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Dados muito provisórios divulgados pelo Secretariado Técnico de Administra-
ção Eleitoral (STAE), até ao meio dia de quinta-feira, davam uma clara 
vantagem ao candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, com mais de 60% dos votos, 
seguido de Afonso Dhlakama (31,46%) e Daviz Simango (7,8%). 

Estes dados são mesmo muito provisórios, tendo em conta que representam apenas 1 454 
(ou 8,55%) do total de 17 010 mesas de votação espalhadas pelo país.
Nos dois maiores círculos eleitorais do país, nomeadamente Nampula e Zambézia, as 
projecções mostram a Frelimo a alcançar 45% dos votos, mas com os dois principais par-

tidos da oposição juntos a alcançarem a maioria, num cenário em que o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM) de Daviz Simango é claramente o menos votado.
Se a actual tendência se mantiver até ao fim, a Frelimo poderá ver a sua maioria qua-
lificada no parlamento a baixar consideravelmente de 191 assentos para 142, em con-
traposição com os significativos ganhos da Renamo que poderá passar de 51 para 75, e 
do MDM, de oito para 30. Prevê-se, por isso, um Presidente da República com uma 
maioria confortável no parlamento, onde, apesar disso, muito da agenda legislativa terá 
que ser negociada com a oposição. 

Na noite húmida em Que-
limane, poucos ficaram 
para “guardar os votos”  
depois da votação da últi-

ma quarta-feira, no populoso bairro 

de Coalane, conhecido como bas-

tião da oposição na capital zambe-

ziana e o local onde votou Manuel 

de Araújo, o “mayor” da cidade.

Algumas dezenas de jovens, muitos 

completamente etilizados, lançam 

insultos contra um camião da FIR 

(Força de Intervenção Rápida). A 

agitação amaina quando o camião 

desaparece na bruma da noite. A 

presença juvenil é minúscula quan-

do comparada às enchentes veri-

ficadas em Novembro, quando se 

pensava que a polícia poderia estar 

a apoiar um movimento de fraude 

massiva. Apesar de não saberem os 

resultados que estavam em escrutí-

nio dentro da escola, a “rádio boca” 

já tinha feito saber que o MDM 

(Movimento Democrático de Mo-

çambique) e o seu candidato Daviz 

Simango, seguiam em terceiro lugar 

com “scores” modestos.

A “estrela da noite” era Afonso 

Quelimane continua oposição
Por Fernando Lima, enviado à Zambézia*

Dhlakama, a “fénix renascida” e a 

Renamo, com margens oscilando 

entre os 42 e os 48%, enquanto o 

MDM oscilava entre os 25 e os 30%. 

Daviz tinha resultados mais modes-

tos: entre os 9 e os 18%. O partido 

no poder, a Frelimo, pela primeira 

vez partido vencedor nas eleições 

gerais de 2009, navegava entre os 

28 e os 33%. Já o candidato Filipe 

Nyusi contabilizava resultados bem 

melhores que o seu partido: entre os 

35 e os 45%. Em apenas uma das 14 

mesas de voto visitadas em Coalane 

Nyusi tinha uma ligeira vantagem 

sobre Dhlakama (211-182). Os ní-

veis de participação em muitas as-

sembleias estavam acima dos 50%, 

uma “vitória” de participação numa 

província que registou nas últimas 

eleições 67% de abstenções, as pio-

res do país. O “índice da assembleia 

às moscas”  passou das 10 horas da 

manhã para as 13 horas.  

Na “cidade de cimento”, no local de 

votação da elite, na escola primária 

junto à sede do governo provincial, 

o panorama era bem diferente de 

Coalane, com apenas um traço de 

união: as baixas votações no MDM 

A 
Frelimo deverá perder mais de 15 pontos 

percentuais nas actuais eleições, segundo 

as primeiras projecções globais reveladas 

ao SAVANA quinta-feira por uma “pool” 

de instituições que está a fazer a monitoria dos nú-

meros  eleitorais e as contagens paralelas.
A Frelimo conseguiu nas eleições de 2009 74,7% dos 

votos e o presidente Armando Guebuza 75,2% da vo-

tação. Este resultado assegurou à Frelimo uma maio-

ria qualificada no parlamento, suficiente para alterar a 

própria Constituição. Nas actuais previsões, o voto da 

Frelimo deverá ficar abaixo dos 60%, o que contraria 

o termo posto a circular, de uma “vitória retumbante”.

Os resultados indicam que, apesar do descontenta-

mento no seio do eleitorado tradicionalmente da Fre-

limo, que nas autárquicas de 2013 ficou em casa ou 

votou MDM, a percepção do “perigo Dhlakama”  fez 

aparecer o “voto útil” no “batuque e maçaroca”, deixan-

do o MDM ao relento, relançando o cenário bipolar 

e de dois partidos fortes das eleições de 1994 e 1999. 

Com o uso esmagadoramente desproporcional de 

meios na campanha eleitoral, é de salientar o bom 

desempenho de Afonso Dhlakama, o segundo candi-

dato mais votado. Dada a fraca performance de Daviz 

Simango – ao nível dos 9% - não haverá necessidade 

de uma segunda volta presidencial, uma vez que para 

tal se verificar, o candidato do MDM deveria ter uma 

votação acima dos 15%. Simango perde a cidade da 

Beira a favor de Dhlakama, estando a disputar o se-

gundo lugar com Nyusi, embora os votos combinados 

da oposição sejam superiores à dupla Nyusi/Frelimo. 

O mesmo cenário deverá acontecer em Nampula, mas 

com Simango claramente no terceiro posto. Para além 

do factor Renamo, as votações ocorridas nas cidades 

demonstram que há uma dinâmica diferenciada entre 

as autárquicas e as legislativas. 

Filipe Nyusi, o candidato da Frelimo, vai arrecadar uma 

votação maior que o seu partido, o mesmo sucedendo a 

Afonso Dhlakama que, literalmente, carregou a Rena-

mo “ao colo”. Já situação inversa se verifica com Daviz 

Simango que arrecadará menos votos que o MDM. O 

partido do “galo”, que teve votações médias nas cidades 

ao nível dos 20%, deverá ver o seu grupo parlamentar 

aumentar para os 25-28 deputados.

Dhlakama e a Renamo conseguiram boas votações em 

Manica, Sofala, Zambézia e Nampula mas continuam 

sem conseguir melhorar a votação em Cabo Delga-

do, Niassa, Gaza, Inhambane e Maputo. Na capital 

moçambicana, o segundo partido mais votado foi o 

MDM. A província de Tete, onde se verifica o “boom 

dos recursos”, permanece Frelimo.

O partido de Nyusi, mesmo sofrendo reveses nas pro-

víncias onde a Renamo cresceu estrondosamente, po-

derá vir a assegurar a sua vitória graças ao “voto cativo” 

no que habitualmente se designam de “frelimistões”: 

Gaza, Inhambane, Niassa e Cabo Delgado, esta última, 

a terra natal do novo Presidente da República eleito.

A participação popular deverá estar acima dos 50%, o 

que, mesmo abaixo das previsões, está acima dos 45% 

registados em 2009. Isto significa que, numa previsão 

optimista, o candidato eleito apenas recolheu 36% dos 

votos dos eleitores recenseados.

Como em anteriores pleitos eleitorais, tristemente, fo-

ram registadas várias tentativas de fraude eleitoral o 

que leva a indagar com seriedade se não haveria um 

“plano B” a implementar massivamente caso os resul-

tados fossem mais “complicados” para o poder do dia. 

Os actos de violência perpetrados pelos simpatizantes 

de partidos da oposição não deixam de ser a face da 

mesma moeda.    

As actuais previsões eleitorais vão de encontro aos de-

sejos da comunidade diplomática e do investimento 

externo que queriam tudo menos a vitória da oposição, 

mas, por outro lado, preferem uma Frelimo com ga-

nhos mais modestos no parlamento, menos arrogante 

e mais dialogante.

mo devem dividir o “bolo maior” do 

apuramento, com um ligeiro ascen-

dente para a “perdiz”, de acordo com 

os resultados disponíveis quinta-fei-

ra de manhã.

Se a geografia do voto em Daviz se 

reproduzir pelos maiores círculos 

eleitorais em padrões idênticos à 

Zambézia, está afastada a possibili-

dade de uma segunda volta uma vez 

que, para tal, era preciso que Daviz 

assegurasse “scores”  acima dos 15%.

Apesar dos escrutinadores escreve-

rem nos quadros pretos e no chão 

das salas de aula os nomes de todos 

os partidos, o eleitorado zambezia-

no concentrou massivamente a sua 

votação nos três principais partidos. 

Também notável a existência de 

muito poucos votos nulos e brancos. 

Os “nulos” estiveram habitualmente 

associados à má colocação da im-

pressão digital, boletins geralmente 

preenchidos por eleitores iletrados. 

*Com António Munaita

Notas breves e a quente

Frelimo não consegue “vitória retumbante”
- Não haverá segunda volta presidencial
Por Fernando Lima

e em Daviz Simango. Aqui, o can-

didato dominador é Filipe Nyusi 

e a Frelimo o partido dominante. 

Mas, em muitas das mesas, as somas 

aritméticas da oposição ultrapassam 

claramente Nyusi e a Frelimo. 

Segundo esta geografia de voto — 

Nyusi/Frelimo, cimento, Dhlaka-

ma/Renamo, subúrbio — a oposi-

ção deverá continuar a “mandar” em 

Quelimane (dado o maior número 

de eleitores nos subúrbios), não 

sendo completamente avulso que 

aconteça o mesmo em toda a pro-

víncia. Morrumbala votou de novo 

na Renamo, mas não são conhecidos 

números indicadores para distritos 

sensíveis como Gurúè, Milange, 

Mocuba e Alto Mulócuè, estes dois 

últimos votando tradicionalmente 

na Frelimo. 

Nicoadala e Namacurra, dois distri-

tos vizinhos de Quelimane, a nível 

das capitais distritais registavam 

comportamentos distintos. Em Ni-

coadala, uma votação folgada em 

Dhlakama e na Renamo, enquanto 

em Namacurra o desenvolvimen-

to da contagem mostra um “taco 

a taco” entre Nyusi e Dhlakama. 

Outro elemento interessante é que 

as votações no MDM e em Daviz 

descem drasticamente para os cinco 

por cento fora de Quelimane, pro-

vando a “vocação” urbana do partido 

de Simango.

Por força dos impedimentos ditados 

pela CNE (Comissão Nacional de 

Eleições), esta é a primeira vez que o 

MDM concorre para as legislativas 

e Assembleias Provinciais na Zam-

bézia. Em 2009, o candidato Si-

mango obteve 33.719 votos (6,8%), 

podendo desta feita chegar aos 9%, 

o que não deixa de ser um resultado 

modesto. O MDM, pelas projecções 

feitas, poderá ter um resultado su-

perior a Daviz, capaz de lhe garantir 

3-4 deputados pelo círculo que ele-

ge 43 tribunos. A Frelimo e a Rena-

Tem sido habitual nos últimos actos eleitorais a presença de uns 

senhores com ar respeitável junto às assembleias de voto que 

ninguém sabe quem são, sem “crachat”, mas que são no mínimo 

bem poderosos.

Entre outras coisas, davam ordens aos presidentes das mesas, aos po-

lícias próximos das assembleias, a várias pessoas nas filas com ar de 

“controleiros de voto” e, sobretudo, com uma apetência particular para 

manterem longas conversas no telemóvel, sobretudo no momento do 

apuramento de resultados.

Os correspondentes locais, os que trabalham a nível dos distritos e pro-

víncias não têm dificuldades em identificar esses senhores como ad-

ministradores, controleiros do partido Frelimo, agentes da segurança 

de Estado.

Como o assunto era matéria de discussão na CNE (Comissão Nacional 

de Eleições) e com a nova conjuntura no seio da comissão, saiu para es-

tas eleições uma directiva proibindo a presença de pessoas sem o devido 

“crachat”  nas imediações das assembleias.

Só que a directiva não fez desaparecer a tal fauna. Em Nicoadala e 

em Namacurra, onde passei parte do momento eleitoral, lá estavam 

os senhores habitualmente nas suas balalaicas “madiba”, vestes que o 

pessoal da segurança utiliza habitualmente para disfarçar a sua pistola 

pessoal na cintura.

Uma pequena “nuance”. Desta vez tinham “crachats”, quase todos com 

as palavras “STAE staff ”. Estavam muito mais calmos e discretos. Em 

nenhum momento os vi a dialogar com os presidentes de mesa. Mas 

não deixavam de “inspeccionar” os jornalistas no recinto de voto, in-

cluindo com pretexto de pequenos diálogos “fait-divers”. 

O único momento de nervosismo público foi quando começaram as 

contagens de votos. “Afonso”, “Nyusi”, “Afonso”, “Nyusi”. Um dos tais 

do ”crachat” espreitando pelas janelas da sala de aulas onde se faziam 

as contagens solicitou imperativamente pelo celular “precisamos mais 

recargas, vodacom e movitel, agora está a começar o nosso trabalho”. 

Nem uma hora depois, cerca das 23, quando os resultados eram mais 

ou menos claros, como que por varinha mágica, os tais homens com o 

crachat “STAE staff ” desapareceram na noite.

Fica a dúvida se eram estes os homens da guarda avançada do potencial 

“plano B” de que tanto se falou antes das eleições.

Fernando Lima

Os paisanos de “crachat”
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Quando os primeiros re-
sultados estavam a ser 
anunciados em algumas 
mesas de voto na cidade 

da Beira, era notória a preocupa-

ção e nervosismo dos burocratas 

do MDM “à paisana” que a todo o 

custo tentavam controlar as ope-

rações. O efeito Afonso Dhlaka-

ma, o candidato presidencial da 

Renamo, estava a eclipsar Daviz 

Simango na sua própria casa (Bei-

ra), numa eleição dominada por 

grosseiras irregularidades e prota-

gonismo da Força de Intervenção 

Rápida (FIR) no populoso bairro 

da Munhava.

Até ao fecho da presente edição 

ainda havia mesas por contar e ur-

nas por recolher pelo Secretariado 

Técnico de Administração Elei-

toral (STAE) em vários bairros da 
cidade da Beira. O SAVANA mo-
nitorou várias mesas na cidade e 
verificou que os atrasos na abertura 
ficaram a dever-se à inércia dos ad-
ministradores eleitorais.
Várias mesas da Escola 12 de Ou-
tubro (Matacuane), Escola Primá-
ria de Macombe e Amílcar Cabral 
(Munhava) começaram a operar às 
9:00 horas desta quarta-feira e até 
às 10:00 horas de quinta-feira de-
corriam contagens. 
O caso mais gritante deu-se na 
Escola Primária Completa (EPC) 
Agostinho Neto, no centro da cida-
de. Uma mesa, que começou a ope-
rar às 9:30 horas, funcionou com 14 
cadernos (07002107-20), deixando 
nervosos milhares de eleitores.  
“Até às 9:00 horas esta mesa não 
estava composta. Os nomes dos 
membros da mesa não haviam sa-
ído. Eu, por exemplo, fui treinada 
para ser secretária, mas estou a ope-
rar como Presidente, porque este 
faltou. Estou a trabalhar com seis 
pessoas”, lamentou Anita Pereira, 

uma jovem de 25 anos que deses-

peradamente tentava lidar com o 

nervosismo dos eleitores e de dele-

gados partidários. 

Logo às primeiras horas a afluência 

às urnas era massiva, mas à medi-

da que o tempo ia passando o fluxo 

de pessoas diminuía, situação que 

descongestionava as enormes filas 

que no período da manhã pareciam 

desafiar o fantasma das abstenções 

que ultimamente acompanha as 

eleições moçambicanas. Os níveis 

de participação nas mesas visitadas 

pelo SAVANA estava acima dos 

50%, uma pequena vitória numa 

cidade em que a abstenção anda-

va nos 60%. Nas eleições de 2009, 

a abstenção em todo o país atingiu 

os 44.6%. 

Quanto aos resultados, enquanto 

na zona de cimento Filipe Nyusi e 

Afonso Dhlakama disputam taco a 

taco, na periferia, no populoso bair-

ro da Munhava, o líder da Renamo 

lidera confortavelmente.

Na Escola primária de Macombe, 

mesmo ao lado da sede do partido 

Frelimo, Afonso Dhlakama ganhou 

em todas as seis mesas. Por exem-

plo, na mesa 07002502, Dhlakama 

venceu com 329 votos, contra 105 

de Filipe Nyusi e 84 de Daviz Si-

mango.

Macombe foi nesta quarta-feira 

epicentro de confrontações entre a 

FIR e membros e simpatizantes do 

MDM e da Renamo. 

No princípio da noite desta quarta-

-feira, a Polícia teve que disparar 

gás lacrimogénio para dispersar 

centenas de jovens que se amoti-

navam em seis assembleias de voto 

na Escola Primária de Macombe, 

na Munhava, com o propósito de 

assistir à contagem de votos. Gri-

tando palavras de apoio a Afonso 

Dhlakama, jovens barricaram a rua 

Kruss Gomes, isolando a Escola e a 

sede da Frelimo, impedindo a cir-

culação rodoviária. Na manhã desta 

quinta-feira ainda havia pneus a 

arder e elementos da FIR estavam 

também posicionados em vários 

locais do bairro, que sempre vive 

momentos de tensão em períodos 

eleitorais.  

Augusto Manuel, 29 anos, membro 

do MDM e um dos jovens mais ac-

tivos na refrega com a FIR, acusou 

a Polícia de ter tentado ser prota-

gonista do processo, o que, natural-

mente, resvalou para a violência.

“A FIR tentou ser protagonista 

num processo que é da CNE. Nós 

apenas estávamos a uma distância 

considerável para controlar o nosso 

voto. Dispararam balas de verdade 

das 21:00 às 4:00 horas da manhã. 

Reagimos em legítima defesa”, re-

matou Manuel, um jovem que se 

dedica ao comércio informal no 

bairro da Munhava. 

Momentos depois de depositar o 

voto na urna, Daviz Simango ha-

via apelado às autoridades policiais 

para que não fossem protagonistas 

deste processo. O mesmo apelo foi 

para os órgãos eleitorais para que 

não pautassem pela fraude, “como 

vinham fazendo”, sobretudo num 

momento em que “estamos no pro-

cesso de consolidação da paz”. Mas 

durante o dia de votação foram vá-

rios relatos de pessoas encontradas 

com urnas contendo votos a favor 

da Frelimo. Na Escola secundária 

da Manga foi encontrada uma urna 

contendo votos, um episódio que 

foi confirmado pelos órgãos elei-

torais.

Efeito Dhl  
Afonso Dhlakama vence tam-

bém na EPC Amílcar Cabral na 

Munhava. Esta escola possui oito 

mesas e em numa delas (mesa 

07002920) Daviz e Nyusi não 

chegaram aos 40 votos. O número 

mais alto registado por Filipe Nyusi 

nesta escola foi na mesa 07007803, 

onde obteve 177 votos, contra 291 

de Afonso Dhlakama e 103 de Da-

viz Simango.

Na chamada antiga emissora da 

RM na Munhava, Dhlakama tam-

bém venceu em todas as mesas com 

diferenças acima de 100 votos em 

relação aos outros dois concorren-

tes. 

Habitualmente associado ao elei-

torado urbano e jovem, Daviz Si-

mango estava a ser eclipsado por 

Afonso Dhlakama, numa cidade 

onde obteve números históricos 

nas autárquicas de 2013.

