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O presidente do Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM), Daviz Simango, classi-

fica as eleições de 15 de Outubro 

de piores na história da demo-

cracia moçambicana. Simango 

não tem dúvidas que “houve 

muita roubalheira” pelo que, o 

seu partido não vai reconhecer 

o vencedor. Daviz Simango, que 

falou ao SAVANA um dia antes 

da CNE anunciar formalmen-

te os resultados, diz que espera 

pela validação dos mesmos para 

tomar a posição final. Fez notar 

que o povo é que irá determinar 

o que o partido deverá fazer para 

repor a justiça. Denunciou um 

mega plano de se acabar com o 

MDM porque este representa 

uma verdadeira ameaça aos de-

tentores do poder. 
Nega que o partido seja o gran-
de perdedor do presente pleito, 
uma vez que aumentou o núme-
ro de assentos no Parlamento.
Apesar de algumas pressões vin-
das de alguns sectores de dentro 
do partido para que este repense 
o seu rumo, dado que os resulta-
dos eleitorais colocam em risco 
o controlo do movimento nos 
quatro municípios que venceu 
nas autarquias do ano passado, 
Simango diz que não vai colocar 
a sua posição no partido à dispo-
sição. “Os que me querem fora 
que aguardem pelo congresso”. 
Nas linhas abaixo segue a entre-
vista onde Daviz Simango des-
mente a notícia difundida pela 
Rádio Moçambique de que terá 
se encontrado com o presidente 
da Renamo e o embaixador ame-
ricano para delinear estratégias 
de acção após a divulgação dos 
resultados eleitorais.       

O Conselho Constitucional 
ainda não proclamou o vencedor 
das eleições de 15 de Outubro. 
Contudo, os resultados tornados 
públicos penalizam severamen-
te o MDM. De forma resumida 
pode fazer-nos a avaliação do 
pleito? 
Este processo foi marcado por 
irregularidades desde o princí-
pio. As manobras começam com 
o censo eleitoral onde notámos 
que em zonas onde há domínio 
do MDM o processo registou fa-
lhas propositadas e muita gente 
não recenseou. Depois seguiu-se a 
campanha eleitoral onde o partido 
no poder fez de tudo para impedir 
que o MDM tivesse contacto com 
o eleitorado. Por várias vezes, as 
nossas caravanas foram impedidas 
de fazer campanha, foram violen-
tadas e até feridas. Nalguns casos 
essas operações contavam com o 
apoio da polícia.
Por fim as irregularidades foram 
até à votação e ao apuramento in-
termédio.

Como diz, essas irregularidades 

Simango faz o balanço das eleições e diz que houve roubalheira por isso... 

“Não me demito”!
...e diz que o MDM está ladeado de ambiciosos e invejosos que querem ver o partido na lama 
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foram em fases. O que o MDM 
fez para impedir que as mesmas 
prosseguissem.    
Fizemos observações e apresen-
támos reclamações. Infelizmente 
as nossas queixas foram ignoradas 
porque tudo já tinha sido dese-
nhado.
Depois do susto nas eleições au-
tárquicas de 2013, a estratégia 
do partido no poder foi de barrar 
qualquer iniciativa do MDM. As-
sistimos isso em muitos pontos do 
país. A Frelimo tentou inviabili-
zar a nossa campanha bloqueando 
acessos, atacando nossas carava-
nas, perseguindo nossos mem-
bros, ordenando a polícia para 
prender ou atirar contra membros 
do MDM. A situação foi pior na 
província de Gaza. Quer a cara-
vana do secretário-geral quer a 
minha foram atacadas e violenta-
das perante um olhar impávido da 
polícia. Nesses ataques muitos dos 
nossos membros ficaram feridos. 
A mega maratona de prejudicar o 
MDM continuou até ao processo 
de votação. Aqui entrou o Secre-
tariado Técnico de Administração 
Eleitoral. Na votação notou-se 
uma desorganização organizada 
dos órgãos de administração, tudo 
com o propósito de prejudicar o 
MDM. Para além de atrasos e 
troca de cadernos nas zonas sob 
influência da oposição, o STAE 
substituiu, intencionalmente, jo-
vens, mulheres e homens que ti-
nham sido seleccionados e forma-
dos para mesas de assembleia de 
voto por pessoas estranhas e sem 
nenhuma formação. São pessoas 
cuja proveniência e agenda nin-
guém sabe.
Como consequência, assistimos 
no fim a coisas estranhas: boletins 

de voto fora dos locais de votação 
na posse de pessoas estranhas ao 
processo, polícia dentro das mesas 
a disparar e a lançar gás lacrimo-
génio contra concidadãos nossos. 
Vários membros do MDM liga-
dos às mesas de votação foram 
detidos ou baleados.
O Pacote eleitoral preconiza que 
todos os ilícitos eleitorais devem 
ser canalizados, imediatamente, 
às entidades de administração da 
justiça ao nível local. O MDM 
apresentou alguma queixa em 
relação às reclamações que rela-
ta?
Reclamámos junto às comissões 
distritais e provinciais de eleições. 
Também levámos as nossas quei-
xas aos tribunais locais tal como 
preconiza a lei. 

