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António Muchanga conduzido à cadeia sob forte aparato policial
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Dois episódios corriquei-

ros mostraram que a de-

tenção de António Mu-

changa, o conselheiro do 

Estado que foi conduzido à prisão 

de máxima segurança da Machava 

nesta quarta-feira, extravasava uma 

mera intenção da Justiça em calar o 

discurso incendiário do porta-voz 

de Afonso Dhlakama.  Episódio 1: 

Na terça-feira, Damião José, porta-

-voz do partido no poder declarou 

que a Frelimo “congratulava-se” 

pela detenção de Muchanga, dei-

xando perceber que a “armadilha” 

tinha sido urdida no edifício da 

antiga Pereira do Lago. 

Episódio 2: Na quarta-feira, o ma-

tutino Notícias citava uma fonte do 

Comando Geral da Polícia dizen-

do que, depois da audição de Mu-

changa por um juiz de instrução 

que aconteceria na tarde daquele 

dia, o conselheiro iria ser levado à 

BO, confirmando a suspeita de que 

este caso estava a ser coordenado 

pela corporação comandada por 

Jorge Khalau.

Pela primeira vez, uma medida de 

coação a um detido foi anunciada 

mesmo antes de o juiz de instru-

ção ouvir o visado, confirmando a 

suspeita de que não havia nenhum 

interesse das autoridades em se 

conformarem com a lei, nesta em-

preitada para calar o mais vigoro-

so opositor do Governo dentro da 

Renamo. 

Na quarta-feira, Muchanga foi 

conduzido à BO sob forte apa-

rato policial. Fez recordar o mes-

mo aparato castrense que rodeou 

o regresso do famoso criminoso 

Anibalzinho de uma das suas fu-

gas para o exterior: militares da 

intervenção rápida armados até 

aos dentes. Muchanga foi mesmo 

tratado como um criminoso de 

primeiro quilate e parecia que na 

quarta-feira acabava de ser conde-

nado à pena máxima. Mas não. 

Conselheiro do Estado, Muchan-

ga radicalizou, nos últimos meses, 

o discurso da Renamo, lançando 

mais achas na fogueira que vem 

ceifando vidas e bens de inocen-

tes, causando danos na economia e 

adiando vários milhões de USD de 

investimento nacional e estrangei-

ro. De verbo violento e pronto para 

confrontos extremos desde os tem-

pos em que era deputado na As-

sembleia da República, neste ano, 

com o recrudescimento da violên-

cia política, e à medida que o Go-

verno fazia concessões inesperadas 

na mesa das negociações no Cen-

tro de Joaquim Chissano (como 

a da revisão do pacote eleitoral), 

Muchanga elevava o tom violento 

da sua voz, levando comentaristas 

afectos à Frelimo a exigirem a sua 

detenção por “incitamento à vio-

lência”.

Esta exigência ganhou força em 

princípios de Junho, quando se 

concluiu, contra uma percepção 

anterior, que afinal, com Dhlaka-

ma longe dos holofotes e Fernando 

Mazanga (par de Muchanga na co-

municação da Renamo) na CNE, 

a sua voz vinculava os homens ar-

mados da Renamo. “O cessar-fogo 

acabou em todo o território”, disse 

Muchanga na ocasião.  “Os ataques 

contra os veículos foram retoma-

dos. Para salvar vidas humanas, pe-

dimos às pessoas para não usarem 

as estradas de Sofala”, acrescentava. 

Havia uma trégua em vigor, dura-

va um mês, mas as suas declara-

ções tiveram o efeito de uma voz 

de comando. No dia seguinte, o 

troço Muxúnguè-Save voltou a 

ser pintado de sangue e pranto. E 

ao mesmo tempo que esse sangue 

jorrava, Muchanga prometia que 

alastraria a violência armada para 

todo o país. Aquele discurso con-

firmou que, para além de porta-voz 

de Dhlakama, ele tinha poder na 

Renamo. Um poder que também 
radicava na sua função de conse-

lheiro de Estado e que ele fazia 

questão de ostentar quase que à ti-

racolo: “Ninguém me ameaça, nin-

guém me vai prender”, exibia ele, 

fazendo jus à imunidade inerente, 

ante os apelos dos comentaristas 

do chamado G40 para uma inter-

venção da Procuradoria Geral da 

República (PGR). 

Trama para o deter
Mas ninguém esperava que, afinal, 

nos bastidores do poder político 

e judicial estava a ser urdida uma 

verdadeira trama para o deter. Nas 

últimas semanas, sinais de fumo 

branco começaram a emergir no 

horizonte, como que a anunciar 

o fim do actual conflito. Detalhes 

relativos à exigência da paridade 

nas Forças de Defesa e Seguran-

ça, por parte da Renamo, estavam 

a ser burilados e também um en-

tendimento sobre a forma de des-

militarizar o partido de Dhlaka-

ma, concedendo alguns benefícios 

económicos a ele e sua corte de 

militares. Moçambique esfregava 

as mãos para testemunhar o tão es-

perado encontro entre o Presidente 

Armando Guebuza e Dhlakama, 

abrindo portas para um processo 

eleitoral sem violência armada.

E encaixando bem como uma luva, 

a convocação do Conselho de Es-

tado aguçou o apetite colectivo 

pela paz. Guebuza queria ouvir os 

conselheiros sobre como proceder 

para se encontrar com Dhlakama 

e sobre se haveria ambiente para 

eleições, pensava-se. O que se se-

guiu foi um balde de água fria na 

esperança dos moçambicanos. A 

sessão acabou sendo irrelevante 

para a pacificação do País.

O Conselho de Estado começou 

com a leitura de um documento 

que pretendia contextualizar a ac-

tual tensão político-militar. Foi o 

Primeiro-Ministro, Alberto Vaqui-

na, quem leu o documento, coloca-

do na véspera por cima da mesa.  

Por debaixo desse documento es-

tava um pedido expresso da PGR 

ao CE: levantamento imediato da 

imunidade do conselheiro António 

Muchanga, um dos representantes 

da Renamo no órgão (os outros 

são o antigo deputado da Renamo, 

Manuel Lole, e Afonso Dhlakama, 

que nunca chegou a tomar posse). 

O pedido da PGR, que alegada-

mente acusa Muchanga de incita-

mento à violência, não constava da 

agenda da reunião mas acabou sen-

do a estrela do evento. Por volta das 

10 horas da manhã da segunda-fei-

ra, depois do PR Armando Gue-

buza e os Conselheiros se sentarem 

nas poltronas de cabedal à volta de 

uma mesa rectangular de uma das 

salas de audiências no novo edifício 

da presidência, Vaquina iniciou a 

leitura de um texto onde, segundo 

fontes do SAVANA, se destacavam 

apenas referências aos “ataques ar-

mados da  Renamo” e à perda de 

vidas humanas. 

Quando o PM terminou, a conse-

lheira Deolinda Guezimane ini-

ciou uma espécie de discussão que 

se centrou na mesma tónica de re-

ferências aos “ataques da Renamo”. 

Depois seguiu-se Alberto Chipan-

de, membro da Comissão Política 

da Frelimo, principal tutor políti-

co do candidato presidencial do 

partido no Governo, Filipe Nyusi. 

Uma das nossas fontes presentes 

no encontro disse que Chipande 

também foi cáustico em relação à 

Renamo.

À medida que as intervenções se 

iam sucedendo, asseveraram-nos, 

um tom quase consensual anti-Re-

namo imperou na sala, com Gue-

buza pouco interventivo. A sessão 

durou cerca de duas horas e a dis-

cussão sobre o pedido da PGR foi 

sendo feita como uma espécie de 

adenda à comunicação de Vaquina, 

mas acabou tornando-se o tema de 

fundo. O único conselheiro que se 

pronunciou contra o levantamento 

da imunidade de Muchanga foi 

Manuel Lole da Renamo. Segundo 

uma fonte presente, Lole disse que 

uma decisão nesse sentido seria um 

retrocesso e colocaria em risco os 

avanços alcançados na mesa de ne-

gociações no Centro de Conferên-

cias Joaquim Chissano.

O Conselho de Estado é um ór-

gão de consulta do PR. Entre os 

conselheiros estavam, para além de 

Chipande e Guezimane, o antigo 

presidente Joaquim Chissano, o 

decano da Frelimo Marcelino dos 

Santos, a Presidente da Assembleia 

da República Verónica Macamo, o 

presidente do Conselho Consti-

tucional Hermenegildo Gamito, e 

Eduardo Mulémbwè, José Abudo, 

Bernardo Ferraz, Alberto Vaquina, 

Luísa Diogo, Brazão Mazula, Di-

nis Sengulane, Sheik Saíde Abibo, 

Manuel Lole e António Muchan-

ga. Estiveram ausentes Graça Ma-

chel e o antigo Arcebispo de Ma-

puto, Cardeal Dom Alexandre dos 

Santos. A maioria dos membros 

representa os interesses do partido 

no Governo. Mazula e Sengulane 

representam os interesses da cha-

mada sociedade civil.      

De acordo com dois relatos colhi-

dos pelo SAVANA, o tom quase 

consensual estendeu-se a favor 

do levantamento da imunidade 

de Muchanga. Brazão Mazula 

é descrito como tendo tido uma 

intervenção “isenta” mas também 

alegadamente dúbia. Ele terá dito, 

referindo-se expressamente ao caso 

Muchanga, que o conselho devia 

pronunciar-se a favor do princípio 

de separação de poderes, deixando 

na mesa a percepção de que o con-

selho devia abrir caminho à acção 

do poder judicial no caso concreto.  

Ao SAVANA, Mazula disse, por 

SMS, que não estava em condições 

de comentar.

Dinis Sengulane passou toda a ses-

são em silêncio. Um analista inter-

pretou este silêncio como estando 

alinhado com o facto de Segulane 

ser um dos mediadores das nego-

ciações em curso. Um outro analis-

ta disse que, ao manter-se calado, 

Sengulane comportou-se como 

Pilatos. O antigo Bispo da Diocese 

Anglicana dos Libombos tem se 

empenhado nos esforços de paz e, 

quando o exército governamental 

atacou a base de Satungira a 21 de 

Outubro no ano passado, ele parti-

lhou publicamente a sua reprova-

ção quanto a uma solução armada 

da crise. Satunjira foi o anterior 

refúgio de Afonso Dhlakama.

Por volta das 11 horas, a sessão  do 

Conselho de Estado terminava 

com o registo de que a maioria dos 

Conselheiros se havia pronunciado 

a favor do levantamento da imuni-

dade. E quando a sessão terminou, 

Muchanga foi dos primeiros a dei-

xar a sala mas o seu semblante não 

augurava boas notícias.  Momentos 

depois seria detido à saída da Pre-

sidência em plena Avenida Julius 

Nyerere.

As reuniões  do Conselho têm sido 

estatutariamente à porta fechada, 

ou seja, só participam dela os con-

selheiros, mas desta vez o porta-

-voz do PR, Edson Macuácua, e os 

ministros da Defesa e do Interior, 

António Mondlane e Agostinho 

Mondlane, respectivamente, esta-

vam presentes, causando alguma 

estupefação entre alguns conse-

lheiros. 

A armadilha que calou a voz incendiária 
de Muchanga
Por Marcelo Mosse

António Muchanga no Conselho de Estado. Em cima da mesa estava também o pedido da PGR para o levantamento 
da sua imunidade
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Num processo com requinte e 

características semelhantes 

aos tempos do funciona-

mento dos tribunais revolu-

cionários, o membro do Conselho de 

Estado e porta-voz da Renamo, Antó-

nio Muchanga, foi ouvido esta quarta-

-feira, nas instalações do Tribunal Ju-

dicial da Cidade de Maputo e, no fim, 

foi conduzido directamente para as 

celas da chamada cadeia de Máxima 

Segurança da Machava, vulgo Brigada 

Operacional (BO).

Nos tribunais revolucionários, criados 

para julgar políticos infractores e que 

mais tarde se tornou num dos prin-

cipais motores do terror, os acusados 

não tinham direito à defesa e, tal e 

qual aconteceu com António Mu-

changa. 

Com a prisão legalizada, António 

Muchanga deverá aguardar a tramita-

ção processual nas celas da BO. 

Ao que tudo indica, todo o proces-

so que iniciou com a retirada da sua 

imunidade, consequente detenção e 

finalmente recondução para a BO, foi 

minuciosa e detalhadamente estuda-

do e coordenado nas hostes do Poder 

do Dia e há indicações que dão como 

certa a prisão de Muchanga até depois 

da realização da votação de 15 de Ou-

tubro. 

Peripécias de Alice Mabota
Alice Mabota, que a pedido de Afon-

so Dhlakama tenta defender António 

Muchanga, foi pegue de surpresa na 

manhã desta quarta-feira, quando 

alguém ligou para ela e informou 

que António Muchanga estava a ser 

transportado para as instalações do 

Tribunal Judicial da Cidade de Ma-

puto. Até a altura da sua condução 

para as instalações do Tribunal, An-

tónio Muchanga não tinha ainda tido 

qualquer contacto com o advogado e 

ele próprio (Muchanga) não sabia de 

que era acusado. Chegado ao tribunal, 

a Presidente da Liga Moçambicana 

dos Direitos Humanos conseguiu en-

trar em contacto com o acusado, mas 

porque não tinha ainda sido ouvido 

pela juíza, Muchanga não sabia de que 

era acusado e por isso não conseguiu 

informar a sua “advogada” sobre o que 

estava a acontecer. Alice Mabota só 

soube de que Muchanga era acusado 

quando entrou na sala de audiências 

da 9ª secção do Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo. 

Segundo soubemos, a juíza nem deu 

espaço para que a advogada do acusa-

do pudesse apresentar uma contesta-

ção, tendo cabido a António Muchan-

ga fazer a sua própria defesa.

Em princípio, Muchanga devia ter 

sido ouvido por um juiz conselheiro 

do Tribunal Supremo (TS) tendo em 

conta que goza de um estatuto espe-

cial na qualidade de membro do Con-

selho de Estado.

Entretanto, segundo soubemos, Mu-

Porta-voz de Dhlakama na BO

changa foi ouvido pela juíza Maria 

da Luz, da Secção de Instrução Cri-

minal do Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo.

Despacho lido pelo 
escrivão
No fim, às 14h50, de uma audição que 

começou às 11h35, a juíza de Instru-

ção Criminal pediu que Alice Mabota 

saísse da sala de audiências da 9ª sec-

ção e juntamente com o seu consti-

tuinte aguardassem cerca de uma hora 

para que ela ficasse a digitar a deci-

são que seria lida instantes depois na 

presença do acusado e respectiva ad-

vogada. 

Estranhamente e num acto interpre-

tado como de autêntica falta de res-

peito e violação da lei, a juíza pura e 

simplesmente desapareceu e entregou 

o despacho ao escrivão. 

Instantes depois, o escrivão chamou 

Alice Mabota para uma cela do tribu-

nal onde Muchanga estava para a lei-

tura do despacho. Seguidamente, com 

uma rapidez excepcional, o escrivão 

leu o despacho e exigiu que a advoga-

da assinasse. 

Entretanto, Alice Mabota simples-

mente recusou assinar o despacho por 

achar que aquele acto representava 

uma flagrante violação da lei. Revol-

tada que estava, a advogada simples-

mente saiu da sala, desceu as escadas 

e deu um curto briefing ao batalhão 

de jornalistas que aguardava a saída 

do acusado das instalações do tribunal. 

António Muchanga também rejeitou 

assinar o despacho lido pelo escrivão. 

Vários crimes
O despacho lido rapidamente pelo 

escrivão acusa António Muchanga de 

ter cometido vários crimes. Daquilo 

que se conseguiu ouvir a partir da rá-

pida leitura do escrivão, Muchanga é 

acusado de incitação à violência, ho-

micídio qualificado e porte e uso de 

armas proibidas.

No despacho lido conseguiu-se ainda 

ouvir que a juíza Maria da Luz con-

sidera que os pronunciamentos estão 

a criar efeitos adversos ao desenvol-

vimento e crescimento da economia 

nacional, tendo em conta os prejuízos 

que estão a ser acumulados por trans-

portadores e pessoas singulares por 

causa das dificuldades de circulação 

no troço entre o rio Save e Muxúnguè. 

Sete viaturas e mais de 50 agentes

Naquilo que é interpretado como uma 

acção simplesmente com intenção de 

humilhar e intimidar, António Mu-

changa foi levado para as instalações 

do Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo escoltado por 7 viaturas da 

Polícia, incluindo um blindado que 

transportava o acusado, e ainda pou-

co mais de 50 agentes devidamente 

uniformizados e armados de Kalash-

nikovs.

Além dos agentes devidamente arma-

dos, altas patentes da Polícia também 

uniformizadas estavam no local e em 

permanentes contactos através de rá-

dios.

Notícias já avançava a sen-
tença lida pelo escrivão
O jornal Notícias desta quarta-feira 

já avançava que depois da audição, 

António Muchanga seria recolhido às 

celas da BO, o que pode significar que 

todo o cenário de audição que se as-

sistiu no Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo foi apenas para transmitir 

uma imagem pública de que o sector 

da justiça estava exactamente a fazer 

a sua parte. 

Entretanto, a decisão de encaminhar 

António Muchanga às celas da BO 

estava há muito tomada, desde o pri-

meiro minuto que se arquitectou o es-

quema de retirar-lhe imunidade como 

membro do Conselho de Estado. 

O Notícias citou na sua peça jornalís-

tica uma fonte policial que claramente 

informou que logo depois da audição, 

Muchanga seria levado para a BO. 

A 
prisão de António Mu-

changa está recheada 

de ilegalidades em ter-

mos de procedimentos 

processuais, defende o jurista e 

constitucionalista, Gilles Cistac. 

No entender do jurista, a forma 

como os erros processuais foram 

cometidos, até certo ponto, dá a 

entender que foram propositados 

e visavam atingir um resultado 

fora do campo jurídico.

Cistac cita a Lei número 5/2005 

de 10 de Dezembro no seu artigo 

15 que diz que nenhum membro 

do Conselho de Estado (CE) 

pode ser detido ou preso sem au-

torização daquele órgão, salvo por 

crime punível com pena de prisão 

maior e em flagrante delito e, para 

o caso em alusão, nada indica que 

houve situação de flagrante delito.

Nessa senda, continua, presumin-

do-se que António Muchanga 

cometera o alegado crime, não 

tendo sido em flagrante delito e, 

existindo o pedido da Procura-

doria Geral da República (PGR) 

solicitando a retirada de imuni-

dade de Muchanga, o CE devia 

agendar uma sessão cuja ponto é 

a discussão da retirada de imunidade do 

Conselheiro António Muchanga.

Do referido encontro devia sair uma 

deliberação que retira a imunidade de 

Muchanga e autoriza a PGR a seguir 

com o procedimento criminal. Só de-

pois disso é que a PGR podia agir soli-

citando ao Tribunal Supremo a tomada 

de medidas coactivas contra o cidadão 

António Muchanga.

Diz o consultor e académico que, tra-

tando-se de um órgão colegial e por for-

ça do artigo 26 da Lei número 14/2011 

de 10 de Agosto, a referida deliberação 

deveria ser votada por uma maioria de 

2/3. Tomada a decisão, a mesma devia 

ser publicada no Boletim da República.

“Tendo em conta que o ponto da agen-

da da reunião do Conselho de Estado 

naquela data era a situação política-

-militar e a análise do documento da 

PGR era apenas uma adenda, pelo que, 

o mesmo não podia ser objecto de de-

liberação. O que devia ter acontecido é 

que o Presidente da República apresen-

taria o pedido aos seus conselheiros e 

daí convocar outra sessão para se discu-

tir a matéria”, sublinha.

O nosso entrevistado diz que a outra 

ilegalidade prende-se com os moldes 

em que o conselheiro foi detido. No 

entender de Cistac, ao prender Antó-

nio Muchanga na base do pedido da 

PGR violou-se o Acórdão número 04/

CC/2013, de 17 de Setembro do Con-

selho Constitucional que apenas dá 

poderes de ordenar a privação da liber-

dade aos juízes da magistratura judicial.

O outro vício prende-se com o facto 

das autoridades policiais impedirem o 

detido de ter acesso ao advogado.

“O número 4 do artigo 63 da Consti-

tuição da República diz claramente que 

o advogado tem direito de se comunicar 

com o seu patrocinado, mesmo quan-

do este se encontre preso ou detido em 

estabelecimento civil ou militar”, frisa.

Perante estes factos, Cistac aponta a 

atitude dos dirigentes policiais bem 

como da justiça como sendo de abuso 

de poder previstos e puníveis nos ter-

mos do artigo 80 da Lei de Probidade 

Pública.         

“Há que questionar a forma 
em que a sua detenção foi 
construída”
Por seu turno, Laurindo Saraiva, advo-

gado e professor universitário, diz que é 

um facto irrefutável que as declarações 

públicas proferidas pelo porta-voz do 

presidente da Renamo encontrem um 

repúdio num estado de direito demo-

crático e até consideradas passíveis de 

ilícito criminal na medida que violam 

os limites impostos pela lei. 

Porém, acrescenta, há que questionar a 

forma em que a sua detenção foi cons-

truída. A primeira tem a ver com a va-

lidade legal do levantamento da imuni-

dade do membro do CE. Tudo indica 

que este assunto não constava da agen-

da dos trabalhos do CE. Então, qual se-

ria o valor jurídico de uma deliberação 

tomada sobre este assunto? A segunda 

tem a ver com a modalidade de captura.

De acordo com Saraiva, o mandato de 

captura dependia do levantamento da 

imunidade. “Ora, para quem conhece 

os mecanismos e formalismos técnicos 

que se circunscrevem nestas situações, 

só pode chegar a três conclusões: ou já 

era do conhecimento dos oficiais que 

executaram o mandado da decisão do 

CE mesmo antes de ser proferida, ou 

já se tinha o mandado e traziam consi-

go, em função do que se iria decidir, ou 

então, o mandado teria sido preparado 

num segundo momento. Seja como for, 

facilmente é equacionável uma situação 

de detenção “ajurídica” e “atípica”, que 

também violam com alguns princípios 

formais que se consubstanciam nas 

boas práticas das acções institucionais 

de um estado de direito democrático”.

