial está à porta
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Os clubes nacionais que 

movimentam o basquete-

bol clamam por competi-

ções regulares da modali-

dade e apontam o declínio da Liga 

Vodacom como tendo sido parte 

responsável pelo actual estágio do 

basquetebol nacional.

Fazendo radiografia do campeo-

nato nacional de basquetebol, que 

termina este fim-de-semana, os 

treinadores das quatro equipas se-

mi-finalistas da competição foram 

unânimes em afirmar que, actual-

mente, “treina-se muito e joga-se 

pouco”, algo que os deixa muito 

preocupado. 

Eles reclamam, ainda, pelo perí-

odo da realização do campeonato 

nacional alegando que “é crítico 

pois muitos atletas encontram-se 

em aulas”. Outros reclamam em 

relação ao modelo da competição 

adoptado pela Liga Moçambicana 

de Basquetebol (LMB), meias-

-finais a três jogos. 

Apesar de reconhecer que o mes-

mo traz competitividade, os clubes 

lamentam o facto de a LMB não 

ter anunciado com antecedência o 

“Treina-se muito e joga-se pouco”
- lamentam os clubes, a-propósito dos nacionais de basquetebol
Por Abílio Maolela

modelo e apenas o ter feito duran-

te o decorrer da competição.    

O treinador do Ferroviário da 

Beira, Luís Hernández, garante: 

“o basquetebol está pouco parado” 

pois desde que a Liga Vodacom 

parou de ser disputada, já não se 

compete com regularidade e é 

“nosso desejo ter uma liga mais 

longa e organizada”.

Por sua vez, o treinador-adjunto 

do Costa do Sol, Jaime Macave, 

diz que o nosso basquetebol está 

“moribundo” porque nunca se sabe 

quando jogar, pois não há compe-

tições. “Treina-se muito e joga-se 

pouco”, concluiu Macave.

Para o treinador do Desportivo de 

Maputo, César Mujue, há necessi-

dade de se inverter o actual cená-

rio, pois, o mesmo não contribui 

para o crescimento da modalidade.

Mujue diz que se chega ao cúmulo 

de se ficar parado por mais tempo, 

o que não é nada bom. “Ficamos 

mais de um mês sem jogar, julgo 

que isso é mau”.

Segundo o treinador-adjunto do 

Ferroviário de Maputo, “se houver 

mudança, se houver este e mais 

outros tipos de competições será 

muito bom porque estaremos ao 

nível das competições da região”.

Reacções em relação à 
competição
O campeonato nacional de bas-

quetebol decorre desde 16 de 

Maio último e este fim-de-sema-

na conhecerá o seu fim.

O campeão em título, Ferroviário 

da Beira, tenta revalidar o título 

diante do seu homónimo de Ma-

puto. 

Para o treinador do Ferroviário 

da Beira, Luís Hernández, a pro-

va está a servir de “rodagem da 

equipa”. Entretanto, Hernández 

explica que tinha como meta “dar 

o nosso máximo e depois situar-

mo-nos no nosso lugar”, portanto, 

não admite favoritismo .

Por sua vez, o treinador-adjunto 

do Ferroviário de Maputo, Lou-

renço Buque, afirma que o objec-

tivo principal da sua equipa foi 

conseguido. Buque diz: “chegar à 

final era nossa ambição” e salien-

ta: “o campeonato é competitivo 

porque em cada jogo as equipas se 

apresentam mais competitivas. 

O treinador-adjunto do Costa do 

Sol, Jaime Macave, avaliou posi-

tivamente a participação da sua 

equipa porque foi conseguido o 

primeiro objectivo (que era passar 

à fase de grupos) e negativo por 

não ter conseguido forçar o tercei-

ro jogo das meias-finais.

Para o treinador do Desportivo de 

Maputo, Cezar Mujue, a compe-

tição foi positiva porque “os joga-

dores demonstraram mais empe-

nho”.

Organização alvo de críticas 
Apesar de tudo aparentar estar 

bem, a organização deste cam-

peonato foi criticada em alguns 

aspectos, que os clubes acharam 

importantes.

Luís Hernández diz que um dos 

aspectos negativos da competição 

foi “não termos tido campo para 

treinarmos”, o que quebra ritmo 

aos atletas.

Por sua vez, Lourenço Buque 

não quis comentar e limitou-se a 

congratular pelo calendário, pois 

“temos que nos adequar aos ou-

tros campeonatos da região, como 

Angola”.

Para Buque, jogar nesta altura (in-

verno) é melhor porque “em caso 

de competições internacionais, os 

jogadores chegam com mais roda-

gem”.

Mesma atitude teve Jaime Macave 

que não quis comentar alegando: 

“não é minha tarefa comentar es-

tas questões”.

Cezar Mujue também criticou a 

organização por adoptar um mo-

delo de competição que não estava 

nas previsões das equipas, pois “há 

muitos jogos em pouco tempo”, o 

que cria muitas dificuldades.

Mujue frisa: “jogo-a-jogo há um 

jogador a sair lesionado” porque 

as partidas são muito intensas e os 

atletas não estão preparados para 

tal.