Pode nos falar do número de pe-
tições que levaram aos tribunais 
e quais foram as respostas?  
Cerca de 15 queixas. Infelizmente, 
a maior parte delas foram chum-
badas sob alegação de que não ha-
via fundamentos, ou porque o tri-
bunal é incompetente ou porque 
a queixa prescreveu. Nas repostas 
às nossas petições sentimos que, 
deliberadamente, contrariaram o 
espírito do legislador que era de 
simplificar o processo e garantir 
que os órgãos de soberania pu-
dessem, em tempo útil, julgar ou 
dar provimento àquilo que são os 
conflitos eleitorais. 
Pedi ao senhor presidente para 
me fazer avaliação do processo 
eleitoral. 
Para o MDM estas eleições tive-
ram a fraude já mais vista no país 
e nós continuamos a fincar o pé 
de que não reconhecemos estes  

resultados porque não são credí-
veis.
O presidente do MDM diz que 
não vai reconhecer os resultados. 
Em caso de serem validados qual 
será a reacção?  
Fizemos o nosso primeiro pro-
nunciamento logo após a vota-
ção. Indicámos as irregularidades. 
Também temos que deixar os ór-
gãos competentes fazerem o seu 
trabalho e, em função daquilo que 
decidirem, iremos reactivar aquilo 
que é o posicionamento geral do 
partido. Mas nós nunca iremos 
reconhecer uma coisa fraudulenta.

O que vão fazer?
O MDM vai usar todos os ins-
trumentos legais para chamar à 
razão. O MDM é um partido que 
faz aquilo que o povo quer. Nesse 
caso, o desejo do povo é que vai 
ditar as regras do jogo.

Numa das entrevistas que con-
cedeu ao SAVANA, o senhor 
presidente disse que os órgãos 
de administração da justiça eram 
lacaios da Frelimo. Como é que 
hoje diz que vai recorrer aos 
mesmos para exigir a razão. Será 
que mudaram? 
Mesmo conscientes de que esses 
órgãos não funcionam, é preciso 
fazer cumprir a Lei. É preciso 
provar às pessoas que do nosso 
lado há respeito. Somos um par-
tido político legalmente consti-
tuído e sério. Por isso temos que 
respeitar as instituições legal-
mente constituídas. Se isso não se 
verificar o MDM irá fazer aquilo 
que o povo mandar.

O presidente do MDM diz que 
estas eleições foram fraudulen-

tas. Afinal de contas não tinha 
fiscais nas mesas de votação? 
Os nossos fiscais foram impedi-
dos de trabalhar. Tivemos proble-
mas de credenciação, detenções 
e disparos da polícia. Até hoje 
temos colegas internados e com 
balas no corpo. 

Há um projecto para aca-
bar com o MDM
O presidente do MDM aponta 
a fraude como razão do fracasso 
do partido. Porém, em grandes 
cidades como Maputo, Mato-
la, Beira, Quelimane, Nampula 
onde obteve resultados históri-
cos nas autárquicas, derrapou 
nestas eleições apesar da fisca-
lização dos jornalistas, observa-
dores e até dos partidos políti-
cos. Na realidade o que falhou. 
Perdemos por causa da fraude. 
É preciso perceber que quando 
fomos a estas eleições, a Frelimo 
olhava para o MDM como seu 
grande adversário político e pre-
parou toda a máquina fraudulenta 
para desacreditar o nosso partido. 
Aliás, o projecto era fazer desapa-
recer o MDM. Todos sabem que 
o MDM é um grande partido e 
com um nível invejável de mobili-
zação popular nos grandes centros 
urbanos. Os resultados que estão a 
aparecer não espelham a verdade. 
Nenhum cidadão moçambicano 
lúcido e consciente acredita nos 
resultados que o MDM obteve 
nos grandes centros urbanos.
Estes resultados, para além de 
desagradarem o povo que votou 
(o MDM foi roubado) criaram 
também um mal-estar no seio 
do partido no poder na medida 
em que algumas correntes acham 
que a Frelimo exagerou demais. 
São coisas dessas que fazem com 
que o povo eleitor não vá às urnas 
porque sabe que o seu voto não é 
valorizado. 
O MDM foi a principal vítima 
desta mega operação fraudulenta.

Disse que há um projecto para 
eliminar o MDM. Pode-nos ex-
plicar melhor isso. 
Há sim. Há uma tentativa clara 
de acabar com o MDM. Porém, 
deixo claro que não vão conseguir. 
O MDM já descolou. O MDM 
é o partido do momento. É um 
partido que já provou a todos que 
onde governa, a vida da população 
muda completamente. É por isso 
que o MDM é temido. Os seus 
adversários sabem que o MDM 
vai governar o país.

Algumas correntes da sociedade 
moçambicana apontam o MDM 
como grande perdedor destas 
eleições. Concorda?   
Não sei se o MDM é o gran-
de perdedor. O que sei é que o 
MDM sai de oito deputados para 
cerca de uma quinzena, o MDM é 
um partido que surgiu num cená-
rio da bipolarização política que 
conseguiu acabar com isso. 

“O MDM perdeu eleições por causa da fraude. Mais uma vez a vontade de povo foi ignorada e isso prejudica a democracia”, 
Daviz Simango 
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Na minha óptica, o grande perde-
dor deste processo é a Frelimo e a 
Renamo. A Frelimo perdeu cerca 
de meia centena de assentos no 
parlamento, a Renamo não con-
seguiu os níveis do passado e o 
MDM é que aumentou o número 
de deputados. Isso é perder ou é 
ganhar.