Perante estes factos, o nosso entrevis-

tado entende que esta detenção 

possui contornos que necessitam 

de um atento e profundo escla-

recimento. “Associado a isso, há 

também que reflectir sobre o coin-

cidente pedido de demissão de 

Augusto Paulino do cargo de Pro-

curador Geral da República, fal-

tando poucos meses para o fim do 

mandato de Guebuza e imediata-

mente após esta detenção que está 

a suscitar muitos interrogativos 

sob ponto de vista da legalidade, 

num momento delicado do País. 

O nosso entrevistado continua a 

sua locução referindo que a outra 

questão estranha no meio desta 

detenção é que, num passado re-

cente, o Conselho Constitucional 

produziu um acórdão em que dei-

xa claro que o mandado de prisão 

deve ser assinado por um Juiz de 

Direito e, no caso em alusão, cir-

culam informações de que a de-

tenção de António Muchanga não 

foi acompanhada de tal título, o 

que deve ser considerado ilegal.

Saraiva interpreta a detenção de 

Muchanga sem mandado judicial 

como sendo um acto de abuso de 

por parte da PGR.

- Juíza “foge” de Alice Mabota e manda escrivão ler o despacho que decidiu que o acusado devia ir à cadeia 

Juristas questionam detenção de Muchanga  
Por Raul Senda

António Muchanga à saída do tribunal
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Beatriz Buchili foi nesta 

quarta-feira nomeada 

Procuradora Geral da 

República (PGR), de-

pois da inesperada exoneração de 

Augusto Raúl Paulino, sete anos 

depois de ter sido indicado por 

Armando Guebuza para aquele 

importante cargo da magistratura 

do Ministério Público. 

Visto como um PGR cinzento e 

telecomandado a partir da Ponta 

Vermelha, a exoneração de Au-

gusto Paulino causou estranheza 

e rapidamente surgiram rumores 

de que o magistrado colocou o 

lugar à disposição de Armando 

Guebuza por não concordar com 

a forma como foi conduzida a 

detenção de António Muchanga, 

o polémico porta-voz de Afonso 

Dhlakama. 

Talvez ciente das interpretações 

que naturalmente iam surgir com 

a saída de Paulino, a Presidência 

da República justificava no seu 

comunicado oficial que o magis-

trado pediu para sair por razões 

de saúde. É preciso notar que é a 

primeira vez que um comunicado 

da Presidência faz referência às 

causas de uma exoneração. 

Num breve contacto com o SA-

VANA, Augusto Paulino con-

firmou que deixava o cargo por 

“razões de saúde”. Sem detalhar, 

Paulino precisou que lhe foi diag-

nosticada uma doença em 2011, 

que se foi agravando de lá a esta 

parte. Soubemos que recente-

mente os médicos disseram-lhe 

que tinha que se submeter a uma 

medicação intensiva durante seis 

meses, o que seria incompatível 

com as exigências do cargo que 

exerce. No entanto, uma fonte 

próxima da Presidência da Re-

pública disse ao SAVANA que 

Augusto Paulino pediu há quatro 

meses o seu afastamento do cargo 

para cuidar da sua saúde. 

Sim ou não, a saída de Paulino, 

reconduzido ao cargo há pou-

co menos de dois anos, acontece 

numa altura em que a PGR está 

debaixo de fogo, após a contro-

versa detenção esta segunda-feira 

de António Muchanga. Aliás, 

é preciso lembrar que Augusto 

Paulino terá transmitido em Fe-

vereiro deste ano à família e cole-

gas mais próximos a intenção de 

deixar o cargo na mesma altura 

em que termina o mandato do 

Governo de Armando Guebuza.

O Notícias, um jornal pró-gover-

namental, fez manchete no dia 18 

de Fevereiro deste ano, com esta 

intenção de Augusto Paulino, 

num artigo que causou descon-

forto na Procuradoria Geral da 

República.

Citando aquilo que apelidou de 

fontes seguras, o Notícias, uma 

publicação controlada pelo Ban-

co Central,  escrevia que Augusto 

Paulino terá evocado a preten-

são de deixar o cargo na mesma 

altura em que findar o mandato 

do Governo do Presidente Gue-

buza, pessoa que o nomeara e o 

reconduzira como PGR. Segun-

do o Notícias, Paulino entendia 

que, por ter sido o Presidente 

Guebuza a indicá-lo para o car-

go, era oportuno colocá-lo agora 

à disposição de alguém que será, 

também, da confiança do novo 

timoneiro. 

Mas Augusto Paulino, um PGR 

que em 2007 entrou com a es-

trelinha de competente, sai do-

minado pela inércia, sobretudo, 

nos chamados casos quentes com 

destaque para a onda de seques-

tros que abalaram, principalmen-

te, as cidades de Maputo e Mato-

la. Quem segue Paulino é Beatriz 

Buchili, magistrada de carreira, 

que ingressou na magistratura 

do Ministério Público em 1994, 

como Procuradora Distrital. É 

descrita em meios forenses como 

competente.

Mestrada em Direito, em 2007, 

pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul no Brasil, Buchili 

ganhou notoriedade no caso dos 

“carros quentes” em Cabo Del-

gado em 2004. A magistrada, na 

altura procuradora provincial che-

fe em Cabo Delgado entre 2001- 

2005, dirigiu investigações em que 

o governo provincial então chefia-

do por José Pache co, actual minis-

tro da Agricultura, estava associa-

do à compra de viaturas “quentes”.

Em Cabo Delgado, Buchili foi 

igualmente decisiva, em 2002, 

para que o Ministério Público au-

torizasse a repetição do julgamen-

to de sete polícias alegadamente 

responsáveis pela morte por as-

fixia de 119 reclusos, ligados aos 

controversos acontecimentos de 

Montepuez, em 2000. 

Quando regressou do Brasil, Bea-

triz Buchili foi indicada para Pro-

curadora-Chefe em Sofala, tendo 

permanecido lá até à altura da sua 

nomeação para Secretária Geral 

da PGR. A passagem por Sofa-

la, uma província politicamente 

difícil, parece não ter deixado 

marcas. O antigo bastonário da 

Ordem dos Advogados, Gilberto 

Correia, disse ao SAVANA que 

ela foi determinante para mora-

lizar a actuação de magistrados 

do Ministério Público envolvidos 

em ilegalidades, nomeadamen-

te detenções arbitrárias. Correia 

diz que espera ser surpreendido 

por uma actuação mais pujante 

da nova chefe da magistratura do 

ministério público.

Beatriz Buchili foi promovida a 

sub-Procuradora-Geral Adjun-

ta em 2011, junto do Tribunal 

Superior de Recurso da Cida-

de de Maputo. Era também, em 

comissão de serviço, Secretária-

-Geral da PGR desde 2011 até 

ser nomeada para o cargo de 

Procuradora-Geral da Repúbli-

ca, por Despacho Presidencial nº 

36/2014, de 09 de Julho. Buchili, 

licenciada em Direito pela Uni-

versidade Eduardo Mondlane, 

em 1999, exerceu também as fun-

ções de Procuradora Provincial-

-Chefe em Sofala (2008 a 2011). 

(F.C.)

Augusto Paulino terá pedido para sair há quatro meses

Beatriz Buchili, a mulher que se segue na PGR

Beatriz Buchili, a nova boss do Ministério Público

Augusto Paulino cessou funções esta quarta-feira
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partido governamental Frelimo, rejei-
ta as críticas de quem considera que 
continuará a ser ele o chefe de Estado 
por interposta pessoa, mas entende 
dever usar a sua influência “para bem” 
do povo moçambicano. Numa curta 
entrevista ao PÚBLICO, em plena 
visita oficial a Portugal, esta semana, 
contesta também a ideia de que o 
crescimento do país não está ainda a 
beneficiar os moçambicanos.
Deixa o país com uma taxa de cres-
cimento económico elevada mas ao 
mesmo tempo o processo de paz está 
ameaçado. Como é que se sente en-
tre indicadores tão díspares?
Continuo a acreditar na paz e a acre-
ditar que para ser alcançada só pode 
ser pela via que seguimos, que é atra-
vés do diálogo. Esperamos chegar aos 
resultados que interessam a todos nós 
moçambicanos. Se há um crescimen-
to económico que é espectacular, ele 
vai servir como incentivo para acele-
rarmos os processos para alcançar a 
paz.
Sente-se confortável, acha que tem 
feito tudo o que pode para alcançar 
a paz?
Confortável não, porque gostaria que 
não houvesse um tiro em Moçambi-
que. Acredito que estamos no cami-
nho certo, apesar de alguns “sobres-
saltos” pelo caminho, alguns impasses, 
mas os processos de paz são sempre 
assim.
Os moçambicanos olham para o seu 
Presidente como aquele que deve 
tomar a iniciativa. Dentro da preo-
cupação com a estabilização do país 
que passos tenciona dar? Está pre-
visto algum encontro com Afonso 

O 
Presidente de Moçambique 

vai deixar o cargo depois 

das eleições de Outubro, 

mas entende que deve con-

tinuar a usar a sua influência e rejeita 

ser retirado “da lista das pessoas que 

possam ter opinião sobre o futuro do 

país”.

Quando sair da Presidência de Mo-
çambique, Armando Guebuza gos-
taria de deixar resolvido o problema 
que mais preocupa os moçambicanos 
– o regresso da guerra. “Obviamen-
te gostaria de deixar esse assunto 
claramente fechado”, afirma. Chefe 
de Estado de um país que vive entre 
um rápido crescimento económico 
e a ameaça da instabilidade políti-
ca e social, Guebuza acusa Afonso 
Dhlakama, líder do principal partido 
da oposição, o antigo movimento re-
belde armado Renamo, de não querer 
diálogo. “Ele sempre se furta ao en-
contro.”
Guebuza, 71 anos, que deixa a Presi-
dência mas se mantém como líder do 

Dhlakama?
Desde o princípio que manifestei 
publicamente o meu interesse em 
encontrar-me com Dhlakama. Acon-
tece infelizmente que ele sempre se 
furta ao encontro. Mesmo assim 
continuaremos a trabalhar de modo 
a ele aceitar um encontro comigo e a 
vir a Maputo. Tomei várias diligên-
cias através de amigos comuns – digo 
amigos comuns entre aspas – para co-
municar a ideia de que seria bom que 
nos encontrássemos e ele furta-se ao 
encontro.
Por ter sido um dos protagonistas 
dos acordos de paz, que papel acha 
que ele devia ter na actual fase de 
Moçambique?
Ele sempre foi convidado a ter papéis 
e concorda, quando fala. Mas quando 
chega o momento de assumir esses 
papéis furta-se, afasta-se. Por exem-
plo, como líder do maior partido po-
lítico da oposição tem o direito de ser 
membro do Conselho de Estado mas 
não aparece nas reuniões.
Nesse processo de entendimento 
houve alguma imposição da sua 

“Gostaria de deixar a presidência com 
o assunto da paz claramente fechado”*

parte, alguma coisa que lhe tenha 
desagradado? Como é que explica 
que havendo da sua parte vonta-
de para dialogar ele não apareça? 
Só ele pode explicar. Eu faço o que 
posso fazer. Deve-se lembrar que 
me encontrei com ele duas vezes em 
Nampula. Do meu lado, dei todos os 
sinais de querer falar com ele olhos 
nos olhos e ele furta-se. Mas não es-
tou desanimado.
Acha que será possível um entendi-
mento?
Acredito, acredito.
Durante o seu mandato?
Não tenho datas, não sou adivinho. 
Depois disso é importante para o país 
mas já não sou eu. Obviamente gos-
taria de deixar a presidência com esse 
assunto claramente fechado.
Por limitação constitucional não 
se pode recandidatar, deixa a Pre-
sidência mas continua a ser líder da 
Frelimo. Isso não vai condicionar o 
próximo Presidente, admitindo que 
seja eleito o candidato da Frelimo?
Ouça, nós temos uma história e eu 
penso, a apoiar-me na nossa história, 
que não se põe o problema porque as 
tarefas de um e de outro são claras, 
são diferentes. Complementam-se na 
medida em que todos se preocupam 
com o bem do povo, mas cada um 
exerce a sua função em conformidade 
com as suas responsabilidades.
Qual foi a sua responsabilidade na 
escolha de Filipe Nyusi [o candida-
to da Frelimo]?
Eu fui um dos votantes, foi o meu 
papel.
O seu papel foi o de o indicar, tem 
um peso mais significativo…

Obviamente, sou dirigente do parti-
do. Mas também houve outros que 
concorreram.
Quais são as suas expectativas… 

Relativamente à vitória?
...E ao próximo ciclo.
Acredito que a vitória é possível e 
que, sendo votado o Filipe Jacinto 

Nyusi, continuaremos com o respeito 
pelas ideias da população. Mas obvia-
mente ele vai adaptar-se às condições 
que encontrar.                     *Público.pt
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Ainda na fila de entrada 

ao pavilhão do Ma-

xaquene, os miúdos, 

muitos sem idade para 

votar, como alguns disseram ao 

SAVANA, já estavam “possuí-

dos” pelas músicas mais ouvidas 

em Maputo e arredores, passadas 

pelo “Disc Jockey” (DJ) colocado 

pela Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), a ala ju-

venil do partido no poder, para 

aquecer o teste de popularidade 

de Filipe Nyusi, no seio dos jo-

vens de Maputo e subúrbios.

Estrategicamente, o DJ optou 

pela mistura de sons, metendo 

na mesma faixa temas badala-

dos como o “Atchu tchu tcha” do 

angolano Yuri da Cunha, ou os 

moçambicanos Ivan, do “Saba-

wana”, “New Joint”, com “Volta 

para mim”, e Lizha James, com 

o “Amakarapau haleno”, enfei-

tiçando ainda mais a rapaziada, 

incluindo alunos que estudam de 

tarde, que receberam uma borla 

para ir ver o candidato.

“Fomos à escola para estudar, mas 

disseram-nos para vir cá conhe-

cer o Nyusi”, disse ao SAVANA, 

Arnaldo, estudante da 8ª classe 

no Colégio Midas, no centro de 

Maputo.

Alheios ao corrupio de gente pre-

ocupada em apanhar um lugar 

entre as cerca de cinco mil vagas 

disponíveis no pavilhão do Maxa-

quene, jovens de aparência pobre, 

alguns descalços, acotovelavam-

-se numa fila para receber uma 

“t-shirt” branca ou vermelha, dos 

milhares de camisetes que grupos 

de simpatizantes da “jota” da Fre-

limo distribuíam à audiência, que 

foi ver o candidato do partido no 

poder.

“Acho que o Nyusi é o nosso 

Zuma, a diferença é que não é 

conhecido como polígamo, mas 

não tem carisma, não é conheci-

do. Zuma tem o ANC e ganha as 

eleições, porque ninguém o quer 

na África do Sul, mas ganha, por 

causa da máquina. Nyusi vai ga-

nhar, porque tem a máquina da 

Frelimo”, comenta, pouco entu-

siasmado, um militante do par-

tido do tambor e da maçaroca, 

atento à hipnotização da juventu-

de pela “música que está a bater” 

para levar na onda o candidato da 

Frelimo.

“Brasucas” na campanha 
da “Freli”?
Para aproveitar a irreverência dos 

adolescentes presentes no pavi-

lhão do Maxaquene, um homem 

com sotaque brasileiro, munido 

de uma câmara de filmar e vesti-

do com uma camisete estampada 

com o rosto de Filipe Nyusi ia pa-

rando grupos de jovens, escolhia 

um e ditava gritos e respostas de 

apoio à Frelimo, enquanto grava-

va as imagens.

“Quando eu perguntar em quem 

é que vais votar no dia 15 de 

Outubro, diga: ´eu vou votar no 

Nyusi`, ensinava o “brazuca”, au-

xiliado por uma jovem, que pan-

tomimava as cenas que deviam ser 

repetidas pelo entrevistado e seus 

amigos, que serviam de fundo do 

palco humano improvisado.

“Esse cara é dos bons”, soltou o 

“camera man”, encorajando o mi-

údo que acabava de lhe imitar as 

palavras de apoio ao candidato do 

partido do “tambor e da maçaro-

ca”.

Mas o clímax estava reservado 

para o interior do pavilhão do 

Maxaquene. Com o recinto já 

preenchido e colorido por t-shirts 

com o branco e vermelho, as cores 

mais expressivas da bandeira da 

Frelimo, os jovens não paravam 

de fazer o coro dos números que 

já eram interpretados em “play 

back” pelos artistas convidados.

Como nos principais circuitos de 

música internacional, as meninas 

soltavam os gemidos de adulação, 

sempre que de uma das entradas 

apareciam algumas das figuras 

mais conhecidas do panorama ar-

tístico local.

“Lizaaaaa…,Liloooca… Mciiiii... 

(Roger)… Mr Bowuuuu…)”, fo-

ram os nomes mais ouvidos no 

pavilhão do Maxaquene, alguns 

solícitos em aceder aos pedidos 

de autógrafo feitos, em êxtase, 

pelas meninas.

Aparição de MC Roger e 
oração de Lizha James
Também tomada pela atmosfera 

do Mundial de Futebol, a “entou-

rage” de Lizha James formou-se 

em círculo, um dos membros orou 

e o grupo se dispersou em direc-

ção ao palco, com o sentimento de 

que tinha protecção divina para a 

missão. Os movimentos da “diva” 

eram seguidos, a alguns metros, 

por um guarda-costas, de fio de 

auricular à vista, pretensamente 

para comunicar com colegas es-

palhados algures pelo pavilhão. O 

“segura” tentava conter a turba de 

meninas que gesticulava em sinal 

de pedido de autógrafo, colocada 

à distância da quadra do pavilhão 

pela cerca de ferro do recinto.

Após alguns meses de ocaso dos 

meios afectos ao poder, a seguir 

ao desgosto que manifestou à co-

municação social por não ter sido 

convidado para o aniversário do 

Presidente da República, Arman-

do Guebuza, MC Roger apareceu 

no “Maxaquene” bem-disposto, 

mostrando-se ao serviço do po-

tencial futuro homem forte do 

país. Cantou e deslizou ao rit-

mo do seu “Dança Marrabenta”, 

acompanhado por um estridente 

coro da plateia.

Foi pela voz de Lizha James, de-

pois de cantar três dos temas mais 

conhecidos do seu repertório, que 

se anunciou a entrada no palco de 

Filipe Nyusi, para se dirigir a um 

público já inebriado pelas doses 

cavalares de música jorrada em 

cerca de quatro horas de espera 

pelo candidato.

Com a multidão já vencida pelo 

cansaço, algazarra e saracoteio, 

Nyusi não tinha ali interlocu-

tores, entre os quais graúdos de 

instituições governamentais dis-

pensados para o rapapé ao candi-

dato, incluindo a governadora da 

cidade de Maputo, Lucília Hama, 

imediatamente avistada a sair do 

imponente Mercedes protocolar.

No meio dos músicos, Filipe 

Nyusi lá foi dizendo que a juven-

tude está no seu “coração, porque 

é a força deste país e é a maioria”.

“Vamos trabalhar para a forma-

ção e educação de todos os jovens, 

vamos trabalhar para a criação do 

emprego e habitação”, afirmou 

o candidato da Frelimo, perante 

aplausos e gritos de apoio vindos 

dos jovens e graúdos presentes no 

pavilhão do Maxaquene.

A instabilidade político-militar 

que prevalece em Moçambique 

também mereceu uma posição 

por parte de Filipe Nyusi. “Não 

podemos viver de ódio nem de 

inveja, queremos a paz, Moçam-

bique tem lugar para todos”, en-

fatizou Nyusi.

Com toda a “coreografia” que 

a OJM organizou em torno de 

Filipe Nyusi no encontro com a 

juventude da Frelimo, é inseguro 

afirmar que esta faixa etária está 

com o candidato do “partidão” 

em Maputo, um município que 

viu, pela primeira vez, a oposição 

a forçar quase um empate nas 

eleições autárquicas de 20 de No-

vembro passado.

Pela primeira vez (pelo menos em Tete, Manica, Sofala) aparecem bandeiras do 
MDM num comício de Armando Guebuza

Borlas aos miúdos e dispensa aos 
funcionários para claque a Nyusi
Por Ricardo Mudaukana

No meio da multidão, Filipe Nyusi foi dizendo que a juventude está no seu coração
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Guerra de bandeiras no Buzi
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1. Em Dezembro de 2012, o Gabinete Central de Combate à Corrupção 
(GCCC) tomou conhecimento da emissão, pela Polícia da República de 
Moçambique (PRM), de cartões que, desde o ano de 1981, foram co-
nhecendo várias designações, nomeadamente “salvo-conduto”, “livre-
-trânsito”, “cartão do colaborador”, “cartão do parceiro” e, mais recen-
temente, “cartão do patrocinador”, a favor de entidades singulares e 
empresas.

2. A PRM endereça cartas a várias entidades singulares e empresas, so-
licitando patrocínios de qualquer ordem e espécie, e, havendo aceitação 
por parte destas, aquela emite os referidos cartões a seu favor.

3. A exibição do cartão em questão, pelo respectivo portador, na via pú-
blica, quando interpelado pela Polícia, isenta-o de penalização em caso 
de violação de alguma regra de trânsito.

4. Tratando-se de pagamento efectuado em cheque, o mesmo é deposi-
tado nas contas tituladas por algumas esquadras da Polícia, designadas 
“contas acção social”, cujo destino dos respectivos montantes é desco-
nhecido.

5. Por despacho de 26 de Dezembro de 2012, da Directora do GCCC, 
com vista a apurar a veracidade dos factos, foi instaurado o Processo 
nº. 27/GCCC/2012, cujas diligências se traduziram essencialmente na 
recolha e análise de prova documental e pessoal.

6. Das diligências realizadas, resultaram as seguintes constatações:

 A PRM, através do Departamento Central de Trânsito, Comandos 
Provinciais e Departamentos Provinciais de Trânsito, emite “cartões 
do patrocinador” a favor dos cidadãos que, de forma voluntária, pas-
saram a prestar apoio material, desde o oferecimento de produtos em 
espécie à oferta de dinheiro, nas acções de prevenção da sinistralida-
de rodoviária.