Mas o MDM e a Renamo juntos 
deverão derrotar a Frelimo na Beira 
e no resto da província, uma clara 
indicação de que o eleitorado pre-
tende uma Assembleia da Repúbli-
ca equilibrada para evitar dissabores 
de uma maioria de 2/3 do partido 
que deverá formar Governo. Como 
habitualmente, Nhamantada votou 
de novo em Dhlakama e na Re-
namo. Não são ainda conhecidos 
os números de Marromeu, outro 
dos maiores círculos em Sofala e 
onde Dhlakama arrastou multi-
dões durante a campanha eleitoral. 
Espera-se que Afonso Dhlakama 
ultrapasse os 22.5% alcançados em 
2009, numa província que elege 21 
deputados para a Assembleia da 
República. 
Filipe Nyusi, que deverá suceder 
Guebuza na chefia do Estado, está 
a registar mais votos que a Frelimo 
na Beira. O MDM deverá “der-
rotar” Daviz Simango e Afonso 
Dhlakama, que leva a Renamo ao 
colo. Foram registados poucos vo-
tos brancos e nulos. Até ao fecho 

da presente edição, não estava cla-

ro se Daviz Simango iria ocupar a 

segunda posição na Beira, suplan-

tando Nyusi, mas era certo que 

a cidade seria ganha por Afonso 

Dhlakama, um indicador do que 

pode acontecer nas autárquicas de 

2018.  

*Com Constantino André

Efeito Dhlakama eclipsa Daviz
-Filipe Nyusi e o líder da Renamo disputam taco a taco a zona de cimento na Beira, mas DHL foi um rolo compressor na periferia com destaque para 
Munhava

Por Francisco Carmona, na Beira*

“A FIR queria ser protagonista do 
processo” - Augusto Manuel

Daviz Simango em queda vertiginosa
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Na madrugada de 10 de Janeiro 
de 2012, a população reassen-
tada em Cateme, distrito de 
Moatize, província de Tete, 

manifestou-se, repudiando as precárias 
condições disponibilizadas pela mine-
radora Vale. Passados pouco mais de 
30 meses, o cenário parece ter mudado 
para melhor. 

As obras de construção do reservatório 

elevado e um centro de distribuição já 

foram concluídas e a população já tem 

água potável 24 horas por dia, o proble-

ma de transporte de Cateme à cidade 

de Tete e vice-versa foi minimizado 

com a asfaltagem da estrada que dá 

acesso à zona e a consequente intro-

dução de duas carreiras dos transportes 

públicos e com abertura duma rota dos 

semi-colectivos que fazem ligação entre 

os dois pontos acima indicados.

No capítulo referente à agricultura, fo-

ram introduzidas tecnologias visando o 

melhoramento de solos e da semente, 

para além de se ter identificado novas 

áreas para a expansão da actividade 

agrícola.

Paulatinamente vai se encontrando for-

mas de enquadrar pessoas que, devido à 

transferência das suas zonas habituais, 

perderam fontes de rendimento.  

Porém, mesmo com os ganhos aci-

ma indicados, a população continua a 

apresentar queixas, sobretudo no que 

concerne à limitação de liberdade de 

expressão e de associação, bem como da 

qualidade das casas que mesmo depois 

da reabilitação não possuem a qualida-

de desejada. 

Em Julho de 2012, arrancaram as obras 

de reabilitação e correcção de erros de 

713 casas construídas na zona de reas-

sentamento de Cateme.

As obras chegaram ao fim, porém, resi-

dentes continuam não convencidos.

Soubemos que alguns populares perde-

ram confiança com o empreiteiro até ao 

ponto de recusar que as suas moradias 

fossem mexidas. No total são 106 imó-

veis cujos proprietários recusaram que 

fossem reabilitadas.  

Domingos Foguete, reassentado em 

Cateme, bairro Chipanga, desde Feve-

reiro de 2010, é uma das pessoas que 

recusou que a sua casa fosse reabilitada.

Diz que não aceitou que a sua residên-

cia fosse mexida porque do que viu das 

casas que já tinham sido reabilitadas 

concluiu que nada mudaria.

“Não sou habilitado em matéria de 

construção civil, mas, pela experiência 

que acumulei ao longo da minha vida, 

sei que para assentar a base duma casa 

deve-se abrir fundações cuja profundi-

dade vai para além de 50 centímetros. 

Mas para o caso concreto, a base foi 

montada sobre a superfície, facto que 

deixa vulnerável aos efeitos de erosão”, 

lamentou.

Sublinhou que mesmo depois da reabi-

litação as casas continuam suspensas e 

ameaçam cair a qualquer momento.

De acordo com Foguete, nos pontos 

onde as casas apresentavam rachas, o 

empreiteiro colocou cola. 

Quanto às restantes preocupações, o 

nosso entrevistado referiu que a situa-

ção apresentava melhorias. Disse, por 

exemplo, que a qualidade de energia foi 

melhorada, em todos os bairros há ilu-

minação pública e as estacas que eram 

usadas para baixadas foram todas subs-

tituídas por posteletes que garantem 

mais segurança.

Delfino Bernardo, residente de Mitete, 

comunidade de Cateme, contou-nos 

que a situação de Cateme é caracteriza-

da por contrastes na medida em que há 

coisas boas e más.

Apontando pontos fracos, o nosso en-

trevistado referiu que, pouco tempo 

depois da reabilitação, algumas casas 

apresentam-se num estado lamentável 

com rachas em todo o lado. 

Além de recusar que a casa fosse rea-

bilitada, temendo a queda da mesma a 

qualquer momento, Bernardo contou-

-nos que optou por montar uma nova 

casa que na sua óptica lhe vai garantir 

mais segurança. 

Bernardo falou ainda da limitação do 

direito à informação e de associação.

Segundo conta, ele e outros membros 

da comunidade formaram a comissão 

de moradores de Cateme, que tinha 

como missão representar a comunida-

de na ligação com o Governo e com a 

companhia Vale. 

Estranhamente, continua, por ordens 

do partido Frelimo, ao nível do distrito 

de Maotize, a comissão foi extinta.

“Hoje já não nos deixam reunirmo-nos 

com a população. O Governo diz que é 

a única entidade que tem esse direito. 

Dizem que somos agitadores por isso 

mandaram-nos extinguir a comissão”, 

disse.

Delfino prossegue referindo que o le-

vantamento de 10 de Janeiro de 2012 

surtiu efeitos na medida em que obri-

gou o Governo a pressionar a Vale a 

mudar o rumo das coisas.

Sublinha que foi graças à manifestação 

que o centro de Saúde local recebeu 

ambulância e a ligação com a cidade de 

Tete já é feita sem limitações.

Azelia Correia é outra cidadã que diz 

que a sua moradia foi reabilitada mas já 

apresenta muitos defeitos.

Sublinha que comunicou as entidades 

locais mas que até ao momento a sua 

preocupação ainda não foi atendida.

Antoninho Sinete, residente do bairro 

Mitete, Cateme, é uma é das pessoas 

cuja casa foi reabilitada e entregue.

Contou-nos que a mesma tinha pro-

blemas de infiltração de água, rachas e 

de consistência já que foi erguida sem 

nenhuma base sólida. 

Agora foi montada uma base de betão 

que assegura a estrutura superior. Tudo 

indicava que estava preparada para re-

sistir aos efeitos da erosão. Contudo, 

lamenta Sinete, as rachas surgiram, 

principalmente, nos muros das varan-

das e no chão exterior. Estes defeitos 

verificam-se pouco tempo depois de 

receber a casa. Referiu que notificou o 

empreiteiro que imediatamente voltou 

para reparar as falhas mas o problema 

persiste. 

Mesmo depois da reabilitação das casas dos reassentados de Cateme:

Qualidade das obras continua preocupante
Por Raul Senda



7Savana 17-10-2014 PUBLICIDADE



8 Savana 17-10-2014SOCIEDADE

Pouco mais da metade dos 
cerca de três milhões de 
potenciais eleitores regis-
tados no censo eleitoral 

na província de Nampula fizeram-

-se às urnas nas eleições da última 

quarta-feira, indicam dados preli-

minares.

Para dar vazão ao crescente núme-

ro de eleitores, já que Nampula é 

o maior círculo eleitoral do país, 

os órgãos eleitorais ao nível desta 

província mobilizaram um total 

de 22500 Membros das Mesas de 

Voto (MMVs), dois helicópteros e 

mais de uma centena de viaturas. 

Nesta província funcionaram 3071 

mesas de voto distribuídas por 894 

assembleias. 

Para além dos três candidatos pre-

sidenciais, 18 partidos políticos 

concorreram para a Assembleia 
da República e seis partidos para a 
Assembleia Provincial.
A importância política da provín-
cia mobilizou também vários ob-
servadores e jornalistas. No total 
foram credenciados cerca de 1000 
observadores e 200 jornalistas. 
Esta cifra exclui os que foram cre-
denciados ao nível central.

Votação                   
Na tarde da véspera, o presidente 
da Comissão Provincial de Elei-
ções, Daniel Ramos, chamou a 
imprensa para informar que es-
tava tudo organizado para que o 
processo de votação decorresse 
sem sobressaltos em todos os 23 
distritos da província. Prometeu 
também que o material de vota-
ção, bem como os MMVs, seriam 
posicionados a tempo e horas para 
permitir que a votação começasse 
exactamente às sete horas.
Porém, no terreno, a realidade 
mostrou-se ao contrário e exterio-
rizou a desorganização e o caos no 
seio dos órgãos de administração 
eleitoral.    
Parte das assembleias de voto 

abriram depois das sete horas, em 

muitos pontos houve troca de ca-

dernos, notou-se dificuldades e 

desorganização dos MMVs, falta 

de domínio da matéria, morosida-

de para além da falta de envelopes 

para votos especiais.

As assembleias de voto monta-

das nas Escolas Secundária 12 de 

Outubro (Muala Expansão) e Pri-

mária Completa de Muegane, no 

bairro de Muahivire Expansão, ar-

redores da cidade de Nampula, são 

o exemplo flagrante de uma situa-

ção em que o processo de votação 

iniciou com várias horas de atraso.

Para além do início tardio da vo-

tação, neste posto, muitos eleitores 

não puderam exercer o seu direito 

cívico porque os nomes não cons-

tavam nos cadernos eleitorais.

O mesmo cenário foi testemunha-

do pelo SAVANA no posto de vo-

PRM e EDM interferem e ensombram processo eleitoral
Em Nampula

a gás lacrimogénio para dispersar populares que se concentraram junto às assembleias de voto para, supostamente, controlar a contagem

- Resultados parciais indicam queda do MDM e uma luta renhida entre a Frelimo e a Renamo  

Por Raul Senda, enviado especial

tação instalado na Escola Primária 

Completa da Pedreira, arredores da 

cidade de Nampula.

O fraco domínio da matéria por 

parte dos MMVs foi reconhecido 

pelo Director Provincial do Secre-

tariado Técnico de Administração 

Eleitoral (STAE) em Nampula, 

Príncipe Lino Uataia.

Lino Uataia negou a troca de ca-

dernos e disse, ao SAVANA, que o 

facto de alguns eleitores não loca-

lizarem os seus nomes deveu-se à 

ineficiência de alguns MMVs que 

não estavam a aplicar devidamen-

te os conhecimentos adquiridos na 

formação.

Apontou como exemplo o caso 

verificado na EPC de Muegane, 

onde depois de se notar a ano-

malia, as autoridades competentes 

trataram de verificar a situação e 

constataram que o problema esta-

va com os MMVs e a situação foi 

imediatamente corrigida.

A falta de cadernos foi também 

registada nos postos que funciona-

ram junto ao Instituto Industrial e 

Comercial de Nampula, bem como 

na Escola Primária dos Belenenses. 

A mesma situação foi reportada 

nos distritos de Nacala-Porto, An-

goche e Rapale.

No caso concreto de Angoche, o 

SAVANA soube que seis das 10 

mesas de voto instaladas na Esco-

la Secundária de Angoche só ini-

ciaram com o processo de votação 

cerca das 11:00 horas, porque não 

se localizavam os cadernos con-

tendo os registos dos eleitores. O 

próprio administrador distrital, 

Rodrigues Ussene, esperou mais de 

uma hora para votar.

Contornando estas falhas, é im-

portante frisar que, ao contrário do 

que se verificou nas eleições gerais 

de 2004 e 2009, bem como nas au-

tarquias de 2013, mesmo sem da-

dos oficiais, o SAVANA arrisca-se 

a dizer que o nível de participação 

foi positivo.

O SAVANA testemunhou situa-

ções em que alguns eleitores fize-

ram-se aos locais de votação logo 

nas primeiras horas do dia com 

vista a serem os primeiros a votar.

Nas assembleias de voto instaladas 

no Instituto Industrial e Comercial 

de Nampula bem como no pavi-

lhão dos Desportos, no centro da 

cidade, alguns eleitores marcaram 

as bichas com pedras e outros ob-

jectos para fugir da longa espera 

para votar.

Em conversa com o SAVANA, 

Jerónimo Alfredo, presidente da 

mesa 03000105, instalada no pa-

vilhão dos Desportos de Nampula, 

referiu que para a sua mesa esta-

vam registados cerca de 850 elei-

tores e até às 16:00 horas do dia 15 

cerca de 500 eleitores tinham vota-

do e alguns continuavam na bicha.

Na assembleia de voto instalada na 

Escola Primária do Parque Popular 

na cidade de Nampula, algumas as-

sembleias de voto tiveram que con-

tinuar com a votação até depois das 

18:00 horas, porque alguns eleito-

res continuavam nas bichas.

Apagões e tiroteios
A mancha ao processo de vota-

ção na província de Nampula não 

se limitou à troca de cadernos ou 

demora na abertura de algumas as-

sembleias de voto.

O SAVANA soube que cerca de 

400 observadores do Observató-

rio Eleitoral foram impedidos de 

fiscalizar a votação alegadamente 

porque não estavam devidamente 

credenciados. 

A situação veio a ser resolvida no 

princípio da noite, depois de uma 

intervenção da Comissão Nacional 

de Eleições (CNE), em resposta a 

uma queixa da Comissão Nacional 

dos Direitos Humanos. 

São observadores que em princí-

pio se deviam deslocar ao distrito 

de Rapale e arredores da cidade de 
Nampula, mas que não puderam 
efectuar as suas actividades.
Para além da proibição de obser-
vadores, as eleições em Nampula 
contaram com mais dois interve-
nientes.
Trata-se da empresa pública Elec-
tricidade de Moçambique que in-
terrompeu o fornecimento de ener-
gia a todos os bairros da periferia 
da cidade de Nampula, minutos 
depois do encerramento das urnas, 
e da Força de Intervenção Rápida, 
que recorreu a balas de borracha e 
gás lacrimogénio para escorraçar as 
pessoas que se aglomeravam junto 
aos postos de votação para supos-
tamente controlarem a contagem 
de votos.
A agitação fez com que muitas 
mesas interrompessem a conta-
gem de votos para o dia seguinte. 
Nalgumas mesas, a contagem pro-
logou-se até à madrugada porque 
a visibilidade era precária. Noutras 
situações o início da contagem foi 
demorado porque não havia ilumi-

nação. O STAE ao nível da cidade 

de Nampula viu-se obrigado a im-

provisar parte desse material. 

As lanternas dos telemóveis dos 

MMVs também foram usadas para 

reforçar a visibilidade com vista a 

garantir a iluminação dos locais 

onde decorria a contagem de votos.

O corte de energia fez com que 

algumas pessoas, sobretudo jovens 

simpatizantes dos partidos de opo-

sição, se aproximassem das assem-

bleias de voto facto que complicou 

as actividades dos MMVs.

Para controlar a situação foi soli-

citada a intervenção da polícia que 

recorreu a balas de borracha e gás 

lacrimogénio para afugentar os in-

surgentes que, por sua vez, respon-

deram com pedras, garrafas, ferros 

e outros instrumentos contunden-

tes.

Nalguns bairros da cidade de 

Nampula como Muahivire Expan-

são, Belenenses e Muala Expansão 

viveu-se um cenário de guerra e de 

terror, com tiros a prolongarem-se 

pela noite dentro.

Viaturas particulares e do Estado, 

incluindo da própria polícia, foram 

danificadas. As pedras e os ferros 

atingiram ainda bens da escola e 

das casas vizinhas.  

Fala-se de feridos e detidos. Po-

rém, até ao fecho da nossa edição, a 

Polícia não se tinha ainda pronun-

ciado sobre os factos, alegando que 

ainda estava a fazer levantamentos

Frelimo e Renamo na dian-
teira 
Até ao fim da manhã desta quinta-

-feira, os órgãos de administração 

eleitoral ao nível da província de 

Nampula ainda não se tinham pro-

nunciado sobre o processo na me-

dida em que a contagem ao nível 

das mesas ainda não tinha termi-

nado.

Contudo, nas mesas visitadas pelo 

SAVANA durante o processo de 

contagem, ao nível da cidade de 

Nampula, foi possível notar equi-

líbrio entre os candidatos da Rena-

mo, Afonso Dhlakama, e da Fre-

limo, Filipe Nyusi, mas com uma 

ligeira vantagem para a Renamo e 

seu candidato.

O Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) e o seu 

candidato, Daviz Simango, encon-

tram-se muito abaixo nas conta-

gens. 

Nampula teve uma das maiores enchentes nos postos de votação
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Vaga: Consultor Nacional – Preparação do Relatório Nacional para 
o Habitat III.

Local: Maputo, Moçambique

Duração do Contrato: 40 dias durante um período de 4 meses

A Assembleia Geral das Nações Unidas (AG), por meio de sua Reso-
lução 66/207, decidiu convocar em 2016 a Terceira Conferência das 
Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano (Habitat 
III), enquanto a Resolução 67/216 detalhou as modalidades, as acti-
vidades preparatórias e o formato da conferência. Em harmonia com 
os Parágrafos 6(a) e 6 (c) da Resolução AG 67/216, que indicam que o 

ser fundamentado por um processo preparatório altamente inclusi-
vo, o UN-Habitat requer os serviços de um Consultor Nacional (i) 
para apoiar o Governo de Moçambique a preparar o Relatório Nacio-
nal Habitat III, e (ii) para mobilizar e assegurar a participação activa 
dos Parceiros da Agenda Habitat (‘Habitat Agenda Partners’ –HPAs) ao 
nível nacional e local nos processos Nacionais da Habitat III, incluin-
do a preparação e validação do Relatório Nacional Habitat III.
Sob a supervisão da Direcção Nacional de Habitação e Urbanismo 
(DNHU), do Ministério das Obras Públicas e Habitação (MOPH), o 
consultor deverá apoiar o Governo, em colaboração com os Parcei-
ros da Agenda Habitat, a preparar um Relatório Nacional do Habi-
tat III com o levantamento da implementação da Agenda Habitat, 
destacando políticas, legislação, medidas práticas tomadas, realiza-

na Nova Agenda Urbana. Em harmonia com as Directrizes do UN-
-Habitat para a preparação dos Relatórios Nacionais, o Relatório Na-

urbanas nacionais, planeamento urbano e desenho, habitação, o solo 
e segurança da posse, economia urbana e emprego, desastres e resi-
liência, meio ambiente e mudanças climáticas, assim como qualquer 
outra questão considerada importante no contexto nacional.

Requisitos
 

Educação: diploma universitário avançado em planeamento ur-
-

dos urbanos, desenvolvimento urbano, ciência política, arquitec-
tura, ou outras áreas relacionadas, com conhecimentos sólidos 
de desenvolvimento económico urbano, planeamento urbano e 
desenvolvimento estratégico, inclusão urbana e desenvolvimento 
institucional urbano.
Experiência: Mínimo de 10 anos de experiência trabalhando em 
habitação, planeamento urbano e design, planeamento participa-
tivo de assentamentos humanos.
Idiomas/comunicação:
Francês, dependendo do idioma de trabalho do país.