Estou a ter em conta as expecta-
tivas e as projecções iniciais bem 
como os resultados alcançados 
nas últimas eleições autárquicas. 
Já disse que o MDM perdeu de-
vido à fraude. Esta fraude está 
sendo montada desde 2013 e 
agora consumou-se. O MDM ti-
nha tudo para ganhar as eleições. 
Aliás, para ser franco e sincero, 
estas eleições foram ganhas pelo 
MDM mas a fraude mudou tudo.

Não me demito 
Certos analistas entendem que, 
em vez de procurar desculpas, o 
MDM devia fazer uma intros-
pecção porque nem tudo corre 
bem no seio do partido. Comen-
tários.
Depois de um mega processo, 
qualquer organização deve sen-
tar, avaliar-se, reflectir e prepa-
rar-se para desafios futuros. O 
MDM não é excepção. É nesse 
sentido que, nos próximos dias, 
o presidente do partido vai fazer 
um périplo pelas províncias para 
conversar com as bases, discutir 
as fragilidades do partido, fazer o 
panorama de todo o processo elei-
toral e adoptar estratégias para os 
próximos pleitos eleitorais. 

Quer nos dizer que está em vista 
um congresso extraordinário... 
Não. Congresso é esquecer. 
Os nossos congressos realizam-se 
de cinco em cinco anos. 
A auto-avaliação não precisa de 
congresso. Faz-se com pessoas 
que fizeram o processo, pesso-
as que viram e viveram de perto, 
as emoções das eleições. Vamos 
à base conversar com as pessoas, 
compreender os fenómenos e en-
contrar soluções para os desafios 
que nos esperam pela frente. 

Falo da introspecção porque um 
dos problemas que afecta o par-
tido é a existência de vários cen-
tros de poder. Há quem diga que 
o MDM tem direcção na Beira 
onde vive o presidente, tem di-
recção em Maputo onde está a 
sede. Algumas correntes classi-
ficam o secretário-geral que vive 
em Quelimane de mera figura 
decorativa.        
Essas observações são de pessoas 
ambiciosas que estão dentro e fora 
do partido. São de pessoas que de 
política não entendem nada. São 
pessoas que estão à procura de 
protagonismo. Procuram destruir 
o partido. São pessoas sem carác-
ter. 
Há pessoas que aparecem publi-
camente como boémios, respeito-
sas e com altos níveis de carácter 
mas, quando for a investigá-las 
descobrirá que não têm nada a ver 
com o que aparentam. 
Infelizmente temos essas pessoas 
no nosso partido. São pessoas pa-
rasitas e ambiciosas. Infelizmen-
te não podemos expurgá-los do 
partido. Temos que conviver com 
elas. Temos que compreendê-los.

No MDM o secretário-geral não 
se faz sentir... 
O secretário-geral tem suas fun-
ções, o presidente também, a sede 
do partido está em Maputo. O 
País tem 10 províncias e juntas 
formam um único Moçambique. 
Não podemos dizer que o presi-
dente do MDM que, por coinci-
dência é edil, deixe de viver na ci-
dade onde foi eleito e passe a viver 
em Maputo onde está a sede do 
partido. O MDM é um partido 
humilde. O nosso secretário-geral 
não recebe salário, é um voluntá-
rio, o presidente também não tem 
honorários. Aliás, pelo contrário, 
usamos os nossos pacatos recur-
sos para financiar actividades do 
partido. 
Qual é o contributo desses parasi-
tas para elevar o partido? O nosso 
secretário-geral é funcional e as 
suas atribuições estão definidas 
nos estatutos. Maputo não tem 

Os partidos políticos existem e 
preparam-se para atingir o poder. 
É preciso perguntar essas pessoas 
o que fizeram para colocar Daviz 
Simango no poder. O que fizeram 
para combater a fraude. O proble-
ma é que as pessoas fazem política 
emocionalmente.
A Frelimo não indicou seus can-
didatos para perder eleições. O 
MDM também fez o mesmo e 
acredito que outros partidos tam-
bém.
Claro que há factores externos que 
também nos prejudicaram. É isso 
que deve ser analisado. Eu como 
político maduro não desprezo 
meu adversário. Em qualquer tipo 
de jogo não se pode subestimar os 
adversários.

Perante este cenário não aventa 
a possibilidade de demitir-se da 
direcção do partido?
Desde já te vou garantir que o 

a governar algumas autarquias, 
obrigou o principal adversário a 
preparar uma fraude já mais vista 
na história democrática moçam-
bicana e, hoje, aparecem a dizer 
que Daviz Simango deve deixar 
a presidência do partido. Essas 
pessoas que esperem pelo con-
gresso. Os nossos congressos são 
de cinco em cinco anos. Pelo que, 
todos aqueles que têm ambição 
de concorrer, acham que podem 
levar o MDM ao bom barco, po-
dem preparar-se para concorrer à 
liderança do partido no próximo 
congresso.

Para dizer que Daviz Simango 
não se vai demitir da presidência 
do partido. 
Quais são as razões para Daviz 
Simango se demitir. Indica-me. 
Guebuza perdeu assentos no par-
lamento, vai demitir-se da presi-
dência da Frelimo?, Dhlakama 
também parece que não ganhou 
as eleições, vai demitir-se, porque 
querem só que Simango se demi-
ta.

Os estatutos do MDM defen-
dem que o candidato presiden-
cial só pode concorrer duas ve-
zes. Agora que perdeu pela se-
gunda vez irá deixar o partido ou 
vai-se rever os estatutos para ter 
mais uma oportunidade.
Não é verdade. Os nossos estatu-
tos não falam disso. Não há limi-
tações. 