 A emissão acima referida teve início no ano de 1981, aquando da re-
alização das “ Primeiras Jornadas Nacionais de Trânsito”. 

 Para cada Jornada de Trânsito, os “patrocínios” são solicitados atra-
vés de cartas institucionais, fazendo-se referência às necessidades 
entretanto identi cadas.

 Em resposta aos pedidos solicitados, os “patrocinadores” remetem 
à PRM, valores monetários, procedem à manutenção de viaturas da 
corporação, disponibilizam combustível para as viaturas da PRM, 
coletes, cones de sinalização, produtos em espécie, entre outros que 
são recolhidos.

 s valores e bens materiais não são sujeitos a nenhum critério de 
recebimento, de gestão e administração, não são inventariados, não 
são integrados no Património do Estado, e desconhecem-se os seus 
gestores, o “ quantum” das contribuições, e as actividades concretas 
custeadas.

 Não há contas bancárias destinadas à gestão dos valores monetários 
ora recebidos.

 A gestão dos fundos e bens oferecidos é incumbida a uma Comissão 
constituída em cada Jornada, que procede ao uso das somas aloca-
das, adquirindo bens diversos, com vista à satisfação das necessida-
des de cada evento. 

 Não existem evidências de que, por força da qualidade de patrocina-

dor e, mediante a exibição do respectivo cartão, este não é autuado 
pelos agentes da Polícia, por eventual violação às regras de trânsito.

7. A institucionalização do cartão em questão está destituída de base 
legal, podendo criar e facilitar situações de apropriação indevida de so-
mas monetárias e de cobranças ilícitas por parte de alguns agentes da 
PRM.

8. A ei nº 6/2004, de 17 de Junho, de ne, no seu artigo 8, a corrupção 
como sendo “a solicitação ou recebimento, por parte do servidor públi-
co, por si ou interposta pessoa, de dinheiro ou promessa de dinheiro, ou 
qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhes sejam 
devidos, para praticarem actos não contrários aos deveres do seu cargo 
e cabendo nas suas funções”.

9. A ausência de mecanismos de gestão criteriosa dos fundos e bens alo-
cados pelos patrocinadores pode, ainda, propiciar a ocorrência de situ-
ações de desvios de fundos e de bens, desvirtuando-se, assim, a nobre 

nalidade de luta contra a sinistralidade rodoviária no nosso País.  

10. No seu funcionamento e actuação, a PRM está vinculada ao princí-
pio de legalidade, sendo ela, em primeira linha, um dos instrumentos 
da sua execução quotidiana.  

11. Da análise ao quadro legal atinente à orgânica da corporação, bem 
assim à missão dos seus diferentes ramos e unidades, plasmados su-
cessivamente nas Leis no5/88, de Agosto, 19/92, de 31 de Dezembro 
e 16/2013, de 12 de Agosto e ainda no Decreto no 22/93, de 16 de Se-
tembro, em nenhum momento se alcança, que a PRM, por via dos seus 
Departamentos de Trânsito, como forma de executar uma tarefa e, em 
face de exiguidade de meios, designadamente do seu orçamento, soli-
cite contribuições a entidades singulares e/ou colectivas, estrangeiras e 
nacionais.

12. Na verdade, tal constitui uma perigosa afronta ao quadro legal ati-
nente à provisão de fundos às instituições públicas, sendo que, tratando-
-se da PRM, a actuar nesses moldes, compromete, em grande medida, a 
sua autoridade e, em última instância, a autoridade do próprio Estado.

13. A Lei no16/2012, de 14 de Agosto, Lei de Probidade Pública, reforça 
o referido dever de observância à Constituição, por parte dos Órgãos 
da Administração Pública no geral e impõe a proibição de solicitação 
e aceitação de quaisquer presentes, empréstimos e ofertas que possam 
colocar em causa a credibilidade e autoridade de entes públicos.

14. Na sequência desta prática o GCCC, por ofício nº 73/GD/
GCCC/2014, de 24 de Junho de 2014, ao abrigo do artigo 47, da Lei nº 
22/2007, de 1 de Agosto, convidou a PRM a conformar-se com a lei.

15. Face à quantidade e multiplicidade dos alegados patrocinadores e 
tendo em conta que a PRM não forneceu toda a lista de pessoas ou em-
presas envolvidas nesta conduta ilícita, atentatória da probidade públi-
ca, importa instar os cidadãos a absterem-se de tais ofertas sob pena de 
procedimento criminal, por crime de corrupção.

16. Qualquer solicitação de patrocínio às entidades colectivas ou pri-
vadas, por parte das instituições públicas deve fundar-se nos critérios 
estabelecidos por Lei para a arrecadação de receitas públicas pelas au-
toridades competentes, devendo a PRM receber a sua parte a partir do 
bolo orçamental do Estado.

Maputo, 04 de Julho de 2014
A Assessoria de Comunicação

Comunicado de Imprensa no 04/GCCC/ACC/2014
Assunto: Informação sobre a investigação em torno da emissão de cartões de patrocinador pela Polícia da 

República de Moçambique

REP L CA DE M AM Q E
PR C RAD R A-GERAL DA REP L CA

GA NETE CENTRAL DE C M ATE  C RR P



9Savana 11-07-2014 PUBLICIDADE



10 Savana 11-07-2014PUBLICIDADE

Localização:  Província de Tete 

Resumo do trabalho:
O Assessor assistirá o ponto focal SETSAN na Província de 
Tete na Implementação do Plano de Acção Multissectorial 
Provincial para a Redução de Desnutrição Crónica em Mo-
çambique, MAPCMR

Tarefas Especí cas:

1. Apoiar na plani cação, implementação, monitoria e ava-
liação do grupo de trabalho multissectorial. Isso inclui, en-
tre outras coisas: 

 Questões administrativas, questões de gestão e questões 
nanceiras, em estreita colaboração com o Director Provin-

cial da Agricultura e com o Director Provincial do Plano e 
Finanças. Essas tarefas devem ser gradualmente entregues 
ao SETSAN durante o primeiro ano de trabalho. 

 Comunicação 
 Logística 
 Facilitar a partilha de informação e conhecimento

2. Apoiar e ajudar a facilitar a implementação da inovação 
e da pesquisa-ação sobre a Participação das Crianças na 
Aprendizagem e Acção no processo de Nutrição em Tete, 
em estreita colaboração com o Ministério da Educação e 
grupos da sociedade civil relevantes.

3. Estar preparado para ajudar com - a pedido - outras ques-
tões emergentes no que se refere à implementação do pla-
no multissectorial provincial para a redução da desnutrição 
crónica.

Esta posição reporta ao:
Ponto Focal do SETSAN em Tete e relatórios bianuais por 
escrito, à Danida.

Divisão de tarefas: 
O Assessor facultará o seu tempo para apoio administrativo 
ao SETSAN até 50  e apoio à inovação tal como Participa-
ção da Criança na Aprendizagem e Acção no Processo de 
Nutrição.

Quali cação: A pessoa deve ter pelo menos uma licenciatu-
ra em Ciências Sociais, 3-5 anos de experiência comprovada 
em administração, de preferência a partir de dentro do sis-
tema de governo. Perícia em facilitação e familiaridade com 
a nutrição e inovação, e disposto a viver permanentemente 
em Tete.

As candidaturas deverão ser enviadas para a Embaixada 
Real da Dinamarca, sita na Av. Julius Nyerere, 1162, ou 
por e-mail: samoje@um.dk, c.c. mpmamb@um.dk, até dia 
17 de Julho de 2014.

Descrição do emprego
Assessor para o SETSAN em Tete

Anúncio de vagas

A SCDS, uma empresa de consultoria social e ambiental procura para o reforço da 
sua equipa três consultores séniores para a gestão das áreas do trabalho social, am-
biental e de recursos hídricos. Espera-se candidato(a)s para liderar equipas de con-
sultores em estudos de maior vulto e garantir a qualidade dos mesmos, implementar 
actividades nos ramos indicados e de gerir e ampliar portfólios de trabalho consoan-
te a estratégia de crescimento da empresa. Espera-se do(a)s candidato(a)s o seguinte:

 Formação superior nas áreas de a) ciências sociais (sociologia, antropologia, 
estudos de desenvolvimento, etc.)  ou b) ligada à gestão de recursos naturais, ou c) 
ligada a gestão dos recursos hídricos, água e saneamento, com o nível mínimo de 
mestrado concluído;

 om domínio dos métodos técnicos e cientí cos das relevantes áreas e ex-
periência directa de trabalhar em cumprimento das normas do anco Mundial e da 
IFC;

 oa capacidade analítica incluindo o domínio de pacotes de análise de dados 
e folhas de cálculo;

 oa capacidade de motivar uma equipa jovem e dinâmica promovendo o 
seu crescimento pro ssional;

 Capacidade de escrever relatórios e estudos de alto nível;
 Capacidade de fazer apresentações a audiências de carácter diverso;
 Experiência pro ssional sólida como consultor líder de equipas de prospec-

ção e implementação de projectos, com uma rede de contactos pro ssionais, com 
pelo menos cinco anos de experiência em Moçambique ou na região. 
Os candidatos devem ser uentes em Português e possuírem domínio pro ssional 
de Inglês, terem a capacidade de trabalhar sob pressão e de cumprir com metas e 
prazos.
A SCDS oferece colegas motivados e competentes, um portfólio de projectos diversi-

cado, um ambiente de trabalho agradável, condições competitivas.
Interessado(a)s que reúnam os requisi-
tos acima exigidos podem contactar a 
SCDS através do email: 
admin.scds@norconsultmz.com envian-
do uma carta de motivação (não mais 
que 500 palavras), Curriculum Vitae 
com referências e um texto redigido em 
Português que constitui um exemplo re-
cente (com menos que dois anos) da ca-
pacidade pro ssional individual do(a) 
candidato(a). Data limite de candidatu-
ras 25 de Julho de 2014.

Av. Armando Tivane 1853, Cx. Postal 

978, Maputo 

Tel: +258 21 48 50 58/9   Fax:+258 21 

48 57
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O 
candidato da Frelimo às 

eleições de 15 de Outu-

bro, Filipe Nyusi, esca-

lou, no sábado passado, a 

província de Tete, palco de intensa 

actividade mineira associada à ex-

ploração de carvão, onde manteve 

encontros com as comunidades lo-

cais, no âmbito da pré-campanha 

rumo à Ponta Vermelha. 

Neste ponto do país, Nyusi levou a 

mensagem de esperança e desen-

volvimento às populações locais, 

tendo afirmado, de forma reiterada, 

que os recursos minerais que abun-

dam naquela província não podem 

fomentar divisionismo entre os 

moçambicanos. Pelo contrário, os 

ganhos obtidos neste sector devem 

ter impacto na consolidação da 

unidade nacional.

O candidato da Frelimo falou ain-

da da necessidade de um combate 

cerrado à pobreza no país e do res-

tabelecimento da paz. 

Durante o seu périplo pela nova 

“capital mundial do carvão”, onde 

pretendia promover a sua imagem, 

o candidato da Frelimo visitou a ci-

dade de Tete, o distrito de Angónia, 

Mutarara e o povoado de Zobué, 

no distrito de Moatize. 

 Segundo Filipe Nyusi, a descoberta 

dos recursos minerais no país e, de 

modo particular, o carvão mineral 

devem constituir uma oportunida-

de para o desenvolvimento do país. 

Para Nyusi, os recursos minerais 

não podem fomentar o divisionis-

mo entre os moçambicanos, pelo 

contrário, têm de ser factores cata-

lisadores da unidade nacional, com 

o investimento em áreas determi-

nantes para o desenvolvimento do 

país.   

“Os ganhos provenientes da ex-

ploração destes recursos devem ser 

usados para investir noutras áreas 

por forma a diversificar a base eco-

nómica do país, mas também pelo 

facto de se tratar de recursos esgo-

táveis” disse. 

Na mesma ocasião, advertiu as po-

pulações para não se deixarem levar 

por algumas mensagens que, supos-

tamente, incitam à rebelião, com o 

argumento de que a província não 

está a registar desenvolvimento, 

apesar de ser rico em recursos na-

turais. 

De acordo com o candidato da 

Frelimo, a suposta instigação pode 

gerar divisionismo no país e re-

troceder ainda mais o desenvolvi-

mento. “Estes recursos são de Mo-

çambique e devem contribuir para 

o desenvolvimento do país como 

um todo e não apenas da província 

onde estão localizados. O carvão de 

Tete passa pelos portos da Beira e 

de Nacala e, por isso, precisamos 

destas receitas para o melhora-

mento das infra-estruturas noutros 

pontos”, disse.

Nyusi apelou à calma, tolerância e 

espírito de diálogo entre o povo e o 

Governo, como a principal via para 

a superação das preocupações do 

país, exortando, igualmente, para 

a vigilância em relação a pretensos 

agitadores. 

Na óptica do candidato, a experiên-

cia dos governantes da Frelimo faz 

com que se possa aprender com os 

erros cometidos, pelo que tudo será 

feito para a sua correcção e condu-

ção do país rumo à prosperidade. 

Contudo, apelou para a necessidade 

do restabelecimento da paz para a 

prossecução dos projectos de de-

senvolvimento.

Nos três distritos visitados, Nyusi 

referiu que a paz é essencial para 

que o país avance para outros pa-

tamares. 

“A paz significa saber dialogar com 

espírito aberto, para a superação 

dos problemas, significa deixar o 

outro fazer o que quer, desde que 

seja útil para o desenvolvimento do 

país, significa ainda respeitar o pen-

samento do outro e os seus propó-

sitos, de modo a caminharmos jun-

tos rumo à garantia do bem-estar 

das populações”, disse. 

Na terra dos sogros 
No seu primeiro dia de actividade 

na província de Tete, Filipe Nyusi 

fez-se acompanhar pela mulher, 

Isaura Ferrão, natural desta provín-

cia. 

“Tete é a terra onde me casei, por 

isso é muito especial para mim. 

A população de Tete deve ajudar 

o seu genro a alcançar o poder e 

para que juntos possamos trabalhar 

rumo ao desenvolvimento do país”, 

disse, apresentando Isaura Ferrão 

aos presentes.

Neste périplo, Filipe Nyusi fez-se 

acompanhar ainda por Cadmiel 

Muthemba, membro da Comissão 

Política da Frelimo e ministro das 

Obras Públicas e Habitação, que, 

em tempos, também foi governa-

dor de Tete.

Contou ainda com o apoio de Ma-

riano Matsinha, natural de Zobué, 

província de Tete, antigo comba-

tente e membro do Comité Cen-

tral da Frelimo; Lopes Tembe um 

dos fundadores da Frelimo e antigo 

combatente, que se destacou nas 

frentes de Tete. 

Tomás Mandlate, antigo ministro 

da agricultura, e Celso Correia, 

membro do Comité Central e PCA 

do BCI, sempre sorridente, quando 

Filipe Nyusi falava da necessidade 

de instalação de um banco comer-

cial nos distritos por onde passou.

Combate cerrado à pobreza      
No terceiro dia de trabalho em 

Tete, Filipe Nyusi deslocou se a 

Nhamayábuè, vila sede do distrito 

de Mutarara, que tem como admi-

nistrador, Chivavise Muchangage, 

o único candidato da Frelimo a 

ganhar eleições no município da 

Beira. 

Mutarara dista 345 quilómetros 

da cidade de Tete, dos quais 100 

quilómetros asfaltados. Vagões des-

carrilados e espalhados ao longo 

do percurso recordam os tempos 

da guerra civil dos 16 anos e já são 

parte da paisagem de uma ferrovia 

em que o comboio apita uma vez 

por semana.

Foi diante desta realidade e de um 

povo hesitante em gritar vivas, que 

o candidato da Frelimo levou uma 

mensagem de esperança e de com-

bate cerrado à pobreza. 

Filipe Nyusi referiu que o actual 

Presidente da República, Armando 

Guebuza, mandou construir a pon-

te Dona Ana, que liga este distrito à 

província de Sofala, como uma das 

formas de facilitar o movimento 

de pessoas e bens na região. Nyusi 

mostrou-se preocupado com a falta 

de hospitais, pessoal médico, medi-

camentos, escolas, vias de acesso e 

transporte condigno.

A falta de bancos, que obriga a po-

pulação a ter de percorrer, por vezes, 

cerca de 300 quilómetros, para ter 

acesso aos salários, é também uma 

inquietação deixada por Nyusi. 

O candidato presidencial da Fre-

limo indicou que a sua agenda de 

governação, caso seja eleito, é resol-

ver os problemas básicos com que a 

população moçambicana se depara, 

incrementar a produção e combater 

a pobreza.

Na vila de Ulónguè, no distrito de 

Angónia, Nyusi reuniu-se com os 

agricultores locais, de Tsangano e 

Macanga, zonas que constituem os 

celeiros de Tete. 

No encontro, a população queixou-

-se da falta de condições de escoa-

mento dos produtos para os merca-

dos, acesso a sementes melhoradas, 

fertilizantes, bem como crédito 

bancário.     

Esmina Mussa, agricultora de An-

gónia, disse que tem 25 hectares 

para praticar agricultura, dos quais 

explora 15 com recurso à enxa-

da, mas caso existisse um crédito 

agrário poderia investir na compra 

Filipe Nyusi na “capital mundial do carvão”  

Recursos minerais não podem dividir os moçambicanos
Por Argunaldo Nhampossa, em Tete

de maquinaria para explorá-los na 

íntegra.

Mussa contou ainda que, nesta 

época, colheu na sua área de pro-

dução três mil sacos de batata reno, 

mas devido a problemas de escoa-

mento para os mercados boa parte 

da produção estragou-se.

Lamentou ainda o facto de existir 

apenas uma fábrica de processa-

mento de milho que não tem ca-

pacidade de compra e de processa-
mento, o que obriga os camponeses 
a armazenarem o cereal enquanto 
esperam pelo novo chamamento da 
fábrica.
No entanto, Filipe Nyusi louvou os 
agricultores pelos níveis de produ-
ção e disse que estão alinhados ao 
seu projecto de governação, mas 
apelou ao envolvimento da agri-
cultura numa cadeia de valor onde 
há pessoas que se dedicam espe-
cialmente a produção, transporte e 
comercialização.
No tocante ao crédito agrário, este 
disse que os bancos são privados e 
estão a fazer o seu próprio negócio 
no qual o estado não dá ordens, 
sendo que de momento o governo 
disponibiliza o fundo dos sete mi-
lhões aos distritos, que os agricul-
tores podem de forma organizada 
apresentar os seus projectos para 
acederem ao fundo e acelerarem os 
níveis de produção.    
A província de Tete foi a penúltima 
província visitada pelo candidato 
da Frelimo no âmbito da sua pré-
-campanha, faltando apenas a pro-
víncia de Sofala, para onde deverá 
se deslocar próxima semana.
Em Sofala, a cidade da Beira onde 
a Frelimo é oposição tem se mos-

trado um terreno muito difícil nos 

processos eleitorais, facto que pode 

ganhar um efeito de bola de neve 

quando aliado à actual tensão po-

lítico-militar. Na Zambézia, Nyusi 

passou por Quelimane e Gurué, 

onde é oposição, mas em Nampula 

evitou a cidade capital. 

Campanha na diáspora 
Esta quarta-feira, Nyusi iniciou o 

seu périplo a nível internacional e o 

primeiro destino é Tanzânia, tendo 

Angola como segundo ponto por 

escalar. 

O 
financiamento no 

valor de USD 170 

milhões, concedido 

pelo Standard Bank 

para ajudar a construir uma 

central eléctrica a gás de 118 

megawatts (Mw) em Ressa-

no Garcia, é a peça final para 

desbloquear toda a cadeia de 

valor da transformação de gás 

em electricidade no desenvol-

vimento de Moçambique. 

O Standard Bank, a maior 

instituição financeira de Áfri-

ca em termos de activos e valor de 

mercado, desempenhou o papel de 

organizador principal (lead arran-

ger) mandatado pela Gigawatt, a 

sociedade moçambicana a que foi 

adjudicada uma concessão para 

produção de electricidade a partir 

de gás pelo Governo moçambica-

no e que se espera venha a fornecer 

electricidade à capital, a Cidade de 

Maputo. 

Quando ficar concluído, o projec-

to vai satisfazer aproximadamente 

12% da procura total de electri-

cidade de Moçambique. Vai 

ajudar a reduzir a dependência 

em relação à África do Sul, que 

actualmente satisfaz a “parte 

de leão” das necessidades de 

electricidade da capital do país, 

transportando a electricidade 

gerada no  norte de Moçambi-

que para a África do Sul e de-

pois novamente para Maputo, 

devido às limitações da rede de 

transmissão em Moçambique. 

(Redacção)

Financiamento de USD 170 milhões pelo Standard Bank

Desbloqueado potencial de gás em electricidade

Nyusi assegura que a sua mensagem foi bem acatada em Tete
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As negociações entre o Gover-
no e a ENI (área 1) e Ana-
darko (área 4), que operam 
na bacia do Rovuma, estão 

na fase mais decisiva, depois de vários 
meses de tensões sobre algumas opções de 
investimento e aspectos do quadro legal 
nacional. As multinacionais acabam 
de vencer uma batalha: o Governo vai 
produzir um decreto-lei que declarará 
como inaplicáveis a estes dois projec-
tos alguns artigos constantes na Lei de 
Trabalho e se comprometerá em não 
mexer no quadro fiscal e noutra legis-
lação relevante até ao fim da produção. 
Para o efeito, o Governo já remeteu à 
Assembleia da República um pedido de 
autorização legislativa, que será deba-
tido na presente sessão.
O Decreto-Lei será uma espécie de ga-
rantia de estabilidade jurídica, essen-
cial para as companhias mobilizarem 
financiamento e tomarem a chamada 
decisão final de investimento. Numa 
entrevista ao SAVANA, o PCA da 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH), Nelson Ocuane, diz que 2018, 
ano previsto para o início da exporta-
ção do gás liquefeito, ainda não está em 
risco, uma perspectiva optimista que 
contrasta com o cepticismo de alguns ac-
tores da indústria. E a intenção da ENI 
em avançar com uma fábrica de gás na-
tural liquefeito (LNG) flutuante está 
descartada. Eis os extractos relevantes 
da entrevista.