Em relação ao calendário da rea-

lização da competição, Mujue ex-

plica: “esta época não é favorável 

porque muitos atletas se encon-

tram no seu período de aulas o que 

é difícil, pois programamos treinos 

bi-diários. Mas temos conseguido 

encaixar”, frisou Mujue.
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No quadro das relações de 

cooperação entre Moçam-

bique e China, no campo 

da cultura, uma delegação 

da província chinesa de Zhe Jiang 

escalou Moçambique entre os dias 

18 a 21 de Maio em curso. Dentre 

vários objectivos, a visita da delega-

ção chinesa tinha em vista o esta-

belecimento de nova estratégia de 

cooperação e intercâmbio cultural 

entre Moçambique e a Província 

de Zhe Jiang, bem como a identifi-

cação de novas áreas de cooperação 

entre as partes.

O interesse da província chinesa 

em cooperar com Moçambique no 

sector das artes e cultura insere-se, 

segundo afiançou o embaixador da 

República Popular da China, acre-

ditado em Moçambique, Li Shu-

nhua, no âmbito do projecto de 

responsabilidade social que aquele 

país tem para com os países africa-

nos, que consiste na identificação 

de dois ou três países, de modo a 

apoiá-los na área da cultura. Para o 

efeito, a China destacou a província 

de Zhe Jiang – culturalmente pri-

vilegiada e potência no campo das 

bibliotecas, artes, artesanato e na 

promoção das indústrias culturais 

– como parceiro de cooperação de 

Moçambique. 

Na ocasião, Armando Artur, Mi-

nistro da Cultura de Moçambique, 

recordou o facto de o apoio presta-

do pela China a Moçambique, no 

Parceria Moçambique-
China alcança a cultura

domínio cultural, resultar do empe-

nho dos Governos de Moçambique 

e da China no estabelecimento de 

intercâmbios culturais entre os dois 

países. “É com muita satisfação 

que constatamos que esse senti-

mento está sendo materializado”, 

disse o Ministro da Cultura, para 

posteriormente sublinhar as poten-

cialidades da China no sector da 

cultura, “A China é uma referência 

universal na área da cultura, sendo 

de capital importância para nós o 

desenvolvimento, com este país, de 

estratégias de cooperação”.

Durante a visita da delegação chi-

nesa a Moçambique, foram assi-

nados diversos memorandos de 

entendimento entre as várias insti-

tuições culturais da China com as 

suas congéneres de Moçambique, 

nomeadamente a Biblioteca Nacio-

nal e o Instituto Superior de Artes 

e Cultura – ISArC.

O processo de cooperação entre 

Moçambique e China tem, dentre 

vários projectos, a projecção de um 

Centro Cultural em Moçambique 

(Academia de Artes). “Estamos a 

trabalhar no sentido de se construir 

o Centro de Cultura Moçambique 

– China. Um instituto que futura-

mente irá desempenhar um papel 

importante no processo de coope-

ração e intercâmbio cultural entre 

os dois países”, referiu Li Shunhua, 

convicto num futuro risonho no 

que diz respeito aos avanços da cul-

tura moçambicana, “Acredito que a 

cultura moçambicana vai desenvol-

ver muito e terá um futuro brilhan-

te”, concluiu. 

Por Abdul Sulemane

Momento em que se assinava o memorando sobre a área de bibliotecas com ISarC

O 
bailarino António Ca-

brita está de passagem 

por Maputo para dar 

um workshop único de 

dança contemporânea de 29 a 

31 de Maio na Casa da Cultura 

do Alto Maé.  Estão convidados 

a participar todos os bailarinos 

profissionais e amadores que 

queiram aprofundar os seus co-

nhecimentos no âmbito das téc-

nicas de dança contemporânea.

António Cabrita é formado pela 

Escola Superior de Dança, Es-

cola de Dança do Conservató-

rio Nacional e Joffrey School de 

Nova Iorque. Tem desenvolvido 

trabalho em Portugal, Alema-

nha e outras cidades europeias 

como bailarino, coreógrafo, 

actor e músico, sendo artista 

Workshop de dança 
“Private Spaces”

residente da companhia Silke 

Z./resistdance (Colónia, Ale-

manha).

O workshop “Condensing Mo-

vement” explora um movimento 

de dança contemporânea espe-

cialmente focado no trabalho 

a solo dentro da técnica e vo-

cabulário desenvolvidos pela 

coreógrafa Silke Z. No final do 

período de trabalho intensivo, 

durante três dias (de 29 a 31 

de Maio) será feita uma mos-

tra dos resultados do workshop 

e uma “lecture performance” 

onde o bailarino António Ca-

brita explicará o seu método de 

pesquisa no âmbito do conceito 

de “esfera privada” explorado na 

peça “Private Spaces” (Espaços 

privados) mediante uma apre-

sentação vídeo e excertos dan-

çados. A.S 

O 
grupo de teatro M´bêu 

apresenta a peça 

“N´wampfundla – O 

Coelho Preguiçoso” no 

sábado, 31 de Maio e domingo, 1 

de Junho, pelas 10 horas no teatro 

Mapiko da Casa Velha. Os espec-

táculos inserem-se nas comemo-

rações do Dia Internacional da 

Criança.