Durante a campanha eleitoral o 
candidato do MDM defendeu a 
diminuição de poderes do Presi-
dente da República. Porém, no 
MDM o presidente é super po-
deroso. O seu discurso não con-
traditório?    
Não concordo. 
É preciso compreender muito 
bem o que dizem os estatutos do 
MDM. O presidente do partido 
não nomeia o secretário-geral, 
apenas propõe aos órgãos do par-
tido e cabe a este acolhê-lo ou 
não.  O presidente apenas propõe. 
Cabe ao Conselho nacional chan-
celar. Não encontro espaço para 
dizer que o presidente do MDM 
tem poderes excessivos. 
Aliás, é necessário dizer essas pes-
soas que é preciso deixar o MDM 
em paz, que não procurem roer 
MDM para satisfazer suas ambi-
ções. 
O MDM é um dos poucos par-
tidos em Moçambique que está 
aberto para todos e isso cria ci-
úmes e invejas no seio de certas 
pessoas.

Quer dizer que o MDM está ro-
deado de invejosos e ambiciosos?  
Há invejosos dentro e fora do 
MDM. São invejosos que querem 
ver o MDM na lama. Há pesso-
as que só querem fazer valer suas 
ideias. 

Um dos problemas levantados 
pela opinião pública é que, até 
certo ponto, o que mancha o 
partido é que o MDM resume-
-se na família Simango. Qual é o 
seu comentário? 
Felizmente tenho um irmão que 
por sinal é chefe da bancada do 
partido nesta legislatura. No 
MDM tenho colegas casados que 
quer o marido assim como a mu-
lher militam no partido e com po-
sições de direcção, temos irmãos, 

primos, cunhados, pais e filhos. 
Temos lá muita gente. Aliás, esse 
é o nosso objectivo. Angariar mais 
membros.
Também é preciso perceber que 
quer o Lutero assim como Daviz 
por natureza própria, mesmo que 
os mande ficar em casa, a popu-
lação irá chamá-los para vir fazer 
política porque é uma família feita 
para isto.
Veja que, por causa da família Si-
mango, o MDM atingiu em cinco 
anos patamares que nem a Freli-
mo, nem a Renamo conseguiram. 
É uma dádiva de Deus e esse dom 
não vem por acaso. Portanto, a 
família Simango é uma família 
com história e raízes políticas que 
não podem ser substituídas assim 
de ânimo leve. Garanto-te que, 
mesmo fora do MDM, o Daviz 
Simango teria rendimento extra-
ordinário. 

Um grupo de analistas, alcunha-
do por G40, sempre defendeu 
que o MDM vai sempre na bo-
leia da Renamo. Os seus votos 
vêm do eleitorado da Renamo. 
Depois do sucesso nas autár-
quicas onde a Renamo esteve 
ausente, nestas gerais com a pre-
sença da Renamo o MDM foi 
penalizado. Comentários.
Isso é mentira. 
É preciso lembrar que esse G40 
participou na fraude. Sempre que 
olho para aquele famigerado gru-
po pergunto a mim mesmo: que 
mal o MDM fez para eles, o por-
que de tanto ódio para connosco. 
Nós nunca falamos deles, nunca 
nos preocupamos com eles mas 
inventam coisas más obre nós. 
Porque o G40 tem tanto ódio de 
Daviz Simango, tem tanto ódio 
de família Simango.
Lamento bastante que esses in-
divíduos sejam usadas porque as 
pessoas que os usam conversam 
muito bem connosco, essas pes-
soas convivem connosco e sabem 
que nunca os iremos perseguir. 
Desde já deixo um recado: “vão 
continuar com as suas propagan-
das diabólicas, mas não irão der-
rubar a família Simango e muito 
menos o MDM”.  

Na última quarta-feira, a Rádio 
Moçambique  - rádio pública – 
difundiu informações segundo 
as quais o presidente do MDM 
reuniu-se com o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, e o 
embaixador dos Estados Unidos 
da América para traçar um plano 
de reacção após a divulgação de 
eleições. Houve ou não esse en-
contro?
É mentira. Não me encontro com 
o presidente da Renamo desde 
2008. 
Está cá uma alta dirigente do Go-
verno americano (Shannon Smi-
th, Secretária de Estado Assisten-
te para os Assuntos Africanos). 
Está falar dos projectos america-
nos em Moçambique e da coope-
ração entre Moçambique e EUA. 
Essa dirigente na companhia do 
embaixador encontrou-se com 
todos os candidatos presidenciais 
incluindo Filipe Nyusi, da Freli-
mo. Não me lembro da RM ter 
dito que houve esse encontro com 
Nyusi.
Imagine que eu processe a Rádio 
Moçambique pela tamanha bar-
baridade. Como é que Moçambi-
que será visto. 
A Comunicação social é um pi-
lar da construção de um Estado 
democrático pelo que é preciso 
libertar-se das amaras partidárias.     

nenhuma influência sobre o par-
tido. 
Há quem interpreta certos com-
portamentos da direcção do par-
tido como sendo similares aos de 
arrogância. 
Isso não é verdade. O que suce-
de é que há membros do partido 
que dizem que as suas ideias são 
as únicas válidas e o presidente 
deve acatá-las obrigatoriamen-
te. Esquecem que as coisas não 
funcionam nesses moldes e eles 
devem perceber. Enquanto Daviz 
Simango continuar como presi-
dente do partido nunca aceitará 
ser dirigido a remoto controlo. 