Sabemos que o Governo vai fa-

zer algumas concessões nas nego-

ciações com a Anadarko e a ENI. 

Quais são?

Os contratos com a ENI e Anadarko 

foram celebrados em 2006, prevendo 

pesquisa, produção e comercialização 

do gás ou petróleo que for descoberto. 

Neste momento, estão a ser discuti-

dos aspectos que visam permitir o 

desenvolvimento do projecto. Exis-

tem requisitos básicos para que um 

projecto desta magnitude arranque. 

Estamos a falar de um projecto cujo 

investimento inicial é de USD40 bi-

liões. Isso é o mínimo necessário para 

erguer as quatro unidades de liquefa-

ção de gás em Palma. Para fazer este 

investimento é preciso ter um off-tack 

(comprador) e, normalmente, estes 
assinam contratos de longo prazo (25 
anos) com recurso à banca, que exi-
ge garantias. Os compradores do gás 
também exigem algumas garantias, 
nomeadamente a de que esse produto 
vai ser fornecido nesse período.
Que aspectos concretos a ENI e a 
Anadarko estão a negociar com o 
Governo?
Neste momento, os grandes aspectos 
que têm sido discutidos são opera-
cionais, relacionados com o regime 
de trabalho e estabilidade do inves-
timento.
De que estabilidade está a falar?
Estabilidade do próprio projecto. As 
condições em que o projecto é apro-
vado mantêm-se ao longo da sua du-
ração, de tal forma que garantem que 
se faça o investimento.
O que se pretende em relação à Lei 
do Trabalho? Sei que o Governo vai 
emitir um Decreto-Lei para anular 
as prerrogativas sobre o regime de 
quotas na contratação de mão-de-
-obra estrangeira...
O projecto vai necessitar de sete mil 
pessoas para a construção de uma 
unidade de liquefação. Serão quatro 
unidades. Isto pressupõe técnicos 
com especialidade em várias matérias. 
A questão das quotas vai ser obser-
vada à medida que o conhecimento 

é transmitido para o lado moçambi-

cano. Sendo primeiro projecto, ainda 

não temos esse conhecimento, por 

isso estamos a trabalhar com vista a 

treinar pessoas para que tenham as 

competências necessárias. 

Outro aspecto está relacionado com 

os horários de trabalho, porque em 

projectos desta natureza trabalha-se 

em turnos médios de 12 horas rota-

tivos. 

As decisões sobre estas matérias de-

vem ser tomadas de forma célere. 

Se formos morosos isso vai onerar o 

projecto e aumentar o risco, que terá 

que ser pago pelo custo de financia-

mento ou pela incapacidade de ala-

vancar capital. Portanto, é preciso que 

haja uma autorização legislativa para 

acautelar todos os aspectos que forem 

identificados. Até agora foram iden-

tificados os aspectos que preocupam 

os financiadores e que podem invia-

bilizar o processo. A questão do aces-

so à terra é uma delas.

As negociações estão lentas, já le-

vam dois anos. Há condições para 

que o Governo aprove os projectos 

da ENI e da Anadarko antes das 

eleições?

Os investidores precisam de ter a au-

torização legislativa para começarem 

a negociar o financiamento. Essas ne-

gociações levam 18 meses desde o seu 

início à sua conclusão. Quanto mais 

tempo perdermos, atrasamos o fecho 

financeiro, criando-se uma cascata de 

atrasos que podem comprometer as 

exportações em 2018. Outro aspecto 

a observar é a perspectiva do inves-

tidor, e o Estado é também investi-

dor, quanto ao início da produção. Se 

atrasarmos, perderemos um bilião de 

dólares anuais.

Esse valor tem a ver com o custo do 

investimento, que vai ser deduzido 

das receitas futuras?

Sim. Chamam o tempo do dinheiro. 

Ter dinheiro hoje e amanhã é dife-

rente. Se eu começo a ter as receitas 

em 2018 vale-me o que vale. Se eu 

começo a ter em 2019, estarei a pe-

nalizar o país.  

A partir de quando o país começa a 

perder em resultado de atrasos?

As vendas são feitas depois de se ter a 

decisão final do investimento. E esta 

decisão do investimento depende de 

dois aspectos. O primeiro é a segu-

rança de que a produção vai come-

çar no ano aprazado. Existem alguns 

acordos que permitiram identificar 

o potencial mercado. O consórcio é 

composto por produtores (ENI, Ana-

darko, ENH) cujo core business é a 

produção, mas também temos que ter 

em conta o interesse dos comprado-

res (o Japão, a China, a Tailândia e a 

Índia), que são grandes consumido-

res mas que têm de garantir os seus 

mercados. Por isso, todos querem se-

gurança no projecto, nomeadamente 

que o mesmo vai arrancar no período 

estabelecido.

Outro aspecto é ditado pelo mercado, 

que está em condições de absorver 

240 milhões de toneladas de gás por 

ano. Isto significa que qualquer con-

tribuição que for dada para o mer-

cado deve ser olhada sob o ponto de 

vista de concorrência. Temos que ver 

quanto gás o mercado ainda está em 

condições de absorver. Um atraso na 

entrada no mercado global pode fa-

zer com que tenhamos de nos limitar 

à produção das quantidades que o 

mercado nos permitir. Existem, neste 

momento no mundo, três focos que 

poderão garantir o equilíbrio ener-

gético. O grupo do leste de África 

(Moçambique, Tanzânia e Quénia); 

os Estados Unidos com o seu gás de 

xisto (que pode ser encontrado preso 

dentro de formações de xisto argilo-

so) e a Austrália. 

Os três projectos não devem entrar 

na mesma altura por causa do mer-

cado e da disponibilidade financeira. 

O mundo também não tem recursos 

financeiros infinitos e acredito que se 

está a concorrer, para os próximos, a 

não mais do que USD100 biliões dis-

poníveis para investimentos desta na-

tureza. Então nós, como país, temos 

que nos colocar como concorrentes 

num mercado global competitivo, e 

por isso, é necessária uma acção prag-

mática não só dos investidores como 

também do próprio Estado moçam-

bicano.

Quando é que se espera uma deci-

são final de investimento (DFC) 

por parte dos investidores?

A decisão final de investimento de-

pende dos investidores, mas eles 

precisam garantir os financiamentos, 

fechar todos os contratos de compra 

e venda de gás e os respectivos planos 

de desenvolvimento e só depois disto 

é que se submete ao Conselho de Mi-

nistros para a aprovação. Só depois 

dessa aprovação do Governo poderão 

fazer as suas DFC. Mas existem duas 

componentes, uma financeira, que vai 

dar a viabilidade económica do pro-

jecto, e outra técnica relacionada com 

as infra-estruturas.

Na perspectiva do investidor, quanto 

mais cedo se tomar a DFC melhor, 

pois o mercado passa a olhar para 

mim como um projecto e não como 

uma ideia apenas. Para o país, isso 

também é relevante pois, a partir daí, 

aumenta a nossa capacidade nego-

cial e permite mobilizar interesses e 

todo um conjunto de oportunidades 

de fornecimento de serviços, com um 

potencial enorme de subcontratações, 

geração de emprego e desenvolvi-

mento da agricultura, que será muito 

alavancada. 

Em que estágio está a questão da 

autorização legislativa?

A proposta foi apreciada pelo Con-

selho de Ministros e acredito que já 

tenha sido submetida à Assembleia 

da República para a sua discussão. 

Como é que olha para as divergên-

cias entre a Anadarko e a ENI em 

relação à unitização do poço que 

têm em comum?

A unitização é uma questão técnica. 

Não existe o aspecto físico. Sempre 

que dois corpos se estendem para 

além de áreas de concessão, as práti-

cas internacionais e a Lei de Petró-

leos prevêem a unitização. Os dois 

concessionários, tanto o da Área 1 

(Anadarko) assim como o da Área 4 

(ENI) têm interesse que haja unitiza-

ção sob pena dos aspectos económi-

cos serem colocados em causa. Existe 

também a questão da partilha de in-

fra-estruturas, que tem sido debatida 

de uma forma isolada.  E sobre isso já 

houve um acordo de unitização entre 

as duas partes, nomeadamente sobre 

como é que se produz o reservatório. 

Mas existe um  aspecto em discussão 

que é a forma de gestão do reservató-

rio para garantir que os dois mante-

nham as suas perspectivas económi-

cas. E, para casos desta natureza, o 

princípio de unitização exige que haja 

um único operador. E para que isto 

aconteça é preciso que o campo esteja 

em produção, daí que a celeridade do 

projecto é fundamental e a necessida-

de partilha de infra-estruturas.  

Isso já está acordado?

Sim.

Pode esclarecer a questão do inte-

resse da ENI em avançar com uma 

fábrica no alto mar?

A infra-estrutura de produção está 

prevista para Palma, que vai produzir 

cinco milhões de toneladas por cada 

uma das quatro unidades de liquefa-

ção. Duas unidades serão construí-

das pela Anadarko e duas pela ENI. 

Teremos uma capacidade instalada 

de 20 milhões de toneladas por ano 

com possibilidades de expansão de-

pendendo das condições de mercado 

e dos aspectos económicos.

Quanto tempo vai durar a produ-

ção, tratando-se de recursos esgo-

táveis? 

Os contratos prevêem uma produção 

ao longo de 25 anos. 

O que está previsto para o alto mar 

em termos de infra-estruturas? O 

Governo não vê com bons olhos a 

ideia de uma floating LNG...

Vamos olhar para o floating LNG 

como uma tecnologia alternativa...

Que no mundo ainda não existe, a 

primeira ainda está em construção... 

A Malásia já está em processo de uso. 

Tem pequenas unidades no alto mar.

E no caso de Moçambique... creio 

que a ENI pretende testar essa tec-

nologia...

Eu olhava de uma forma diferente. 

Eu costumo dizer que vamos olhar 

para o país, como ele quer se posicio-

nar na região e no mundo. Nós não 

podemos estar sempre a admirar os 

outros. A tecnologia tem de ser tes-

tada. Agora, a viabilidade económica 

do projecto é que vai determinar se se 

avança agora ou não. O que não pode 

acontecer é qualquer iniciativa colo-

car em causa o desenvolvimento do 

projecto on shore, em Palma.

Então esta ideia da ENI de uma flo-
ating LNG não vai passar?

Absolutamente não. Também ainda 

não temos uma proposta concreta 

apresentada ao Governo para analisar 

objectivamente. O que tem estado a 

acontecer são opções discutidas tec-

nicamente ao nível da ENI com os 

parceiros do consórcio, mas que ainda 

não foram apresentadas ao Governo.

O receio do Governo em relação à 

opção da ENI baseava-se no fac-

to de uma floating LNG ser menos 

geradora de emprego, de infra-

-estruturas,  de oportunidades de 

negócios e, em suma, de ligações 

empresariais com incorporação do 

conteúdo local, se compararmos 

com uma unidade em terra.

No início, a Anadarko e a ENI que-

riam avançar para o floating LNG 

porque é rápido (construiu, instalou 

e produziu), mas dissemos que tinha 

que se colocar em terra para permitir 

o desenvolvimento de infra-estrutu-

ras. O floating LNG, apesar de não 

ter sido aprovado, não foi totalmente 

afastado. Se se demonstrar que é eco-

nomicamente viável.

“Temos de ser pragmáticos e agressivos”

A recuperação dos custos do investimento por 
parte dos investidores vai reduzir o potencial 
de receita fiscal para Moçambique. 
A renda total do Governo neste projecto está 

entre os 50 e 60%. O governo é parte do negócio. Esta-

mos a falar de investimentos de USD5.0 biliões. Este 

valor podia até não ser recuperado se não se descobrisse 

nada. Então a concessão atribui direitos aos investidores 

e estes investem a risco e depois partilham a riqueza com 

o Estado. Então os 50 ou 60% a que me refiro é a renda 

que o Governo vai ter no projecto todo. A outra parte 

(40%) servirá para pagar os investimentos feitos incluin-

do os lucros a que os investidores têm direito.

Que capacidades temos para monitorar ou controlar 

esses custos de investimento e os custos operacionais?

A monitoria desse tipo de projecto coloca-se assim: se 

tiras água de um lado compensas de outro lado. É um 

projecto com vários intervenientes. A ENH é um dos 

investidores e nós temos a missão de monitorar o re-

servatório, garantirmos que a produção aconteça e, para 

cada dólar investido, temos que verificar o que está a ser 

realizado. E isso não é feito só pela ENH. Temos um 

Comité de Gestão (CG). Na Área 1, temos no CG a 

Mitsui, uma companhia japonesa. A ENH é olheira do 

Estado e somos investidores. Os financiadores e os com-

pradores também têm uma mão na monitoria.

Sei que há decisões que vão ser tomadas agora em re-

lação à Palma...

Em relação à Palma, o projecto do Plano de Ordena-

mento de 18 mil hectares vai ser sujeito ao debate nos 

próximos dias. A intenção inicial era reservar 25 mil 

hectares para desenvolvimento industrial e garantir que 

as outras áreas sejam também desenvolvidas de forma 

ordenada. O Plano de Ordenamento vai permitir iden-

tificar uma área industrial, de turismo, habitacional e de 

espaços verdes. Definiu-se um plano de infra-estrutura-

ção que permita a coabitação entre a indústria e os dife-

rentes sectores dinâmicos da economia do país.

Este plano implica novos reassentamentos?

Implica o ordenamento das pessoas. O reassentamento 

só é feito em situações extremas. Caso o Estudo do Im-

pacto Ambiental indique que o único sítio possível para 

desenvolver o projecto é aquele, isso vai obrigar à movi-

mentação das comunidades. Mas esse é um extremo e 

se  acontecer será tudo dentro das regras estabelecidas. 

Que problemas existem na componente terra?

O primeiro aspecto é acesso à terra. Os 25 mil hecta-

res devem ser geridos para permitir não só os projectos 

que a ENI e Anadarko vão desenvolver como os de ou-

tros interessados. Se a Statoil descobrisse gás iria usar o 

mesmo espaço para desenvolver a sua infra-estrutura. O 

mesmo aconteceria com a Petronas. A decisão do Go-

verno é a de não transmitir o DUAT aos operadores. 

Então, o conceito foi atribuir a uma empresa nacional 

e criar um mecanismo em que qualquer um possa ter 

acesso, mas sem tirar vantagem ao outro.

A ENH Logistics tem estado a formar parcerias sem 

lançar concursos públicos...

O que acontece é o seguinte: a Anadarko e a ENI são 

as operadoras. Elas devem lançar concursos para a aqui-

sição dos serviços que vão acontecer. A ENH não tem 

trabalhos adjudicados. Ela deve criar parcerias para con-

correr para algumas oportunidades.

Mas não devia ser por concurso público?

Há dois modelos: o primeiro é olhar para o nível inter-

nacional e ver quem são os bons. O modelo de parceria 

da ENH Logistics é estratégico e em qualquer consórcio 

vai se abrir a possibilidade de participação de empresas 

nacionais. Estamos agora a criar uma base de dados que 

consiste no cadastro de empresas. Neste momento, as 

parcerias que a ENH faz estão relacionadas com o know 

how que as empresas apresentam para o concurso, mas 

não têm projectos concretos adjudicados e vão concorrer 

para um daqueles serviços que são necessitados.

Quais são os actuais parceiros da ENH Logistics?

Neste momento, a ENH-Logistics não está sozinha. 

Para além da Base Logística de Pemba (parceria com a 

Orlean), existe também uma empresa Bonatti (italiana), 

com a qual criamos a sociedade ENH Logistics-Bonatti 

para a manutenção e outros serviços. Temos também 

outra parceria com a SubSea para a instalação de infra-

-estruturas submarinas (tubagem, etc).

A Anadarko já começou a procurar serviços para o ar-

ranque da fábrica de Palma. Mais de metade são ser-

viços que não temos em Moçambique. Como é que os 

moçambicanos podem agarrar as oportunidades?

Há muitos moçambicanos que se estão a movimentar. 

Os concursos lançados pela Anadarko são uma parte e 

isto ainda é o começo. Temos tido encontros regulares 

com prestadores de serviço dado que temos uma inicia-

tiva de se colocar uma incubadora em Pemba, em que 

os empresários estarão presentes, serão acompanhados, 

desde a elaboração até à execução, quando estiverem 

preparadas para concorrerem. 

“É necessária uma acção pragmática não só dos investidores como também do próprio Estado moçambicano para acelerar o projecto” -  Nelson Ocuana
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Contextualização 

No dia 12 de Junho de 2014, a SA em coordenação com as 8 Plata-
formas Distritais da Sociedade Civil da província de Maputo, reali-
zou no Auditório Municipal da Matola um debate público relativo 
ao Balanço dos 100 dias de governação dos Municípios da Matola, 
Boane, Manhiça e Namaacha. O debate tinha por objectivo avaliar 
os primeiros dias de governação autárquica e perspectivar os próxi-
mos anos do actual mandato, iniciado a 7 de Fevereiro de 2014. 
A ideia de avaliar os primeiros dias de Governação autárquica foi 
inspirada na máxima segundo a qual, 100 dias é tempo su cien-
te para se avaliar e prever resultados de uma determinada gover-
nação. Neste contexto, há reconhecimento de que embora não seja 
tempo su ciente para aí se concretizarem reformas estruturais, nes-
te período são dados os primeiros grandes passos ou sinais do que 
será o restante mandato. 

Do ponto de vista legal, a actividade realizada enquadra-se na lei 
7/2012, de 8 de Fevereiro, que promove a participação directa do 
cidadão, de forma individual ou colectiva, podendo supervisionar a 
Administração Pública através da consulta ou participação em au-
diência pública, elaboração de relatórios e estudos independentes, 
exercício do direito de petição ou representação, denúncia de irre-
gularidades, etc. 
De acordo com os Termos de Referência iniciais elaborados, a activi-
dade deveria ser realizada simultaneamente nos quatro municípios 
da Província de Maputo, envolvendo os seguintes actores: Presiden-
tes dos Conselhos Municipais; Munícipes; Vendedores dos merca-
dos; Transportadores; Partidos políticos representados nas Assem-
bleias Municipais; Organizações da Sociedade Civil; Plataformas 
Distritais; Imprensa e a Sociedade no geral.
Contudo, dada a indisponibilidade dos edis de participarem nos re-
feridos eventos para apresentarem o seu desempenho, alegadamen-
te por motivo de coincidência de agenda ou remissão do processo 
de prestação de contas à Assembleia Municipal, houve alteração da 
abordagem dos Termos de Referência, decidindo-se pela realização 
de único debate, mais orientado para o balanço da governação pela 
sociedade civil, envolvendo as Plataformas Distritais das organiza-
ções da Sociedade Civil, Vendedores dos mercados, Associações de 
transportadores dos 4 Municípios e a Imprensa.
Neste quadro previu-se que após o evento, seria produzida e sub-
metida aos órgãos municipais uma síntese que ilustra a percepção 
dos munícipes em relação à governação local. É neste âmbito que 
foi produzido o presente documento, subdividindo-se nas seguintes 
secções: 
(i) Avaliação da prestação de serviços nos 100 dias de governação 
autárquica; (ii) Análise da implementação dos mecanismos de parti-
cipação activa dos munícipes durante os 100 dias do mandato; e (iii) 
Recomendações.
Em termos numéricos estiveram presentes 74 pessoas (39 mulheres 
e 35 homens), Membros das Plataformas distritais, das associações 
dos transportadores semicolectivos e das associações de vendedo-
res dos mercados municipais.

Resultados colhidos no encontro
Avaliação da prestação de serviços nos 100 dias de governação au-
tárquica
De acordo com a exposição dos participantes, do ponto de vista da 
prestação dos serviços veri ca-se o seguinte nos 100 dias:

 É complicado avaliar o desempenho dos municípios sem 
possuir o plano de governação que está a ser implementado. 

 É verdade que há algumas obras que estão a ser realizadas 
nos municípios, mas ca difícil para o cidadão/munícipe distinguir 
se são da responsabilidade do Conselho Municipal ou do Governo 
do distrito, pois há dé ce de informação. Este facto também di cul-
ta a realização de qualquer exercício de monitoria pela sociedade 
civil.
A apresentação da avaliação dos serviços é apresentada por muni-
cípios.

      No que diz respeito a avaliação dos serviços prestados neste município 
foi exposto o seguinte:

 A qualidade de energia fornecida é fraca.
 avia problemas no processo de demarcação de terreno, mas actual-

mente a situação tende a ser ultrapassada.
 á falta de transporte para cobrir as rotas internas.
 No nal do mandato passado, o conselho municipal levou a cabo uma 

campanha de remoção de plantas espinhosas que serviam de vedação, 
uma situação que deixou os munícipes agastados. Esta decisão foi anu-
lada pelo novo edil.

 Município de Namaacha

No que diz respeito a este município, foram apresentadas as seguintes 
questões:

 Os vendedores do mercado estão a perder clientes a cada dia que passa, 
porque grande parte dos clientes são cidadãos de origem Suazi. O Con-
selho municipal cobra taxa aos compradores estrangeiros.

 A postura camarária está sendo ferida pelos estudantes da Escola Se-
cundária, devido à falta de sanitários na escola, o que leva os estudantes 
a satisfazerem as suas necessidades biológicas nas acácias.

 Com objectivo de se encontrar uma solução para resolver o problema 
da falta de água, o Conselho Municipal em parceria com autoridades 
da Suazilândia está a erguer uma barragem do lado moçambicano que 
abastecerá os dois lados da fronteira, o que é apreciável.

Boane

Relativamente ao Município de Boane, referiu-se que:
 Com a introdução do Governo municipal, os problemas de recolha de 

lixo, fornecimento de água e de energia tendem a melhorar. 

Matola

Quanto ao município da Matola, as questões apresentadas foram as se-
guintes:

 A gestão dos resíduos sólidos e águas negras estagnadas ainda é um 
problema.

 O município pressiona os vendedores ambulantes para venderem no 
mercado, mas o mesmo não tem bancas su cientes para acolher a todos, 
facto que tem levado as pessoas a venderem na estrada, apesar de cor-
rerem o risco de serem atropeladas.