N´wampfundla – O Coelho Pre-

guiçoso foi produzida pela actriz 

Isabel Jorge, encenada por Félix 

Bruno, os actores Félix Tinga, 

Horácio Guiambo, Arlete Gui-

lhermina e Sílvia Mendes dão 

vida aos personagens da peça ao 

som da música do Mole.

 A peça está inserida no projecto 

“Teatro para Crianças” que tem 

como objectivo a produção de pe-

ças de teatro com base nos contos 

tradicionais moçambicanos como 

forma de resgatar a tradição oral e 

a preservação de traços importan-

tes da identidade cultural assim 

como criar o gosto pelas artes nas 

crianças, especialmente o teatro.

A ideia de promover projectos vo-

cacionados para crianças nasceu 

da observação de uma lacuna no 

meio teatral moçambicano, onde 

mais se privilegia o teatro para 

adultos.

“N’wampfudla” O Coelho Pregui-

çoso” é uma viagem para o univer-

so até então desconhecido pelas 

crianças. Em casa do vovô Zeca, 

Teatro para 1 de Junho
as crianças estão cansadas de in-

ventar e reinventar brincadeiras. 

Sentem a monotonia causada 

pelas mesmas brincadeiras de 

sempre. Jéssica, a neta do vovô 

Zeca, descobriu e ganhou gosto 

pelas histórias contadas pelo avô, 

mas esta tem de fazer com que o 

resto do grupo ganhe o mesmo 

gosto pelas peripécias do coelho 

protagonista da história contada 

pelo avô, sempre com objectivo 

de fazer perceber aos netos, o 

quão preguiçoso e malandro era 

o coelho, daí, ensiná-los como 

cada um deve comportar-se pe-

rante o seu próximo. Ele queria 

mostrar que a postura do coelho 

nas histórias que ele contava era 

errada, que era preciso que eles 

conhecessem a força do traba-

lho em grupo e da comunhão 

de ideias para vencer problemas 

colectivos e inspirarem-se na 

energia e na esperteza do coelho 

para fazerem coisas boas e úteis 

no seu dia-a-dia. Jéssica depois 

de muito brigar conseguiu que 

todos ouvissem as histórias do 

coelho e introduziu a todos no 

universo das histórias fascinantes 

da floresta. Eles mesmos decidi-

ram fazer-se passar por animais 

e de forma divertida encarnam 

os seus animais preferidos e dão 

vida a um enorme manancial de 

histórias e contos na sua maior 

parte orais, que sem dúvidas, 

você também já ouviu. A.S

O 
Centro Cultural Franco-

-Moçambicano (CCFM), 

em parceira com France 

Volontaires, a Região da 

Ilha da Reunião, a União Euro-

peia, com apoio da Embaixada de 

França em Moçambique, apresen-

taram um concerto denominado 

“Christine Salem convida Zena 

Bacar” no dia 29 de Maio de 2014.

 

Em 2013, o CCFM recebeu, no 

âmbito deste projeto, a cantora da 

“Christine Salem convida Zena Bacar”
da sua voz grave e dos seus textos 

em crioulo, malgaxe, comoriano ou 

swahili com a voz de Zena Bacar e 

os ritmos de tufo do percussionista 

Mussa. Os artistas apresentaram 

no concerto do CCFM o resulta-

do de uma residência de criação de 

três dias (26, 27 e 28 de Maio). 

Esta colaboração é o resultado de 

uma cooperação entre o CCFM 

e a Ilha da Reunião, o território 

francês mais próximo de Moçam-

bique, situado no oceano Índico e 

Duas vozes exibiram ritmos das suas culturas

que tem uma história comum com 

Moçambique. Os objectivos deste 

projecto são: apoiar o festival Azgo 

pela programação de um artista 

convidado pelo CCFM, manter as 

ligações culturais entre a Ilha da 

Reunião e Moçambique, criar uma 

dinâmica cultural com os territó-

rios do oceano Índico, promover os 

intercâmbios para desenvolver as 

oportunidades de difusão artísticas 

para os artistas dos dois territórios. 

A.S

Ilha da Reunião 

Nathalie Na-

tiembé, para um 

intercâmbio com 

o músico moçam-

bicano Cheny Wa 

Gune. Este ano, o 

CCFM acolheu a 

carismática can-

tora Christine 

Salem para uma 

colaboração com 

a artista moçam-

bicana Zena Ba-

car.

Christine Salem, 

acompanhada dos 

seus dois músicos, 

juntou os ritmos 

do seu maloya, 
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Fernando Manuel (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

É 
tudo gente: podemos ir da esquerda para direita, ordem em que se pode ver o ministro 

da Juventude e Desporto, Fernando Sumbana Júnior, Aiuba Cuereneia, ministro da 

Planificação e Desenvolvimento, Eliseu Machava, Secretário-geral da Frelimo, e Fer-

nando Lima, PCA da Mediacoop.

Mesmo não tendo escutado a conversa travada entre eles, pode-se imaginar que se navega em 

ondas altas, em marés cheias, onde o comum dos mortais dificilmente tem acesso livre, mas 

podemos conjecturar que cada um, e dependendo daquilo que pode, vai assumindo pequenos 

compromissos - quem sabe - podem resultar em altos negócios, pois boas vizinhanças no 

melhor sentido da palavra.