Os interessados deverão obter os Termos de Referência através cor-
reio electrónico unhabitat.Mozambique@unhabitat.org, ou do ende-
reço físico do UN-Habitat sito na Rua Macombe Macossa 151 R/C, 
Sommerschield, Tel-21492575 e Fax-21490666 Maputo. Preenchendo 
os requisitos poderão enviar o CV e a carta de motivação para os 
mesmos endereços.
Prazo para submissão de candidaturas: 29 de Outubro de 2014
O UN-Habitat reserva-se ao direito de contactar apenas os candida-
tos pré-seleccionados.

ANÚNCIO DE VAGA



10 Savana 17-10-2014INTERNACIONAL

A 
já velha questão de novo 
nos bate à porta. Foi pri-
meiro levantada pelos in-
vestidores estrangeiros so-

bre o que havia de acontecer depois 

de Nelson Mandela, o que, claro, já 

sabem muito melhor hoje: queda 

acentuada sob os auspícios do Pre-

sidente Jacob Zuma. 

Agora, a questão está de novo viva no 

Zimbabwe, onde o partido no poder, 

a Zanu-PF, ainda terá que resolver a 

velha questão da sucessão do Presi-

dente Robert Mugabe durante o seu 

congresso em Dezembro. Isto não é 

para sugerir que o nonagenário está 

prestes a partir, muito embora a nova 

constituição do Zimbabwe lhe dê o 

direito de nomear um sucessor para 

completar o seu mandato, caso de-

cida abandonar o poder. Ou o con-

gresso poderá indicá-lo presidente 

vitalício, com um primeiro-ministro 

para o ajudar a governar por todos os 

poucos anos que restam da sua vida. 

De qualquer das formas, a coisa mais 

importante é que a questão da suces-

são, que desde há muito o Zimbabwe 

tem tentado evitar, tem de ser resol-

vida mesmo se Mugabe continuar no 

poder por mais alguns anos. O parti-

do deverá clarificar quem é que o irá 

suceder quando finalmente ele tiver 

que partir. 

O assunto tornou-se candente por-

que o Zimbabwe está de novo na 

bancarrota. Os quatro anos de re-

cuperação económica, conseguidos 

pelo governo de unidade nacio-

nal que o antigo Presidente Thabo 

Mbeki ajudou a construir, chegaram 

ao fim no ano passado, com a realiza-

ção de mais uma eleição fraudulenta, 

e que manteve Mugabe no poder. E 

de volta à penúria. 

Tenho estado a pensar sobre o Zim-

babwe nos últimos tempos, encon-

trando-me com pessoas e tentando 

saber o que se estará a passar naquele 

país martirizado, onde até os canais 

noticiosos parecem ter perdido inte-

resse devido ao cansaço e desgaste. 

As informações que tenho consegui-

do recolher indicam que o governo 

está muito desesperado à procura 

de dinheiro. Salários não estão a ser 

pagos com regularidade, e a tempe-

ratura do descontentamento está a 

subir. O novo Ministro das Finanças, 

Patrick Chinamasa, está a viajar pelo 

mundo à procura de dinheiro, mas 

sem grande sucesso.

A única luz de esperança que ele 

encontrou foi na China. Depois de 

três visitas a Beijing, ele pensou que 

tinha conseguido uma promessa de 1 

Dentro e fora: o Zimbabwe já não pode 
protelar por mais tempo a questão da sucessão
Por Allister Sparks*

bilião de dólares para cobrir o buraco 

no orçamento nacional e 4 biliões de 

dólares para investimentos em infra-

estruturas para pôr o país de novo 

em funcionamento. Mas os chineses 

disseram que queriam primeiro falar 

com Mugabe. 

Isto, pelo que me foi dito foi a razão 

porque de repente, no mês passado, 

Mugabe teve que viajar para Beijing. 

Mas não contava com a surpresa que 

o esperava. Os chineses não iriam 

simplesmente dar dinheiro sem con-

dições.

Primeiro, exigiram que o Zimbabwe 

se preocupasse antes da questão da 

sucessão. Eles não podem compro-

meter dinheiro sem saberem quem 

é que estará a governar o país nos 

próximos anos.

Segundo, aconselharam Mugabe a 

regularizar as suas relações com a 

comunidade internacional. Tal como 

os chineses de facto lhe disseram: 

nós não podemos ser os seus únicos 

amigos no mundo. 

Finalmente, disseram que era preciso 

pôr a economia de novo nos carris. 

Acabar com as restrições sobre o 

investimento estrangeiro. Eles não 

irão investir num país instável, e que 

a qualquer momento se pode tornar 

num Estado falhado. 

Disseram-me que Mugabe não fi-

cou satisfeito com tamanha abertura, 

e como alternativa virou-se para a 

Rússia, só para ficar a saber depois, 

que os chineses não gostaram nada 

desta jogada dos tempos da antiga 

Guerra Fria. Mesmo assim, os seus 

acólitos continuam a tentar encon-

trar formas de cumprir com as con-

dições impostas pelos chineses. E 

daí a decisão de resolver a questão da 

sucessão no congresso de Dezembro.

Neste momento, Joyce Mujuru é 

Vice-Presidente, mas essa posição 

poderá vir a ser colocada à disposi-

ção no congresso. Ela é viúva de So-

lomon Mujuru, cujo nome de guerra 

era Rex Nhongo, e foi comandante 

das forças de Mugabe durante a luta 

de libertação. Joyce Mujuru foi ela 

própria combatente da luta de liber-

tação, e essa combinação oferece-lhe 

algum estatuto quer dentro da estru-

tura militar quer no partido.

Mas ela possui um formidável oposi-

tor na pessoa de Emmerson Mnan-

gagwa, um antigo quadro do partido, 

também com um forte passado de 

luta, bem como uma formação em 

Direito, alguma ligação aos servi-

ços de inteligência e reputação para 

a crueldade, factores que o tornam 

uma figura temida. 

Mnangagwa já foi ministro da segu-

rança e da defesa, e actualmente ocu-

pa a pasta da justiça e chefe do Co-

mando Operacional Conjunto, um 

corpo que integra o comandante das 

forças armadas, os chefes do exér-

cito, da força aérea, da polícia, dos 

serviços prisionais e da Organização 

Central de Inteligência (CIO), o que 

o torna na figura mais poderosa no 

país depois do presidente.

A posição de Mujuru foi enfraque-

cida há três anos quando o seu ex-

-marido, com quem ainda tinha boas 

relações, morreu num incêndio na 

sua residência rural, um incidente 

que quase todos no Zimbabwe acre-

ditam que tenha sido um assassinato 

político.

Entretanto, Mnangagwa está em 

desvantagem devido ao facto de que 

Mugabe não  gosta dele ou não con-

fia nele. 

Mas os chineses gostam dele. Mnan-

gagwa está na sua órbita há vários 

anos, desde os tempos da Guerra 

Fria e do conflito ideológico entre 

a União Soviética e a China Co-

munista de Mao Tse Tung. Ele era 

o homem deles então, e continua as-

sim até hoje.

E depois há o surgimento repentino 

na arena política da segunda esposa 

de Mugabe, Grace.

Sem ter demonstrado qualquer in-

teresse político antes, subitamen-

te ela substituiu a veterana Oppah 

Muchinguri no importante cargo de 

presidente da Liga das Mulheres da 

Zanu-PF.  

Isso, e ainda a notável atribuição 

a ela de um grau de doutoramento 

depois de apenas dois meses de es-

tudos, está a levantar especulações de 

que Mugabe está a tentar empurrá-

-la para ser a sua sucessora, ao bom 

estilo de uma dinastia. Mas esse não 

é o caso, quase certamente. 

A explicação mais persistente que 

já ouvi é de que a súbita elevação de 

Grace terá sido um acto de astúcia da 

parte de Mnangagwa para melhorar 

o seu relacionamento com Mugabe.

Aparentemente, um dos maiores re-

ceios de Mugabe é a segurança da 

sua família no futuro. E tem maior 

medo de Mnangagwa. Eles perten-

cem a clãs diferentes dentro da do-

minante etnia shona, que predomina 

no Zimbabwe: Mugabe é Zezuru e 

Mnangagwa é Karanga, e existe uma 

histórica animosidade entre os dois 

grupos. Os dois homens também já 

tiveram confrontações a nível pes-

soal. 

Mas Mnangagwa sabe que para ter 

qualquer chance de ganhar a luta 

pela sucessão, ele precisará do apoio 

de Mugabe. Ou pelo menos da sua 

neutralidade. 

Para esse fim, aparentemente, ele 

persuadiu a actual presidente da 

Liga das Mulheres, Opah Muchin-

guri, uma mulher de grande influên-

cia no partido e sua grande aliada, a 

abandonar o cargo a favor de Grace 

Mugabe.

Esta mudança irá também permitir 

que Grace Mugabe se torne membro 

do Bureau Político, o órgão executivo 

da Zanu-PF, e dessa forma garantir 

a Mugabe que a sua família não será 

alvo de qualquer tipo de perseguição.

E agora, quem vai vencer em De-

zembro? E o que é que isso signifi-

cará para o Zimbabwe?

Mujuru é a candidata mais popular. 

Mas muitos dos que falaram comigo 

disseram-me que Mnangagwa seria 

mais eficaz como presidente, alguém 

com a força e determinação para rea-

bilitar e reconstruir o país. Contudo, 

é uma crença condimentada com al-

gum medo do homem.

Mnangagwa é visto como um ho-

mem cruel e autocrático. A sua alcu-

nha é “O Crocodilo”, não por causa 

do seu fulgurante temperamento 

como o nosso P.W. Botha, mas de-

vido aos seus olhos estreitos, mas ao 

mesmo tempo atentos. Como al-

guém me disse: “Ele fica ali deitado, 

todo quieto, olhando através daque-

las pequenas fendas, fingindo desa-

tenção, e depois, de repente, atira-se 

com toda a habilidade e força contra 

a sua presa”. 

Eficiente, mas autocrático. Ou uma 

mudança para alguém mais popular 

e democrático. Estas parecem ser as 

opções dos zimbabweanos para o fu-

turo. 
*Saprks é um veterano jornalista e antigo 

editor do Rand Daily Mail, de Joanesburgo.  

Mugabe e Grace, na inauguração do presidente sul africano, Jacob Zuma, em Maio último, em Pretória.
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Apesar de muitos países em desenvolvimento, in-

dos Direitos da Criança, a qual integra o direito à 
Educação na pré-infância como um direito funda-
mental da criança, os governos tem mostrado falta de 
vontade politica e sensibilidade em relação a questão 
da educação na pré-infância. Esta falta de vontade 

deste modo a possibilidade de proporcionar a criança 
uma infância feliz, saudável e proveitosa que lhe per-
mita assegurar um futuro próspero. 
Mesmo sabendo que a primeira infância consti-
tui uma fase crucial no desenvolvimento emotivo e 
por conseguinte determinante para a criação de ha-
bilidades fundamentais para as diferentes etapas de 
aprendizagem do Ser Humano e que oferecer uma 
educação de pré-infância a uma criança é melhor do 
que compensar as suas desvantagens quando esta for 
um adulto, acções operacionais tendentes a reverter a 
situação continuam nulas em todos os sentidos, aliás 
quase todos se espantam, incluindo os tomadores de 
decisão, ao ver e ouvir crianças de outros quadrantes 
a brilhar em programas televisivo se ou radiofónicos, 
soltando palavras e números como se de brinquedos 
se tratasse e numa outra e triste realidade como a da 
província de Gaza, num olhar impávido vê - se crian-
ças introvertidas, acanhadas e quase a chorar quando 
são chamadas a ler, escrever uma palavra com qua-
tro letras apenas ou simplesmente com duas sílabas e 
muitas delas se quer sabem contar.
 A questão destas duas realidades explica-se no facto 
de umas terem tido uma educação de infância que 
lhes permitiu ter uma socialização melhor com o sis-
tema e ambiente educativo e a outra de crianças que 
foram privadas de gozar este bem social e cultural 
que em princípio toda a criança devia ter e por con-
seguinte todos os governos e pais deviam oferecer. 
Este desinteresse é muitas vezes ancorado no argu-
mento de que existem muitas prioridades que de 
longe superam a necessidade de socializar a crian-
ça com o ambiente escolar, mas a questão de fundo 
é que este é um direito básico que assiste a criança 

mas também em toda nação. Ora, será que os gov-
ernantes, as comunidades e famílias esqueceram-se 
que a criança também pode participar activamente 
na construção de uma sociedade melhor, se sim basta 
lembrar as sessões dos parlamentos infantis, dos pro-
gramas de rádios e televisão de criança para criança, 
das pequenas redacções nas salas de aulas e outras, 
para compreender que o país em geral e a província 
de Gaza em particular, oferecendo as crianças o di-

reito de educação pré-escolar estaria a lançar bases 
para a construção de um homem capaz de fazer face 

diferença que hoje admira-se nas tela e a reverter a 
situação apresentada em alguns relatórios e estudos 
como o relatório divulgado em 2008 pelo Ministério 

-
do que o país possuía nas zonas urbanas, um milhão 
de crianças em idade pré-escolar (de 3 a 5 anos), das 
quais apenas 4% tinha acesso a este ensino. Outros 
estudos realizados pela Save the Children e Banco 
Mundial, constataram que apenas 41% das crianças 
da primeira à terceira classe, ou seja, de 6 a 8 anos, 
lêem de 3 a 5 palavras por minuto e não são capazes 
de escrever o próprio nome e que 50% de crianças 
em idade escolar tinha em2010 sérios atrasos de ha-
bilidades de pensamento crítico e outros 25% delas 
apresentavam atrasos na comunicação e desenvolvi-
mento motor. 
Associado a estes estudos, a nível da província de 
Gaza, uma pesquisa, visando propor a introdução 
da educação de pré-infância em todas escolas públi-

de 31093 crianças dos 3-5 anos e pouco mais de 945 
destes, correspondente a 3% tinha acesso a este direito 
social que em 100% é oferecido pelo sector privado e 
pela sociedade civil. Porém este esforço do sector pri-
vado e da sociedade civil, mostra-se bastante incipi-
ente em relação a demanda da província uma vez que 
apenas três dos 12 distritos têm escolinhas, sendo que 
as mesmas estão concentradas na cidade de Xai-Xai e 
apenas 1 em Mandlakazi e outra no distrito de Bilene. 

nacional primeiro a perceber que deve ser o protago-
nista principal no fornecimento deste serviço e tam-
bém a dar passos largos na materialização das ideias 

-
do da Criança em Idade Pré-escolar (2012-2021), que 
decorridos dois anos, em relação a sua operacionali-

distritos de Mandlakazi e Bilene, onde serão erguidas 
as futuras escolinhas para a implementação piloto do 
programa que infelizmente apenas vai abranger as 
crianças do meio rural em detrimento das crianças do 
meio urbano. 
Embora se espera que a implementação plena da Es-
tratégia de Desenvolvimento Integrado da Criança, 
venha aumentar o acesso a educação da pré-infância, 
a introdução da educação da pré – primária em todas 
as escolas primárias do país tornaria o acesso a este 
direito mais abrangente e menos excludente como se 
pretende que venha ser com a estratégia ora em im-
plementação.

Educação de infância um direito da criança,
Um dever de todos
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AEniEastAfricaS.p.A. convida as empresas interessadas a submeterem 
a sua Manifestação de Interesse para Serviços de Supervisão, Inspec-
ção e de Controlo de Qualidade/Garantia de Qualidade a serem pres-
tados no âmbito de Projectos de Petróleo e Gás, tais como instalações 
de produção, instalações de apoio logístico, infra-estruturas e outras 
obras de construção civil na República de Moçambique e nas empresas 
contratadas pela Eni fora de Moçambique, caso seja necessário.
O âmbito do trabalho consiste na prestação de Serviços de Supervisão, 
Inspecção e Controlo de Qualidade/Garantia de Qualidade (QA/QC)
que cumpram com os requisitos da Eni East Africa S.p.A. Os serviços 
(os quais abrangem, mas não se limitam,à área civil, mecânica, eléctri-
ca &instrumentação, hidráulica, etc.) deverão incluir:

QC), incluindo Controlo de Qualidade/Garantia de Qualidade 
para actividades de desminagem

-
gurança e Ambiente

Os serviços de Supervisão, Inspecção e de Controlo de Qualidade/
Garantia de Qualidade (QA/QC) deverão abranger todas as discipli-
nas de engenharia e construção envolvidas na indústria de Petróleo 

no tipo de serviços a serem prestados e possuir o conhecimento técnico 

-
ciais/consideráveis.
Os serviços deverão ser realizados de acordo com as disposições do 
Contrato e das Boas Práticas Internacionais aplicáveis à Indústria do 
Petróleo & Gás, e ainda considerando a satisfação do Representante 
da Empresa.
As empresas interessadas neste convite deverão submeter a sua Ma-
nifestação de Interesse para participar do processo de concurso para 
“supervisão de trabalhos e serviços de  Controlo de Qualidade/Ga-

envio da seguinte documentação necessária:
1. Estrutura da Empresa e do Grupo, contendo a lista dos principais 

na bolsa de valores);
2. Scan da fotocópia autenticada da Certidão de Registo Comercial, 

nome da Entidade Legal e pessoa de contacto para receber informa-

-
viços de Supervisão e Controlo de Qualidade/Garantia de Quali-
dade (QA/QC) para a Indústria de Petróleo & Gás, tanto emonsho-

-
ternacionais;

-
pervisão, inspecção e Controlo de Qualidade/Garantia de Qualida-
de (QA/QC) em África e com escritórioslocalizadosem Moçambi-
que;

6. Manual do Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade com 
os Padrões Internacionais de Qualidade (ISO 9001:2008);

-
-

9001:2008);
-

trabalho.
O website de registo (Mozambique Application) está disponível no se-

guinte URL:
-

zambique-Application (para as candidaturas em Inglês)

-
datura-Mozambico   (para as candidaturas em Português/Italiano)

IMPORTANTE:
A candidatura deverá fazer referência ao seguinte código de produto/
serviço:
SS03AA11: MINE-CLEARING SERVICES (para as candidaturas em 
Inglês):
OU

-
tuguês/Italiano) 
No website de candidatura, na secção “Objecto da Candidatura”, o 
campo “Origem do Convite” deverá ser preenchido com o seguinte: 
“Serviços QA/QC”.
Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e do cumprimento 
com toda a documentação acima indicada, as empresas interessadas 

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicita-
da e, caso o resultado da avaliação seja satisfatório, irá incluir o can-
didato na sua Lista de Fornecedores com vista a considerar a empresa 
em futuros processos de concurso relacionados com as actividades em 
questão.

-

serviços acima solicitados serão considerados para potencias concur-
sos no âmbito do serviço acima descrito.

A solicitação de informação e documentação tem como objectivo ini-

empresas seleccionadas de fornecer detalhes da sua estrutura legal, 

serviço.
-
-

de para agir como uma entidade legal singular (empresa), de forma a 

padrões e programas.
Todas as respostas deverão ser suportadas por relatórios, organigra-
mas da empresa, organigramas de recursos e qualquer outra informa-
ção que a empresa considere necessária para fundamentar as suas res-

O presente convite para Manifestação de Interesse não deverá ser con-
siderado um convite para concurso e, portanto, não representa nem 
constitui nenhuma promessa, obrigação ou compromisso de qualquer 
tipo da parte da Eni East Africa em celebrar contratos ou acordos com 
qualquer empresa que responda a este convite.
Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos pela em-
presa não deverão ser considerados como um compromisso por parte 
da Eni East Africa em celebrar um contrato ou acordo com a empresa, 
nem deverá possibilitar que a empresa reivindique qualquer indemi-
nização da parte da Eni East Africa.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito deste convite para 

-
ciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas 

O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através do 
nosso website termina no dia 30de Outubro de 2014.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na prepara-
ção da Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade das 
empresas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da 
Eni East Africa a este respeito.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO EDE CONTROLO DE QUALIDADE/GARANTIA DEQUALIDADE A 

SEREM PRESTADOS NO ÂMBITO DE PROJECTOS NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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-
pressions of interest for Supervision, Inspection and QA/QC Ser-
vices to be carried out for Oil & Gas projects, such as production 
plants, logistics facilities, infrastructures, other civil worksin the 
Republic of Mozambique and at Eni contractorsoutside Mozambi-
que, if required. 
The scope of work is to provide Supervision, Inspection and QA/

-
vices (such as but not limited to civil, mechanical, electrical & ins-

-
clude:

Supervision, Inspection and QA/QC services shall encompass all 
engineering, construction and logistic activities disciplines invol-

-

The Services shall be carried out in accordance with the provisions 
of the Contract and Good International Oil & Gas Field Practice 

-
sion of Interest to participate in a tender process for “workssuper-

-
ted below and submitting the following required documentation:

-
-

ge);

information;
-
-

customers;

in Mozambique;
-

-

work.