 No mercado dos Santos, na cidade da Matola, quando chove o mercado 
ca alagado. O município prometeu que iria identi car um espaço novo 

para mudar o mercado mas até ao momento nada se fez.
 A estrada que passa pela fábrica da Coca-Cola intransitável quando 

chove.
 No posto administrativo de Infulene, muitas vias de acesso encontram-

-se num estado avançado de degradação.
Análise da implementação dos mecanismos de participação activa dos 
munícipes durante os 100 dias do mandato

Relativamente à implementação de uma governação participativa, foram 
expostos os seguintes pontos de vista sobre os 100 dias de governação au-
tárquica: 

 Na campanha para as eleições, o Presidente do Município da Matola 
prometeu realizar uma governação participativa, facto que foi concre-
tizado com a criação de uma área de vereação que atende assuntos da 
sociedade civil. 

 A participação da Sociedade Civil nos processos de governação não tem 
sido facilitada, devido à vários factores, dentre os quais destacam-se 
o acesso de citário aos programas de governação por parte desta, e a 
ausência dos dirigentes dos municípios nos debates organizados pela 
Sociedade Civil, com vista a colher as preocupações dos munícipes.

 á uma tendência dos representantes municipais distanciarem-se dos 
eleitores. A não participação dos presidentes dos conselhos municipais 
no debate dos 100 dias demonstra este distanciamento. 

SOCIEDADE ABERTA : Academia Comunidade Acção

Síntese
Debate de Balanço dos 100 dias de governação nos Municípios de Manhiça, Matola, 

Namaacha e Boane
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INSTITUTO MÉDIO DE 
INFORMÁTICA E GESTÃO 

(IMIG)

Anúncio

-
al com sede na Zambézia, Município de Gu-
rué, informa que tem inscrições abertas de 
01 de Maio a 31 de Julho para os seguintes 
cursos médios: Administração Pública; Téc-

Programação de Sistemas, cujas aulas ini-
ciam no dia 04 de Agosto de 2014.

Duração dos cursos: Ingressos com 12ª - 1,5 
anos;
Ingressos com 10ª - 2,5 anos.

O IMIG dispões de um Lar estudantil onde é 
garantido alojamento, alimentação, trans-
porte e assistência médica e medicamen-
tosa.

Para informações adicionais podem 
contactar pelos números  823318380; 
842349210; 824565510; 847841346; 

24910548

 Os governos locais não envolvem a Sociedade Civil nos debates so-
bre o desenvolvimento local. 

 No mercado informal de Namaacha o Conselho Municipal mandou 
destruir as barracas sem informar à comunidade. 

 á falta de informação aos munícipes sobre os gastos públicos reali-
zados pelos governos municipais.

 Os governantes têm noção de que a sociedade civil é oposição, em 
vez de considerá-la sua maior parceira.

 Levantou-se a questão sobre a existência ou não de um dispositivo 
legal que obrigue ao governante a se fazer presente em encontros da 
sociedade civil com vista à prestação de contas. Este facto preocu-
pa a sociedade civil porque embora esta tenha lugar na assembleia 
municipal, nela não tem direito à palavra nem ao voto. Agudiza-se 
ainda o facto quando a sociedade civil não tem acesso aos convites 
para as sessões da assembleia.

 á  a necessidade de explicação da razão de os vendedores dos 
mercados terem que solicitar autorização do Município para parti-
ciparem no debate. Até que ponto isto não fere com o quadro legal 
democrático?

Recomendações

As recomendações feitas pelos participantes incidiram sobre aspectos 
ligados à prestação de serviços e à governação participativa, envolven-
do o Conselho Municipal e a Sociedade Civil, conforme abaixo se ex-
põe. 

Governação participativa 

Municípios 

 Divulgar os programas de governação municipal.
 Aumentar a cooperação com as organizações da sociedade civil e com os 

munícipes no geral;
 Promover outras formas de governação, que incluam os mecanismos par-

ticipativos previstos na lei 7/2012, de 08 de Fevereiro.

Sociedade civil
 

 Divulgar os instrumentos legais que fazem menção aos mecanismos de 
participação da Sociedade Civil no processo de governação municipal. 

Prestação de serviços (acções imediatas)

 Construir um novo mercado, pois o mercado dos Santos não tem condição 
sanitária condigna (ex. o mercado não tem água).

 Rever a localização das praças Municipais, porque muitas delas estão lo-
calizadas ao longo da estrada nacional. 

Os signatários,
Sociedade Aberta, plataforma Distrital da Sociedade Civil da Matola, Pla-
taforma Distrital da Sociedade civil de Matutuine, Plataforma Distrital da 
Sociedade Civil de Boane, Plataforma Distrital da Sociedade Civil de Namaa-
cha, Plataforma Distrital da sociedade Civil de Magude, Plataforma Distrital 
da Sociedade Civil de Moamba, Plataforma Distrital da Sociedade Civil de 
Marracuene, Plataforma Distrital da Sociedade Civil da Manhiça. 

Sociedade Aberta 

A Sociedade Aberta (SA) é uma Organização de Sociedade Civil moçambicana, que se de-

dica à pesquisa e promoção de modelos de desenvolvimento local, com grande enfoque para 

as áreas de Governação Local e renda comunitária.

Contactos: Av. Kofi Annan Bairro da Matola B, Nº50, Matola 700, Cel 826437391, Tel: 

21.783.405, Fax: 21783134,

www.sociedade-aberta.org ,s_aberta@yahoo.com.br e s_aberta@tdm.com

Parceiros:

Sociedade Aberta
Matola, aos 27 de Junho de 2014
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CartoonEDITORIAL

Na semana passada, não 

no século passado nem 

no milénio passado, o 

mundo moderno assistiu 

a uma coisa estranha: um homem 

que decidiu declarar-se Califa, ou 

seja, descendente de Maomé, lí-

der espiritual e político de todos 

os muçulmanos. Uma coisa tão 

estranha quanto um de nós de-

cidir pôr uma coroa de louros na 

cabeça e declarar-se César.

Vamos recuar cem anos até um 

conflito que temos revisitado 

aqui muito, a I Guerra Mundial. 

Em 1914, por esta altura, havia 

ainda um califa e três césares. Os 

três césares eram o imperador da 

Rússia — cujo título não era Czar 

por acaso, mas precisamente por 

vir do romano Cæsar —, o impe-

rador da Áustria e o rei da Prússia 

e imperador da Alemanha, ambos 

com o título de Kaiser pela mes-

ma razão. O Califa era Mehmed 

V, Sua Majestade Imperial e Sul-

tão do Império Otomano.

Dos quatro, o Califa era o que es-

tava em posição mais periclitante. 

O Império Otomano perdia ter-

reno desde o século XVIII, para 

Napoleão, para os britânicos, até 

para gregos e italianos — agu-

çando a cobiça dos seus vizinhos 

pelo que restava, que era muito. A 

Rússia queria chegar a Constan-

Por Rui Tavares*

tinopla, os alemães construíam 

um caminho de ferro para chegar 

a Bagdad, os ingleses aliavam-

-se à revolta dos árabes nos lu-

gares santos de Meca e Medina, 

os franceses arvoravam-se em 

protetores dos cristãos no Líba-

no e na Síria, os austríacos que-

riam firmar o seu poder sobre o 

condomínio que partilhavam na 

Bósnia-Herzegovina. E foi aí 

que, como é sabido, um tiro dis-

parado numa manhã de Sarajevo 

pôs todo este mundo em desequi-

líbrio, lançando-o na Iª Guerra 

Mundial.

Passado poucos anos não havia 

czar, kaisers ou califa. O que é 

impressionante, se pensarmos que 

aqueles quatro homens reinavam 

sobre mais de metade da Europa 

e quase todo o Médio Oriente. 

O sultão Mehmed V morreu em 

julho de 1918, quando a guerra 

já estava quase no fim, não che-

gando assim a ver o fim do seu 

império multissecular. O seu ir-

mão, Mehmed VI, foi o último 

Califa. Cada nacionalidade do 

império foi para o seu lado e os 

próprios turcos tiveram um país 

para si, mas Mustafa Kemal, o 

Atatürk ou “pai dos turcos”, quis 

uma república. Esta foi fundada 

em 1923, e o califado foi abolido 

em 1924.

Esta história ainda vive. A In-

glaterra e a França tiveram o que 

quiseram. A Inglaterra pegou em 

três províncias otomanas — uma 

curda, uma sunita e a outra xíita 

— e fez delas o Iraque. A França 

teve para si a Síria. E apesar da 

artificialidade disto, as fronteiras 

aguentaram relativamente bem 

nas suas versões monárquicas ou 

republicanas, “socialistas” ou pan-

-árabes, muçulmanas ou multi-

-confessionais. As “nações”, ainda 

que pseudo-nações, passaram a 

ser o elemento de base da política. 

Mesmo Osama Bin Laden, que 

preconizava o restabelecimento 

do califado, começara por ser um 

“patriota” saudita e nunca se auto-

-proclamou Califa. Só agora, sob 

a forma do Exército Islâmico do 

Iraque e do Levante (ISIS) apare-

ceu quem se dispõe a fazer tábua-

-rasa de tudo isto, restaurando o 

Califado. O futuro dirá se conse-

gue fazer da religião a nova cola 

política entre os muçulmanos da 

região (o meu palpite é que irá 

fragmentá-los mais ainda).

Uma coisa é certa: parafraseando 

Churchill, aquela manhã em Sa-

rajevo produziu mais história do 

que nós somos capazes de consu-

mir. 

*Historiador e colunista do
 publico.pt

Não há momento mais propício para que a liberdade de expres-
são se sinta gravemente ameaçada do que quando a legitimi-
dade de regimes se torna questionável, levando os cidadãos a 
procurarem canais cada vez mais eficazes e alternativos para 

melhor se informarem.
A primeira vítima de qualquer regime fascista (ou com tendências a 
isso) é a liberdade de expressão. Nestas condições, as primeiras perse-
guições são contra os profissionais da comunicação social, porque são 
estes, que através do seu trabalho, permitem aos cidadãos terem acesso 
à verdade sobre a situação que os rodeia. A seguir vêm os advogados e 
os juízes, antes do assalto final ao Prelado.
Nas versões menos severas do fascismo ou de tendência ao fascismo, a 
afronta à liberdade de expressão manifesta-se no selectivismo ao co-
mentário, como por exemplo, através do surgimento de gabinetes obs-
curos, que longe das redacções se encarregam de determinar quem deve 
ou não ser ouvido através dos meios de comunicação social.
Na forma mais brutal do autoritarismo, os jornalistas são mortos ou 
presos e julgados com base em acusações forjadas e sem qualquer nexo 
para uma sociedade democrática. Jornais e estações de rádio ou de te-
levisão são mandados encerrar ou alvos de ataques violentos por assal-
tantes desconhecidos, a quem as autoridades policiais não se dão ao 
trabalho de perseguir ou investigar. 
O recente julgamento e condenação a sete anos de prisão contra três 
jornalistas da cadeia internacional de televisão Al Jazeera,  baseada no 
Qatar, por um tribunal do Egipto, enquadra-se perfeitamente na situa-
ção de um emergente regime ditatorial, vítima da sua própria paranoia 
perante a verdade.
O julgamento em si foi um grave insulto ao próprio conceito de justi-
ça. Os três jornalistas, Bahen Mohammed, Mohamed Fahmy e Peter 
Greste, foram detidos depois do golpe militar de Julho do ano passado, 
que derrubou o governo legitimamente eleito do Presidente Moham-
med Morsi. A acusação contra eles foi de terem pautado por uma co-
bertura parcial dos acontecimentos políticos naquele país. 
A ironia é que sobre o Médio Oriente, a Al Jazeera foi sempre vis-
ta como uma autoridade informativa, oferecendo ao seu público uma 
versão equilibrada e relativamente melhor informada sobre os aconte-
cimentos naquela região. 
E é precisamente devido à sua cobertura dos acontecimentos que ante-
cederam ao golpe militar no Egipto que os três jornalistas foram con-
denados.
Sob liderança de Morsi, a Irmandade Muçulmana havia ganho as pri-
meiras eleições democráticas no Egipto após o derrube do regime do 
antigo Presidente Hosni Mubarak, na sequência da chamada Primave-
ra Árabe. Era, por isso, um movimento legal e com legitimidade para 
assumir e exercer o poder.
Mas porque a junta militar de Abdel Fattah al-Sisi tornou a Irmanda-
de Muçulmana ilegal, considerando-a de uma organização terrorista, 
os três jornalistas tiveram que ser considerados como promotores do 
terrorismo. 
Presume-se que do ponto de vista da nova junta militar, os três jorna-
listas deveriam ter se abstido de dar uma cobertura jornalística isenta 
e objectiva às actividades de um governo que se encontrava em fun-
ções como resultado da sua eleição pelo povo. Nada poderia ser tão 
patentemente absurdo do ponto de vista da justiça natural; condenar 
jornalistas, simplesmente por estarem a exercer as suas obrigações pro-
fissionais.
Portanto, não é que os três jornalistas tenham sido promotores do ter-
rorismo, pois para isso aplicar-se-iam os princípios do Direito Interna-
cional  sobre o combate ao terrorismo. O facto é que com o seu traba-
lho, dizendo, mostrando e interpretando para o mundo exactamente o 
que estava a acontecer no Egipto, incluindo a apresentação de pontos 
de vista de funcionários de um governo legítimo, os três jornalistas ti-
veram o mérito de conseguir expor a falsidade e opacidade dos argu-
mentos que os militares usaram para justificar o derrube do governo de 
Morsi. Tendo, por isso, se transformado em traidores.
Neste caso, os traidores não são aqueles que com as suas acções nefas-
tas lesam os interesses supremos da nação. São os que ousam dizer a 
verdade que, apesar de ser verdade, provoca ruídos nos tímpanos dos 
homens que ainda lutam por transformar a ditadura num modelo de 
vida perfeitamente normal. 

Um modelo de vida 
perfeitamente normal
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Despertei com a voz 

e o chamamento de 

Muedin, amplificada 

por mil megawatts a 

partir do espaço de um mina-

rete na mesquita mais próxi-

ma da minha casa que se situa 

a quatro ou cinco quilómetros.

Então tive a certeza de que 

eram quatro horas da manhã 

e que não valeria a pena tentar 

cair no sono outra vez.

Seria um esforço inútil por-

que daí a pouco se ouviriam 

ruídos contínuos dos chapas a 

caminho dos sete destinos que 

a cidade lhes oferece para idas 

e voltas, transportando passa-

geiros já stressados àquela hora 

pelos sonhos interrompidos a 

meio e o acabrunhamento dos 

pesadelos e a ansiedade mal 

reprimida da interna incerteza 

de não saber se o dia seria de 

sucesso ou de mais uma desi-

lusão frente aos fardos abertos 

de calamidade no mercado 

informal de Xipamanine, nos 

caminhos sinuosos dos filhos 

A nossa viagem 
para escola e das barrigas cheias de 

ar dos netos a quem deixou ainda 

no sono profundo e entre cortados 

por cima do monte de cobertores 

esfiapados a proteger a esteira.

Dei comigo a virar-me automa-

ticamente, quando o alarme de 

um qualquer carro estacionado no 

passeio defronte do meu quarto 

começou a tocar estridente e con-

tinuamente. Às cinco horas tocou 

o alarme no meu telemóvel, mas já 

não era necessário porque eu estava 

totalmente desperto embora sem 

muita vontade de enfrentar o dia.

Ouvi pela última vez o latido pro-

longado e quase agoniante dos cães 

do meu vizinho que todas as ma-

nhãs me diziam adeus a caminho 

do canil onde passariam o dia de-

pois de uma noite de vigília.

Por volta das seis e meia, foi a vez 

do ruído do fluido trânsito feito 

por dezenas de carros em fila in-

diana a caminho da baixa ou do 

museu, de Laulane ou Marracuene.

Sabia que no escritório em vez 

de repouso seria bombardeado ao 

longo de todo o dia pelos gritos 

continuados dos comentadores 

de televisão a falar do mundial 

do futebol no Brasil a repetir 

jogadas, onde os atletas estão 

continuamente a cair, as defe-

sas aparatosas, os dribles dos 

craques, o delírio colectivo das 

claques e as lágrimas sem freio.

Isto continuaria à noite com os 

gritos que se ergueriam pelos 

ares a festejar os golos.

De entre meio estavam os si-

nais de toque dos telemóveis 

que me rodeiam as dezenas ao 

longo de todo o dia em todos 

os lugares, em todas as circuns-

tâncias por toda a eternidade.

É este o ritmo da minha vida.

Eu, homem moderno, detentor 

e dominador das tecnologias 

de ponta, supostas a facilitar-

-me a vida quando afinal só 

me azucrinam e amolecem os 

neurónios.

É um suicídio lento.

O que me consola é que sei 

que não estou sozinho nesta 

viagem.            

Pronto-a-pensar
383

Logo a seguir à crise financei-

ra global de 2008, o sucesso 

dos decisores políticos em 

evitar que a Grande Reces-

são se transformasse numa Gran-

de Depressão II, permitiu manter 

sob controlo as exigências de me-

didas proteccionistas e isolacionis-

tas.

Mas agora eis que a reacção contra 

a globalização - e a maior liberda-

de de circulação de bens, serviços, 

capital, trabalho e tecnologia - 

chegou.

Este novo nacionalismo assume 

diferentes formas económicas: 

barreiras alfandegárias, protecção 

de activos, reacção contra o inves-

timento directo estrangeiro (IDE), 

políticas favorecendo as empresas 

e trabalhadores domésticos, medi-

das anti-imigração, capitalismo de 

Estado e nacionalismo em matéria 

de recursos. Na esfera política, os 

partidos populistas, anti-globali-

zação, anti-imigração e, nalguns 

casos, claramente racistas e anti-

-semitas, estão em ascensão.

Estas forças têm em comum o 

facto de abominarem a sopa de le-

tras das instituições da governação 

supranacional - a União Europeia, 

as Nações Unidas, a Organização 

Mundial do Comércio, o Fundo 

Monetário Internacional, entre 

outras - que a globalização exige. 

Mesmo a Internet, a incarnação 

suprema da globalização nas duas 

últimas décadas, está em risco de 

ser balcanizada, à medida que 

países mais autoritários - como a 

China, o Irão, a Turquia e a Rússia 

- procuram restringir o acesso às 

redes sociais e reprimir a liberdade 

de expressão.

As principais causas destas ten-

dências são claras. A anémica 

retoma económica deu oportu-

nidade aos partidos populistas, 

que promovem políticas protec-

cionistas, para culpar o comércio 

externo e os trabalhadores estran-

geiros pelo prolongado mal-estar. 

Acrescente-se a isso o aumento 

da desigualdade de rendimentos 

e a riqueza na maioria dos países, 

e não é de admirar que se tenha 

generalizado a percepção de que 

se trata de uma economia que 

apenas beneficia elites e distorce 

o sistema político. Actualmen-

te, tanto as economias avançadas 

(como os Estados Unidos, onde o 

financiamento ilimitado das auto-

ridades democraticamente eleitas 

por parte de interesses empresa-

riais financeiramente poderosos é 

uma simples corrupção legalizada) 

como nos mercados emergentes 

(onde os oligarcas frequentemente 

dominam a economia e o sistema 

político) parecem estar ao serviço 

de apenas alguns.

Em contrapartida, para muitos, 

apenas houve uma estagnação 

secular, com menos emprego e sa-

lários estagnados. A insegurança 

económica que daí decorre para 

as classes média e trabalhadora é 

mais aguda na Europa e na Zona 

Euro, onde os partidos populistas 

- sobretudo da extrema direita - 

em muitos países tiveram melho-

res resultados que as forças cen-

trais nas eleições de Maio para o 

Parlamento Europeu. Tal como na 

década de 1930, quando a Grande 

Depressão fez ascender governos 

autoritários em Itália, Alemanha 

e Espanha, uma tendência similar 

pode estar agora a delinear-se.

Se o crescimento dos empregos e 

o aumento dos rendimentos não 

registarem melhorias em breve, 

os partidos populistas poderão 

ficar mais próximos do poder, a 

nível nacional, na Europa, com os 

sentimentos anti-UE a poderem 

paralisar o processo da integração 

económica e política na Europa. 

Pior ainda, a Zona Euro poderá 

ficar de novo em risco: alguns pa-

íses (o Reino Unido) poderão sair 

da União Europeia; outros (Espa-

nha, Bélgica e, de novo, o Reino 

Unido) poderão acabar por se des-

membrar.

Mesmo nos EUA, a insegurança 

económica de uma vasta subclasse 

de brancos que se sentem ameaça-

dos pela imigração e pelo comér-

cio internacional pode observar-se 

na crescente influência das facções 

de extrema direita e do Tea Par-

ty do Partido Republicano. Estes 

grupos caracterizam-se pelo nati-

vismo económico, as inclinações 

anti-imigração e proteccionistas, 

fanatismo religioso e isolacionis-

mo geopolítico.

Uma variante desta dinâmica 

pode ser observada na Rússia e 

em muitas regiões da Europa de 

Leste e da Ásia Central, onde a 

queda do Muro de Berlim esteve 

longe de dar lugar à democracia, 

liberalização económica e rápido 

crescimento da produção. Em vez 

disso, os regimes nacionalistas e 

autoritários têm estado no poder 

durante a maior parte dos últimos 

25 anos, promovendo modelos 

de crescimento do capitalismo de 

Estado que apenas asseguram um 

desempenho económico medíocre. 

Neste contexto, a desestabilização 

da Ucrânia por parte do presiden-

te russo, Vladimir Putin, vai de par 

com o seu sonho de liderar uma 

“União Eurasiática” - um esforço 

mal disfarçado de recrear a antiga 

União Soviética.