Em Maio de 2013, um membro 
sénior do MDM disse, após a in-
dicação de Daviz Simango como 
candidato presidencial do par-
tido, que não haveria nenhuma 
desculpa para justificar a derrota 
porque a Frelimo tinha facilita-
do com a indicação de Nyusi.    

grande adversário dos políticos 
moçambicanos é o Daviz Siman-
go. Todos temem o potencial de 
Daviz porque é um grande estra-
tega. 
Agora, é natural que, no meio 
duma organização, o inimigo use 
oportunistas que pensam que têm 
poder, têm patamares, têm perfil e 
dizer assim: “você pode dirigir o 
partido, pode concorrer como in-
dependente e a pessoa fica emo-
cionada”. 
Há pessoas que não conseguem 
organizar suas casas e depois 
dizem que querem organizar o 
MDM. Como é que isso é pos-
sível.   Não quero desprezar as ca-
pacidades das pessoas mas é bom 
sermos realistas.
É preciso registar que o MDM foi 
criado há cinco anos. Sob direcção 
de Daviz Simango, sem usar ar-
mas, conseguiu atingir altos pata-
mares na política nacional. Que-
brou a bipolarização política, está 

Simango diz que não vê razões para se demitir da presidência do partido 
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Uma empresa de prestação de serviços, sedeada na 
cidade de Maputo, pretende contratar um Técnico 
de Recursos Humanos

Funções:

Clientes

empresa e diversas instituições

Requisitos:

-

-

A carta de candidatura (incluindo o curriculum vi-

Anúncio  de vaga para 
Técnico RHumanos
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No meio de polémicas e 
incertezas do que pode 
vir a acontecer, a Comis-
são Nacional de Eleições 

(CNE) divulgou formalmente 

nesta quinta-feira os resultados 

das quintas eleições gerais realiza-

das no passado dia 15 de Outubro 

que ditaram a vitória da Frelimo e 

de Filipe Nyusi. 

Segundo o mapa eleitoral da CNE, 

divulgado na tarde desta quinta-

-feira quando o SAVANA já rolava 

na gráfica, Filipe Nyusi (Frelimo) 

venceu a corrida presidencial com 

57% dos votos validamente ex-

pressos, contra 36.61% de Afonso 

Dhlakama (Renamo) e 6.36% de 

Daviz Simango (MDM). De acor-

do com os números obtidos pelo 

jornal, a Frelimo elegeu 144 depu-

tados, uma queda em 47 deputados 

em relação às eleições de 2009. A 

Renamo foi a grande vencedo-

ra deste escrutínio ao aumentar o 

número de assentos de 51 para 89 

deputados. O Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM) 

elegeu 17 deputados contra os an-

teriores oito ganhos nas eleições 

de 2009. Contudo, o SAVANA 

apurou que durante a reunião desta 

quarta-feira a CNE esteve profun-

damente dividida com os vogais 

afectos à oposição a não aceitarem 

assinar o relatório de apuramento 

nacional, alegando que o escrutí-

CNE anuncia resultados

E o vencedor é: Frelimo e Filipe Nyusi
....mas Renamo reivindica vitória com 80% de votos

Por Argunaldo Nhampossa

nio foi marcado por várias irregu-

laridades. Até ao fecho do jornal 

(23h30 desta quarta-feira) a sessão 
plenária da CNE convocada para 
apreciar e aprovar os resultados do 
apuramento nacional ainda não 
havia terminado.
No entanto, a Renamo, o maior 
partido da oposição reuniu-se esta 
terça-feira na cidade da Beira, pro-
víncia de Sofala, na sua conferência 
regional Centro e Norte para recla-
mar vitória eleitoral do escrutínio 
do passado dia 15 de Outubro.
Com base numa alegada contagem 
paralela, a Renamo aponta que o 
seu candidato Afonso Dhlakama 
ganhou as eleições presidenciais 
nas zonas Centro e Norte com 80% 
de votos válidos, enquanto nas le-
gislativas amealhou o equivalente a 
139 deputados. Este anúncio acon-
tece pouco tempo depois do líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, ter 
prometido que o seu partido iria 
apresentar os seus próprios núme-
ros resultantes da sua contagem 
paralela. 
Esta segunda e terça-feira a Rena-
mo reuniu os seus representantes 
das províncias do centro (Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia) e nor-
te do país (Niassa, Cabo Delgado 
e Nampula) naquilo que ficou de-
signado por conferência Centro - 
Norte para analisar o último pro-
cesso eleitoral.
Depois de arrolar diversas irre-
gularidades que se verificaram no 
processo, desde abertura tardia das 

Assembleia de voto, falsificação de 
dados, má intervenção da polícia e 
enchimento de urnas, a Renamo 
diz ter levado acabo uma contagem 
paralela que confere ao seu candi-
dato e ao partido uma folgada vi-
tória.
De acordo com estes, Afonso 
Dhlakama venceu as eleições com 
cerca de 80% de votos e nas legisla-
tivas deverá eleger 139 deputados, 
enquanto as Frelimo obteve 34 as-
sentos e o Movimento Democráti-
co de Moçambique apenas conse-
guiu 14 lugares.
A Renamo aponta que até mo-
mento os resultados da região sul 
do país ainda não estão contabili-
zados, pois continua a averiguação 

das irregularidades. 
O maior partido da oposição refere 
que, tomando em conta a intole-
rância política que se vive na pro-
víncia de Gaza, onde os membros 
do partido Renamo foram impe-
didos de trabalhar e que os vogais 
das comissões eleitorais, técnicos 
do STAE, MMVs e delegados de 
candidatura da Renamo também 
não foram permitidos trabalhar, o 
partido decidiu que os mandatos 
daquela província deverão ser divi-
didos em 50% para a Renamo e os 
restantes para a Frelimo. 