Li algures, uma entrevista em que a Lurdes Mutola declarava abertamente que a sua verda-

deira paixão era o futebol, no entanto, foi no atletismo que ela brilhou e conferiu algum brilho 

ao seu país que é também nosso. Agora já dizemos Lurdes Mutola a nossa menina de ouro 

como se não soubéssemos que esse ouro valeu a Lurdes Mutola muita perseverança, luta e 

auto-confiança, ela bem que poderia dizer que não devo nada a ninguém a não ser a si própria 

- são paixões que muitas vezes, como se sabe, permanecem ocultas durante muito tempo para, 

de repente irromperem em catadupas sem que o dono possa travá-los, é o caso em que um 

ex-criador de patos também ama fotografia e é Chefe de Estado, estamos, é evidente, a falar 

de Armando Guebuza com a máquina a tapar-lhe metade da face, são paixões e contra elas 

não se luta.

Que a Frelimo já está na rampa do lançamento rumo às eleições em Outubro próximo, toda a 

gente sabe, que essa rampa já esta a funcionar e com fundos de Estado também toda a gente 

sabe, é hora, portanto, de ir espalhando a semente num terreno que se prevê absolutamente 

fértil. Como gato escaldado até de água fria tem medo, aí vai o líder da oposição “construtiva”, 

Yacub Sibinde, que se deixou fotografar ao lado de um cartaz imenso que endeusa o candidato 

da Frelimo, Filipe Nyusi.Temos na dupla o Eduardo Mondlane Jr., de boné preto e corpo 

monumental que herdou, certamente de seu pai, a trocar impressões com um empresário, 

Noor Momed, da Cotur. Como o Eduardo Mondlane Júnior tem veia de negócios, 

basta lembrarmo-nos da empresa EME, que era de entretenimentos já no tempo de Samora 

Machel para tentarmos navegar um pouco nos seus diálogos, algo de positivo poderá sair dali. 

É certo que o segredo é a alma do negócio, mas nem sempre se pode ocultar certos negócios. 

A ver quais...

Pascoal Mocumbi, ex-Primeiro-Ministro, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-minis-

tro  da Saúde vai mandando, ultimamente, alguns recados para o maralhá-los e nós acatamos. 

Na verdade, alguém dizia que a Frelimo não é monobloco, dá para acreditar tal como poderia 

dizer o Brazão Mazula, que entre outras coisas foi reitor da Universidade Eduardo Mondlane 

e agora navega um pouco nas ondas de silêncio, contudo e como diz o ditado, águas paradas 

são muito profundas. E por fim José Abudo, ex-ministro da Justiça e agora Provedor da 

Justiça, que lançou, semana passada, a fundação com o seu nome.

Águas paradas
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A 
Hidroeléctrica de Cahora 

Bassa (HCB), na provín-

cia de Tete, está com os 

olhos postos na Central 

Norte, uma obra inserida na se-

gunda fase da construção do me-

ga-empreendimento.

Segundo Paulo Muxanga, PCA 

da HCB, a construção da Central 

Norte será o projecto mais estru-

turante depois da construção de 

Cahora Bassa, apontando para 

2016 o início do desenvolvimento 

do projecto.

“Trata-se de um projecto de refor-

ço da potência que se traduzirá na 

construção de uma nova central na 

margem Norte do Zambeze, tendo 

em conta o mesmo aproveitamen-

to hidráulico de Cahora Bassa, e 

que deverá ter uma capacidade 

instalada em torno dos 1200 MW 

“Central Norte será um 
projecto estruturante”

de energia”, frisou Muxanga, na 

passada sexta-feira, durante o tra-

dicional encontro entre os gestores 

da hidroeléctrica e responsáveis de 

alguns dos principais órgãos de 

comunicação social baseados em 

Maputo. O encontro entre a HCB 

e jornalistas, que já vai na terceira 

edição, tinha por objectivo divulgar 

os principais projectos de moder-

nização da infra-estrutura e dos 

processos de gestão.

Durante o encontro, Muxanga, 

que estava na companhia de alguns 

dos seus principais colaboradores-

-chave na HCB, fez notar que para 

a prossecução desta obra já foram 

feitos os estudos hidrológico, geo-

técnico e de impacto ambiental.

“Estes projectos irão permitir a 

modernização tecnológica da nos-

sa empresa para que continuemos 

a crescer e nos afirmemos à dimen-

são mundial como uma empresa 

moderna e, sobretudo, competitiva”

 Muxanga acredita igualmente 

que a Central Norte irá conferir 

à HCB o papel que tem até ago-

ra, de maior fábrica localizada no 

único sítio de produção de energia 

limpa e fiável na África Austral, o 

que deverá fazer com que a empre-

sa continue a jogar o papel impor-

tante que sempre teve na economia 

nacional.

A HCB elegeu igualmente a Rea-

bilitação da Subestação do Songo 

como “prioridade do momento”. 

Actualmente, a Subestação do 

Sogo é tida como o elo mais fraco 

da cadeia de produção pelo facto 

de estar a funcionar com equipa-

mento obsoleto.