Na Ásia, o nacionalismo também 

está a renascer. Os novos líderes 

na China, Japão, Coreia do Sul, e 

agora na Índia, são nacionalistas 

políticos em regiões onde as dis-

putas territoriais continuam a ser 

sérias e onde os longínquos ran-

cores do passado se fazem sentir 

com mais evidência. Estes líde-

res - bem como os da Tailândia, 

Malásia e Indonésia, que estão a 

caminhar numa direcção naciona-

lista muito semelhante - terão de 

lidar com importantes desafios em 

matéria de reforma estrutural se 

quiserem revitalizar o crescimento 

económico, actualmente em desa-

celeração, e, no caso dos mercados 

emergentes - evitar a ratoeira dos 

rendimentos médios. O fracas-

so económico poderá intensificar 

ainda mais as tendências naciona-

listas e xenófobas - e até mesmo 

desencadear um conflito militar.

Enquanto isso, o Médio Orien-

O 
pensamento do dia-a-

-dia opera de três ma-

neiras:

1.  Irremedialismo es-

pontâneo  -  emprego selectivo 

de estereótipos, de clichés, de 

julgamentos à maneira de todo-

-o-mundo, de ditos costumeiros, 

do tipo “não vale a pena”, “a gen-

te é assim”,  “não há fumo sem 

fogo”;

2. Imputação por bodes expiató-

rios – atribuição a certos grupos 

sociais de propriedades malignas. 

Em situações de desemprego, 

por exemplo, os estrangeiros são 

considerados usurpadores abusi-

vos do bem-estar local: “São es-

ses dos Grandes Lagos que nos 

roubam o emprego” (regra bási-

ca: causas que nos satisfazem são 

mais importantes do que razões 

lógicas);

3. Primado da conclusão - a con-

clusão existe preestabelecida, à 

partida, é a hora plena da emoção 

e não da razão. Exemplos:  “Os 

nortenhos são atrasados”,  “os 

jornalistas de certos jornais só 

escrevem mentiras”, etc. Não há 

um pensamento de análise lógica 

mas de julgamento peremptório. 

te continua a ser uma região em 

atraso. A Primavera Árabe - espo-

letada pelo crescimento lento, pelo 

elevado desemprego jovem e pelo 

desespero económico generaliza-

do - deu lugar a um longo Inver-

no no Egipto e na Líbia, onde as 

alternativas são um retorno a uma 

mão de ferro autoritária e ao caos 

político. Na Síria e no Iémen, há 

guerra civil; o Líbano e o Iraque 

poderão confrontar-se com um 

destino semelhante; o Irão é ins-

tável e perigoso para outros; e o 

Afeganistão e o Paquistão pare-

cem cada vez mais estados falha-

dos.

Em todos estes casos, o fracas-

so económico e a inexistência de 

oportunidades e esperança para 

os pobres e para os jovens estão a 

alimentar o extremismo político e 

religioso, ressentimentos em rela-

ção ao Ocidente e, nalguns casos, 

um terrorismo assumido.

Na década de 30, a incapacidade 

para evitar a Grande Depressão 

reforçou os regimes autoritários 

na Europa e na Ásia, acabando 

por conduzir à Segunda Guer-

ra Mundial. Desta vez, os danos 

provocados pela Grande Recessão 

confrontam as economias mais 

avançadas com a estagnação secu-

lar e criam significativos desafios 

em matéria de crescimento estru-

tural nos mercados emergentes.

Este é o terreno ideal para que o 

nacionalismo económico e políti-

co ganhe raízes e floresça. A actu-

al reacção negativa face às trocas 

comerciais e à globalização deve 

ser encarada no contexto daquilo 

- como bem sabemos pela experi-

ência - que poderá vir a seguir.

*É presidente da Roubini Global 

Economics e professor na Stern 

School of Business da Universi-

dade de Nova Iorque.

Por Nouriel Roubini* 

A grande reacção negativa
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

Muito mau

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Esperava-se que no final da reunião 

do Conselho de Estado (C.E) os 

comentários e as conversas de 

qualquer moçambicano se orien-

tassem para a questão do fim do conflito 

político-militar (ou guerra como alguns já 

chamam). Porém, nada disso aconteceu. 

Comentários e conversas dos amantes da 

paz e concórdia foram no sentido de re-

provar claramente a detenção ocorrida no 

final desse mesmo C.E.

Ora, se alguém perguntar o que foi trata-

do nesse fórum terá como resposta, com 

99% de certeza, a retirada de imunidade a 

um dos seus membros, o cidadão António 

Pedro Muchanga, com o idolatrado ob-

jectivo de detê-lo. É este aspecto que está 

na boca dos cidadãos, independentemen-

 Os arquitectos do espectáculo
te das razões: uns a reprovarem esta forma 

de exercer o poder num “Estado de Direito” 

e, outros, a vangloriarem-se com a pseudo-

-vitória para “chefe ver”.

Que benefícios nos traz a detenção em causa? 

O que é que ganhamos com isso? Há vozes 

preocupadas com o provável agravamento do 

conflito político-militar numa altura em que 

caminhamos para o “Outubro eleitoral”. A 

intenção política desta detenção poderá, por 

hipótese, pôr a Renamo a reagir para depois 

culpabilizá-la pela “situação” e, assim, atingir-

-se o objectivo-mor que é o de criar condi-

ções para que as eleições não tenham lugar 

em Moçambique. Espero que nada disso 

aconteça. Outras vozes julgam não ter sido 

uma atitude ponderada por parte de quem 

com a detenção conseguiu satisfazer as suas 

vontades ou o seu ego. É que esta não é altura 

de atiçar o conflito. Talvez seja o momento de 

definirmos até onde cada moçambicano pode 

e deve expressar-se “livremente” para não ser 

apanhado na rede do rotulado “incitamen-

to à violência”. A quem cabe a liberdade de 

discursar incendiariamente e quem pode ser 

fustigado ou não por esta prática? 

Fala-se de entendimento entre os moçam-

bicanos, de paz, de reconciliação, de inclusão 

social, de democracia, de respeito à Consti-

tuição da República, da necessidade de todos 

nos envolvermos no desenvolvimento do 

país, de todos percebermos que Moçambique 

pertence aos moçambicanos, fala-se… Mas, 

o fosso, entre o que se propala na imprensa 

ou nas reuniões públicas e o que realmente 

se pratica, é assustadoramente enorme. Há 

ainda muita fúria camuflada no sorriso dos 

que dialogam, muito sentido de exclusão, 

muito olhar sinistro moendo o outro como 
inimigo onde o adversário político exis-
te por conveniência, há muita vontade de 
puxar para si a razão eliminando o “outro”, 
há, sim, bastante necessidade de não ser-
mos interrompidos no nosso interminável 
banquete financeiro.

Cá entre nós: que decisão apropriada foi to-
mada para se poder compreender as razões 
que levaram (ao ex-membro do Conselho de 
Estado e porta-voz do Presidente da Rena-
mo) ao dito “incitamento à violência”? Quem 
realmente incita a violência? Quando as 

pombas levantam o voo parece que batem, 

aliás, batem palmas elogiando a paz. Quando 

não o fazem, questionam.

Goste-se ou não do cidadão António Muchanga, 

e eu não gosto, na minha opinião, a sua recente 

detenção, nas condições em que foi realizada, é 

moral, jurídica e politicamente indefensável.

Em termos morais, é extremamente chocante que se con-

vide alguém para nossa casa e, à saída, mandar prender 

esse alguém. 

Em termos jurídicos há muito a dizer: Em primeiro lugar, 

segundo determinou há algum tempo o Conselho Cons-

titucional, nenhum cidadão pode ser detido, fora da situ-

ação de flagrante delito, sem mandado judicial. Ora, ao 

que parece, tal mandado não existiu e não consta que o 

detido tenha sido capturado em flagrante delito. Depois é 

extremamente discutível se o que aconteceu na reunião do 

Conselho de Estado foi uma clara deliberação de retirar 

a Muchanga a sua imunidade. Creio que isso só poderia 

ter sido feito através de uma votação formal, o que não 

aconteceu. E, mesmo que tivesse acontecido, tenho dúvi-

das de que tal medida tivesse efeitos retroactivos. Isto é, 

que permitisse punir actos executados antes da retirada da 

imunidade.

Curiosa “coincidência” é o Dr. Augusto Paulino ter pedido 

a sua demissão de PGR neste momento...

Em termos políticos creio que o que aconteceu foi um de-

sastre. Ao proceder à detenção de Muchanga, o regime 

mostrou o que gostaria de fazer caso Afonso Dhlakama 

saísse do lugar incerto onde está. Se se manda prender o 

porta-voz de Dhlakama, o que é que se tenciona fazer ao 

próprio?

A partir daqui, qualquer discurso do Poder dizendo que 

quer a Paz e o diálogo cai no total absurdo. Como caiu, o 

ano passado, com a ocupação de Satunjira.

Tudo isto me faz acreditar que este executivo quer uma 

vitória militar e está frustrado porque não a consegue.

E isso é péssimo para o país.

Produzir ‘é fácil’. O que é difícil é produzir em quantida-

de e com qualidade, mas a baixo custo. É aqui onde reside 

o jogo do comércio internacional. É aqui onde aparece 

a palavra mágica chamada produtividade. As empresas 

que forem capazes de jogar este jogo com a necessária 

inteligência têm o seu presente e futuro garantido. As 

empresas que tiverem no seu dicionário o termo pro-

dutividade têm tudo para prosperar. Quanto maior for 

o número de empresas que falam o ‘produtividês’, maior 

é o potencial do país de origem dos bens crescer e gerar 

riqueza. Os manuais da ciência económica chamam aos 

bens produzidos de produção. Para produzir esses bens, 

utilizamos pessoas, máquinas, materiais, tempo, etc. a 

que chamamos de factores de produção. A relação que 

se estabelece entre a produção e os factores de produção 

é designada por produtividade. Mas que tipo de relação 

se estabelece? De forma simples, podemos dizer o se-

guinte: quanto menor for a quantidade de factores de 

produção usados para produzir um certo produto, maior 

é a produtividade. Por outras palavras, quanto maior for 

a utilização de qualquer um dos factores de produção 

indicados, maior será o custo para produzir um produto. 

Parece simples mas não é! Daí que, no universo dos pa-

íses que compoem o nosso planeta, poucos são aqueles 

que, mercê do seu nível de produtividade, exportam mais 

do que importam. A busca de novos mercados no plano 

nacional e no exterior passa necessariamente pelo au-

mento da produtividade como instrumento-chave para 

se obter preços mais competitivos e expandir o volume 

de vendas. Porém, outras fontes de crescimento existem, 

mas que se encontram ocultas. Justifica-se por conse-

guinte que elas venham à superfície por forma a se alar-

gar o leque de alternativas e de ferramentas a serem apli-

cadas no crescimento sustentável. A ‘velha maneira de 

pensar’ o crescimento económico passa pela exploração 

de vantagens competitivas. Porém, esse modelo (como 

qualquer outro) tem os seus prós e contras. No caso dos 

contras, a experiência internacional demonstrou que ela 

pode inibir as nações de aproveitar as oportunidades de 

crescimento económico de forma sustentada. Como o 

princípio das vantagens comparativas assenta em meca-

nismos pouco flexíveis, as estratégias com visão curta e 

acções planeadas com base em pressupostos errados re-

sultam com frequência em resultados indesejados no que 

à distribuição da riqueza diz respeito. Se a ‘velha manei-

ra de pensar’ não nos ajuda a encontrar saídas ajustadas 

ao contexto actual do mundo, importa por conseguinte 

que analisemos em que medida é que a ‘nova maneira de 

pensar’ sustentada pelo conhecimento nos pode auxiliar. 

Considerando que o nosso foco é o aumento da produti-

vidade (eficiência alocativa), como podemos buscar o seu 

apoio para a formulação de estratégias que libertem as 

fontes ‘ocultas’ para o crescimento de países como Mo-

çambique? A experiência internacional demonstra que o 

entendimento do conceito de produtividade, a sua apli-

cação e disseminação, constituem uma das fontes ocultas 

de crescimento na estratégia de geração de riqueza.

Considerando a necessidade de se identificar outras po-

tenciais fontes de crescimento para alargar o leque dos 

já conhecidos, importa considerar os seguintes: i) ex-

portar produtos mais sofisticados (mais complexos); ii) 

compreender e melhorar a posição competitiva relativa 

em que as empresas se encontram; iii) investir no co-

nhecimento das clientelas mais exigentes; iv) analisar as 

oportunidades de integração para a frente; v) evitar o pa-

ternalismo; vi) melhorar a cooperação entre as empresas 

e associações económicas. Dito isto, convidamos agora o 

amigo leitor a assinalar e a escrever (pode ser nos espa-

ços brancos deste jornal), os exemplos concretos destas 

fontes aplicados ao caso de Moçambique.

Prosseguindo, importa lembrar que o fraco desempenho 

de Moçambique no comércio externo constitui um dos 

principais indicadores da nossa falta de capacidade de 

identificar e ganhar oportunidades de negócio. Por via 

disso, o país ganharia uma oportunidade ímpar de au-

mento da riqueza, pois possibilitaria que o nosso sec-

tor produtivo se concentrasse na exportação de bens e 

serviços que ‘passaram na prova’ da produtividade. Desta 

forma, poderíamos fazer face às nossas necessidades de 

importação dos produtos cuja produção não somos efi-

cientes, de forma muito mais estruturada e equilibrada. 

Hoje, não investimos nos factores de produção como 

seria de desejar; não formamos os jovens por forma a 

torná-los efectivamente produtivos; tudo sob a alega-

ção de que nos faltam recursos financeiros e materiais. 

Então porque não investimos na palavra produtividade 

(escrita ou falada) que não precisa de financiamento 

externo oriundo do Banco Mundial, de qualquer outra 

instituição financeira, de doadores, e que é a chave para 

o crescimento económico? Nem tudo requer dinheiro 

para acontecer. Muitas vezes, mesmo com dinheiro, as 

coisas não acontecem simplesmente porque os fazedores 

de políticas económicas e os seus executores não têm no 

seu vocabulário algumas palavras estratégicas como pro-

dutividade, competitividade, pesquisa e inovação dentre 

outras. Todo o mundo fala e escreve nos seus relatórios 

que aumentou a produção, que ultrapassou a meta, mas 

ninguém fala da produtividade. Será apenas por igno-

rância ou porque a tendência é o seu decrescimento, daí 

que não haja qualquer interesse em deixar o facto a nu?

Produtividade e outras 
fontes de crescimento
Por Alberto da Barca
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Os considerados colossos 

do futebol moçambica-

no, nomeadamente, Fer-

roviário, Costa do Sol 

e Desportivo, todos de Mapu-

to, analisam a primeira volta do 

Moçambola com muita desilu-

são, devido ao facto de não terem 

conseguido alcançar os objectivos 

traçados para o campeonato. Ape-

sar de se tratar da primeira meta-

de do campeonato e com o título 

ao seu alcance, os rivais da capi-

tal mostram-se cépticos quanto à 

conquista do título e limitam-se a 

apostar na melhoria das suas po-

sições na tabela classificativa e na 

Taça de Moçambique.  

Com a primeira volta terminada, 

o SAVANA ouviu os potenciais 

candidatos ao título, em relação à 

análise que os mesmos fazem da 

primeira volta. 

“Continuamos candidatos ao 
título”, Amosse Chicualacuala 
Depois das actuações menos con-

seguidas nas últimas épocas, o 

canário foi ao mercado resgatar 

o “filho querido” da casa, Arnal-

do Salvado (quatro vezes cam-

peão consecutivo pelo clube). A 

intenção era devolver ao clube “a 

mística e veia ganhadora” que o 

caracterizou durante o princípio 

da década 90, do século XX. 

O facto é que Arnaldo Salvado 

não conseguiu dar essa alegria, 

o que fez com que a direcção do 

clube o demitisse, à entrada da 10ª 

jornada. 

Terminada a primeira volta, o 

Costa do Sol ocupa a sexta po-

sição (18 pontos), fruto de cinco 

vitórias, igual número de derrotas 

e três empates.

Para o presidente do Costa do Sol, 

Amosse Chicualacuala, a primeira 

volta não correu bem pelo facto 

da equipa não ter conseguido os 

objectivos traçados no início da 

época.

Segundo Chicualacuala, os re-

sultados do seu clube “não cor-

respondem ao investimento feito 

nesta equipa, tanto ao nível dos 

jogadores, assim como ao nível da 

equipa técnica”.

“Contratámos jogadores que a 

equipa técnica pediu, mas não 

tivemos resultados. A equipa não 

“Colossos” desiludidos com 1ª volta do Moçambola
Por Abílio Maolela

correspondeu e parecia apática”, 

referiu Chicualacuala, adiantando 

que o título não está descartado, 

embora reconheça a distância que 

existe em relação ao líder, Liga 

Muçulmana.

“Matematicamente é possível, mas 

para que isso se confirme temos 

que jogar com responsabilidade e 

pensando nos nossos objectivos”, 

realçou Chicualacuala.

Questionado sobre o que terá fa-

lhado para que o Costa do Sol não 

estivesse entre os três primeiros 

classificados, Chicualacuala ex-

plicou que a única coisa que terá 

falhado “foram os resultados”, pois 

“a equipa nunca se ressentiu de sa-

lários porque nunca foi problema 

no nosso clube”, por isso que “mu-

damos da equipa técnica”.

Aliás, em relação à equipa técnica, 

Chicualacuala diz que a actual “vai 

continuar porque logo que esta 

equipa técnica entrou, o Costa do 

Sol melhorou e acreditamos que 

iremos melhorar”.

O líder canarinho considerou a 

convocação de quatro jogadores 

do Costa do Sol para a selecção  

nacional e três para a do Malawi, 

no recente jogo dos Mambas fren-

te ao Malawi (empate a um golo), 

como sendo “o exemplo da quali-

dade do plantel que temos”. 

“Estamos numa posição 
na qual ninguém pensava 
que estaríamos”, Michel 
Grispos 
Depois de uma época no campe-

onato da cidade, o Desportivo de 

Maputo regressou decidido e pre-

parado para conquistar mais um 

“canecão nacional”.

Como forma de garantir o objec-

tivo, a direcção do clube manteve 

Artur Semedo como treinador 

principal (o mesmo que desceu 

com a equipa em 2012 e subiu 

com ela em 2013) e foi ao mer-

cado buscar reforços ao nível do 

campeonato. 

Entretanto, Artur Semedo foi de-

mitido e deixou a equipa na oitava 

posição (a mesma onde se encon-

tra hoje) por alegar-se “maus re-

sultados”. 

Com quatro vitórias, igual núme-

ro em empates e cinco derrotas, o 

Desportivo de Maputo terminou 

a primeira volta na oitava posição 

(16 pontos), lugar que não preocu-

pa o presidente alvi-negro.  

O presidente do Desportivo de 

Maputo, Michel Grispos, conside-

ra que a primeira volta foi positiva 

porque “as equipas demonstra-

ram o seu potencial”, mas afirma 

que há alguns detalhes ainda por 

melhorar como as condições de 

alojamento (apesar de reconhecer 

que em algumas cidades, como 

Beira, melhoraram); segurança; os 

campos de futebol; as actuações da 

arbitragem, “que têm sido alguma 

mancha do campeonato”; a cober-

tura da comunicação social, pois 

“sentimos que quando saímos para 

as províncias as notícias têm sido 

caseiras e não reais aos factos”. 

Em relação à actuação do seu clu-

be nesta primeira volta, Grispos 

afirma que a equipa “está numa 

posição na qual ninguém pensava 

que estaríamos”, mas assume que 

é justo porque “não produzimos o 

suficiente”.

Questionado sobre onde terá fa-

lhado, Grispos justificou: “perde-

mos em jogos que não devíamos 

ter perdido”, porém, ainda conti-

nua confiante num bom resultado. 

“Não deixamos de ser candidatos 

ao título, pois se fores a analisar 

a diferença pontual não é maior, 

apesar de um se ter adiantado em 

relação aos outros”.

“Estamos num lugar que 
não nos é habitual”
Com um percurso igual ao do 

Costa do Sol nos últimos anos, o 

Ferroviário de Maputo foi ao mer-

cado buscar o “homem sensação” 

da época anterior, Vítor Pontes, 

que levou o Chibuto à inédita final 

da Taça de Moçambique -2013.

Os locomotivas da capital entram 

para esta segunda volta na 11ª 

posição (acima da linha de água) 

com 13 pontos resultantes de três 

vitórias, quatro empates e seis der-

rotas. Porém, entre as equipas can-

didatas ao título e com o mesmo 

percurso, o Ferroviário de Maputo 

é o único que ainda “não mudou 

de roupa”, uma vez que continua 

confiante nos trabalhos do técnico 

português.

Segundo o porta-voz do Ferro-

viário de Maputo, Palma Pinto, a 

primeira volta “foi negativa” por-

que “os resultados desejados não 

apareceram”, enquanto que o clu-

be investiu o necessário para que 

aparecessem.

“Começamos mal a época, mas a 

equipa demonstrou que tem qua-

lidade, a equipa não produziu o 

suficiente, por isso estamos numa 

posição que não nos é habitual”, 

destacou a fonte. 

Questionado sobre o que teria fa-

lhado para que os resultados não 

aparecessem, pinto limitou-se a 

dizer que “nada falhou” porque 

tudo foi feito para que a equipa 

ocupasse um bom lugar, por isso 

“o que falhou foram os resultados”.

Em relação à continuidade de 

Vítor Pontes, Pinto garantiu: “o 

treinador português continuará a 

dirigir a equipa na próxima volta”.

Palma Pinto revelou ainda que 

o Ferroviário ainda sonha com o 

título, apesar de reconhecer a dis-

tância existente com o adversário. 

“Matematicamente ainda é pos-

sível, mas estamos condicionados 

porque temos que ganhar todos os 

jogos e esperar que os nossos ad-

versários da frente percam”.

Entretanto, Vítor Pontes está ve-

dado à imprensa. Contactado pelo 

SAVANA para analisar a primeira 

volta, o técnico português disse: 

“não estou permitido a prestar 

declarações à imprensa. É uma 

decisão tomada pela direcção do 

clube”, conclui a fonte. 

Segunda volta a caminho
Arranca este fim-de-semana a se-

gunda volta do campeonato nacio-

nal. Na agenda está a deslocação 

do Ferroviário da Beira a Maputo 

para defrontar o seu homónimo da 

capital. Estas equipas empataram 

a um golo na jornada inaugural 

em Chiveve. Nos últimos anos, o 

Ferroviário da Beira tem passeado 

a sua classe na Machava, pelo que 

a expectativa é maior. 