Em caso de não aceitação desta di-

visão, a Perdiz avança que a alter-

nativa será a exclusão da Província 

de Gaza do mapa de contagem. 
Observadores contestam 

80%
No entanto, algumas equipas de 

observação eleitoral que acom-

panharam o processo consideram 

exagerada a percentagem apresen-

tada pela Renamo.

O Centro de Integridade Pública 

(CIP) e o Observatório Eleitoral 

(OE) duas entidades que trabalha-

ram na observação eleitoral consi-

deram exagerada a percentagem de 

80% de votos válidos apresentados 

pela contagem paralela da Rena-

mo. 

Num contacto telefónico com o 

SAVANA esta quarta-feira, Teles 

Ribeiro do CIP aponta que é difí-

cil dizer que os dados apresentados 

pela Renamo são verídicos ou não 

porque o trabalho continua e ainda 

estão a enfrentar dificuldades para 

aceder aos editais de 15 distritos 

localizados no centro e norte do 

país. 

Ribeiro fez notar também que du-

rante o processo de reconciliação 

de dados são notórias as discrepân-

cias nos resultados distritais e pro-

vinciais, facto que também se pode 

dever à requalificação de votos.

No entanto, aponta que apesar das 

irregularidades verificadas em todo 

o processo é extremamente exage-

rada uma vantagem de 80% dos 

votos válidos a favor de Afonso 

Dhlakama.

Por seu turno, Anastácio Chem-

beze, director executivo do Obser-

vatório eleitoral, entrou no mesmo 

diapasão apontando que é difícil 

comentar os dados apurados pela 

Renamo porque desconhece o mo-

delo usado na contagem paralela.  

Contudo, sugere a este partido a 

partilhar com as equipas de obser-

vação o modelo que usou, sem no 

entanto querer colocá-lo em causa. 

Chembeze diz ter muitas reser-

vas para admitir a vantagem que é 

dada ao candidato da Renamo.

Contudo, o director do Observa-

tório Eleitoral lamenta o facto de 

que até ao momento as autoridades 

eleitorais afirmarem que não rece-

beram nenhuma reclamação dos 

partidos políticos face às irregula-

ridades detectadas.

Por um lado, diz que os partidos 

políticos devem responsabilizar os 

seus delegados de candidatura e 

fiscais que não reportam os factos 

como manda a lei eleitoral.

Por outro, diz que deve haver ma-

turidade política por parte dos par-

tidos de modo que estas projecções 

de resultados não resvalem para 

conflitos.

Questionado se um governo de 

unidade nacional seria solução, este 

referiu que não seria melhor solu-

ção porque seria difícil estabelecer 

um governo inclusivo, que por sua 

vez poderia gerar inequitatividade.  

        

O 
voto é uma das principais 
formas de o povo mo-
çambicano exercer o seu 
poder político e, no caso 

dos maiores centros urbanos de 

Moçambique e, não só, os eleito-

res têm sido aliciados com valores 

monetários para votarem em de-

terminados candidatos e partidos 

políticos.

Nas últimas eleições autárquicas, o 

partido Renamo não participou do 

sufrágio e, exceptuando as cidades 

de Gurúè e Quelimane, na Zam-

bézia, Nampula e Beira onde ven-

ceu o Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) e seus can-

didatos, todas as autarquias conhe-

ceram a vitória do partido Frelimo.

A cidade ferro-portuária de Na-

cala, em Nampula, norte de Mo-

çambique, depois de um mandato 

praticamente turbulento, depois de 

a Frelimo e o seu candidato Chale 

Ossufo, então edil, terem vencido 

em 2009, na segunda volta das elei-

ções autárquicas de 2008, retirando 

o município da gestão de Manuel 

dos Santos da Renamo, o partido 

no poder viu-se obrigado a pensar 

num candidato para fazer frente à 

oposição.

Nas eleições autárquicas do ano 

passado, em Nacala-Porto, apenas 
se cantava Frelimo e Rui Chong 
Saw, ou então Ruca, como é popu-
larmente conhecido o edil da urbe, 
segunda cidade mais importante de 
Nampula.
Mas, como não há bela sem se-
não, depois das eleições de 15 de 
Outubro, os membros do partido 
Frelimo em Nacala-Porto vivem 
num ambiente de tristeza desde 
que a Comissão Distrital de Elei-
ções anunciou a vitória de Afonso 
Dhlakama e da Renamo naquela 
autarquia.
Nacala é uma cidade muito impor-
tante para o partido Frelimo e, para 
a todo o custo vencer as eleições, o 
partidão viu-se obrigado a movi-

mentar quadros de peso em Nam-

pula, com destaque para Francisco 

Mucanheia, conhecido mobiliza-

dor de massas e animador do movi-

mento Aguebas no norte..

É através do porto de Nacala que 

a Frelimo importa motorizadas, 

capulanas e outro material bene-

ficiando-se de incentivos fiscais 

como partido político. 

A partir de Nacala-Porto a reporta-

gem do SAVANA conversou com 

vários eleitores, acompanhou diver-

sas conversas que dominam assun-

tos públicos na autarquia e ficámos 

a saber que “Nacala é da Renamo e 

do Dhlakama”.