The registration website (Mozambique Application) is available to 
the following URL:

Mozambique-Application (for application in English)
-

candidatura-Mozambico (for application in Portuguese/Italian)

IMPORTANT:

-

(for application in English):
OR
SS01AE02: SERVIZIO SORVEGLIANZA TECNICA C/O FORNI-

(for applications in Portuguese/Italian)

Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as 
follows : “QA/QC services”.
Subject to the submission and compliance of all the above docu-

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation 

the applicant in its Vendor List for consideration in future tender 
processes regarding the subject activities.

-

services will be considered for potential tenders for the scope of 
service described above.
The purpose of the information and documents request is to start a 

-
ted companies to provide details of their legal structure, manage-

service.
-

-
tion charts, resource charts and other information which the com-

-

be construed as a commitment on the part of Eni East Africa, to 

-

Africa. 

address indicated above is set at30thOctober 2014.
-

have no recourse to Eni East Africain this respect.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR WORKS SUPERVISION AND QA/QC SERVICES TO BE CARRIED OUT FOR PROJECTS IN THE RE-

PUBLIC OF MOZAMBIQUE
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Quando esta edição do Sava-
na tiver saído, os eleitores 
já terão cumprido o seu 
direito-dever de escolher 

um novo Presidente e um novo 
Parlamento. Isso quer dizer que as 
seguintes reflexões não terão a mí-
nima influência no processo eleito-
ral, pelo menos no que diz respeito 
à primeira volta. E uma tal circuns-
tância me deixa mais à vontade.

As questões que Guebuza deixou 

em suspenso, ou, por dizer me-

lhor, os grandes desafios que estão 

à frente de Moçambique são mui-

tos e seria longo demais alistá-los 

todos. Irei portanto me concentrar 

sobre quatro deles, que acredito se-

jam fundamentais para melhorar a 

qualidade da vida e da democracia 

no país.

O primeiro verte sobre um aspecto 

que alguns anos atrás tinha sido le-

vantado com uma certa insistência, 

mas que, depois, foi deixado cair e 

ficou desactualizado. O Manifesto 

do MDM recuperou-o, em parte, 

mas também não me parece ter fi-

cado no centro da cena política ao 

longo dessa última campanha elei-

toral. Trata-se da arquitectura insti-

tucional e constitucional do Estado. 

Hoje em dia, o Presidente de Mo-

çambique é, em termos de poderes, 

um verdadeiro “imperador”. Como 

muitos sabem, ele tem uma pala-

vra directa na nomeação de todos 

os ministros, inclusive o primeiro, 

magistrados, chefes militares, go-

vernadores provinciais, académicos 

e, indirectamente, directores dos ór-

gãos de comunicação pública e das 

empresas controladas pelo Estado. 

De certeza que me estou a esquecer 

de alguns dos poderes que detém. 

Mas aqueles que acabo de nomear 

são suficientes, julgo eu, para que se 

perceba da tamanha dimensão das 

suas prerrogativas. Ora, esta figura 

Luca Bussotti*

Desafios que esperam o novo Presidente

tão poderosa é fruto de um proces-

so histórico: por um lado, da ex-

periência do marxismo-leninismo, 

personificado por um líder caris-

mático como Samora Machel, que 

colocava e punha em prática a sua 

acção política além da própria lei; 

por outro, das negociações de paz 

que culminaram com os Acordos 

de Roma. Acordos que, quanto a 

esta importante parte, do meu pon-

to de vista falharam, pois devia ser 

evidente, desde aquela altura, que o 

Presidente ia-se tornar figura de-

masiado poderosa, principalmente 

considerando que ia actuar num 

meio de democracia recente e, por-

tanto, escassamente consolidada. 

Havia também a ideia de que as 

duas partes que assinaram o acordo, 

a Frelimo (ou o Governo Moçam-

bicano) e a Renamo constituiam os 

legítimos e únicos representantes 

do povo Moçambicano. E que, con-

sequentemente, fazia todo o senti-

do que uma dessas duas partes – a 

vencedora – pudesse governar sem 

nenhuma limitação por parte da 

oposição. Hoje as coisas mudaram, 

sobretudo após a governação de 

Guebuza. Se Chissano exerceu de 

forma, por assim dizer, discreta os 

seus poderes, Guebuza forçou-os 

até às suas extremas consequências, 

admitindo e demitindo ministros 

sem dar uma explicação racional, 

nomeando reitores fora do elenco 

que os académicos tinham sugerido 

(o caso do Padre Couto na UEM) 

e por aí fora. Actos legítimos, mas 

que deixaram claro que os poderes 

que ele detinha eram excessivos e 

punham em perigo as ainda frágeis 

instituições democráticas de Mo-

çambique. O próximo Presidente, 

no caso em que queira realmente 

ajudar no processo de solidificação 

da democracia e, portanto, da paz, 

deveria, na minha opinião, colocar 

na agenda dele e de toda a Assem-

bleia a questão do re-equilíbrio 

dos poderes, mediante uma revisão 

constitucional, a mais partilhada 

possível entre os três partidos com 

assentos parlamentares.

O segundo e o terceiro aspecto es-

tão relacionados com o primeiro: 

trata-se da questão académica e da 

relativa à liberdade de imprensa. 

Começamos pela primeira.

É possível dizer que existe uma 

liberdade académica em Moçam-

bique? A resposta é afirmativa, 

mas com algumas limitações, mais 

uma vez derivantes da arquitectura 

institucional piramidal que carac-

teriza as instituições Moçambica-

nas. Quem é que nomeia todos os 

Reitores e Vice-Reitores das uni-

versidades públicas espalhadas pelo 

país? É o Presidente. Trata-se de 

uma modalidade bastante inusual 

de escolher os mais altos represen-

tantes da academia. Geralmente, 

eles são seleccionados mediante 

um processo de eleição interna, 

que nada tem a ver com questões 

de política partidária, mas sim de 

política académica. Por seu turno, 

o Reitor (embora, nos anos mais 

recentes, algum mecanismo eleito-

ral tenha sido introduzido) nomeia 

os seus colaboradores, tais como o 

Director Científico, os directores 

das faculdades, o chefe dos recursos 

humanos, etc.. Em suma, a acade-

mia Moçambicana funciona me-

diante um sistema de nomeações, 

cujo referente máximo é o Presi-

dente. Uma tal modalidade deixa 

muitas perplexidades, pois implica 

que toda a política universitária 

deve estar virada para satisfazer os 

anseios do Presidente. Mas qual 

devia ser o papel da universidade? 

Em todo o mundo, a universidade 

costuma fazer duas coisas: trans-

mitir os conhecimentos aos mais 

novos (docência) e produzir novos 

conhecimentos (investigação). Ora, 

a academia Moçambicana, com a 

parcial excepção da Universidade 

Eduardo Mondlane e com algumas 

raras brechas nas outras, limita-se a 

transmitir os conhecimentos, muito 

mais do que a produzí-los. Isso é 

patente olhando pela estrutura que 

as universidades Moçambicanas se 

deram: praticamente nenhuma de-

las tem uma sua própria editora, ra-

ríssimas são as que têm uma revista 

científica que sai regularmente, ain-

da menos são as que têm grupos de 

pesquisa activos e que mandam os 

seus investigadores participar acti-

vamente, apresentando comunica-

ções, aos congressos internacionais. 

Porquê? Porque elas estão “blo-

queadas”, sobretudo no âmbito da 

pesquisa. A pesquisa implica crítica, 

discussão das políticas públicas, das 

estratégias de desenvolvimento, da 

ineficiência da administração pú-

blica, da sua corrupção e de como 

combaté-la. E pode até indicar ca-

minhos, sugerir, colocar o país num 

rumo mais certo, fora dos interesses 

económicos que, sempre mais de 

frequente, determinam opções que 

podem prejudicar o futuro de todos 

os Moçambicanos. Será que o novo 

Presidente está disponível a aceitar 

esse desafio? Será que ele terá a ca-

pacidade de discernir que o melhor, 

para a academia, assim como para 

todo Moçambique, é que as univer-

sidades públicas, se calhar depois de 

um período de 2-3 anos de transi-

ção, terão de inverter a pirâmide, a 

partir da eleição do Reitor? E quan-

to às privadas, quais deveriam ser os 

critérios para seleccionar o Reitor? 

É verdade que elas são geridas por 

um Conselho de Administração 

cujo fim último é o lucro, mas não 

deixam de constituir entidades que 

exercem uma importante função 

pública. Portanto, mesmo para elas 

deveriam valer aqueles indicadores 

de qualidade (a partir dum inves-

timento na actividade de pesquisa) 

que valem pelas públicas. E não só 

formalmente, mas na substância.

O terceiro aspecto que gostaria de 

salientar tem a ver com a liberda-

de de imprensa. Nos últimos dois 

anos, provavelmente com a acele-

ração provocada pelo Congresso 

de Pemba da Frelimo, em Moçam-

bique o clima no que diz respeito 

à liberdade de imprensa tem vindo 

a mudar repentinamente. Quando 

Guebuza conseguiu marginalizar 

definitivamente os seus adversários 

políticos internos, a linha foi clara 

e consequente. Ela já não admitia 

nenhuma voz que cantasse fora do 

coro, nem proveniente por dentro 

da Frelimo. Em rápida sucessão, 

foram demitidos os directores da 

RM, do jornal “Notícias”, ao passo 

que o PCA da TVM já tinha sido 

mudado em 2010. As linhas edi-

toriais desses órgãos de comunica-

ção pública também acentuaram as 

propensões favoráveis ao governo 

e ao partido no poder e, ao longo 

da campanha eleitoral (espero que 

haverá um estudo a posteriori feito 

pelo MISA ou por outras institui-

ções independentes na área do jor-

nalismo a este propósito), ao candi-

dato da Frelimo, Nyusi. Alguns dos 

mais destacados e difusos órgãos 

privados (como “O País”) perderam 

muita da sua força crítica, enquanto, 

por outra, o “escândalo” do G40 de-

monstrou como o governo cessante 

ainda tivesse uma concepção nada 

liberal da informação e da liberda-

de de imprensa. Será que o próxi-

mo Presidente vai querer apostar de 

novo na qualidade dos jornalistas, 

no seu sentido crítico e no seu pro-

fissionalismo, ao invés de escolher 

os maiores responsáveis dos órgãos 

públicos da comunicação social 

com base na confiança política? 

A última questão é transversal a to-

das as outras e constitui a base do 

pacto eleitoral entre governados e 

governantes. Estou a falar do pro-

blema da corrupção. Problema que 

não é apenas moçambicano, infe-

lizmente, e que, ainda infelizmen-

te, ultrapassa as possibilidades de 

controlo da esfera política. Existem 

hábitos, comportamentos, actos que 

os cidadãos deveriam, primeiro, 

Próximo presidente encontrará 
50% da população na miséria

evitar de protagonizar. A venda, só 

para dar poucos exemplos, de cartas 

de condução, notas nas várias esco-

las e universidades, o dinheiro que 

a polícia extorque diariamente aos 

motoristas de carros e de chapas e 

muito mais: tudo isso se, do ponto 

de vista sociológico, pode ser visto 

como um balançamento da riqueza 

produzida no país, em termos prá-

ticos afecta as camadas mais pobres 

e desfavorecidas da nação, pois ins-

taura o mais injusto dos princípios: 

quem pode paga, quem não pode 

fica de fora. Entretanto, a política 

pode fazer alguma coisa: acima de 

tudo, evitar gastar muitas palavras 

contra este fenómeno e fazer actos 

concretos, visíveis e compreensí-

veis para que, mesmo nos sectores 

mais baixos da administração pú-

blica, se perceba qual deveria ser o 

rumo. Mas sobretudo deveria mu-

dar a forma organizacional desse 

mesmo sector. A corrupção existe 

se as diferentes repartições do Es-

tado não comunicam; ou, pior, se 

as várias áreas da mesma repartição 

ficam isoladas, deixando a funcio-

nários singulares o “monopólio” dos 

processos administrativos. É esta a 

condição ideal para que a corrupção 

se afirme e se alastre como uma pra-

ga em todo o aparelho do estado. O 

novo Presidente, nesse caso, deveria 

levar a cabo uma pequena, grande 

revolução: apostar num modelo or-

ganizacional “por processos” e por 

objectivos, em que existam hierar-

quias e, portanto, responsabilida-

des bem definidas, mas em que os 

vários intervenientes num processo 

burocrático conheçam todo este 

processo e não apenas uma pequena 

parte dele, e em que cada um deles 

esteja nas condições melhores para 

monitorar aquilo que o colega faz, 

e se isso corresponde ao objectivo 

comum a toda a equipa de trabalho. 

Outras entidades externas, criadas 

ad hoc, poderão depois controlar 

a posteriori a qualidade e a trans-

parência do processo burocrático, 

detectando eventuais falhas em de-

trimento do utente. Uma tal forma 

organizacional poderia não só con-

Armando Guebuza 
exerceu a Presidên-
cia moçambicana 
sob a bandeira do 

combate à miséria, mas dei-

xará o país com mais de 50% 

da população em situação de 

pobreza extrema, apesar de 

ser uma das economias que 

mais cresce em África.

Segundo o relatório “Análise 

da Pobreza em Moçambi-

que”, realizado para o grupo 

dos 19 principais doadores 

do Orçamento Geral do Es-

tado moçambicano pela VU 

University, de Amsterdão, 

quando Armando Guebuza 

ascendeu à Presidência da 

República, em 2005, pouco 

mais de 54,7% dos mais de 

20 milhões de moçambica-

nos eram pobres, e agora que 

se prepara para terminar o 

último mandato a percenta-

gem mantém-se quase inal-

terada.

Um outro estudo do Fundo 

Monetário Internacional 

(FMI), recentemente di-

vulgado, admite que o país 

falhou no objectivo de re-

duzir a pobreza até 42%, em 

2014, preconizado no Plano 

de Acção para Redução da 

Pobreza (PARP) 2011-2014, 

colocando esse indicador em 

54%, tal como o Observató-

rio da Pobreza, um fórum da 

sociedade civil moçambicana 

que acompanha este proble-

ma.

Guebuza encontrou o país entre os 

dez piores do mundo no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), 

elaborado pelo Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimen-

to (PNUD), na 177ª posição de um 

grupo de 168 países, e vai deixá-lo 

com esse estatuto, na 178ª posição, 

numa lista de 187 países, apesar de a 

economia moçambicana crescer mais 

de 7% ao ano nos últimos dez anos.

Vários relatórios nacionais e inter-

nacionais destacam que a redução 

da pobreza é precisamente um dos 

Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio que Moçambique irá falhar, 

a par de outros, como a mortalidade 

materno-infantil, num total de oito 

alvos destinados a tirar os países da 

miséria até 2015.

Devido à frustração da população, 

Guebuza teve de enfrentar as revoltas 

urbanas mais violentas da história de 

Moçambique, desde a independência 

do país, em 1975. Primeiro, a 2 de 

Fevereiro de 2008, contra o aumento 

das tarifas dos “chapas”, os miniauto-

carros de 15 lugares que garantem o 

grosso do transporte público nas ci-

dades moçambicanas, e, depois, a 1 e 

2 de Setembro de 2010, face ao agra-

vamento dos preços de bens e serviços 

essenciais.

“Eu faço um balanço negativo da 

governação do Presidente Armando 

Guebuza. Houve muita construção 

de infra-estruturas públicas, como es-

tradas e pontes, mas também foi um 

período de muita revolta social, com 

greves e protestos por todo o lado”, 

disse à Lusa a presidente da Liga 

dos Direitos Humanos (LDH), Ali-

ce Mabota, sobre a avaliação dos dois 

mandatos do actual chefe de Estado.

A inédita greve dos médicos, os pro-

testos de antigos agentes dos serviços 

de informação do Estado e as ma-

nifestações dos desmobilizados da 
guerra civil foram igualmente eventos 

singulares durante a governação de 

Guebuza, devido ao vínculo reveren-

cial que os funcionários mantêm com 

o Governo, desde os tempos do 

monopartidarismo, que a Frente de 

Libertação de Moçambique (Fre-

limo), partido no poder, instaurou 

no país, após a independência.

A governação de Armando Gue-

buza foi igualmente manchada 

pelo regresso da violência militar 

no primeiro trimestre do ano pas-

sado, opondo as Forças de Defesa 

e Segurança e o braço armado da 

Resistência Nacional Moçambica-

na (Renamo), o principal partido 

da oposição, 21 anos após a assi-

natura do Acordo Geral de Paz 

(AGP).

Os confrontos, que terminaram 

formalmente em Agosto, provoca-

ram a morte a um número indeter-

minado de pessoas e a destruição 

de bens, maioritariamente no cen-

tro do país, fazendo temer o resva-

lamento do país para uma guerra à 

escala nacional, como a que antes 

arrasou o país durante 16 anos.

Com o actual chefe de Estado, o 

país assistiu igualmente à aposta 

no reequipamento das Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

(FADM), que este ano tiveram um 

incremento de 17,8% nas suas des-

pesas.

Vários relatórios internos e inter-

nacionais apontam os dez anos 

de mandato de Guebuza como 

um período de maior reforço do 

domínio do Estado pela Frelimo, 

que reactivou células que estavam 

operativas durante a época do mo-

nopartidarismo, até à introdução 

da primeira Constituição da Re-

pública multipartidária em 1990. 

(www.jn.pt)

tribuir na luta contra a corrupção, 

mas também tornar mais eficiente 

e eficaz a máquina burocrática, di-

namizando inclusive importantes 

processos económicos, que só estão 

à espera das várias autorizações para 

arrancar.

*Investigador no Centro de Estudos 

Internacionais do ISCTE, Lisboa. 

Professor Itinerante no Mestrado em 

Cooperação e Desenvolvimento da 

Faculdade de Direito da Universidade 

Eduardo Mondlane.

Título da responsabilidades do
 SAVANA

O Presidente da República goza de competências para nomear e exonerar dirigentes públicos o que tem gerado controvérsias

A liberdade de imprensa nos órgãos públicos foi hipotecada

Realidade que contrasta com o discurso governamental de combate à pobreza
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Marcelo Mosse colaborador permanente 

Isto nunca vai 
chegar! Não?...