O Costa do Sol recebe o “sensa-

cional” Ferroviário de Pemba, que 

o derrotou por 2-1 na primeira 

volta.

Além destas partidas, a 14ª jor-

nada do Moçambola reserva os 

seguintes jogos: Desportivo de 

Nacala - HCB de Songo (0-1 na 

primeira volta); Têxtil de Púnguè 

- Desportivo de Maputo (0-2 na 

primeira volta); Maxaquene - F. 

Pemba (1-1 na primeira volta); 

Chibuto - Liga Muçulmana (1-4 

na primeira volta); e Estrela Ver-

melha - Ferroviário de Nampula 

(1-2 na primeira volta).    
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Yuri Zubaida, filho de Abdul 

Zubaida  (ex-vice-presidente 

da Liga Moçambicana de 

Futebol, falecido ano passa-

do, vítima de acidente de viação na 

vizinha África do Sul) desmente as 

informações postas a circular pelo 

presidente da Federação Moçambi-

cana de Futebol (FMF), Feizal Si-

dat, segundo as quais Abdul Zubaida 

era o sucessor preparado para dirigir 

aquela instituição. 

Numa entrevista ao semanário des-

portivo Desafio, Feizal Sidat afirmou 

Filho de Abdul Zubaida desmente Feizal Sidat
não ter um sucessor pelo facto de o 

já preparado ter perdido a vida num 

acidente de aviação. 

“Estou magoado e triste porque a 

pessoa que eu pensava que podia ser 

o meu sucessor acabou por morrer 

num acidente de viação, na África 

do Sul. Estou a falar concretamente 

do meu grande amigo, o empresário 

Abdul Zubaida. De lá até aqui, não 

mais pensei no assunto, mas ainda 

me resta tempo para reflectir melhor 

e escolher quem é a pessoa ideal para 

me substituir, para prosseguir com os 

projectos que temos”, disse Feizal Si-

dat, em entrevista ao jornal Desafio.

Abordado pelo SAVANA para reagir 

a este pronunciamento, Yuri Zubaida, 

filho de Abdul Zubaida, desmentiu 

este facto e disse ser uma “inverda-

de” a declaração de Sidat porque “o 

meu pai nunca sonhou em presidir a 

LMF”. 

“O que posso dizer é que o meu pai 

era um homem do futebol, viajou 

pelo mundo e conhecia bem o dossier, 

porém, nunca foi seu sonho presidir 

a FMF apesar de ter ajudado aquela 

instituição durante o período em que 

foi vice-presidente da área de marke-

ting da LMF”, explicou a fonte.

“Se fosse seu sonho ia apoiar a ideia 

de Sidat, mas porque não quero que 

o senhor Sidat fale inverdades, não 

posso”, rematou Yuri. 

O facto é que o reinado de Feizal Si-

dat caminha rumo ao seu fim e vá-

rios nomes têm sido associados como 

sendo novos potenciais comandantes, 

dos quais o irmão mais velho e actual 

presidente da Liga Muçulmana, Ra-

fik Sidat, que entretanto nega ter tais 

pretensões.

Igualmente, as declarações de Feizal 

Sidat não foram de agrado de muitos 

segmentos, pois, ao afirmar que ti-

nha  preparado Abdul Zubaida, deixa 

implícita a ideia de que terá influ-

ência directa na escolha do próximo 

presidente da federação, ainda que 

este tenha que passar por um sufrá-

gio. Aliás, o mesmo diz que, se for a 

continuar no desporto, não será como 

executivo, mas como presidente de 

Mesa da Assembleia Geral.

Sobre o mesmo assunto, Baptis-

ta Bonzo, candidato derrotado em 

2011, não quis comentar alegando 

que “há muito tempo que não falo do 

futebol”. 

O 
assistente técnico da Fe-

deração Moçambicana de 

Desporto para Deficiência, 

Zacarias Aminy Kambeg, 

disse, em entrevista ao SAVANA, 

que existe muita burocracia para se 

ter acesso à pista do Estádio Nacio-

nal de Zimpeto, ENZ, situação que 

limita o desenvolvimento da moda-

lidade.

E conta os passos que devem ser 

seguidos para se poder usar aquela 

infra-estrutura:

“Primeiro é preciso fazer pedido ao 

Ministério da Juventude e Despor-

to (MJD), sendo que depois há que 

esperar o despacho que no mínimo 

é dado em 15 dias e, só depois disso, 

Excesso de burocracia no acesso ao Estádio de Zimpeto
Por Zaqueu Massala

é que os atletas podem usar aquela  

pista”, afirmou.

Explicou que os atletas são interdi-

tos de entrar no recinto quando não 

têm nenhuma autorização. Aliás, 

para além do acesso à pista olímpica 

do estádio, existe um outro problema 

que está relacionado com as provas 

dos lançamentos, pois, a direcção 

de gestão do ENZ diz que o campo 

não está preparado para essas pro-

vas, pelo que não tem tido local para 

treinar.

Esta situação deixa agastados vários 

amantes desta modalidade despor-

tiva porque, vezes sem conta, são 

obrigados a treinar em campos im-

provisados.

O dirigente diz ainda: “geralmen-

te usamos aquele empreendimento 

quando estamos prestes a disputar-

mos altas competições”.

“É muito chato treinar um atleta que 

vai competir para uma prova de alto 

nível num campo ou numa pista im-

provisada”. 

Na sua opinião, o MJD deveria en-

contrar uma solução ou facilidade 

para permitir que os atletas tenham 

acesso à pista do estádio “sem preci-

sar de muita ginástica”.

A fonte diz não entender o porquê 

de “tanta burocracia”, enquanto que 

o empreendimento “foi erguido para 

ser utilizado em prol do desporto 

moçambicano”. 

Questionado se não era possível trei-

nar na pista de aquecimento, o nosso 

interlocutor explicou que é muito 

difícil pelo facto de “não existir um 

empreendimento para o armazena-

mento do material de trabalho”.

“A pista de fora é boa, mas o trans-

porte do material de trabalho tem 

sido o problema. Temos que levá-lo 

do Estádio para a pista de aqueci-

mento e vice-versa”, constatou Kam-

beg.

No entanto, a Directora Nacional 

do Desporto, Amélia Chavana, ne-

gou as acusações afirmando: “não 

constitui verdade porque o Estádio 

Nacional do Zimpeto foi construído 

para todos”.

Chavane vai ainda longe questio-

nando: “quando o pedido foi subme-

tido não foram aceites?”

Porém, apesar de todas estas lamen-

tações, o dirigente do desporto Para 

Olímpico adiantou que há muitos 

projectos em curso de modo a po-

tenciar os seus praticantes, com 

destaque para a “legalização da agre-

miação”.

Os outros projectos previstos estão 

relacionados com a participação dos 

atletas nas provas internacionais de 

atletismo e a massificação da moda-

lidade em todas as escolas do país.

De salientar que a selecção nacional 

de atleitismo para pessoas deficien-

tes (Para Olímpico) participou re-

centemente numa prova internacio-

nal na Tunísia, onde ocupou a sexta 

posição.



24 Savana 11-07-2014CULTURA

Partiste para descanso eterno, 

Depois de tanto tempo de sofrimento, 

Acredito que não vais para o inferno, 

Por tudo aquilo que foi teu bom cometimento. 

Partiste cedo, por seres pobre, 

Pois não tiveste acesso ao tratamento de radioterapia, 

Porque teu país não tem outro aparelho, alegadamente por ser pobre. 

E assim partirão muitos pobres, dia após dia. 

Se tivesses posses ou se fosses filha de gente rica, de deputado ou 

governante, 

Terias um tratamento cuidado no estrangeiro; 

Mas, por seres pobre, disso tudo te puseram distante, 

Até que teu coração chegasse ao seu toque derradeiro. 

Partiste numa altura em que a primeira-dama sensibiliza e busca 

apoios para a prevenção e combate ao cancro, com seriedade,

Para que não continuemos mergulhados na lama, 

Com o alastrar desta doença, que é um dos maiores flagelos da 

humanidade. 

Partiste tu e outros concidadãos, 

Numa altura em que os deputados que elegemos, 

Já com muitas regalias nas mãos, 

Aprovaram mais benesses aos nossos olhos, para nós vermos. 

Sim, vamos continuar a ver! ... 

Pessoas gananciosas a enriquecerem injustamente, sem bases nem 

causa, 

Marimbando-se para aqueles que mal conseguem ter para comer, 

E que acabam sofrendo, minguando e morrendo, também sem assis-

tência médica e medicamentosa. 

Que a tua alma descanse em paz 

E nós, que ainda estamos na terra, 

Vamos dar força à primeira-dama na implementação do projecto que 

traz, 

Visando reduzir o índice de mortalidade desta silenciosa guerra. 

Adeus lnês.                                                             JR Monteiro  

Prima lnês

O 
Ministério da Cultura, ao 

abrigo do Decreto Presi-

dencial n.o 1/2010, de 15 

de Janeiro, conjugado com 

o disposto no Artigo 16 do seu Es-

tatuto Orgânico, realiza, numa pe-

riodicidade anual, o seu Conselho 

Coordenador.

Nesse âmbito, o Ministério da Cul-

tura realizou, nos dias 07 e 08 de 

Julho em curso, o seu IV Conselho 

Coordenador, na Cidade de Mapu-

to. O Conselho Coordenador é um 

órgão de consulta, onde os diversos 

sectores do Governo fazem a ava-

liação do seu desempenho, assim 

como a abordagem de outras ma-

térias que apoiam a implementação 

das linhas estratégicas da política 

do Governo, com vista ao seu de-

senvolvimento.

O presente Conselho Coordenador, 

por sinal o último deste quinquénio, 

tem em vista avaliar o desempenho 

do sector da Cultura no que diz res-

Ministério da Cultura em 
Balanço Anual

peito ao cumprimento do Programa 

Quinquenal do Governo (PQG) 

2010-2014 e perspectivar as princi-

pais linhas de acção para o próximo 

Quinquénio 2015-2019.

À luz do Estatuto Orgânico do 

Ministério da Cultura, o Conse-

lho Coordenador é dirigido pelo 

Ministro da Cultura, e nele partici-

pam: membros do Conselho Con-

sultivo do Ministério da Cultura; 

Directores Provinciais da Educação 

e Cultura; convidados permanentes 

(Directores Provinciais Adjuntos de 

Educação e Cultura), entre outros 

convidados.

Por Abdul Sulemane

A 
companhia de dança da 

Suíça denominada 7273 

apresenta, no dia 15 de 

Julho corrente, 19h00, 

no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano o espectáculo 

intitulado Nil. Mais uma vez em 

digressão pela África Austral sob 

a chancela da PRO HELVETIA 

- Fundação Suíça para a Cultura, 

a Compagnie 7273 traz-nos ago-

ra Nil (2011), uma peça de grupo 

para seis bailarinos que atesta os 

desejos de transmissão e transcri-

ção do conhecimento de outros 

corpos, abordando a questão da 

unidade e união.   

O título Nil evoca quantidades de 

emoções que ultrapassam a reali-

dade física do rio com o mesmo 

nome, a fim de juntar-se a uma 

visão alegórica. Sem o artigo de-

finido na frente, Nil muda seu 

estatuto e corta sua âncora geo-

gráfica; já não é apenas um nome, 

um rio que pode ser encontrado 

num mapa, mas também, e acima 

de tudo, um reservatório de ima-

ginação, uma forma de explorar 

um movimento e assimilar um 

universo mental.

Compagnie 7273 no CCFM
Porque o rio simboliza o Orien-
te de toda a eternidade e carrega 
consigo todo um repertório de 
visões que recebem entrelaçando 
histórias pessoais com recorda-
ções orientais, tais como: dobras 
e loops, permanência e meta-
morfose, força e inexorabilidade, 
fecundidade e exuberância, ve-
getação e deserto, sensualidade 
e erotismo, linhas físicas e tem-
porais, espiritualidade, viagem, 
marés. Há um reservatório ines-
gotável de imagens e sensações 
que são ecoados pelo movimento 
perpétuo da água.
Música de guitarra acústica e os 
sons da região onde o rio corre, 
movidos por estes seis bailarinos 
no que pode ser descrito como 
sensual e em camadas de emoção 
numa combinação de coreogra-
fia subtilmente sensual. Rica em 
alegoria e abstracção, NIL evo-
ca emoções que ultrapassam a 
realidade física do rio a que faz 
alusão. Já não é apenas um rio 
num mapa, mas um reservatório 
de imaginação, uma forma de ex-
plorar o movimento e o universo 
mental. O fluxo de movimentos 
dos bailarinos cria um estado de 

transe. A.S  

O 
Instituto Superior de Ar-

tes e Cultura - ISArC 

apresentou, no dia 07 de 

Julho corrente, os resul-

tados alcançados do convénio de-

signado “Consolidação do ISArC 

como instituição formadora de re-

ferência”, assinado em 2012 com a 

Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvi-

mento (AECID).

Realizado no seu Campus, sito no 

Bairro da Liberdade, na Cidade 

da Matola, o convénio ISArC-

-AECID permitiu, dentre vários 

resultados, conceber o Plano Estra-

tégico do ISArC 2014-2025; For-

mar técnicos e docentes nas áreas 

Convénio ISArC e a AECID
de planificação e comunicação 

institucional, melhoria de práticas 

pedagógicas em elaboração de pro-

jectos artísticos, desenho curricular, 

formação em cinema e audiovisu-

ais; Rever o Plano Curricular do 

Curso de Licenciatura em Gestão 

e Estudos Culturais; Conceber e 

implementar o Curso Intermédio 

de Cinema e Audiovisual, para a 

formação de técnicos e para a for-

mação de formadores em Cinema 

e Audiovisual; Melhorar a inserção 

profissional dos estudantes finalis-

tas dos cursos do ISArC, através 

da atribuição de bolsas do Fundo 

de Apoio à Integração Profissional 

(FAIP); Melhorar os espaços peda-

gógicos do ISArC, nomeadamente 

a Biblioteca apetrechada com equi-

pamentos e material bibliográfico, 

com cerca de 2000 títulos, Sala 

Multiusos com capacidade para 

300 convidados e convertível para 

sala de cinema e audiovisual, equi-

pamento de som e Sala de Informá-

tica. A execução do Convénio trou-

xe ganhos materiais e imateriais ao 

ISArC e aponta para novos cami-

nhos e desafios em direcção ao po-

sicionamento do ISArC na região 

lusófona africana e não só, como o 

testemunham as muitas viagens de 

contactos efectuadas e as parcerias 

inter-universitárias realizadas. A.S

O 
Consulado-Geral de Por-

tugal na Beira, o Centro 

Cultural Português - Bei-

ra e a Revista Soletras 

acolheram o lançamento do livro 

“Cada um em Mim”, de Nelson 

Lineu, que teve lugar nesta quinta-

-feira, 10 de Julho, com a presença 

do escritor.

Trata-se da primeira obra poética 

do jovem escritor moçambicano 

Nelson Lineu, prefaciada pela Dra. 

Fernanda Angius (ex-leitora do 

Camões, IP.), editada sob a chan-

cela da Revista Literatas e a orga-

nização do Movimento Literário 

Kuphaluxa e com o patrocínio do 

“Cada um em Mim” lançado na Beira
FUNDAC.

Nesta obra, Nelson Lineu aborda 

a pluralidade individual do ser-

-humano, ou seja, a complexidade 

inerente a cada indivíduo que, ao 

mesmo tempo, se sente uno e plural 

(uma das prerrogativas do pensa-

mento pós-moderno).

“Como sujeito poético, no meu ego 

tenho vários ‘eus’. Neste sentido, a 

obra acaba por ser a cara destas per-

sonagens. O lado externo reflecte o 

modo como o mundo, as pessoas e 

todas as coisas envolvidas, princi-

palmente o mar, vivem dentro de 

mim. Há uma dialéctica entre estas 

realidades que coabitam o mesmo 

espaço – o meu eu”, explica o jovem 

escritor.

Nelson Lineu nasceu no dia 26 de 

Janeiro de 1988, na cidade de Que-

limane, na província da Zambézia. 

É estudante de Filosofia na Facul-

dade de Filosofia da Universidade 

Eduardo Mondlane em Maputo, 

membro fundador e secretário-ge-

ral do Movimento Literário Ku-

phaluxa (de Maputo) e chefe de re-

dacção da Revista Literatas. Conta 

já com contos e poemas publicados 

em várias revistas e blogues de teor 

literário e poemas publicados em 

antologias nacionais e internacio-

nais. Tem ainda crónicas e textos 

de opinião publicados na imprensa 

moçambicana. A.SCompagnie 7273 em digressão pela África Austral

A construição do edifício sede do Ministério da Cultura foi um ganho nesta governação 
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

O 
clã esteve reunido de novo em ambiente de festa.

Foi ao cair da noite, da passada sexta-feira, dia 04 

de Julho, nas instalações da mediacoop SA.

Era para não deixar passar em branco a atribuição 

do prémio Perfomance Management Review 

(PMR) de 2014 ao jornal SAVANA.

Momento de brindes, de eventuais reconciliações, bom hu-

mor, uns copos e comida à fartura.

Nada de fatos, mas um pouco de agasalho porque o frio por 

estes dias tem estado a fazer das suas e não vale a pena fazer 

figura de esquimó.

Foi uma oportunidade para ver lado a lado gente vinculada ao 

SAVANA FM, ao mediafax, ao jornal SAVANA e aos serviços 

administrativos da mediacoop SA, amigos convidados e gente 

aí.

Pode-se ver um brinde entre Francisco Carmona, editor ex-

ecutivo do semanário SAVANA, o Presidente do Conselho de 

Administração da mediacoop SA, Fernando Lima, sob olhar 

do editor do SAVANA, Fernando Gonçalves, e da herdeira de 

Joel Chiziane, membro fundador da mediacoop, Nídia Chi-

ziane.

Foi uma noite de bonés, chapéus, carecas e cabelos trançados 

do género Paulo Mubalo com Ilódio Bata, o Fernando Gon-

çalves e Amorim Bila e Guilherme Machado, amigo dos seus 

amigos.

Uma vasta audiência a rodear Francisco Carmona na qual se 

pode ver Auscêncio Machavane, Mubalo outra vez, o Raul 

Senda, Fernando Mbanze e Saíde Binali. 

Ou então, para variar Zaqueu Massala a perorar para um leque 

de jovens da rádio SAVANA que parecem não lhe estar a pre-

star grande atenção, preferindo concentrar-se no fundo dos 

seus pratos.   

É assim que se fazem os bons momentos, se lavam os ressenti-

mentos e se recarregam baterias para novos debates.
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de Victor Marrão

O 
principal projecto de in-

ternacionalização da Re-

transporte de electricidade que ligará 

está parado. Enleado numa complexa 

contagiado pela proximidade das elei-

-

atrair investimento nacional. Mas di-

-

ção daquela que é a mais importante 

qual captou o interesse dos chineses da 

-

capital passou a ser controlado em 

responsabilidade do seu financiamen-

onsta ainda o grupo sul-

electricidade produzida pela barragem 

ponta de lança para a entrada neste 
mercado energético.

-
-
-

bendo os restantes 14% do capital ao 

da nova linha de transporte de electri-

dado que depende da conclusão de um 
-

-

-

é concentrar-se nas redes energéticas.
Com uma capacidade instalada na 

-
tral é um activo determinante para a 
rentabilização da linha de transporte 

que será gerida pela S -

Camargo Correa (accionista da Cim-

com 40% e tem ligações à Geocapital. 
-

sui 20%.
-

ridades moçambicanas decidiram dar 
uma nova configuração accionista à 

State Grid se propõe também finan-

não quer sair de cena sem ser ressar-
cida do investimento e das garantias 

continuando a bater-se pela constru-
ção da barragem. 

que a State Grid chegou a reclamar 

últimas conversações públicas aponta-
vam para um cenário em que a State 
Grid ficaria com uma participação em 
torno de um terço e 40% da central de 

-
-

deverá ainda incorporar uma partici-

(DN)

Transporte da corrente eléctrica de Tete para Maputo 

Guerra entre accionistas coloca 
espinha dorsal em risco

Na última edição publicámos esta foto no espaço “Imagem da Semana” em nome de 
Fernando Lima. Na verdade a foto é da autoria de Victor Marrão. 
Pelo lapso as nossas desculpas ao autor e aos nossos leitores.

- Camargo Correa não abdica da principal central

-

2018 está ao virar da esquina.

-

do executivo existe a mania de os executores olharem 

primeiro para as suas comissões atrasando decisões de 

interesse nacional...se a solução para o escoamento ti-

-

porque as suas ruas vão ficar engalanadas e serão pul-

verizadas...

com cordão umbilical enterrado num antigo celeiro da 

promovida a boss tem relações de afinidade carnal com 

-

dios do caso BCM.

-

os moçambicanos não cumprimentar os militantes do 

Galo alinhados com as suas bandeiras.

-

-

car a bandeira do Galo.  

-

-

litantes do “Galo”.

-

-

com a detenção politizada do conselheiro Muchanga...
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Moçambique foi o terceiro maior beneficiário 

de Investimento Directo Externo (IDE), em 

África, em 2013, com USD4,7 biliões, numa 

lista dominada pela África do Sul, com 6,4 bi-

liões, seguido pela Nigéria, com 6,3 biliões de dólares.

Esta informação foi revelada, no decurso da Conferência 

de Investidores, que o Grupo Standard Bank promoveu 

recentemente, em Londres, a capital inglesa, com o objec-

tivo de fornecer uma plataforma de rede única, que per-

mita interligar investidores internacionais com empresas 

bem-sucedidas do continente africano. 

O administrador delegado do Standard Bank em Moçam-

bique, António Coutinho, disse, a propósito, que com base 

na experiência colhida nos 20 mercados africanos, onde 

o Banco está implementado “acreditamos que o IDE no 

continente africano poderá continuar a crescer à medida 

que o apetite global pela energia e recursos minerais de 

África continue inabalável”.

O IDE em África aumentou dramaticamente na última 

década e meia. Em 2000, nenhum país africano atraiu 

mais de 2 biliões de dólares ano-a-ano em fluxo do IDE. 