Paulo Sérgio, residente em Nacala-

-Porto, foi convicto ao afirmar que 

“no ano passado ficámos, nós como 

povo, desesperados e por isso acei-

támos dinheiro por parte da Freli-

mo e votámos neles. Este ano com 

o pai da democracia a concorrer 

só podíamos agradecê-lo com um 

voto sincero e honesto”.

Sérgio afirma ainda que “não vale 

a pena as pessoas se enganarem. 

Nacala nunca pertenceu à Frelimo 

porque eles só nos roubam”.

Uma outra fonte que nos pediu o 

anonimato por ser funcionário pú-

blico disse ao SAVANA que du-

rante a campanha e nas vésperas da 

votação houve várias tentativas de 

serem corrompidos para votar na 

Frelimo e no seu candidato mas, 

“muitos negaram”. Até há quem 

recebeu dinheiro e no fim votou 

no seu partido e fez um voto cons-

ciente”.

“Nacala-Porto nunca foi da Fre-

limo e a Frelimo sabe disso”, dis-

se ao Brahimo Caetano, residente 

do bairro Mathapué, arredores de 

Nacala-Porto.

Esta fonte assegura que “este ano 

para vermos satisfeita a nossa von-

tade na urna tivemos que proteger 

as urnas e assistirmos à contagem 

dos votos, mesmo com a proibição 

da FIR que trabalha para a Freli-

mo”.
Por outro lado, Amina Mussa, resi-
dente do bairro Triângulo, disse ao 
SAVANA que “a própria Frelimo 
se traiu porque todos aqueles que 
dão a cara vivamente, à noite são 
todos da Renamo. O espírito e o 
sangue de todos os nacalenses é da 
Renamo e por isso é muito difícil 
aceitar a Frelimo”.
“Toda a estratégia de fraude elei-
toral montada pela Frelimo em 
Nacala-Porto foi desmontada pela 
Renamo porque o pessoal lá de 
dentro tratou de informar ao ad-
versário” , acrescenta Mussa.
Um membro da Frelimo em Na-
cala-Porto disse ao SAVANA, na 
condição de anonimato, que “mes-
mo com tanto dinheiro que tínha-
mos disponível e até chegamos a 
dar presidentes das Mesas de Voto 
para invalidarem votos da oposição, 

mas  nada funcionou”.

Nacala virou as costas a Ruca
Por Aunício Silva, em Nampula

Rui Chong Saw (Ruca) Edil 
de Nacala-porto
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No rescaldo de umas eleições 
altamente desorganizadas, 
três embaixadas ocidentais 
estão a ser acusadas de ins-

truírem a Renamo a levar a cabo ma-
nifestações de protesto, de carácter 
violento, em todo o país, logo após 
o anúncio do veredicto final das elei-
ções, por parte da CNE, o que terá 
acontecido ontem. São as embaixa-
das dos EUA, da Itália e de Portugal. 
Nas redes sociais circula uma co-
municação anónima, onde o SG da 
Renamo, Manuel Bissopo, é citado 
a dizer que aquelas três embaixadas 
instruíram o líder da Renamo a fazer 
manifestações violentas. O assunto 
foi tratado, no telejornal da TV Mi-
ramar, de terça-feira, como um facto 
consumado. A TV acusou as embai-
xadas de conspiração. 

A Rádio Moçambique também di-

fundiu nesta quarta-feira, durante a 

manhã, uma notícia citando fontes 

anónimas (por regra, os estatutos da 

RM impedem-na de usar esse ar-

tifício) segundo a qual os líderes da 

Renamo, Afonso Dhlakama, e do 

MDM, Daviz Simango, estiveram 

reunidos com o embaixador ameri-

cano Douglas Griffiths, esta semana, 

onde este ter-lhes-á instruído a agi-

rem de forma violenta se os resulta-

dos finais oficiais não forem do seu 

agrado.

Na terça-feira à noite, a TVM fez 

também do “assunto” tema de telejor-

nal e de debate. O registo da TVM 

era o mesmo que o da Miramar: 

mão externa, ingerência, conspira-

ção. Pintaram as faces de Dhlakama 

e Simango como marionetas mo-

vidas por interesses inconfessáveis 

do ocidente. Patrício José, Reitor do 

Instituto Superior de Relações Inter-

nacionais, uma entidade afiliada do 

SISE (Serviços de Informação e Se-

gurança do Estado), foi muito cáusti-

co ao falar dessa pretensa ingerência 

externa. Quem acompanhou podia 

até convencer-se de que estava-se 

perante uma verdade indesmentível: 

que as três embaixadas estavam mes-

mo ao serviço da oposição. 

Mas fontes do SAVANA disseram 

tratar-se de uma “cabala” montada 

pelos serviços secretos (SISE), ante-

cipando-se a uma eventual reacção 

violenta da Renamo em face dos re-

sultados eleitorais. Ou seja, se de fac-

to houver essa reacção violenta, já se 

saberá de quem foi a ideia…

Curiosamente, os chefes das três em-

baixadas, nomeadamente Douglas 

Griffiths (EUA), Roberto Vellano 

(Itália) e José Duarte (Portugal) ti-

veram um papel preponderante para 

o fim do conflito pré-eleitoral entre 

o Governo e a Renamo e foram eles 

que acompanharam Afonso Dhlaka-

ma, quando a 4 de Setembro o líder 

da Renamo saiu da “parte incerta” 

para assinar um acordo com Arman-

do Guebuza. Os resultados oficiais 

das eleições foram anunciados nesta 

quinta-feira mas até ao fecho do SA-

VANA ainda não se sabia como é que 

a Renamo iria reagir.