“Felizmente, as perspectivas são 

positivas com a entrada em servi-

ço, no ano passado e no princípio 

do ano em curso, de dois conjuntos 

de bobinas de alisamento de nova 

tecnologia”, notou Muxanga.

Esta reabilitação, segundo Muxan-

ga, tem como objectivo a moder-

nização da Subestação do Songo, 

através da substituição dos equi-

pamentos obsoletos por moder-

nos, que irão conferir à HCB mais 

garantias de transmissão fiável da 

energia para os seus clientes. Nos 

próximos dois anos, a empresa es-

pera investir cerca de 80 milhões 

de euros na reabilitação da subes-

tação do Songo.

Dívida da reversão
Durante o encontro, Max Tone-

la, administrador financeiro da 

HCB, revelou que a empresa de-

verá liquidar até 2016 a dívida de 

USD700 milhões que contraiu 

para a reversão da barragem, um 

pagamento que será feito com um 

ano de antecedência em relação ao 

prazo acordado com o consórcio 

bancário.

De acordo com Max Tonela, a dí-

vida ao consórcio que financiou a 

operação já foi liquidada em cerca 

de 58%.

Recorde-se que os USD700 mi-

lhões que permitiram Moçambi-

que assumir a posição maioritária 

na HCB foram bancados pelo 

consórcio constituído pelo Ban-

co Português de Investimentos 

(BPI) e o banco francês CALyon. 

O CALyon é um banco francês de 

investimentos resultante da fusão 

entre o Crédit Agrícole e o Crédit 

Lyonais. O BPI, um banco de se-

gunda linha em Portugal, controla 

30% das acções no moçambicano 

BCI.  (FC)
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Foi inaugurada no último 

domingo na vila de Dindi-

za, no distrito de Chigubo, 

província de Gaza, a rede 

da Eletricidade de Moçambique 

E.P.(EDM) que alimenta aquele 

ponto do país. Tendo ainda como 

meta a eletrificação das 128 sedes 

distritais do país até Dezembro 

próximo, o Presidente da Repú-

blica, Armando Emílio Guebuza, 

disse na ocasião que estão em cur-

so, no terreno, trabalhos com vista 

à canalização da energia eléctrica 

às sedes ainda não ligadas à rede, e 

que a meta será cumprida. 

Na ocasião, o Chefe de Estado 

exortou os benificiários da rede 

inaugurada a reconhecerem o es-

forço e a realidade, pelo que o seu 

papel é cuidar das infra-estruturas 

para que o fornecimento nunca seja 

perturbado por roubos e/ou vanda-

lizações. Armando Guebuza elo-

giou os esforços empreendidos pela 

EDM, para levar a energia eléctrica 

aos milhares de moçambicanos dis-

persos pelo país. 

Nesta sua missão em Dindiza, 

a empresa pública de eletricida-

de construiu uma linha de média 

tensão a partir do distrito de Fu-

nhalouro, em Inhambane, que na 

prática começa na subestação de 

Energia chega à vila de Dindiza

Lindela, numa extensão de pouco 

mais de 400 quilómetros de Chigu-

bo, segundo Adriano Jonas, admi-

nistrador da EDM para o pelouro 

de Produção, Transporte, Opera-

dor de Mercado e Telecomunica-

ções. Neste momento, cerca de 200 

clientes, maioritariamente famílias, 

estão ligados à rede em Dindiza. 

A longa extensão da linha de média 

tensão, avaliada em 15 milhões de 

meticais, obrigou, de acordo com 

o responsável da EDM, a arranjos 

técnicos para que a corrente che-

gasse ao destino com qualidade 

razoável.

Por sua vez, o administrador de 

Chigubo, Marcelo Nhampule, não 

escondeu a sua satisfação e emoção 

como governante, pelo que a ener-

gia da rede nacional segundo ele 

vai contribuir para o surgimento de 

pequenas indústrias de agro-pro-

cessamento e de serração de madei-

ra, bem como impulsionar melho-

rias na saúde, educação e no serviço 

público no seu todo. Actualmente, 

120 distritos do país  encontram-se 

abastecidos pelo recurso.

O 
Hotel Polana em Ma-

puto será o ponto de 

encontro entre o em-

presariado local e pú-

blico no Festival Internacional 

de Gin, Vodka e Whisky, a 

acontecer de 29 a 31 de Maio 

do ano em curso. Trata-se de 

um evento organizado pela 

DK Eventos que, de certa for-

ma, reflecte-se numa versão do 

Mozambique Whisky Festival, 

que na presente edição teve o 

acréscimo das outras duas mar-

cas acima referidas.

Esta iniciativa, para além da 

promoção das marcas de Gin, 

Vodka e whisky expostas e so-

bretudo o consumo de bebidas 

alcoólicas de forma responsável, 

durante os três dias do Festival, 

irá proporcionar um intercâm-

bio entre o empresariado, pú-

blico, comerciantes e distribui-

dores locais.