O 
financiamento eleitoral é um 
tema central tanto para países 
de longa tradição democrática 
como para democracias emer-

gentes. A questão do dinheiro necessá-
rio para custear as despesas dos partidos 
políticos e campanhas eleitorais é de ex-
trema importância, mormente quando a 
disputa pelo poder é muito competitiva. 
Nas democracias mais evoluídas, o tema 
é fonte de grande debate, mas também 
existe uma regulação que coloca balizas 
e impõe uma certa moralidade. Em Mo-
çambique, talvez porque se trata ainda 
de uma democracia emergente, o finan-
ciamento eleitoral é uma área que ainda 
não foi discutida numa perspectiva mais 
abrangente, nomeadamente com uma 
finalidade normativa.
A recente campanha eleitoral mostrou 
uma cada vez maior apetência do empre-
sariado em financiar os custos da acção 
política de alguns dos partidos políticos 
envolvidos. Jantares, leilões, doações em 
privado, pagamento de anúncios publi-
citários na imprensa, rádio e televisão, 
outdoors, oferta de dinheiro e bens em 
espécie, meios de transporte, incluindo 
helicópteros e avionetas. Esta profusão 
de oferendas, a pretexto de caridade e 
militância, decorre da percepção dos do-
adores de que uma oferta a um partido 
e seu candidato com potencial de vencer 
as eleições é meio caminho andado para 
um futuro menos espinhoso em termos 
de acesso a negócios. 
Quando alguém oferece milhões é por-
que espera algo em troca...ou, talvez, já 
esteja a recompensar o partido no poder 
por uma vista grossa no passado: por 
exemplo, está devidamente documenta-
do que muitos dos apoiantes da Frelimo 
são seus clientes no uso fraudulento da 
Lei dos Partidos Políticos, através da 
qual todos os partidos importam mer-
cadoria sob isenção fiscal, em vez de 
equipamento de trabalho, distorcendo 
completamente o sentido e a letra da le-
gislação sobre financiamento político (a 
este respeito, convém realçar, com enfâ-

se, que as redes clientelares dos partidos 
são vastas, incluindo importadores de 
viaturas de luxo, pilhas, bicicletas, con-
geladores e uma vasta gama de electro-
domésticos).
Num contexto em que o financiamento 
público para as campanhas eleitorais é 
escasso (enquadrado na Lei Eleitoral, 
que estabelece cinco formas directas 
de financiamento, nomeadamente a 
contribuição dos próprios candidatos 
e partidos ou coligações de políticos, 
a contribuição voluntária de cidadãos 
nacionais e estrangeiros, os produtos 
das actividades das campanhas eleito-
rais, a contribuição de partidos amigos 
nacionais e estrangeiros e contribuição 
de organizações não governamentais 
nacionais e estrangeiras) as empresas se 
tornaram na maior fonte de financia-
mento eleitoral.
Em termos comparados, as práticas de 
financiamento de campanhas por parte 
de empresas privadas variam. Há países 
onde doações privadas são proibidas. 
O financiamento eleitoral é todo ele 
público. Noutras democracias consoli-
dadas, os privados podem financiar mas 
dentro de certos limites claramente 
impostos por lei, o que evita distorções, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
princípio da igualdade dos cidadãos na 
influência financeira sobre as eleições: 
ou seja, para que quem paga o cachim-
bo de Guebuza por 100 milhões não 
possa pensar que tem mais poder de 
influência do que aquele que humil-
demente paga a sua quota ou contribui 
com um pouco mais.
Mas, para além de limites, ou tectos, 
todo o financiamento fica devidamente 
registado numa base de dados de acesso 
público, efectivando-se assim uma di-
mensão de transparência e abrindo, por 
outro lado, espaço para uma monitoria 
das relações futuras entre doadores e re-
cebedores. Uma regulação mais exaus-
tiva do financiamento eleitoral tem fins 
claros: evitar que candidatos disputem 
em condições desiguais nas eleições e 

evitar que os políticos eleitos se tornem 
reféns dos seus financiadores. No pri-
meiro caso, a presente campanha elei-
toral foi profundamente desigual. Mes-
mo sem um financiamento aberto por 
parte de empresas públicas, a Frelimo 
teve toda uma corte de empresários e 
empresas dispostas a oferecer rios de di-
nheiro, imprimir camisetes e posters. E 
bicicletas e motorizadas que marcaram 
a diferença nos desfiles organizados nas 
províncias (alguns desses meios foram 
doados por empresas que beneficiam da 
mercadoria que o partido importa sob 
isenção), ressaltando aqui uma certa di-
mensão de compra de votos. A Renamo 
e o MDM lá tiveram também as suas 
fontes privadas de financiamento, mais 
escondidas mas nunca na mesma di-
mensão que a Frelimo. Afonso Dhlaka-
ma teve a sua avioneta, mas Daviz Si-
mango calcorreou o país de viatura, e 
“nalgumas vezes de canoa”. 
No segundo caso, estamos perante um 
cenário em que empresários apoiam as 
campanhas eleitorais para depois terem 
esse poder de influência sobre os eleitos, 
o que tem um enorme potencial de per-
verter futuras decisões sobre políticas 
públicas e negócios do Estado, incluin-
do as famigeradas parcerias público-pri-
vadas. E num país onde a transparência 
nos concursos públicos é praticamente 
inexistente, apesar de uma lei de procu-
rement evoluída, logo se pode adivinhar 
o potencial de perversão.
Parece, pois, urgente que se comece a 
discutir estas questões com mais acui-
dade. A Autoridade Tributária de Mo-
çambique deu um mote que é de elo-
giar: a necessidade de revisão da Lei dos 
Partidos Políticos no que tange às isen-
ções fiscais, sobretudo pelo uso fraudu-
lento e impune que é feito dessa lei. Mas 
o debate deve ser mais amplo para in-
cluir também o financiamento eleitoral, 
terminando a actual abertura (partidos 
podem receber dinheiro de estrangeiros, 
etc.) impondo tectos às doações priva-
das e outros critérios de transparência e 
monitoria.

Marcelo Mosse

Pode ser ainda muito cedo para nos aventurarmos em prog-

nósticos sobre os resultados das eleições da última quarta-

-feira. A única certeza que temos é que apesar de elas terem 

geralmente decorrido dentro dos padrões impostos pela lei e 

minimamente aceites como indicadores de processos genuinamen-

te democráticos, foram também marcadas por alguns incidentes de 

violência e ao mesmo tempo que vieram expor algumas insuficiên-

cias dentro da máquina do Secretariado Técnico de Administração 

Eleitoral (STAE).

De facto, no momento que nos preparamos para enviar esta edição 

à gráfica, pouco menos de dez por cento das 17 010 mesas de voto 

instaladas por todo o país haviam sido processadas. 

As deficiências dentro do STAE não devem, necessariamente, serem 

interpretadas como resultado de incompetência. Este organismo tem 

uma longa experiência de mais de vinte anos e pode, certamente, 

fazer muito melhor.

Mas sendo o órgão técnico responsável pela gestão dos processos 

eleitorais no país, está sempre à jusante das disputas entre os dois 

colossos políticos deste país. A demora na aprovação da legislação 

eleitoral e as emendas subsequentemente negociadas sobre esta legis-

lação concorrem, em última análise, para um ambiente de incerteza 

que muitas vezes coloca o STAE em estado de paralisia total. À úl-

tima da hora, tudo tem que ser feito às pressas. E como se costuma 

dizer, a pressa é o maior inimigo da perfeição.    

De qualquer modo, com todas essas imperfeições, pode se considerar 

um milagre que de todo as eleições se tenham realizado. E isso é um 

grande avanço para que as eleições se tornem credíveis e, como tal, 

os seus resultados mais propensos a serem aceites por todas as partes 

envolvidas.

É bem possível, por exemplo, que cada um dos três candidatos pre-

sidenciais tenha procurado medir as suas possibilidades de vitória 

ou não, baseando-se nas multidões (ou banhos de multidões) que os 

acompanharam nos seus comícios de pedido de voto durante os 45 

dias da campanha eleitoral. 

De facto, as imagens que se podiam ver desses comícios, caravanas e 

passeatas mostravam que eles eram bastante concorridos. Mas neste 

campo de expectativas é sempre bom ter uma abordagem conser-

vadora. Nem todos os que acorriam a esses eventos — alguns dos 

quais se via nitidamente que eram crianças ainda sem direito a voto 

— são eleitores inscritos, e mesmo que o sejam, não significa neces-

sariamente que terão votado nos candidatos em cujas actividades de 

campanha participaram com tanto entusiasmo.

Pelo que só os resultados da contagem dos votos depositados nas 

urnas irão ditar o verdadeiro vencedor. O que coloca uma responsabi-

lidade especial aos órgãos de administração eleitoral, os quais devem 

actuar de modo a não deixar espaço para a construção de percepções 

de que não tenham realizado o seu trabalho com o profissionalismo 

que deles se exige. Ou pior ainda, de que tenham agido (ou estejam a 

agir) a favor de um dos concorrentes ou de um determinado partido 

político.

A comunicação social desempenha também um papel de crucial im-

portância nesta fase particularmente sensível do processo eleitoral. 

Cabe em última instância à Comissão Nacional de Eleições (CNE) 

anunciar os resultados das eleições. Contudo, interinamente, resulta-

dos vão sendo tornados públicos ao nível das mesas das assembleias 

de voto, concluída a contagem, depois da votação. 

Órgãos de comunicação social poderão estar a prestar um mau servi-

ço público se, discricionariamente, decidirem quais os resultados que 

mais gostam e que por tal lhes convêm divulgar. A divulgação selec-

tiva de resultados parciais pode criar uma situação de alívio momen-

tâneo a quem é favorecido por essa divulgação, dando a impressão de 

estar a ganhar confortavelmente.

Os outros partidos lesados podem imediatamente tirar as suas ilações 

de se estar perante uma tentativa de fabricar resultados e podem, 

precipitadamente, reagir de formas que muitas vezes se podem tornar 

difíceis de controlar. 

A comunicação social só contribuirá melhor para a estabilidade deste 

país se for anunciando os resultados parciais de uma forma objectiva 

e equilibrada, à medida que eles se tornam praticavelmente dispo-

níveis, e não tentar esconder resultados que se considerem politica-

mente inconvenientes.

A eleição possível
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Quando analisamos a 

violência política, a 

regra consiste em vê-

-la expressa de forma 

física, digamos que material: 

agressões, destruições e tiros. 

É nesse sentido que os meios 

de comunicação social (de jor-

nais a redes sociais digitais) 

reportam que a campanha 

eleitoral foi pacífica ou vio-

lenta. Por exemplo, é nesse 

quadro que, aqui e acolá, se lê 

e se diz que, no geral, a cam-

panha eleitoral deste ano em 

Moçambique foi pacífica.

A violência política tem múl-

tiplas formas de expressão.

Por exemplo, a violência ver-

bal, a violência expressa sob 

forma de palavras, pode ser 

tão violenta ou mais do que 

a clássica violência física. E 

pode, até, ser bem mais letal.

Por isso é fundamental estu-

dar as relações sociais através 

das quais são produzidas e 

reproduzidas as múltiplas for-

mas de violência social e, em 

particular, de violência políti-

ca.

Sobre violência política

Sempre escapou a minha compreensão o 

porque é que as mulheres, ou melhor, as 

mães têm um grande ascendente sobre os 

filhos, sejam eles rapazes ou meninas em 

detrimento dos pais. Posso compreender que isso 

seja resultado de um factor puramente biológico. 

Na verdade, o homem macho é um animal estéril, 

não só não tem seios como também não tem útero 

e, de modo geral, pode ter filhos com três, quatro ou 

cinco fêmeas de modo diferente. Mas isso não ex-

plica nada, tudo bem. Todos nós, desde que somos 

concebidos, vivemos nove meses no útero da nossa 

mãe, vivendo à custa daquilo que ela nos dá para co-

mer ou beber através do cordão umbilical e, depois 

disso, ainda vivemos no mínimo seis meses à custa 

do leite que ela segrega dos seus seios directamente 

para nossa boca e daí para todo o nosso organismo, 

e sabe-se que o leite materno não só alimenta como 

revigora, faz-nos crescer saudáveis e imunes a mui-

tas doenças.

Isto pode explicar a propensão que todos nós temos 

de, em caso de conflito, nos aliarmos incondicional 

e irracionalmente à nossa mãe, tratando o nosso pai 

como um enviado do diabo, inimigo e até mesmo 

vítima a sacrificar no altar, em nome da boa har-

monia nas relações familiares. Mas tudo isso são di-

vagações de pessoas que não observam bem a vida, 

assim: 

No bar onde eu bebo existe ao lado uma pequena 

fila de bancas de vendedores de cigarros, barras de 

chocolate, pão e bagias, a maior parte das quais é 

ocupada por mulheres. Uma dessas mulheres tem 

um filho cujo pai evidentemente não conheço. Esse 

miúdo deve ter agora dois ou três anos e ele passou 

a ser sem eu querer, a medida do tempo ao qual eu 

frequento aquele bar. Vi-o ainda a gatinhar, a subir 

de joelhos e mãos os três ou quatros degraus que 

separam o passeio onde está a banca da mãe para 

entrar na tasca e dizer meia dúzia de coisas inte-

ligíveis aos clientes, tentar erguer-se para se sentar 

numa cadeira até que alguém o levantava do chão e 

o punha sentado com ideias claras de lhe pagar um 

refresco, quando a mãe irrompia com os seus seios 

inchados, capulanas e chinelos e dizia sem gritos:

“senhor não dê refresco a ele, ainda está a mamar” 

e carregava o miúdo com ela para fora e esta cena 

repetia-se milhares de vezes por dia.

Hoje esse miúdo anda pelos seus próprios pés, é 

baixinho, o que se nota perfeitamente, de pernas li-

geiramente arqueadas, usa boné e tem um olhar ex-

tremamente inteligente. Ninguém sabe como ele se 

chama, cada um dá-lhe o nome que quer de acordo 

com as circunstâncias, mas ajudou-nos a perceber 

porque os filhos amam tanto as suas mães.

Os país são uns eternos ausentes, o que agrava o 

facto de serem estéreis. 

Os filhos são da mãe

É 
altura de os Estados Unidos e 

outras potências deixarem que 

o Médio Oriente se governe 

sozinho, em linha com a so-

berania nacional e com a Carta das 

Nações Unidas.

Numa altura em que os EUA deba-

tem mais uma ronda de acções mili-

tares no Iraque e uma intervenção na 

Síria, há duas verdades básicas que 

deveriam ser reconhecidas. 

Em primeiro lugar, as intervenções 

norte-americanas, que custaram bili-

ões de dólares e milhares de vidas ao 

longo da última década, têm deses-

tabilizado sistematicamente o Médio 

Oriente, ao mesmo tempo que pro-

vocam grande sofrimento aos paí-

ses afectados. Em segundo lugar, os 

governos daquela região – na Síria, 

Arábia Saudita, Turquia, Irão, Iraque, 

Egipto e outros – têm simultanea-

mente o incentivo e os meios para 

alcançarem acordos mútuos. Eles 

não avançam nessa direcção devido à 

convicção de que os EUA ou alguma 

outra potência estrangeira (como a 

Rússia) lhes oferecerão uma vitória 

de bandeja. 

Quando o Império Otomano se des-

moronou, no final da Primeira Guer-

ra Mundial, as grandes potências da 

altura, Grã-Bretanha e França, con-

ceberam os Estados sucessores de 

modo a assegurarem o seu controlo 

sobre o petróleo e geopolítica do Mé-

dio Oriente, bem como das rotas de 

passagem para a Ásia. O seu cinismo 

– reflectido, por exemplo, no Acordo 

Deixemos o Médio Oriente governar-se sozinho
Por Jeffrey D. Sachs

Sykes-Picot – foi o ponto de partida 

para um duradouro padrão de inter-

venções externas destrutivas. Com o 

subsequente surgimento da América 

na qualidade de potência mundial, 

esta tratou o Médio Oriente da mes-

ma forma, instalando, derrubando, 

subornando ou manipulando os go-

vernos da região, a coberto de uma 

crescente retórica democrática.

A título de exemplo, menos de dois 

anos depois de o parlamento de-

mocraticamente eleito do Irão e de 

o seu primeiro-ministro, Moham-

mad Mossadegh, terem nacionali-

zado a Anglo-Iranian Oil Company 

(AIOC) em 1951, os Estados Uni-

dos e a Grã-Bretanha recorreram 

aos seus serviços secretos para der-

rubarem Mossadegh e colocarem 

no poder o incompetente, violento e 

autoritário Shah Reza Pahlavi. Não é 

de surpreender que a Revolução Is-

lâmica que derrubou Shah em 1979 

tenha provocado uma onda de forte 

anti-americanismo. No entanto, em 

vez de tentarem uma reaproximação, 

os EUA apoiaram Saddam Hussein 

na guerra de oito anos que o Ira-

que travou com o Irão, na década de 

1980.

O Iraque não teve melhor sorte com 

os britânicos e os norte-americanos. 

A Grã-Bretanha criou implacavel-

mente um Estado iraquiano subser-

viente após a Segunda Guerra Mun-

dial, apoiando as elites sunitas no 

sentido de controlarem a população 

xiita, que estava em maioria. Depois 

de ter sido descoberto petróleo na 

década de 1920, a Grã-Bretanha as-

sumiu o controlo dos novos campos 

petrolíferos, recorrendo à força mili-

tar sempre que necessário.

Os Estados Unidos apoiaram o 

golpe de 1968 que colocou o Parti-

do Ba’ath – e Saddam – no poder. 

Contudo, quando o Iraque invadiu o 

Koweit em 1990, os EUA viraram-se 

contra Saddam e têm estado imiscuí-

dos na política iraquiana desde então, 

incluindo-se duas guerras, regimes 

de sanções, a queda de Saddam em 

2003 e as tentativas repetidas de ins-

talar um governo que seja considera-

do aceitável.

O resultado tem sido uma catástrofe 

sem paliativos: a destruição do Ira-

que enquanto sociedade funcional 

numa guerra civil em curso, alimen-

tada por potências estrangeiras, que 

levou à ruína económica e à forte re-

dução dos padrões de vida. Centenas 

de milhares de iraquianos morreram 

nesta vaga de violência desde 1990.

A Síria suportou décadas de domí-

nio francês após a Segunda Guerra 

Mundial, e depois vivenciou alter-

nadamente relações frias e amistosas 

com os EUA e a Europa desde os 

anos 60. Na última década, os EUA 

e os seus aliados tentaram enfraque-

cer - e depois, desde 2011, derrubar 

– o regime do presidente Bashar al-

-Assad, sobretudo com uma guerra 

por procuração, para minar a influ-

ência iraniana na Síria. Os resultados 

têm sido devastadores para o povo 

sírio. Assad continua no poder, mas 

mais de 190.000 sírios morreram e 

milhões foram deslocados, em re-

sultado de uma insurreição apoiada 

pelos EUA e pelos seus aliados (com 

Assad a receber o apoio da Rússia e 

do Irão). Alguns responsáveis norte-

-americanos estão agora, ao que se 

diz, a ponderar uma aliança com 

Assad para combaterem o Estado 

Islâmico, cuja ascensão foi tornada 

possível pela insurreição apoiada pe-

los EUA.

Depois de décadas de intervenções 

cínicas e muitas vezes secretas por 

parte dos Estados Unidos, Grã-

-Bretanha, França, Rússia e outras 

potências estrangeiras, as instituições 

políticas daquela região baseiam-se 

grandemente na corrupção, política 

sectária e força bruta. Ainda assim, 

quando surgir uma nova crise no 

Médio Oriente – tendo a última sido 

desencadeada pelos recentes triunfos 

do Estado Islâmico, os EUA inter-

virão de novo, talvez para mudarem 

um governo (tal como foi orquestra-

do no Iraque) ou para lançarem uma 

nova ofensiva com bombardeamen-

tos. Os acordos de bastidores e a vio-

lência continuam a ser a norma. 

Os peritos dizem que os árabes não 

sabem gerir a democracia. Na reali-

dade, os EUA e os seus aliados sim-

plesmente não gostam dos resultados 

da democracia árabe, que muitas ve-

zes produz governos que são nacio-

nalistas, anti-Israel, islamistas e pe-

rigosos para os interesses petrolíferos 

da América. Quando as intenções 

de voto vão nesse sentido, os EUA 

simplesmente ignoram os resulta-

dos eleitorais (como aconteceu, por 

exemplo, em 2006, quando o Hamas 

ganhou por larga maioria o voto po-

pular em Gaza). 