Entretanto, até o final de 2012, oito países do continente 

atraíram mais de 2 biliões em IDE, ano-a-ano.

O fluxo do IDE para o continente africano aumentou pelo 

segundo ano consecutivo em 2012, subindo 5 por cento, 

para 50 biliões de dólares. Isso fez com que a África se 

tornasse uma das poucas regiões do mundo a registar um 

crescimento ano-a-ano, nesse período.

Para António Coutinho, apesar dos desafios económicos 

globais em curso, o IDE para a África aumentou 9,6 por 

cento ano-a-ano, para cerca de 56.600 milhões de dólares 

norte-americanos em 2013: “O Standard Bank estima que 

o fluxo do IDE para a África provavelmente ultrapasse 

os 60 biliões de dólares este ano”, frisou, sustentando que 

conferências desta natureza ajudam a promover e facilitar 

o investimento em África.

Num outro desenvolvimento, o administrador delegado 

disse que, em 2012, foram confirmados 21 países africanos 

com reservas de petróleo e 24 com gás natural. “Tendo 

em conta que, a produção estimada de petróleo de África 

passará de 9.4 milhões de barris por dia (bpd), em 2011, 

para 12 milhões de barris por dia até 2020, pode-se esperar 

enormes fluxos internos do IDE em sectores de petróleo 

e gás ao longo dos próximos seis anos”., indicou António 

Coutinho.

Adiciona-se a isso, conforme referiu, o facto de África 

possuir maior concentração de minerais no mundo, para 

além de um considerável investimento em curso na reabi-

litação de estradas, ferrovias, portos e aeroportos, daí que 

provavelmente o continente possa manter-se como um dos 

principais destinos de IDE do mundo por algum tempo.

Importa referir que, a Conferência de Investidores organi-

zada pelo Grupo Standard Bank, envolve responsáveis po-

líticos, empresários e investidores institucionais de vários 

países africanos, incluindo Moçambique.

Standard Bank vaticina 
crescimento do IDE para a África
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Cerca de 700 pequenos pro-

dutores agrícolas, do distrito 

de Vanduzi, na província de 

Manica, irão se beneficiar, a 

partir da próxima semana, de 

um mecanismo inovador de 

ajuda na melhoria da produ-

tividade e diagnóstico precoce 

de pragas.

Denominado “Clínicas de 

Plantas”, o projecto foi lança-

do nesta terça-feira em Mani-

ca e está inserido no Programa 

Nacional de Extensão Agrária, 

do Ministério da Agricultura, 

em parceria com a organização 

internacional CABI, através 

do projecto “Plantwise” ou 

“plante inteligentemente”. 

Trata-se de um conceito novo 

que visa fortalecer os mecanis-

mos e a sustentabilidade local 

de gestão e controlo de pragas 

Agricultores de Vanduzi 
beneficiam de “Clínicas 
de Plantas” 
Por Nélia Jamaldine

mundial, que maioritariamente são causados 

por pragas e doenças, descritas sendo como 

uma das maiores ameaças globais à segurança 

alimentar.  

Contudo, e como forma estratégica de fazer 

chegar este serviço ao seu público-alvo, as 

Clínicas de Plantas estarão localizadas em 

locais públicos, como mercados e, através dos 

seus “Doutores de Plantas” irão disponibilizar 

consultas agrícolas gratuitas, e com recurso a 

ferramentas que incluirão um repositório de 

conhecimento, um banco de dados da “Plan-

twise”, acesso via internet das informações de 

cariz especializado. 

Refira-se que o pontapé de saída deste pro-

jecto aconteceu no mês de Maio último, no 

distrito de Moamba, na província de Maputo, 

e é promovido por um movimento global de 

cooperação de que se beneficiam 24 países. 

agrícolas. Entretanto, os beneficiários terão 

igualmente à sua disposição meios de preven-

ção, diagnóstico e tratamento de algumas das 

doenças mais frequentemente encontradas 

em culturas arbóreas e agrícolas no país. 

Através da implementação deste projecto, 

espera-se reduzir os índices de baixa produti-

vidade agrícola, que rondam os 40% à escala 

O 
Instituto Meio de Planeamento da 

Acção Ambiental (IMPFA) vai in-

troduzir, a partir de Agosto próximo, 

novos cursos nas áreas de adaptação 

de mudanças climáticas e avaliação do im-

pacto ambiental, que terão a duração de uma 

semana a dois meses, dependendo do módulo 

de cada curso. 

O IMPFA é uma instituição subordinada 

ao Ministério para a Coordenação da Acção 

Ambiental (MICOA) e visa, essencialmente, 

com a introdução dos novos cursos, responder 

à demanda do mercado, em relação a cursos 

profissionais nas áreas de maior incidência e 

relevância que abordam questões ligadas ao 

meio ambiente, principalmente numa altura 

em que a exploração dos recursos naturais 

traz novos desafios ambientais no país. 

Segundo o Director do IMPFA, Arlindo 

Dgedge, para além da implantação dos refe-

ridos cursos, o instituto tem o grande desafio 

IMPFA introduz cursos 
sobre matéria ambiental

de alargar a base dos cursos, permitindo aos 

estudantes uma maior opção de escolha, e 

que não passe apenas pelo planeamento fí-

sico, mas sirva de mecanismo para adaptação 

de mudanças climáticas, avaliação do impac-

to ambiental entre outras áreas afins. 

Dgedge acrescentou ainda que, para além da 

ampliação dos cursos, esta instituição de for-

mação profissional ultrapassou recentemente 

o constrangimento da falta de docentes nas 

áreas que pretende leccionar. Assim sendo, 

conta com 30 docentes e, ainda assim, estes 

estão em regime de contratos, particularmen-

te nas disciplinas específicas. 

O director anunciou ainda que estão para 

breve as obras de ampliação dos dormitórios 

da instituição por forma a albergar o maior 

número possível de estudantes provenientes 

de outras províncias, visto que actualmente 

há capacidades para 28 apenas em regime de 

internato. Zaqueu Massala

Diageo Moçambique, uma empresa 

que se dedica à produção de bebidas 

alcoólicas, lançou nesta semana, em 

Maputo, mais duas marcas de bebi-

das na sua colectânea, nomeadamente o gin 

gilbey´s e master´s choice. 

Gilbey’s é um gin inglês com mais de 100 anos 

de história, constituído por doze ingredientes, 

enquanto que o master’s choice é uma bebida 

espirituosa feita pelos mestres-misturadores 

da Diageo, a partir de aromas de whisky, dis-

poníveis a preços acessíveis e em garrafas de 

vidro de 75cl e 20cl e 20cl respectivamente. 

De acordo com o Director-geral da Diageo 

Moçambique, Miguel Soto, o lançamento 

destes produtos comprova de forma inequí-

voca o compromisso da empresa com os con-

sumidores moçambicanos e demonstra o em-

penho em introduzir no país uma vasta gama 

de oferta, equilibrando a qualidade e o preço, 

apostando na produção nacional e desenvol-

vendo as actividades, sempre com a preocu-

pação de promover o consumo responsável e 

moderado de bebidas alcoólicas.

Segundo Soto, a aposta da Diageo no mer-

cado moçambicano não passa apenas pela 

vertente comercial, pois esta possibilita a 

criação de postos de trabalho. A empresa está 

a realizar um forte investimento no desenvol-

vimento de uma moderna unidade industrial 

em Moçambique destinada ao fabrico de be-

Diageo coloca duas marcas de 
bebidas no mercado nacional

bidas quer para o mercado interno, quer para 

exportação. 

Presente no mercado moçambicano desde 

2013, a Diageo opera em mais de 40 países 

e tem apostado em programas de promoção 

para um consumo responsável de bebidas al-

coólicas. Nélia Jamaldine
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Contexto e Objectivos
A Irlanda trabalha em Moçambique desde 1996 com o objectivo de contri-
buir para a redução da pobreza e vulnerabilidade. A Embaixada da Irlanda 
apoia o sector de Educação aos níveis nacional e provincial. No âmbito da 
implementação do Plano Estratégico de Educação,  tendo como objectivo de 
reduzir o fosso de género no nível pós-Primário, o Ministério de Educação 
(MINED ) em parceria com a Embaixada da Irlanda pretende contratar um/a 
consultor/a ou empresa de consultoria para realizar o estudo sobre factores 
da Vulnerabilidade da Rapariga no ensino Pós-Primário (Secundário e Técni-
co Pro ssional e Vocacional) com vista a delinear acções de internveção para 
a sua mitigação.

Principais responsabilidades:
 Elaboração de um plano de trabalho incluindo o respectivo orçamento;
 Revisão da literatura/documentação disponível no MINED e nas institui-
ções da Educação;

 Entrevistas aos membros da comunidade, pais e encarregados de educa-
ção, professores, alunos, e funcionários da educação;

 Entrevista  aos  parceiros que trabalham na área da protecção da criança; e
 Elaboração de um relatório draft e, posteriormente, de um relatório nal 
tendo em consideração aos comentários do grupo de referência. 

 Ter ensino superior na área de Ciências Sociais ou umanas;
 Ter Formação na áerea de pesquisa Sócio Economico e Cultural;
 Ter experiência comprovada na área de políticas e programas de Género;
 Ter conhecimentos sobre a legislação moçambicana e a que regula o fun-
cionamento das instituições de ensino em Moçambique;

 Ter conhecimentos sobre o desenvolvimento institucional das organiza-
ções;

 Ter competências do uso do computador para a complexidade das tarefas 

a realizar nesta consultoria; e
 Ter Formação na área de Género e Educação constituirá vantagem.

A consultoria terá a duração de até 60 dias, a partir da assinatura do contrato 
e inclui o estudo da documentação existente, entrevistas individuais e colec-
tivas, trabalho nas instituições da educação e comunidades.

Os candidatos interessados devem submeter a seguinte informação em por-
tuguês:

 Carta de manifestação de interesse redigida;
 Curriculum Vitae e informação detalhado de consultorias efectuadas e ex-
periencia relevante; 

 Con rmação da disponibilidade para satisfazer os prazos determinados; e
 Proposta nanceira.

Para informação adicional relativa ao posto, os candidatos interessados po-
derão enviar e-mail para para os seguintes endereços: maputosubmissions@
dfa.ie e Lurdes.malate@dfa.ie, solicitando versão electrónica dos Termos de 
Referência ou cópia física no endereço abaixo indicado, com indicação: “Pro

primário”.

Embaixada da Irlanda 
Av. Julius Nyerere, 3630
Tel: 21 491440  
Maputo

Para a devida consideração, as candidaturas devem ser submetidas até ás 
16:30 horas do dia 31 de Julho de 2014, através do endereço físico ou e-mail. 
Apenas os candidatos seleccionados serão contactados. 

Perto de 25 jovens acabam de receber 

uma capacitação em matéria de pre-

venção e combate ao HIV/SIDA. 

Trata-se de jovens activistas prove-

nientes das cidades de Maputo e Matola, 

zonas consideradas com alto índice de con-

taminação pelo HIV/SIDA.

A iniciativa enquadra-se no âmbito das acti-

vidades de prevenção de HIV/SIDA que es-

tão a ser implementadas um pouco por todo 

o país, desde 2011. A iniciativa é da EcoSida, 

uma associação moçambicana que trabalha 

na área de prevenção e combate da Malária, 

Tuberculose e HIV/SIDA.

Durante a formação, os jovens participantes 

fizeram parte de oficinas de discussão, acon-

Jovens capacitam-se em matéria 
de prevenção do HIV/SIDA

go e interacção dos jovens participantes do 

projecto com as comunidades em matérias de 

prevenção e combate do HIV/SIDA.

Para Baptista, o projecto constitui um meio 

saudável e incentivo para atrair os jovens a 

serem mais responsáveis sobre a saúde repro-

dutiva e para conhecer o seu estado de sero-

prevalência, contribuindo, desse modo, para a 

redução dos níveis de infecção pelo HIV em 

todas as faixas etárias.

A formação é um dos componentes de várias 

actividades que a associação tem vindo a le-

var a cabo para a mitigação desta pandemia. 

Com efeito, igual número de jovens recebeu 

uma formação de género na província de 

Inhambane, enquanto outros de outras pro-

víncias foram igualmente formadas em Junho 

último. 
selhamento e testagem 

voluntária, além de 

partilhar e trocar expe-

riências em matérias de 

prevenção e combate 

ao HIV/SIDA.

A ideia, segundo o Pre-

sidente do Conselho 

de Administração des-

ta agremiação, António 

Baptista, é dotar esta 

camada de ferramen-

tas necessárias capazes 

de aprofundar o diálo-

Com vista a estimular a disse-

minação de informação sobre 

a importância de satélites, a 

DStv lançou um concurso de 

âmbito nacional e continental que vai 

premiar os melhores ensaios literários 

ou cartazes sobre esta temática.

Subordinado ao tema “Imagine que é 

um satélite em órbita, bem alto acima 

do seu próprio país ou mesmo da sua 

própria casa ou escola”, a DStv Eutelsat 

Star Awards 2014 é um concurso des-

tinado aos estudantes africanos do en-

sino secundário e técnico-profissional. 

Este concurso incide fundamental-

mente na apreciação do estudante em 

relação a um satélite, sendo que deve 

apresentar no seu texto ou cartaz o 

que vê ao visualizar um satélite, qual 

a informação que gostaria de passar às 

pessoas que o visualizam, o que deve-

riam saber as pessoas sobre o satélite 

e o que pensam acerca do mesmo, ou 

seja, desenvolver um cartaz que ilustre 

os benefícios da tecnologia de satélites 

DStv anuncia prémio 
Eutelsat Star Awards 2014
Por Nélia Jamaldine

para o continente.

Segundo o coordenador de comunica-

ção e relações públicas da DStv Mo-

çambique, Pedro Langa, o concurso 

terá duas fases, uma a nível nacional e 

outra a nível continental, sendo que em 

ambas melhores trabalhos serão pre-

miados.   

O concurso DStv Eutelsat Star Awards 

nasceu de uma parceria entre a Mul-

tiChoice África e a Eutelsat em1999, 

tendo uma abrangência significativa 

em vários países africanos com repre-

sentação da DStv. 

O mesmo visa essencialmente envolver 

os estudantes e toda a comunidade aca-

démica no dinâmico mundo científico, 

de modo a que os aspirantes a cientistas 

tenham a plena consciência dos benefí-

cios das tecnologias de satélites para o 

desenvolvimento técnico-científico do 

continente.

Os vencedores da presente edição deste 

concurso serão anunciados em Feverei-

ro de 2015 numa cerimónia que terá 

lugar na Zâmbia. 

 

EcoSida capacita 25 jovens em matéria  de HIV/SIDA
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O 
Centro Cultural Portu-

guês acaba de lançar um 

casting envolvendo cinco 

escolas secundárias da ca-

pital do país, que visa seleccionar 

os melhores textos argumentativos 

produzidos por estudantes da 11ª 

e 12ª classes, a fim de participarem 

num concurso literário denomina-

do “Eloquência Camões”.   

Trata-se dos estudantes das es-

colas secundárias Armando Emí-

lio Guebuza; Bonifácio Gruveta, 

Francisco Manyanga, Quisse Ma-

vota; Lhanguene e Laulane, que 

têm a missão de produzir textos 

argumentativos subordinados a 

temas como: mudança de com-

portamento para preservação do 

meio ambiente, igualdade de di-

reitos e oportunidades entre ho-

mens e mulheres como um cami-

nho rumo a uma sociedade mais 

justa e próspera. Deverão abordar 

ainda o papel da televisão e da in-

ternet na formação dos jovens e o 

papel dos jovens na construção do 

Lançada 12ª edição 
do  prémio“Eloquência 
Camões”

futuro de Moçambique.

Das cinco escolas participantes 

do concurso, serão seleccionados 

três melhores trabalhos de cada, 

que permitirão aos autores a fre-

quência das oficinas de oralidade e 

respectiva participação na grande 

final do prémio Eloquência Ca-

mões.

Esta é a segunda fase deste con-

curso, sendo que a primeira des-

tinou-se à capacitação dos pro-

fessores das escolas concorrentes, 

que teve lugar no passado mês de 

Abril, de modo a munir os docen-

tes de ferramentas para acompa-

nhamento aos seus estudantes no 

processo de produção de textos 

argumentativos. 

Este prémio é anual e já vai na sua 

12ª edição, o mesmo é organizado 

pelo Centro Cultural Português, 

em parceria com o Centro de Lín-

gua Portuguesa da Universidade 

Pedagógica, Fundo Bibliográfi-

co de Língua Portuguesa e conta 

com o apoio da Plural Editores. 

A 
cerimónia de abertura da 

quinta edição do Fórum 

de curta-metragem deno-

minado KUGOMA vai 

decorrer no dia 17 de Julho, pelas 

18h30, no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano com a exibição 

do filme de ficção sul-africano 

“Kanyekanye” de Miklas Manneke, 

um estudante de cinema que viu 

este seu primeiro filme premiado 

por todo o mundo.

Segue-se um cine-concerto que co-

memora os 100 anos da animação 

“Gertie, O Dinossauro”, filme do 

americano Winsor McCay, reali-

zado em 1914 – com a participa-

ção dos músicos Samito Tembe e 

Deodato Siquir, e dos actores Dias 

Santana e Horácio Mazuze.

Recuperar e dar a conhecer a obra 

do cineasta moçambicano José 

Cardoso e tornando acessível a to-

dos é o objectivo primeiro do lan-

çamento do DVD-Homenagem 

deste cineasta que o KUGOMA 

vai lançar.

O trabalho foi desenvolvido em 

colaboração com o realizador e o 

técnico de som, Álvaro Simões, que 

ficou agora concluído e será apre-

sentado ao público no Instituto 

Nacional de Cinema e Audiovisual, 

durante o Press Tour que vai decor-

rer de 21 de Julho. Inclui também 

KUGOMA arrranca próxima semana

versões restauradas digitalmente 

dos três primeiros filmes de ficção 

do grupo Beira, “Anúncio”, “Raízes” 

e “Pesadelos”, realizados por José 

Cardoso, uma série de contextuali-

zação e um livro com excertos do 

livro inédito intitulado “Memórias 

de uma vida”, do autor, para além 

de uma análise cinematográfica de 

Marilú João e muitas imagens.

No dia 13 de Julho, no Teatro Ave-

nida, estreia a longa-metragem 

de animação Brasileira intitulada 

“Uma História antes da História”, 

produzida pelo Núcleo de Anima-

ção de Campinas e dirigida por 

Wilson Lazaretti, na presença do 

realizador. Um filme para todos 

os públicos, mas muito especial-

mente para os mais pequenos, que 

nos mostra a criação de um novo 

universo, de um menino e uma me-

nina, que ao lado de outros perso-

nagens acompanharam Doutor K., 

numa sucessão de belas imagens 

em movimento.

Os filmes africanos de curta-me-

tragem não são, como pode se pen-

sar, desconhecidos e pouco divulga-

dos. Eles viajam por um circuito de 

festivais internacionais que os dão 

a conhecer a públicos de todos os 

continentes. Mas, infelizmente, eles 

são menos exibidos no local onde 

foram produzidos. O KUGOMA 

traz extensões de dois festivais 

europeus de cinema africano – o 

CINÉSUD, na França e África in 

Motion, da Escócia.

O KUGOMA exibe, como ha-

bitualmente, as curtas-metragens 

moçambicanas. Este ano, os reali-

zadores Chico Carneiro, Natércia 

Chicane, Diovargildio Chaúque, 

a Associação Luarte e o argentino 

Fabian Ribezzo mostram ao públi-

co dos bairros de Maputo, os seus 

mais recentes filmes.

Eles estarão também em mesa re-

donda para dialogar sobre o feito 

no país. Pela primeira vez, o KU-

GOMA envia uma selecção de 

curtas para público infanto-juvenil, 

que vai viajar pelo país e depois 

desfilaram pelo Festival Mussoril 

de Filmes e segue para o Brasil e 

Guiné Equatorial.

Dessa selecção fazem parte os fil-

mes “Tatana” de João Ribeiro, “Os 

Pestinhas e o Ladrão de Brinque-

dos” de Nildo Essá, “Alface e Cou-

ve” de Natércia Chicane, “Pathyma” 

de Liz Chaves e “A Capulana” de 

Adán Aliaga.

Encerrou recentemente, 

no Instituto Industrial 

e Comercial de Pemba, 

em Cabo Delgado, o 

curso de formação em Gas-

tronomia e Artes Culinárias 

para os professores do Insti-

tuto Industrial e Comercial de 

Pemba. 

A cerimónia de encerramento 

contou com a sessão de degus-

tação de cozinha tradicional 

Moçambicana e Internacional, 

no restaurante didáctico do 

Instituto Industrial e Comer-

cial de Pemba.

Este programa de formação 

tem por objectivo reforçar 

as capacidades técnicas dos 

formadores e gestores para a 

leccionação das novas quali-

ficações profissionais, o uso e 

manutenção dos equipamen-

tos e materiais de ensino-

-aprendizagem, e a aquisição 

de competências adicionais 

definidas nos Certificados 

B para formadores e A para 

gestores da Educação Profis-

sional. 

A Formação de Formadores e 

Docentes formados em 
gastronomia

Gestores da Educação Profissional 

enquadra-se no rol de actividades 

que o Secretariado Executivo da 

Comissão da Reforma da Edu-

cação Profissional (SE-COREP) 

está a implementar. 

O programa de desenvolvimento 

das competências profissionais dos 

formadores e gestores em exercí-

cio nas instituições de educação 

profissional que integram a fase  

piloto da reforma da educação 

profissional compreendem  cinco 

sectores chave: Agricultura, Ad-

ministração e Gestão, Manu-

tenção Industrial, Mineração 

e Hotelaria e Turismo.

No sector de Hotelaria e Tu-

rismo, está a decorrer desde 

30 de Junho um curso de 

formação em Gastronomia 

e Artes Culinárias para os 

professores do Instituto In-

dustrial e Comercial de Pem-

ba, do Instituto Industrial e 

Comercial de Inhambane e 

da Delegação do INEFP em 

Cabo Delgado. 

Por Nelia Jamaldine