Segundo o Director da DK 

Eventos, Klever Inácio, o 

Grand Tastind Festival é um 

evento dirigido para classe em-

presarial, residentes, ou pessoas 

Maputo acolhe Grand 
Tastind Festival 2014

que estão de visita em Moçam-

bique, classe média e alta com 

alto poder de compra e que 

aprecia Lifestyle Event Con-

ceps. 

Por seu turno, o representante 

da estância hoteleira anfitriã, 

Kamil Razac, referiu que a mes-

ma está a preparar uma tenda 

dentro do seu espaço, pelo ele-

vado número de expositores 

para esta grande movimentação 

de degustação das melhores 

marcas do Grand Tasting Fes-

tival de Gin, Vodka e Whisky. 

“Estamos a trabalhar a todo o 

gás, dia e noite, para vos pro-

porcionar um evento de classe 

mundial, já mais visto em Mo-

çambique, com uma estratégia 

de marketing inovadora e bas-

tante criativa”, disse Razac em 

jeito de término.

Lembrar que à semelhança do 

Festival acima referido, inicia-

tiva do género mas na vertente 

Vinho aconteceu no ano pas-

sado e teve uma repercussão 

bastante significativa, segundo 

fontes da organização do even-

to. Nélia Jamaldime

Mais uma vez a capital 

moçambicana foi tes-

temunha, no fim-de-

-semana passado, de 

um dos maiores movimentos cul-

turais que acontecem uma vez por 

ano no país. Na sua edição 2014, o 

Festival Azgo revelou-se uma das 

maiores manifestações da cultura 

nacional, com referência interna-

cional,  desfilando nomes sonantes 

da música moçambicana, africa-

na e não só. Para além de Mayra 

Andrade (Cabo Verde), Oliver 

Mtukudzi (Zimbabwe), Ghorwane 

(Moçambique), nos dois palcos do 

Matchiki-tchiki actuaram os inter-

nacionais  Same the Kid (Portugal), 

Fuel Fandango (Espanha), e ainda  

Deodato Siquir (Suécia). 

Um misto de culturas que se juntou 

pela mesma causa, fazer da arte um 

meio de comunicação, de alegria e 

união entre povos, é assim como 

caracterizou o público presente nos 

dois dias em que decorreu o fes-

tival. Uma produção e realização 

invejável, que de ano a ano vem de-

mostrando que o Festival AZGO 

vem se tornando uma marca e uma 

referência nacional.

Para além da música, o Festival 

AZGO ofereceu ainda cinema, 

Festival AZGO - uma manifestação cultural em ascensão

artes plásticas e gastronomia, promo-

vendo um ambiente de grande inter-

câmbio cultural. Quem se juntou a 

está festa pelo segundo ano consecu-

tivo foi o Millennium bim, que apos-

ta neste projecto, com crenças que o 

mesmo valorize a cultura e os valores 

que a mesma procura manifestar.

Particularmente para este festival, 

o banco quis transmitir que é pre-

ciso cada vez mais se juntar a estas 

causas, pois são estas “que levam 

Mais Música, Mais gastronomia, 

Mais artesanato, Mais alegria para 

Todos”. Este momento cultural foi 

extensivo igualmente para os mais 

novos que tiveram o seu próprio 

espaço, o AZGOZITO, onde pu-

deram cantar, dançar e brincar.

O AZGOZITO resulta de uma 

parceria entre a organização do 

festival e o programa de responsa-

bilidade social do Millenium bim 

“Mais  Moçambique pra Mim”. 

Esta acção, que decorre durante o 

AZGO, visa proporcionar às crian-

ças de várias escolas a possibilidade 

de participarem no festival, através 

de um conjunto de actividades edu-

cativas. Edson Bernardo

Dindiza com corrente eléctrica da EDM
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O 
Banco Único, liderado por 

João de Figueiredo, acaba 

ser eleito um dos cinco 

bancos mais inovadores 

de África pela prestigiada revista 

African Banker, indica uma nota 

daquela instituição bancária detida 

por moçambicanos e portugueses. 

Por seu turno, João Figueiredo, 

CEO do Banco, e banqueiro Afri-

cano do Ano em 2013, voltou a es-

tar entre os melhores banqueiros de 

África. A cerimónia de entrega dos 

African Bank Awards 2014 teve lu-

gar no dia 21 de Maio, em Kigali, 

Ruanda.

“A distinção do Banco como um 

dos cinco mais inovadores de África 

Banco Único entre os cinco mais inovadores de África
prende-se com o seu posicionamen-

to totalmente inovador e distintivo, 

com a nova forma de fazer Banca 

que trouxe ao mercado e com a 

forte evolução do Banco Único, que 

tendo sido o 18o Banco a entrar no 

mercado é já o 6o maior banco a 

operar em Moçambique”, sublinha 

a nota.

Entre os cinco bancos mais ino-

vadores estão também o Nedbank 

(África do Sul), o First Bank (Nigé-

ria), o Citi (USA) e o Banque Cen-

trale Populaire (Marrocos).

João Figueiredo, CEO do Banco 

Único, considera: “a distinção do 

Banco Único como um dos cinco 

mais inovadores de África é resul-

tado da enorme dedicação e entrega 

dos Colaboradores do Banco Único 

que desde o primeiro momento e ao 

longo dos últimos três anos colocar-

am toda a sua garra e paixão na con-

strução de um Banco totalmente 

inovador, mostrando que apesar 

de todos os constrangimentos es-

truturais que existem em África é 

possível fazer acontecer projectos 

muito inovadores e com os mais el-

evados padrões de excelência.”