Os Estados Unidos não conseguem 

travar a espiral de violência no Mé-

dio Oriente. Os danos provocados 

na Líbia, Gaza, Síria e Iraque exigem 

que seja encontrada uma solução 

política dentro da região, e não uma 

solução imposta por quem está de 

fora. O Conselho de Segurança das 

Nações Unidas deve providenciar 

um quadro internacional em que as 

principais potências se retirem, anu-

lem as sanções económicas asfixian-

tes e respeitem os acordos políticos 

alcançados pelos próprios governos e 

facções da região.

O Irão, Turquia, Egipto, Síria, Arábia 

Saudita e Emirados Árabes Unidos, 

e outros vizinhos, conhecem-se uns 

aos outros suficientemente bem – 

graças aos mais de dois mil anos de 

trocas comerciais e de guerras – para 

conseguirem resolver por si mesmos 

as suas crises, sem a interferência 

dos EUA, da Rússia e das antigas 

potências coloniais da Europa. Os 

países do Médio Oriente têm um 

interesse comum em que os grupos 

hiper-violentos, como o Estado Islâ-

mico, deixem de ter fornecimento de 

armas, dinheiro e atenção dos meios 

de comunicação social. Também 

partilham do interesse de manter o 

petróleo a jorrar para os mercados 

mundiais – e em captarem o grosso 

das receitas.

Não estou a dizer que tudo correrá 

bem se os EUA e outras potências 

recuarem. Há suficiente ódio, cor-

rupção e armas na região para a man-

ter mergulhada na crise durante os 

próximos anos. E ninguém deve es-

perar democracias estáveis em breve.

Contudo, não se encontrarão solu-

ções duradouras enquanto os EUA 

e outras potências estrangeiras con-

tinuarem a imiscuir-se na região. 

Cem anos depois do início da Pri-

meira Guerra Mundial, as práticas 

coloniais devem finalmente terminar. 

O Médio Oriente precisa da opor-

tunidade de se governar a si próprio, 

protegido e apoiado pela Carta das 

Nações Unidas e não por qualquer 

grande potência isoladamente.

 

Jeffrey D. Sachs é professor de Eco-

nomia e director do Earth Institute 

na Universidade de Columbia. É 

também conselheiro especial do Se-

cretariado Geral da ONU no âmbito 

dos Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio. 
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Vários actores políticos 

entraram fortemente 

em cena nas últimas 

semanas para buscarem 

no eleitorado o poder emana-

do por estes. Sobre a campa-

nha eleitoral muito se escreveu, 

muito se repudiou, sobretudo o 

modelo de campanha baseado 

na violência, muito ficou por 

conversar ou debater. Ora bem, 

depois dos dois dias destinados 

à reflexão (para supostamente 

o eleitor decidir sobre as suas 

escolhas) veio o momento mais 

esperado – o da deposição do 

voto nas urnas (ainda que o ver-

dadeiro momento seja mesmo 

o do anúncio dos resultados). 

Depois da votação
Como o eleitor se sentiu imediata-

mente depois de votar?

Uma série de sentimentos possí-

veis ocorreram depois de o cidadão 

depositar o seu voto. Obviamente 

que um deles se prende com o fac-

to de o eleitor desejar que as suas 

escolhas sejam as mesmas que aos 

outros eleitores. Logicamente que 

dá uma grande satisfação, no final 

do apuramento, esse mesmo eleitor 

saber que o seu candidato venceu 

as eleições e que o partido, tam-

bém por si escolhido, ficou em boa 

vantagem relativamente aos outros. 

Mas, até aquele momento, depois 

da votação, não passa de um desejo.

Esse desejo cria uma forte consci-

ência ao eleitor. Por exemplo, ao se 

retirar do local de votação ele, de 

algum modo, começa a perceber se 

votou convenientemente em equi-

líbrio com a sua consciência, ou se 

simplesmente o fez “mecanicamen-

te”. Percebe isso de várias formas: 

ao não trair as suas convicções po-

líticas (o que não tem que coinci-

dir propriamente com os ditames 

do seu partido), ou, pela maneira 

como o seu voto poderá melhorar 

não só a sua condição de vida como 

a dos seus concidadãos. Votando 

“mecanicamente”, o eleitor tam-

bém tem uma série de percepções. 

Tem essa consciência. Por exemplo: 

ele sente-se livre da suposta incó-

moda obrigação de votar. A sen-

sação de dívida em votar segundo 

as pressões dos outros, ainda que 

o voto seja secreto, chega ao fim 

assim como o stress que o tomava 

totalmente. Este que votou “me-

canicamente”, tanto quanto o que 

votou em consciência, também está 

alegre por não ter deixado em mãos 

alheias o seu exercício de cidadania. 

Enfim, todos votam “bem” e “em 

consciência”, tomando em conta 

os seus princípios, as pressões que 

aceitam directa ou indirectamente, 

o jogo de vantagens que buscam, 

a orientação derivada do seu nível 

sócio-económico, político e cultu-

ral, etc.  

Cá entre nós: depois da votação 

o maior interesse estará pois nos 
resultados finais. E aqui teme-

-se alguma violência. Será que 

o candidato votado por este ou 

aquele eleitor foi mesmo o ven-

cedor? Como se comportará o 

perdedor? O que fazer para sal-

vaguardar a confiança do eleitor 

nas instituições que são o ga-

rante da justiça, da isenção e da 

imparcialidade, num momento 

em que o temor à fraude eleito-

ral continua a ser o fantasma que 

a todos praticamente persegue? 

Ou o verdeiro fantasma, caso 

isso aconteça, poderá mesmo 

ser a confirmação da tese de um 

novo governo sem fundos? A ver 

vamos: que prevaleça o positivo 

sobre o negativo. 

As notícias que circulam 

através das redes sociais 

são muitíssimo preocu-

pantes. Mais uma vez a 

fraude parece ter sido usada, de 

forma massiva, para manter no 

poder quem a usou.

A fraude e o abuso do poder para 

executar a fraude.

E, mais uma vez, a Polícia foi usa-

da como braço armado do partido 

Frelimo. Casos como o do mili-

tante do MDM que foi queixar-

-se à polícia de fraudes eleitorais 

a favor do partido Frelimo  e aca-

bou baleado por essa mesma po-

lícia repetem-se por todo o lado. 

Ataques de  agentes da Polícia 

aos votantes em Nampula, com 

disparos de tiros de bala real para 

o ar. Urnas cheias de votos a favor 

do partido Frelimo que aparecem 

em várias partes do país, nomea-

damente naquelas em que a opo-

sição é predominante. Casos de 

polícias que vão às mesas de voto 

buscar as urnas “para os votos se-

rem contados noutro local”. Um 

sem fim de histórias rocamboles-

cas em que o “mau da fita” é sem-

pre o mesmo.

Tudo isto se segue a uma intensa 

campanha eleitoral, completa-

mente ilegal, baptisada de pré-

-campanha, e a um uso abusivo 

dos órgãos de informação do sec-

tor público, praticamente trans-

formados em propagandistas do 

partido no poder.

Perante um escândalo de tais di-

mensões o que nos vão dizer os 

mais de 5000 observadores na-

cionais e internacionais? Que 

as eleições foram livres, justas e 

transparentes? Que houve alguns 

pequenos incidentes mas que não 

afectaram o resultado do escrutí-

nio? Ou será que têm a coragem 

de dizer que o processo foi, no seu 

essencial, fraudulento a favor do 

partido Frelimo e do seu candi-

dato?

E, se tiverem essa coragem, o que 

acontece a seguir?

Isto sem esquecermos que a Re-

namo, a principal prejudicada 

no processo, continua armada. E 

mostrou, ao longo de cerca de 2 

anos, que tem capacidade para 

enfrentar, com sucesso, as forças 

leais ao partido Frelimo. Como 

irá reagir?Num momento em que 

todos necessitávamos de um perí-

odo de calma, de Paz e de recon-

ciliação, estes acontecimentos ir-

responsaveis e criminosos podem 

voltar a pôr em causa isso tudo.E, 

por fim, a CNE e o STAE vão ter 

que nos explicar, com toda a cla-

reza, de onde vieram todas essas 

urnas e esses boletins de voto que 

foram usados nas tentativas de 

fraude e, muito provavelmente, 

nos casos de fraude que não fo-

ram detectados.

E agora?
A 

Alemanha tem sido frequentemente 

apresentada como exemplo a seguir. 

Mas não só a sua saúde económica é 

bem menor do que se pensa, como as 

políticas que tem seguido são uma causa funda-

mental dos problemas económicos da Europa.

A economia alemã é frequentemente apresen-

tada como um exemplo de dinamismo e robus-

tez económicos, assentes no conservadorismo 

fiscal-orçamental e numa moderação salarial 

que remonta às reformas introduzidas por 

Gerhard Schroeder no final da década de 1990. 

Trata-se de um exemplo, defendem os respon-

sáveis políticos alemães mas também nume-

rosos políticos e analistas conservadores pela 

Europa fora, que deveria ser seguido em pri-

meiro lugar pelas irresponsáveis economias da 

periferia europeia, mas também, por exemplo, 

pela economia francesa, cuja estagnação econó-

mica é apresentada como resultado de excessiva 

rigidez nos mercados de trabalho e de produto. 

Todos fossem como a Alemanha, alega-se, e a 

saúde económica da Europa seria bem melhor.

Pois bem, trata-se de mais uma falácia do dis-

curso conservador e austeritário. Ou antes, 

trata-se de duas falácias.

A primeira falácia é a representação factual-

mente errónea da saúde da economia alemã. Se 

é certo que o desempenho económico da eco-

nomia alemã é bastante superior ao das eco-

nomias da periferia da zona Euro, a verdade é 

que, pelo menos na última década, não deixa de 

ser apenas sofrível: o crescimento económico 

real da economia alemã entre 2002 e 2013 mal 

ultrapassou, em média, 1% anual. A diferença 

face à economia francesa, em termos de taxa 

média de crescimento económico real nos últi-

mos dez anos, é de escassas décimas de ponto 

percentual - mas poucos seriam aqueles que o 

adivinhariam tendo em conta o discurso habi-

tual acerca da “robustez alemã e da esclerose 

francesa”.

Mais importante do que isso, porém, é o facto 

da opção deliberada pela compressão salarial na 

Alemanha a partir do final da década de 1990 

ter provocado um enorme aumento dos níveis 

de desigualdade e pobreza.  Isso mesmo foi cla-

ramente afirmado por um relatório da OCDE 

em 2008: “a pobreza e a desigualdade de ren-

dimento aumentaram mais entre 2000 e 2008 

na Alemanha do que em qualquer outro país 

da OCDE“.

É certo que os níveis de desemprego são baixos 

para os actuais padrões europeus e que os su-

perávites externos continuam a bater recordes. 

Mas trata-se de uma aparente robustez com 

pés de barro, já que depende muito fortemen-

te da procura das economias emergentes por 

bens de equipamento, a qual começa agora a 

vacilar (como assinalou esta semana Wolfgang 

Munchau no Financial Times). E que, em 

última instância, não é mais do que um neo-

-mercantilismo feito à custa tanto dos parceiros 

comerciais como da própria população. “Beggar 

thyself and thy neghbour”, como resume lapi-

darmente o título do relatório do think tank 

inglês Research on Money and Finance sobre 

este mesmo tema.

E assim chegamos à segunda falácia que carac-

teriza a ideia da economia alemã como exemplo 

a seguir. É que o relativo sucesso da economia 

alemã assenta inteiramente no saldo externo, e 

este depende da sua mercantilista desvaloriza-

ção interna - só que essa estratégia não pode 

ser seguida por todos porque, simplesmente, os 

superávites de uns são sempre défices de ou-

tros. Trata-se do que se costuma designar por 

uma falácia de composição: aquilo que funcio-

na para um não funciona e não pode funcionar 

para todos ao mesmo tempo.

Os persistentes superávites externos assentes na 

compressão da procura interna só funcionam 

como motor de crescimento se, e enquanto, os 

parceiros comerciais não atingirem os limites 

do seu próprio endividamento externo, ou não 

inverterem a sua própria política. Quando to-

dos tentam ter superávites ao mesmo tempo, o 

resultado é negativo para todos: as economias 

superavitárias param de crescer e as economias 

deficitárias não só estagnam ainda mais como 

nem sequer conseguem reduzir os seus défices. 

A procura externa reduz-se para todos - e a in-

terna também.

Juntamente com o lastro do endividamento 

acumulado e com a disfuncionalidade do Euro, 

com os quais está aliás relacionado, é basica-

mente este o drama actual da economia euro-

peia.

Por isso, da próxima vez que ouvir louvar a saú-

de da economia alemã e pregar as respectivas 

políticas como um exemplo a seguir, desconfie. 

A realidade é bem diferente.(www.expresso.pt)

O mau exemplo
Por Alexandre Abreu |
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Património de utilidade pú-
blica, inaugurado pelo anti-
go presidente da República, 
Joaquim Chissano, a 7 de 

Abril de 1996, o Centro de Ma-

nutenção Física António Repinga, 

na baixa da cidade, não só virou 

um parque de estacionamento de 

viaturas como também um covil 

de gente de má conduta. Grupos 

de crianças e de adultos de má ca-

tadura deambulam no local, uns 

vão dormindo tranquilamente no 

chão, outros vão procurando satis-

fazer as necessidades fisiológicas, 

outros, com garrafas de algumas 

bebidas na mão, vão satisfazendo 

o vício e outros vão fumando ou 

trocando cigarro.

Alguns atletas que falaram ao SA-

VANA, na condição de anonimato, 

afirmam que a falta de sanitários 

públicos e água constitui uma pre-

ocupação.

Explicam que as pessoas urinam 

junto às árvores e, para completar o 

cenário, pedregulhos e quantidades 

de lixo são espalhados no chão. 

Contam que já houve casos de  

mulheres que foram violadas, sen-

do por isso que o perigo está à 

espreita, para além de que usam o 

O filme da vergonha!
Por Paulo Mubalo (texto) e 
Ilec Vilanculos( fotos)

local para se drogarem, pois “nem 

todos os que usam o recinto têm 

boas intenções”.

Sérgio Salvador é um dos trabalha-

dores afectos ao circuito de Manu-

tenção António Repinga e explica 

que a falta de vedação e de ener-

gia eléctrica contribuem para que 

ocorram situações desagradáveis.

“Sem vedação é difícil controlar o 

movimento de pessoas que entram 

aqui, pois, há roubos que são pra-

ticados por alguns indivíduos que 

fazem deste local o seu refúgio. 

Fazem incursões na calada da noite 

e depois usam o recinto como re-

sidência, creio que são meninos e 

adultos da rua”.

Noutro desenvolvimento contou 

que a água que se usa para regar as 

plantas assim como o jardim é sal-

gada e proveniente de um furo. 

“Estamos a usar água suja e salgada 

e sentimos que esta pode estar a dar 

cabo das próprias plantas”, advertiu

Por sua vez, Bernardo Cossa, tam-

bém afecto ao circuito, contou que 

o reduzido número de trabalhado-

res (três) e apenas um único guarda 

não permite controlar a situação. 

Aliás, mesmo entre eles, reina o 

medo: “à noite, pelo menos a par-

tir das 21 horas, não se pode passar 

pelo Repinga, pois, este é tomado 

por pessoas de conduta duvidosa”.

Diz, por outro lado, que alguns 

carros que circulam ao longo do 

circuito estão a contribuir para a 

degradação do local.

Com efeito, o espaço onde num 

passado não muito distante fun-

cionou o Ministério da Juventude 

e Desportos virou um parque de 

estacionamento de viaturas. 
De referir que o Circuito de Manu-
tenção António Repinga foi cons-
truído em homenagem ao primeiro 
recordista moçambicano de mara-
tona, que conseguiu a proeza em 
Bulawaio, Zimbabwe, em Junho de 

1964.

Repinga fez a maratona com o 

tempo de duas horas, 38 minutos e 

32 segundos. Mas as fotos do nosso 

colega Ilec Vilanculo falam por si.
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Depois de duas semanas 
de paragem, primeiro 
para dar lugar à dispu-
ta das meias-finais da 

Taça de Moçambique e, segun-
do, para a realização da terceira 
jornada das qualificações para o 
CAN-2015, o Moçambola, que 
caminha a passos largos para a 
sua ponta final, reata este fim-
-de-semana com disputa da 
vigésima quarta jornada, com 
partidas, a priori, escaldantes.

A vigésima quarta jornada tem  

como destaque o cruzamento 

entre os Ferroviários de Pemba 

e de Quelimane e a visita do se-

gundo classificado, o Ferroviá-

rio de Nampula, a Maputo, para 

defrontar o Maxaquene. E por 

forma a evitar a combinação de 

resultados, os jogos das últimas 

jornadas (incluindo esta) serão 

disputados no mesmo dia e à 

mesma hora. 

Grandes embates
Depois de se terem cruzado 

nas meias-finais da Taça de 

Moçambique e com a vitória a 

sorrir para os “locomotivas” por 

3-1, o Ferroviário de Maputo e 

o Costa do Sol cruzam-se, este 

domingo, no campo da segunda 

formação, mas com perspectivas 

e ambições diferentes.

No sábado antepassado, os “lo-

comotivas” da capital do país 

receberam e venceram, por 

três bolas a uma, o seu rival da 

Altas temperaturas...!
Moçambola

Por Abílio Maolela

“Matchiki-Tchiki”, numa partida 

em que até aos oitenta minutos os 

visitantes estavam na final (estavam 

empatados por uma bola).

Para este domingo, os comandados 

de Víctor Pontes precisam de uma 

vitória para garantirem, quanto an-

tes, a sua permanência na primeira 

divisão. Porém, os “canarinhos” pro-

metem “adiar a festa” da permanên-

cia para a outra jornada.

Com a manutenção quase garan-

tida e com a Taça de Moçambique 

perdida, o Costa do Sol procurará, 

nesta ponta final do campeonato, 

honrar a camisola, uma vez que 

“não tem mais nada a ganhar”, 

enquanto o Ferroviário de Mapu-

to fará mais um teste, de modo a 

permanecer no escalão máximo do 

futebol nacional.

Os técnicos das duas equipas ga-

rantem que o jogo deste domingo 

“não servirá de acerto de contas”, 

pois entendem que “cada jogo é 

um jogo e este está inserido noutra 

competição”.

Por isso, afirmam que vão apresen-

tar equipas ofensivas, de modo a 

conseguirem os seus objectivos.

Na primeira volta (11ª jornada), 

o Costa do Sol visitou e venceu 

os “locomotivas” por duas bolas a 

uma (reviravolta) e nas meias-finais 

da Taça de Moçambique, as duas 

equipas empataram sem golos no 

campo do Costa do Sol, na primei-

ra mão e, na segunda mão, o Ferro-

viário de Maputo venceu por 3-1.

Outra partida de “gala” disputa-

-se no Estádio da Machava, entre 

o Maxaquene e o Ferroviário de 

Nampula, com os “locomotivas” de 

olhos no título. 

Apesar de se mostrar coerente no 

seu discurso (não conquistar o tí-

tulo), o treinador do Ferroviário 

de Nampula, Rogério Gonçalves, 

não esconde o desejo de vencer em 

Maputo e esperar por um deslize 

do líder, enquanto os “Maxacas” 

consideram estar preparados para 

lutarem por um lugar no pódio.

Os “locomotivas” de Nampula 

encontram-se na segunda posição, 

com 43 pontos, menos um que a 

Liga Desportiva de Maputo, pelo 

que estão proibidos de perder, sob 

pena de ver o título fugir e os tri-

colores encontram-se na quinta po-

sição, com 35 pontos. Na primeira 

volta, os “Maxacas” perderam por 

uma bola a zero, em Nampula. 

Outra partida de destaque opõe as 

equipas do Desportivo de Maputo 

e da HCB do Songo, que se en-

contram separados por três pontos, 

maior para os hidroeléctricos (38 

pontos).

As duas equipas lutam também por 

um lugar no pódio e, este domingo, 

o campo do 1º de Maio testemu-

nhará o confronto directo entre as 

equipas que procuram melhor posi-

cionamento na tabela. Na primeira 

volta, o HCB do Songo venceu por 

uma bola a zero.

A cidade da Beira, concretamen-

te o campo da Manga, vai assistir 

ao derby do Chiveve, que colocará 

frente-a-frente o Ferroviário da 

Beira e o Têxtil de Púnguè. 

Os “locomotivas” da Beira pro-

curam manter a sua posição (3º 

lugar, com 40 pontos) e, se possí-

vel, atingir o segundo lugar, caso 

os seus homónimos de Nampu-

la percam e o Têxtil de Púnguè 
procura fugir dos lugares de des-
promoção. 
Entretanto, o Ferroviário de 
Quelimane e o de Pemba pro-
tagonizam, em Quelimane, mais 
um duelo de “aflitos”. As duas 
equipas encontram-se separa-
das por quatro pontos, onde os 
“locomotivas” de Quelimane so-
mam 25 pontos, na 11ª posição 
e os de “Pemba” têm 21 pontos 
no 12º lugar.
As duas equipas estão proibidas 
de perder, sob pena de ver as suas 
aspirações comprometidas. 
Por seu turno, o líder e campeão 
nacional, Liga  Desportiva de 
Maputo, recebe, em casa, o últi-
mo classificado, Estrela Verme-
lha da Beira, que não tem outro 
objectivo, além da vitória e, por 
fim, o Desportivo de Nacala re-
cebe, em casa, o Clube do Chi-
buto.
O Moçambola é liderado pela 
Liga com 44 pontos, seguido 
pelo Ferroviário de Nampula 
com 43 e o Ferroviário da Beira 
tem 40 pontos na terceira posi-
ção. O Ferroviário de Quelima-
ne e o Têxtil de Púnguè estão 
na décima primeira e segunda 

posições, respectivamente, com 

21 pontos e o Estrela Vermelha 

é o lanterna vermelha, com 19 

pontos.   

Depois de uma vitória bem 
conseguida sobre o Cabo 
Verde por duas bolas a 
zero, no último fim-de-

-semana, no Estádio da Machava, 

a selecção nacional não conseguiu 

repetir a proeza e, na noite desta 

quarta-feira, perdeu por uma bola 

sem resposta diante do mesmo ad-

versário, na Cidade da Praia, capi-

tal daquele país. O golo foi aponta-

do aos 80 minutos, por intermédio 

de Héldon, jogador do Sporting de 

Portugal.

Os “Mambas”, que actuaram sem 

Dominguez, castigado por ter vis-

to o segundo cartão amarelo nesta 

campanha, entraram no jogo apáti-

cos e, logo cedo, os “tubarões azuis” 

mostraram o seu poderio e, até aos 

20 minutos da primeira parte, a 

equipa nacional não tinha conse-

guido ensaiar um ataque. 

Porém, apesar de até esta altura não 

ter feito nenhum perigo, os coman-

dados de João Chissano consegui-

ram assegurar o nulo para o inter-

valo graças a uma boa exibição do 

guarda-redes Ricardo Campos, que 

“tirou tudo” menos a finalização do 

Héldon.

Se na Machava João Chissano foi 

feliz ao substituir Sonito por Re-

ginaldo, que faria o segundo golo 

da partida, na Cidade da Praia, Rui 

Águas teve a mesma sorte, pois foi 

o jogador do Sporting, Héldon, que 

marcou o golo aos 80 minutos, após 

ter entrado aos 68 minutos. 

O seleccionador nacional, João 

Chissano, não contesta o resultado 

e considera que o mesmo deveu-se 
a “um erro que deitou tudo a per-um erro que deitou tudo a per-

der”. Por isso, Chissano salienta: 

“vencermos a Zâmbia, na próxima 

jornada, é imperativo para estarmos 

no CAN-2015”. 

Com esta vitória, os “tubarões 

azuis” cimentaram a liderança 

(nove pontos) e garantiram a sua 

segunda presença em fases finais de 

um Campeonato Africana das Na-

ções, enquanto a selecção nacional 

continua na segunda posição, com 

cinco pontos e disputa o acesso 

com a Zâmbia, no dia 15 de No-

vembro, em Maputo.

O facto é que os “Chipolopolo” 

derrotaram, no mesmo dia, o Ní-

ger por três bolas a zero e somam 

também cinco pontos na terceira 

posição. 

Realçar que se qualificam ao CAN-

2015, de Marrocos, as duas primei-

ras selecções classificadas no grupo.

Sofrer para não sorrir…!
Por Abílio Maolela

“Mambas” decidem o futuro diante da Zâmbia
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Por Luís Carlos Patraquim

A 
Hannah Arendt, a tal da Banalidade do Mal e das Origens do Totalitarismo, 
judia alemã, aluna, amiga e amante de Heidegger, faz hoje 108 anos. Já morreu. 
Os livros, estes e outros, estão aí para quem quiser ler. No you tube pode ver-
-se uma entrevista muito politicamente incorrecta onde a Hannah fuma mui-

to, vive em Nova Iorque, está mais velha e fala de umas coisas em torno da filosofia 
política, de subtis novos totalitarismos e outras inconveniências de que os chamados 
políticos não gostam. A sociedade do espectáculo obriga a esta descrição da senhora. 
Devo acrescentar que, na citada entrevista, Hannah Arendt  não ostenta nenhuma ope-
ração plástica. Bonita… também nunca foi, só por dentro, como se costuma dizer. Não 
há machismo nesta pincelada, Diria o mesmo de qualquer outro mamífero político e 
homem. Para pior, na maior parte dos casos. Como escrevo em Lisboa, terra de exílio, 
ocorre-me o senhor Cavaco, que só posso descrever como gutural repetitivo e múmia do 
Egipto. Considere-se este apodo do ponto de vista político porque o homem é a radiação 
mortiça de si ou “génio da banalidade” como o classificou José Saramago. Podia viajar 
pelos cinco continentes a afirmar o mesmo de alguns outros. Sobre o Coelho, PM deste 
rectângulo, basta-me citar um poeminha de António Barahona, intitulado “os passos do 
coelho”: “ Ontem, 15 de Setembro de 2012,/ efectuou-se uma  manifestação pacífica/ 
do povo português, que, bem domesticado,/ não partiu montras, nem agrediu a bófia,/ 
talvez porque a fome ainda não é muita.// Mas houve uma excepção:/ um jovem de vinte 
e um anos/ partiu, aos cacos, a realidade em foco/ e agrediu a própria vida/ imolando-se 
pelo fogo.” 

A realidade em foco… É isso! Quando esta crónica for publicada na República Livre de 

Savana, em Maputo, já estarão a ser divulgados os resultados do acto eleitoral de 15 de 

Outubro. O que agora pode ser conjectura começará a ser factual. Melhor é não vaticinar. 

Que haverá tendências de voto à medida que forem contados? Haverá! Que a divulga-

ção poderá ser a conta-gotas, conforme algumas conveniências? Poderá! Que alguém se 

chegará à frente para dizer que ganhou e, se perder – e esse perder tem de ser claramente 

evidente, legalíssimo e aferido pelo estrito e rigoroso cumprimento da Lei Eleitoral – 

também poderá! E isso será o rastilho para o distúrbio, a confrontação violenta, tudo 

aquilo que se receia e não se deseja. Espero que não esteja a acontecer hoje, 17 de Ou-

tubro, não obstante conhecer bem as “ideias chamejantes” que pululam. Invoco, convoco 

Sebastião Alba, o poeta que viu “A Noite Dividida”.

Se faço um melting pot com a Hannah Arendt mais os raptos e as capturas é porque este 

é o grande enquadramento de uma informalidade que mina os alicerces das instituições 

políticas do país. O Estado já está capturado, não obstante os laivos discursivos e as 

operações de diversão burocrático-administrativas de um poder soberano a esboroar-

-se. Os raptos são a banalidade e configuram, na renda e na catalogação étnica, as novas 

circunvalações já desenhadas no diverso texto humano do país. A agenda interna das 

chamadas elites concorda, à superfície, com os imperativos da agenda externa, também 

ela eivada das mais desvairadas hipocrisias. Esta mistura explosiva, cujo rastilho está na 

globalização que mata, gera as mais desconjuntadas entropias: do ficto empoderamento à 

genuinidade, perigosamente racista; da unidade nacional, todos os dias fracturada, à pura 

impossibilidade do político, como instância determinante, cuja, melhor se manifesta em 

alguma imprensa e nas iniciativas da chamada sociedade civil. 

O “Estado Teológico”, de que fala Achille Mbembe fulgura em todo o seu esplendor. A 

morte vivifica e a amnésia preenche o vazio de um messianismo de pacotilha. 

Que ao menos se pudessem consolidar, como adquiridos… ou a adquirir, duas ou três 

coisas que relevam do jogo em curso: a separação do(s) partido(s) e do Estado, um ver-

dadeiro exército nacional, uma transparência paulatina e uma clara divisão de águas entre 

os negócios e a política e o Estado. Não quero ser Cassandra nem apóstolo da desgraça. 

É melhor deixar contar os votos. De olhos bem abertos.

Raptos, capturas 
e a Hannah ArendtA 

nova directora do Instituto Inter-
nacional da Língua Portuguesa 
(IILP), Marisa Mendonça, retor-
quindo sobre o subfinanciamento 

crónico deste organismo, com vários países, 
entre os quais o Brasil, a falhar o pagamen-
to de quotas, reconheceu que o IILP está 
“numa situação muito precária”.

Marisa Mendonça falava no âmbito do seu 

empossamento como directora do IILP, du-

rante uma reunião extraordinária do comi-

té de concertação permanente, na sede da 

CPLP, em Lisboa. A responsável pretende 

contactar as autoridades de todos os Estados-

-membros para os mobilizar para contribuir 

para o IILP e manifestou-se confiante que é 

possível “virar essa página”.

A directora defendeu que o acordo ortográfi-

co será aplicado em todos os Estados da Co-

munidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), admitindo que cada um tem um 

ritmo próprio.Trata-se de “uma questão mui-

to sensível, como qualquer questão de língua, 

que traz sempre muita discussão e promo-

ve muitos desacordos”, reconheceu Marisa 

Mendonça.

Por outro lado, a responsável pretende “di-

namizar uma série de acções que possam 

promover a língua portuguesa”, entre os ob-

jectivos definidos pelos planos de acção de 

Lisboa e de Brasília. A internacionalização 

do Português e a promoção da língua, através 

do ensino junto das diásporas e em Estados 

que fazem fronteira com países de língua 

portuguesa, mantêm-se como grandes metas 

do IILP. “Os países que são do IILP terão 

IILP está “numa situação 
muito precária” 

de juntar os seus recursos em prol do desen-
volvimento desta língua que é de todos nós”, 
defendeu.
Sobre as prioridades do seu mandato, a di-
rectora do Instituto garantiu que haverá uma 
continuidade dos projectos do seu antecessor, 
Gilvan Müller de Oliveira, como o vocabulá-
rio ortográfico comum (VOC) e o portal do 
professor de língua portuguesa língua estran-
geira/língua não materna. “Encontraremos 
no IILP, sem invadir aquilo que são as res-
ponsabilidades nacionais das autoridades de 
cada um dos países, uma linha de acção para 
verificar como é que poderemos apoiar os pa-
íses que ainda não implementaram o acordo”, 
declarou a responsável.
A directora-executiva recordou que a lei foi 
ratificada pelos presidentes da República de 
todos os membros da CPLP e já foi adoptada 
por, pelo menos, três Estados, o que obriga 
os restantes a implementar o acordo. “Lo-
gicamente, essa implementação tem ritmos 
diferentes, porque os países são diferentes e 
as possibilidades económicas e os recursos 
humanos especializados para uma imple-
mentação para este tipo de acordo não são 
iguais para todos os países. Cada país é que 
tem de determinar qual é o tempo necessário 
para que esta implementação seja realmente 
efectiva”, sustentou.
Angola e Moçambique são os únicos entre 
os oito Estados da CPLP – antes da adesão, 
em Julho, da Guiné Equatorial -, que ainda 
não ratificaram o novo acordo ortográfico da 
língua portuguesa. A CPLP é composta por 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe, Portugal e Timor-Leste. 

Por Abdul Sulemane

The Moreira Project venceu o concurso 
de Melhor Banda do Cotai Jazz and 
Blues Competition, um concurso que 
decorreu recentemente em Macau, re-

gião administrativa da China. A final tinha 

inclusive uma banda dos Estados Unidos, a 

catedral mundial do jazz.

The Moreira Project recebeu um prémio de 

250 mil dólares de Hong Kong (equivalen-

tes a cerca de 922 mil meticais), enquanto os 

restantes classificados foram Old Style Sextet 

(Estados Unidos), com um prémio de 150 

mil dólares de Hong Kong (cerca de 550 mil 

meticais); The Northern Governors (Finlân-

The Moreira Project ganha prémio em Macau
dia), que recebeu 100 mil dólares de Hong 

Kong (370 mil meticais); e, finalmente, Afro-

Jazz (Brasil), que ganhou 50 mil dólares de 

Hong Kong (185 mil meticais).

Moreira e o seu The Moreira Project con-

quistaram o primeiro lugar do evento depois 

de terem disputado a final com outras cin-

co bandas. Para chegarem à derradeira etapa 

do festival, foram apurados de doze bandas. 

O Cotai Jazz and Blues Competition selec-

cionou os doze finalistas de um conjunto de 

180 bandas de jazz de 44 países. Os moçam-

bicanos The Moreira Project foram o único 

grupo do continente africano seleccionado e 

aproveitaram a ocasião para, mais uma vez, 

hastear a Bandeira Nacional.

A competição decorreu entre quinta-feira e 

sábado, com os 12 finalistas a realizarem ac-

tuações de 30 minutos, durante as quais o júri 

avaliou o estilo, improvisação, técnica, musi-

calidade, performance e reação do público.

A banda The Moreira Project foi o único par-

ticipante africano a chegar apurado ao festi-

val. Moreira Chonguiça afirmou-se orgulho-

so por representar Moçambique, os países da 

África Austral e todo o continente no evento.

As outras bandas seleccionadas de outros 

cantos do globo foram da Finlândia (The 

Northern Governors), Portugal (Budda Po-

wer Blues), Filipinas (Lowcal), Índia (Soul-

mate), Hong Kong (Tango Fusion), França 

(The Kandinsky Effect), Estados Unidos da 

América (Old Style Sextet e Sister Sparrow 
& Dirty Birds), Hungria, Brasil (Afro Jazz) e 
Taiwan (Skyle).
O evento tem lugar no The Venetian Ma-
cao Lagoon, que é um dos hotéis do topo 
em Macau. Desde que se assumiu como um 
artista profissional, Moreira Chonguiça tem 
tido várias performances em muitos festivais 
pelo mundo. Contudo, esta foi a primeira vez 
que visitou o território chinês.
As culturas portuguesa e chinesa, perfeita-
mente harmonizadas, fazem de Macau uma 
cidade única com charme, o que lhe valeu o 
estatuto de Património Mundial atribuído 
pela Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
pelo seu centro histórico. A.S
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Praticamente desde que nasci oiço dizer que por detrás de um grande ho-

mem existe uma grande mulher. Claro que nunca acreditei nessa idiotice. 

Tanto quanto eu saiba Luís de Camões nunca teve mulher e nem deixou 

descendência, Fernando Pessoa também, para não falar de Jimi Hendrix, 

Mozart, Sócrates, Pitágoras, Júlio César, Jesus Cristo e todos os Papas, mesmo 

assim todas as grandes mulheres como a Madre Teresa de Calcutá.

Continuo sem saber, se no meio daquela loucura toda de que foi protagonista 

principal o Adolfo Hitler deve definitivamente estar na categoria de um maluco, 

maníaco depressivo e se não for esse o caso, qual será a definição que deveremos 

fazer da sua amante Eva Brown, a quem matou com um tiro antes de se suicidar 

num bunker em Berlim pouco antes da capitulação.

Seja como for, é inegável que há mulheres cuja vontade e actos movem o mundo e 

não é preciso ir muito longe para ver isso, basta olharmos para o fundo dos olhos 

das nossas mulheres, amantes ou filhas. Há vontades e actos que movem mundos.

Há máquinas que se movem sem que as pessoas alheias àquilo que as move se 

apercebam das grandes engrenagens que estão por detrás, por dentro e por cima 

do seu movimento.

A parte visível de um jornal são os jornalistas, tal como numa banda de rock 

muitos imaginam que tudo se move à volta do vocalista, mas o jornalista é a 

parte visível do iceberg. Por baixo disso há uma massa enorme de gente, de actos 

e de vontades que vai desde o simples cuidado do carro ter combustível suficiente 

para levar e trazer de volta as equipas, as contabilidades, os estafetas e na ponta 

final os ardinas. 

Como é que se poderia imaginar a vida de um jornal sem ninguém que o pusesse 

à venda na rua, de esquina em esquina, todas as manhas, tardes e madrugadas? 

Seria como ter uma padaria de onde o pão ficasse a torrar no forno sem chegar à 

mesa da boca que precisa dele todos os dias.

De qualquer forma é bom reconhecer que nesta cadeia o jornalista é tão impor-

tante como o ardina ou o revendedor de jornais. E de toda a forma, antes de se ser 

revendedor de jornais, esse homem e como homem, nutrimos os nossos próprios 

problemas tanto como jornalista ou como isto ou aquilo, de modo que de vez em 

quando é preciso haver encontros informais entre estes e aqueles, onde estes e 

aqueles falam informalmente dos seus desejos e problemas. 

Foi o que aconteceu domingo passado, nas instalações da mediacoop, SA entre 

comidas e bebidas, fotos de equipa, distribuição de camisetas e nota curiosa foi a 

presença da Maria Machel.

A Maria Machel não só é um caso raro de revendedora de jornal do sexo femi-

nino como também é das mais antigas ali na sua esquina no capuchinho, mas ou 

menos em frente da igreja Nossa Senhora das Vitórias. Depois foi o papo como 

não podia faltar: Fernando Gonçalves como orador privilegiado e as pessoas a 

pensar, “este sermão nunca mais acaba queremos é comer” e comeu-se. Mas, mais 

do que isso, o que valeu foram aquelas duas ou três horas de conversa, convívio e 

troca de ideias sobre o ser vivo que é um jornal.   

Vamos tratar da vida 
que a morte é certa!
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O 
processo de votação para as 
quintas eleições gerias, re-
alizadas esta quarta-feira, 
foi marcado por uma série 

de irregularidades que podem afectar 

de certa forma todo o processo.
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Tecnicol é um sonho que 

acaba de completar os 

seus dez anos de exis-

tência em Moçambique. 

E foi em grande festa que a Tec-

nicol, uma das primeiras institui-

ções de ensino técnico profissio-

nal no país,  festejou a primeira 

década de uma história de suces-

so. Instituída em 2004, por inicia-

tiva do engenheiro Rui Tembe, 

jovem moçambicano que decidiu 

contribuir para o crescimento do 

país com os seus conhecimentos, 

a Tecnicol é hoje um marca que 

não só lança ao mercado técni-

cos e profissionais, como também 

pauta pela qualidade de ensino, 

“um calcanhar de Aquiles ainda 

por medicar em Moçambique”, 

disse Tembe. Numa entrevista 

exclusiva com o Savana Eventos, 

Tecnicol: um sonho com 10 anos

o Director Geral e proprietário 

da Tecnicol, Rui Tembe, falou 

do grande significado do seu so-

nho, que para ele já superou as 

expectativas. O mesmo contou 

que a ideia de criar uma escola 

profissional surgiu quando “na-

quele tempo dava explicações 

a vários alunos e surgiu a ideia 

de aglomerar estes alunos numa 

mesma escola, e, ao mesmo tem-

po, capacitá-los para o mercado 

de trabalho”. Foi uma iniciativa 

sua que sofreu igualmente algu-

ma influência de alguns amigos e 

familiares. O seu produto inicial 

foram três salas de aulas, com 

apenas cinco trabalhadores, in-

cluindo Rui Tembe. 