Actualmente, o Banco Único pos-

sui 16 balcões, incluindo um Balcão 

Corporate e dois espaços de atendi-

mento diferenciado - 13 na cidade 

de Maputo, um na cidade da Ma-

tola, Beira, Tete, Nampula e Nacala. 

(Redacção)
“A distinção do Banco como um dos cinco mais inovadores de África prende-se com o seu 

posicionamento totalmente inovador e distintivo” disse, João Figueiredo, CEO do Banco 
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A 
estação televisiva SIC vai 

passar a emitir cinco canais 

em Angola e Moçambique 

a partir de 1 de Junho, com 

a introdução do “canal cor de rosa” 

SIC Caras, através da plataforma 

de distribuição ZAP (ligado a Isa-

bel dos Santos, a filha do presidente 

angolano).

A SIC (do grupo Impresa de Pinto 

Balsemão, proprietário do semaná-

rio Expresso e da revista Visão), em 

comunicado, apresenta-se como a 

estação portuguesa que “emite maior 

número de canais em Angola e Mo-

çambique” através da SIC Interna-

cional, Notícias, Mulher, K e Caras. 

O último criado em Dezembro de 

2013 e dedicado ao universo dos 

chamados ricos e famosos.

“Este é mais um passo no caminho 

para a globalização dos canais SIC 

SIC com oferta cor de 
rosa em Moçambique

e na internacionalização do Grupo 

Impresa. O mercado em língua por-

tuguesa é fundamental para nós e 

acreditamos que Angola e Moçam-

bique vão ser países de sucesso para 

a SIC Caras, à semelhança do que já 

acontece com os outros quatro ca-

nais que já são lá distribuídos”, afir-

ma Pedro Norton, CEO do Grupo 

Impresa em comunicado.

A Impresa possui, ao todo, sete ca-

nais de televisão sob a denominação 

SIC. A sua oferta está, actualmente, 

disponível nos serviços de televisão 

de 13 países, informa a empresa. A 

Caras também circula em Moçam-

bique em versão papel, sendo consu-

mida entre a comunidade portugue-

sa residente e uma minoria da nova 

afluente burguesia moçambicana 

ansiosa por copiar os modelos euro-

peus.

O 
G r u p o 

In te rna-

cional Rio 

Tinto, um 

dos grande nomes 

no sector de mi-

neração mundial, 

com sede no Reino 

Unido, Rio Tinto 

Coal Mozambi-

que, anunciou em 

comunicado de 

imprensa que já in-

vestiu, nos últimos 

três anos, mais de 

8 milhões de dólares americanos 

na formação de moçambicanos.

O seu Centro de Formação, lo-

calizado na província de Tete, já 

treinou mais de 2.450 profissio-

nais em cursos gerais de cons-

Rio Tinto investe em formação

trução civil, 100 profissionais de 

engenharia e 300 operadores de 

máquinas e de processamento.

Entre outras vantagens que o 

processo de formação pode tra-

zer para estes profissionais, Pau-

lo Roberts, Director Geral de 

Recursos Humanos da 

RTCM, afirmou: “A 

Rio Tinto está compro-

metida com a formação 

de moçambicanos, pois 

esta contribui para o 

desenvolvimento sus-

tentável de Moçambi-

que”. 

Refira-se ainda que 

parcerias com institui-

ções de ensino médio 

e superior permitiram 

à RTCM proporcionar 

visitas de estudo, treinar 

e dar bolsas de estudo a mais de 

170 profissionais, incluindo geó-

logos e engenheiros de minas.

A RTCM treinou ainda 98 ma-

quinistas, que asseguram o trans-

porte de carvão da mina de Ben-

ga para o Porto da Beira.

Um mês após o anún-

cio da sua chegada aos 

meios sociais moçam-

bicanos, o serviço de 

televisão por assinatura GOtv já 

é uma realidade desde a passada 

sexta-feira, 22 de Maio do ano 

em curso, em Maputo.

A empresa subsidiária da Mul-

tiChoice África, GOtv Moçam-

bique, visa essencialmente trazer 

entretenimento audiovisual à 

população de Maputo cidade e 

província, assim como fazer parte 

do processo de transição para te-

levisão digital, através deste novo 

serviço que tem como caracterís-

tica a difusão em Televisão Digi-

tal Terrestre (TDT) o DVB-T2.

Esta tecnologia transpõe os de-

sactualizados sistemas T1, actu-

almente usados por outros ope-

radores na cidade de Maputo, 

colocando, ao mesmo tempo, a 

capital do país na vanguarda da 

tecnologia e dos grandes canais 

de televisão.

Com a tecnologia TDT, para 

além de ser teledifundida por 

terra em sinal digital, também 

funciona através de antenas, o 

modo pelo qual será substituída 

pela actual teledifusão analógica 

terrestre em uso no país.