No seu percurso, a Tecnicol, que 

inicialmente estava virada a dar 

formação técnica a um público 

corporativo, viu-se na necessida-

de de abranger mais o seu produ-

to, com oferta de cursos técnicos 

profissionais para um número 

grande da população, que tinha 

a necessidade de formar-se numa 

altura em que o ensino superior 

começara a ser valorizado. A um 

custo médio-baixo, a Tecnicol deu 

um passo importante na imagem 

que passava a criar na sociedade 

com a oferta de cursos acessíveis. 

Hoje a Tecnicol é uma das marcas 

mais reconhecidas do mercado, 

prémio atribuído pelas Melhores 

PME do país, e já foi atribuído 

o Selo Made In Mozambique. 

Hoje possui três instalações em 

Maputo, cerca de 12 cursos, den-

tre os quais oito em regime de três 

meses e os restantes em regime de 

sete meses. Conta com cerca de 

55 professores que leccionam os 

cursos de Contabilidade, Secre-

tariado, Informática, Montagem 

e Reparação de Computadores, 

Montagem e Administração de 

Redes, Recursos Humanos, In-

glês, Relações Públicas e Marke-

ting.

Em media, a Tecnicol lança para 

o mercado cerca de 3 mil a 3500 

alunos por ano, o que para o Di-

rector Geral desta empresa é uma 

satisfação. “O mercado está numa 

fase de implementação de novos 

projectos virados para área de 

gás e petróleo. Muito dos nossos 

graduandos acabam ficando de-

sempregados, porque as nossas 

ofertas não estão viradas para as 

novas oportunidades. Por isso, o 

meu sonho não termina por aqui. 

Gostaria de poder fazer um link 

quase que directo entre os meus 
formandos com o mercado de 
trabalho, para que houvesse um 
maior incentivo”, disse Tembe.
Nos festejos dos 10 anos que se 
assinalaram no dia 8 de Outubro, 
a Tecnicol graduou cerca de 264 
técnicos, numa cerimónia regada 
de um misto de momentos cul-
turais e de celebração. O evento 
contou com a presença de repre-
sentantes do governo e vários em-
presários e gestores da sociedade.
Para terminar, Rui Tembe mos-
trou-se bastante satisfeito pelo 
ano a terminar, referindo que foi 
um ano de muito sucesso. Porém, 
reafirma a necessidade de incen-
tivar mais os seus alunos para o 
mercado de emprego, assim como 
também para descentralização da 
Tecnicol para outros pontos do 
país.

Por Edson Bernardo
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Foi lançada, nesta terça-feira, 
em Maputo, no recito do de-
partamento de Oncologia do 
Hospital central de Maputo 

(HCM), a pedra para a ampliação 

desta infra-estrutura e construção 

do Serviço de Radioterapia.

Trata-se de um empreendimento 

desenvolvido pela BL Arquitectura 

de Interiores, que estará a cargo da 

empresa de construção civil, Ro-

sond Moçambique Lda, num perí-

odo de 10 meses.

O Serviço de Radioterapia trará 

uma mais-valia para os pacientes 

com cancro, pois a Oncologia da 

maior unidade hospitalar do país 

apenas dispunha de tratamento de 

quimioterapia, sendo que os doen-

tes que necessitassem de fazer ra-

dioterapia tinham que se deslocar 

para África do Sul, o que acarreta-

va elevados custos ao Ministério da 

Saúde (MISAU). 

Na sua intervenção, o Ministro da 

Saúde, Alexandre Manguele, refe-

riu que a construção deste serviço 

é o culminar de uma longa cami-

nhada, desde o esforço e melhor 

Serviço de Oncologia do HCM 
ampliado e modernizado
Por Nélia Jamaldine

coordenação e alinhamento do 

ponto de vista legal e técnico, entre 

várias instituições, nomeadamente 

Ministério da Energia e a Agência 

Nacional e Internacional de Ener-

gia Atómica, pesquisa e informação 

de especialistas nacionais, nesta 

complexa área médica.

Manguele acrescentou que Mo-

çambique está entre os países com 

taxa de incidência do cancro do 

colo uterino mais alta do mundo. 

“Estudos realizados em Moçambi-

que revelam uma prevalência muito 

alta de infecção por VPH, deven-

do-se esta à provável contracção da 

infecção em idade precoce, a uma 

frequência alta de outras infecções 

de transmissão sexual (ITS), espe-

cialmente o HIV muitas vezes tar-

diamente diagnosticados”, disse o 

Ministro da Saúde.

O titular da pasta da saúde enfa-

tizou ainda que em 66 milhões de 

mulheres rastreadas, 6800 apresen-

tavam lesões iniciais precursoras do 

cancro do colo do útero, significan-

do isto que em cada 100 mulheres 

rastreadas 10 foram positivas para 

lesões iniciais, constituindo um nú-

mero muito elevado, reafirmando a 

dimensão do problema do cancro 

uterino em Moçambique.

Por seu turno, a Primeira-Dama da 

República de Moçambique, Ma-

ria da Luz Guebuza, mostrou o 

seu agrado face ao nascimento da 

referida infra-estrutura, que trará 

um grande contributo ao sistema 

de saúde nacional por abarcar um 

dos serviços mais sensíveis como é 

a Oncologia. 

“É necessário empenho de todos 

os intervenientes para em con-

junto com as entidades sanitá-

rias encontrar-se mecanismos de 

análise profunda no processo de 

descentralização e de criação de 

uma capacidade de abordagem, da 

educação para a saúde, de modo a 

consciencializar ainda mais sobre as 

doenças, sobretudo para quem mais 

precisa de cuidados nas regiões re-

motas do nosso país”, terminou a 

Primeira-dama.

Entretanto, espera-se que no se-

gundo semestre do próximo ano o 

serviço de radiologia esteja em fun-

cionamento, sendo que o mesmo 

terá capacidade para receber cerca 

de 300 doentes por ano no mínimo.

O 
programa Coke Studio 

contou no passado fim-

-de-semana com duetos 

exclusivos. A banda do 

Coke Studio Africa esteve no 

seu melhor para acompanhar as 

animadas performances dos ar-

tistas que subiram ao palco. Des-

ta vez, as moçambicanas Neyma 

e Marllen tiveram a chance de 

brilhar ao lado das respectivas 

duplas. Neyma interpretou o 

seu sucesso “A Hidzimeni”, ao 

lado do Nigeriano Phyno, numa 

actuação que demonstrou a quí-

mica em palco entre os dois ar-

tistas. Já Marllen cantou ao lado 

de Rabbit e juntos animaram a 

plateia com o tema “Ligisoo”, 

daquele músico Queniano.

Em relação à sua participação 

neste show, Rabbit afirmou que 

era algo que estava destinado a 

acontecer, de certa forma: “No 

início não acreditei, mas como 

trabalhei bastante no ano passa-

do e no início deste ano, eu sa-

bia que algo grande estava para 

acontecer, de certa forma eu me-

recia isto”.

Sobre o facto de cantar numa 

língua diferente da sua, Marllen 

disse: ”A música não tem uma 

barreira linguística. Tu podes 

ser queniano, mas gostar de uma 

música numa língua completa-

Coke Studio–Música 
sem Fronteiras

mente diferente da do teu país, 

pela forma como a música foi 

composta e interpretada.”

Assistiram-se ainda às actuações 

da tanzaniana Victoria Kimani 

que voltou a actuar ao lado do Ni-

geriano Flavour e juntos interpre-

taram o sucesso daquela artista, 

“Prokoto”. Aliás, este é um tema 

especial para Victoria: “Foi a mú-

sica “Prokoto” que me tornou co-

nhecida na Tanzânia. Depois des-

sa música e de algumas viagens 

a Dar-es-Salam, eu tornei-me 

conhecida por um outro grupo de 

fãs, o que foi óptimo para mim e 

deu a conhecer aos meus admira-

dores um trabalho diferente.”

“Johnnie”, da tanzaniana Yemi, 

foi o tema que esta interpretou 

ao lado do Nigeriano Diamond. 

O Uganda foi representado por 

Jackie Chandiru, que cantou o 

seu tema “Giveit to me”, ao lado 

na tanzaniana Shaa. As duas, que 

partilham uma amizade há muito 

tempo, mostraram mais uma vez 

que se entendem bem juntas no 

palco. “Nós estamos a divertir-nos 

muito”, afirmou Jackie. E pelos 

vistos esta fusão e a participação 

no Coke Studio estão a ser frutí-

feras para Shaa: “Eu já estou em 

estúdio com a Jackie e enquanto 

estive no Quénia combinei mais 

duas colaborações.”

Redacção

Terminaram, na semana fin-
da, em Maputo, as IV Jorna-
das Académicas promovidas 
pelo Millennium Bim. O 

evento foi ganho pela Escola Se-
cundária Josina Machel e a Escola 
Secundária da Polana ficou em se-
gundo lugar.

A responsável pelo programa de 

responsabilidade social desta agên-

cia bancária, Maria Barbosa, ava-

liou positivamente a quarta edição. 

Barbosa afirmou que esta edição 

foi positiva porque “os alunos con-

seguiram assimilar as temáticas in-

troduzidas”.

As temáticas introduzidas, segun-

do esta dirigente, são referentes ao 

empreendedorismo e aos seguros. 

“Estas temáticas tinham como ob-

jectivo proporcionar aos alunos a 

oportunidade de apreender a ela-

borar projectos, alguns dos quais 

viáveis para a Cidade de Maputo”, 

destacou.

Os participantes consideram a ini-

ciativa como sendo positiva pelo 

facto de lhes proporcionar outra 

forma de aprendizagem.

“É uma boa iniciativa e sentimo-

Josina Machel campeã olímpica 

-nos felizes porque permiti-nos 

estudar a competir com as outras 

escolas, o que nos dá uma motiva-

ção”, consideram.

Para um dos vencedores do con-

curso, Diamantino Machatine, da 

nona classe, na Escola Secundária 

Josina Machel, o concurso permi-

tiu-lhe “aprender muito sobre a 

importância do seguro e também 

acerca do surgimento e funciona-

mento da banca, em particular do 

Millennium Bim”.

Machatine disse ainda que se sentia 

“feliz e orgulho” pelo facto de “ter 

sido o melhor, entre os 400 parti-

cipantes”.

Por sua vez, o candidato vencido, 

Clinton Simbine, da Escola Se-

cundária da Polana, agradeceu a 

oportunidade concedida pelo Bim 

de participar no concurso e afirma 

que não conseguiu a vitória “devido 

à última fase, que era muito difícil”. 

Porém, destaca a aprendizagem du-

rante este período como sendo o 

marco do concurso. “Aprendi muito 

sobre o empreendedorismo, segu-

ros e acerca da banca”, cita.

“Olimpíadas Académicas” é um 

concurso escolar organizado pelo 

Millennium Bim, que visa incenti-

var o gosto pela escola. 

Na sua quarta edição, as Olimpí-

adas Académicas envolveram 400 

alunos em representação de 10 

escolas das Cidades de Maputo e 

Matola, onde cada uma apresen-

tou uma lista de 40 alunos. Depois 

oferece-se a cada aluno um Manual 

de preparação aos exames a que são 

submetidos, de modo a se apurar 20 

finalistas. Os 20 aprovados repre-

sentam as 10 escolas, mas em pares 

ou casais (por cada escola apura-se 

um rapaz e uma rapariga).

Sendo desenvolvido há quatro 

anos, Maria Barbosa revelou que 

“é intenção” da sua instituição ban-

cária “alargar a competição para as 

escolas da província de Maputo e  

para o país, em geral.
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A 
Associação Moçambicana 

para Promoção do Coope-

rativismo Moderno (AMP-

CM), em parceria com a 

Organização Não Governamental 

alemã, Friedrich Eberto Stiftung, 

lançou nesta segunda-feira, 13 de 

Outubro, em Maputo, uma obra in-

titulada “Boa Governação nas Coo-

perativas Moçambicanas”.

Trata-se de um manual com 138 

páginas que traz no seu conteúdo 

uma abordagem sobre as diferentes 

formas de organizações das coope-

rativas, introduzindo conceitos novos 

e modernos de boa governação das 

mesmas, bem como os mecanismos 

pelos quais os actores deste sector de-

vem incidir para um funcionamento 

pleno. 

Este tem como objectivo consoli-

dar os preceitos e normas voltadas 

às melhores práticas de governação 

cooperativa, servindo de suporte no 

âmbito do relacionamento societário 

das participações relevantes da mes-

ma. Pretende-se igualmente contri-

buir para a construção de um sólido 

e adequado ambiente de governação 

no movimento e empresas coopera-

tivas moçambicanas, que considere 

as suas especificidades e a realidade 

sócio-económica do país.

Segundo o Director Executivo da 

AMPCM, Amâncio Armando Ngu-

luve, o livro visa também fazer uma 

AMPCM lança obra 
sobre governação

explanação sobre os direitos, deve-

res e obrigações dos diversos órgãos 

de governação e gestão executiva de 

uma cooperativa e trazer para a sua 

massa associativa mecanismos que 

possibilitem demonstrar transparên-

cia na prestação de contas, ter uma 

fiscalização e controlo aceitáveis, tra-

tando com o devido cuidado a ques-

tão das remunerações e formação dos 

intervenientes.

Por seu turno, o representante da 

Confederação Alemã das Coope-

rativas em Moçambique, Antoine 

Bossel, referiu que este mecanismo 

de apoio à promoção do modelo coo-

perativo moderno vai trazer também 

canais de transacções sustentáveis e 

controlados pelos membros de modo 

a que estes possam ter uma vida eco-

nómica e social rentável.

Bossel referiu ainda que o manual 

“Boa Governação nas Cooperativas 

Moçambicanas” vai também con-

tribuir para o desenvolvimento do 

movimento cooperativo moderno, 

incentivando o progresso técnico, 

económico, profissional e social dos 

associados e para a defesa dos seus 

interesses em quaisquer entidades 

públicas, nacionais e estrangeiras. 

Referir que a AMPCM é uma enti-

dade jurídica dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimo-

nial, sem fins lucrativos e de utilidade 

pública. Nélia Jamaldine

Escola Secundária Josina Machel ganha olimpíadas bancárias



Savana 17-10-2014
EVENTOS     3PUBLICIDADE

Más notícias para a par-
ticipação moçambi-
cana no reality show 
Big Brother HotShot 

a acontecer na vizinha África do 
Sul, numa produção da DStv. 
Uma semana após o seu lança-
mento, na “iminência do conhe-
cimento da área”, a concorrente 
moçambicana, Mira, deixa a casa, 
com muito por oferecer. Mira, que 
juntamente com o rapper moçam-
bicano Trezagah concorriam para 
o prémio de USD300 mil, reunia 
todos os requisitos para uma parti-
cipação de sucesso. Jovem, bonita, 
fluente em inglês e com talento, 
estava nos olhos de todo o con-
tinente. Em pouco tempo, Mira 
fez bastantes amigos e conseguiu 
transparecer um pouco daquilo 
que é a sua pessoa. Em entrevista 
ao Savana Eventos, ela contou um 
pouco do que foi a sua experiência 
na casa e referiu que ainda tinha 
muito por oferecer, sendo que foi 
com muita pena que deixou o ra-
pper Trezagah.  

Mira deixa a casa juntamente com 

a zambiana Resa, as primeiras con-

correntes a serem eliminadas do 

Big Brother Hotshots no domin-

go dia 12 de Outubro, após uma 

primeira semana durante a qual os 

concorrentes envidaram todos os 

esforços para impressionar o con-

tinente africano com os seus talen-

tos de Hotshots. 

Moçambicana deixa a 
casa do Big Brother

Todos os concorrentes, excluindo 

Laveda, que conquistou o título de 

Chefe da Casa após obter a melhor 

classificação junto do público no 

est údio durante o show de talen-

tos, estavam sujeitos à eliminação 

esta semana. África votou e uma 

vez que doze concorrentes não 

conseguiram obter um voto na-

cional, entrou em vigor a regra de 

desempate. O resultado final verifi-

cado de modo independente pelos 

auditores SizweNtsalubaGobodo, 

foi que Resa e Mira receberam me-

nos apoio do continente, pelo que 

regressaram a casa.

Foi uma primeira semana bem agi-

tada, durante a qual os concorren-

tes ficaram a conhecer-se melhor e 

iniciaram os seus primeiros desa-

fios. Ganharam a primeira tarefa 

promovendo os seus talentos de 

Hotshots por meio de cartazes e 

impressionando o Big Brother com 

as suas capacidades. Formaram-se 

cliques, as primeiras brincadeiras 

causaram sensação e alguns con-

correntes ficaram a conhecer-se 

melhor. Mira deu beijos a Luís e a 

Nhlanhla na primeira festa e Idris 

e Goitse juntaram-se praticamen-

te nessa altura, embora ajam agora 

com indiferença. 

Agora que os concorrentes prova-

ram o sabor da realidade após uma 

semana de adaptação, as coisas vão 

tornar-se interessantes durante a 

segunda semana. Redacção

O 
banco Barclays, um dos 
cinco maiores operadores 
financeiros nacionais, aca-
ba de criar o serviço de as-

sistência de viagem aos seus clien-
tes Premier, denominado “Barclays 
Premier Travel Assistence”.

Trata-se de um mecanismo dispo-

nível para os clientes Premier des-

te banco, a que poderão aceder em 

caso de viagem para qualquer parte 

do país, assim como para a vizinha 

república sul-africana. Este servi-

ço envolve toda a logística de uma 

viagem, desde a planificação da 

viagem personalizada via telefone, 

take me home, ou seja, transporte 

de ida e volta domiciliária e para 

Barclays cria serviço de assistência de viagem premier
Por Nélia Jamaldine

o local de hospedagem, reserva de 

alojamento e guia turístico.

Segundo o director da banca de 

retalho, Bruno Meiller, o “Barclays 

Premier Travel Assistence”, para 

além de ser um serviço persona-

lizado com vista a oferecer mais 

comodidade aos clientes Premier, 

vem também ajudar a tornar me-

nos pesada a agenda de tarefas do 

viajante, através do acesso ilimitado 

de informações de viagem em qual-

quer parte do mundo.

“Os clientes Premier especifica-

mente vêem com bons olhos a 

possibilidade de poderem contar 

com o desembaraço dos trâmites 

de uma viagem desde a sua partida, 

chegada ao local e regresso a par-

tir de só um ponto, sendo que estes 

têm à sua disponibilidade a escolha 

do serviço de acordo com as suas 

necessidades de viagem”, referiu 

Meiller.

Entretanto, este serviço estará dis-

ponível a partir do dia 26 do cor-

rente mês e, numa primeira fase, vai 

abranger apenas destinos nacionais 

e África do sul. O Barclays possui 

uma história de cerca de 100 anos 

em África, com 13 representações 

incluindo Moçambique. Actual-

mente, o Barclays Bank Moçam-

bique é uma Instituição Financeira 

de grande prestígio no país, que 

oferece ao mercado, para além de 

produtos e serviços adequados às 

suas necessidades, uma grande ex-

periência e conhecimento na área 

financeira.

Concorrente moçambicana Mira fora do maior concurso de entretenimento de África



Savana 17-10-2014EVENTOS4 PUBLICIDADE