Na ocasião, o Director Geral 

da Multichoice África, Eduar-

do Continentino, referiu que 

a entrada em funcionamento 

do GOtv é de importante rele-

vância para os maputenses, pois 

reflecte o culminar de uma série 

de empreitadas que se traduziu 

em última análise num investi-

mento considerável que em certa 

medida vai ajudar no impulso e 

GOtv já é uma realidade 
em Moçambique

dinamismo do país.

Por Seu Turno, a Presidente do 

Conselho de Administração do 

Instituto Nacional de Comunica-

ções de Moçambique, Ema Chi-

coco, referiu que este novo pro-

duto trará uma mais-valia para o 

momento que a radiodifusão está a 

viver, pois o processo de transição 

para o sistema digital torna-se a 

cada instante mais real e de conví-

vio geral.

Chicoco acrescentou ainda que 

em certa medida os clientes GOtv, 

numa primeira fase, poderão fa-

zer parte da revolução da televi-

são digital nas suas próprias casas, 

pois terão a oportunidade de estar 

em contacto com um sistema com 

melhor qualidade da imagem e do 

som, cujas deficiências muitas vezes 

são associadas à televisão analógica.

Entretanto, a subscrição da GOtv 

Plus vai custar 235 meticais 

com acesso a mais de 30 ca-

nais, e 225 meticais para me-

nos de 20 canais. É um serviço 

acessível às camadas de renda 

baixa e a grande novidade é 

que os clientes têm oportuni-

dade de assistirem ao mundial 

de futebol no Brasil.

Lembrar que a MultiChoice 

em 1996 foi a pioneira da te-

levisão digital em África com 

a DStv e foi a segunda empre-

sa a nível mundial a utilizar a 

tecnologia de satélite para for-

necer um serviço de televisão 

por assinatura. Hoje, volvidos 

mais de 18 anos, o lançamen-

to da GOtv em Maputo es-

tabelece um novo padrão na 

qualidade da televisão digital 

e inovação na TDT. 

Nélia Jamaldine

Um total de 210 trabalhado-

res pertencentes a oitenta 

estabelecimentos hotelei-

ros diversos das Cidades 

de Maputo e Província participou 

na primeira formação de barmen, 

denominada Master Bar Academy 

(MBA), organizada pela empresa 

Diageo. 

Trata-se de uma iniciativa que abar-

ca essencialmente os profissionais de 

atendimento ao público nos bares, 

restaurantes, lanchonetes, hotéis, ca-

fetarias e todas as áreas afins com a 

duração de três meses, dividida em 

três módulos. Estes irão abordar 

venda e consumo responsável de 

bebidas, formação e aprendizagem 

de conhecimento via internet onde 

serão seleccionados os cinco melho-

res para a última fase, que consiste 

numa competição de testagem dos 

conhecimentos adquiridos, e a con-

feição de cocktails respectivamente, 

de onde será apurado o grande ven-

cedor do MBA.

Entretanto, a referida formação do 

melhor barman nacional tem como 

objectivo capacitar os mesmos de 

conhecimentos técnicos necessários 

para servir com maior qualidade e 

conforto os seus clientes. E, assim, 

como em certa medida esta funciona 

como um instrumento de desenvol-

vimento pessoal de apoio ao sector 

de hotelaria e do turismo nacional, 

também possibilitará a promoção 

do mesmo, dado que vai acrescentar 

valor no crescimento económico de 

Moçambique.

A Diageo é uma multinacional, com 

presença destacável em África no 

sector de distribuição de bebidas 
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qualidade.
Segundo o Director Geral da Dia-
geo Moçambique, Miguel Soto, 
abordar de forma racional a questão 
do consumo de bebidas alcoólicas 
é um desafio muito grande para os 
comerciantes deste produto, uma vez 
que as pessoas têm uma ideia pre-
concebida em relação ao consumo 
e efeitos de bebidas alcoólicas. Soto 
referiu ainda que por estes motivos e 
no âmbito da responsabilidade social 
da Diageo, a promoção do consumo 
responsável e moderado de bebidas 
alcoólicas através da formação MBA 
faz parte da identidade empresarial.
Por sua vez, Ferdinando José, um dos 
alunos que frequenta o MBA, enal-
teceu a iniciativa e referiu que a mes-
ma veio acrescentar valor à profissão 
de barman, pois algumas pessoas a 
tomam de forma marginal. “Hoje 
temos as noções básicas de como 
podemos vender bebidas alcoólicas 
de forma responsável, e através desta 
formação também pudemos apren-
der como persuadir o cliente a parar 
o consumo ou então evitar riscos de 
acidente no caso de condução sob 
efeito de álcool”, disse José.
Referir que o Master Bar Academy 
também passará pela Cidade da Bei-
ra depois da formação em Maputo e 
depois será apurado o grande vence-
dor MBA que receberá um prémio 
de cerca de USD10 mil, para além 
das múltiplas vantagens que poderão 
advir da sua formação entre elas fa-
zer parte da base de dados de bar-
men da Diageo.
Presente em Moçambique desde 
Janeiro de 2013, a Diageo está re-
presentada em mais de 40 países es-
palhados pelo mundo, sendo que em 
África já formou perto de oito mil 
barmen.
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