Nos pleitos anteriores, Dhlakama 

sempre reagiu de forma violenta, 

convocando manifestações para todo 

o país. Nalgumas vezes foi bem su-

cedido. Noutras nem tanto. Mas a 

marca de água da Renamo foi sempre 

essa. Contudo, depois do seu regresso 

da “parte incerta”, Dhlakama mudou 

de postura. Fez uma campanha elei-

toral mais madura, com um discurso 

progressista e de defesa do Estado, e 

no seu primeiro pronunciamento de-

pois da votação do dia 15 de Outu-

bro, o líder da Renamo surpreendeu 

meio mundo com uma postura de 

estadista, abordagem concisa e clara 

na interpretação da economia políti-

ca das eleições em África, incluindo 

uma análise exímia sobre o alcance 

das missões de observação eleitoral, a 

qual se limita a abordar o dia da vota-

ção, deixando de lado as grandes irre-

gularidades que se verificam no pro-

cesso de apuramento dos resultados.

Nesse discurso, quando se esperava 

que a Renamo levantaria logo o ma-

chado de guerra, Dhlakama foi con-

ciliador e colocou pressão nos órgãos 

eleitorais. “Uma posição definitiva 

sobre as eleições só depois do anún-

cio dos resultados finais pela CNE”, 

disse ele, travando até predisposições 

mais violentas dentro das suas hostes, 

tal como o seu porta-voz, António 

Muchanga, já ensaiava. “Foram umas 

eleições altamente desorganizadas”, 

comentou.

De facto, reina uma grande expec-

tativa sobre qual será a reacção da 

Renamo em face de umas eleições 

onde Dhlakama ganhou em cin-

co províncias (incluindo Nampula 

e Zambézia) mas perdeu no global 

para Nyusi, de acordo com projecções 

oficiais. Um pouco por todo o país, 

a Renamo tem vindo a contestar os 

resultados eleitorais. Na terça-feira, 

numa Conferência Centro Norte, 

que mostrou um partido a se querer 

revitalizar, um porta-voz da Renamo 

disse que as eleições foram fraudu-

lentas. Na segunda-feira, um repre-

sentante do partido em Inhambane 

também afinou no mesmo diapasão, 

um tom, aliás, geral de reclamação 

dentro de um padrão comedido.

Raramente a Renamo confiou na jus-

tiça eleitoral mas, na semana passada, 

o Partido em Quelimane optou por 

reclamar em sede de Tribunal sobre 

a perda de editais. É esta postura se-

rena que está a “incomodar” o regime, 

tanto mais que a Renamo diz que 

está a fazer a sua contagem paralela.

Por isso a “cabala” das manifestações 

violentas. A TV Miramar, cujo Di-

rector de Informação é um dos mais 

fanáticos da cartilha do G40, Rafael 

Shikani, fez de um post anónimo de 

facebook um assunto melindroso em 

termos diplomáticos, dando por fac-

to consumado a alegação sobre uma 

pretensa instrução das embaixadas 

à Renamo. A TVM e a RM, órgãos 

públicos, também alinharam no mes-

mo registo. E no saco de “chancelarias 

conspiradoras” também foi colocada 

a embaixada do Canadá por estar a 

fazer um inquérito sobre a ideia de 

um Governo de Unidade Nacional, 

na esteira da reacção de Dhlakama 

segundo a qual “um acordo político” 

seria o melhor desfecho depois de 

“eleições desorganizadas”.

“Não comentamos sobre mentiras”, 

reagiu uma fonte da Embaixada dos 

Estados Unidos da América. Por sua 

vez, Roberto Vellano, Embaixador da 

Itália, declarou que uma pretensa ins-

trução cai fora da alçada da Embai-

xada e, José Duarte, Embaixador de 

Portugal, disse que aquela era uma in-

formação que não fazia sentido. “Não 

dou instruções a ninguém”, asseverou 

ele. Se a Renamo vai reagir de for-

ma violenta ou não, isso ainda está na 

dúvida. A postura de Dhlakama tem 

sido ainda um enigma. Observadores 

em Maputo crêem que ele vai evitar 

mais violência (depois de capitalizar 

bastante nas eleições) abrindo cam-

po para a negociação de um estatuto 

privilegiado de líder da oposição, com 

despesas e outras benesses pagas pelo 

Orçamento do Estado. Prevê-se para 

breve um arranjo constitucional que 

poderá dar ao líder da oposição um 

estatuto especial.

Embaixadas acusadas de incentivarem a Renamo e o MDM a realizar manifestações violentas

Uma cabala mui forçada
Por Marcelo Mosse

-

”
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“
Sozinho pode-se caminhar 

mais veloz, mas acompanha-

do pode-se ir mais longe” 

diz um ditado africano. Para 

o Slow Food, a união dos peque-

nos produtores faz a grande força. 

Desde que foi fundado em 1989, 

o movimento se espalhou por 150 

países propagando a filosofia de 

que o alimento tem que ser bom, 

limpo e justo. A 10a edição da bie-

nal do Salone del Gusto e Terra 

Madre, de 23 a 27 de Outubro em 

Turim, no norte da Itália, repre-

senta o sucesso desta rede que nas-

ceu na Itália e conquistou o mun-

do. Na abertura do evento Carlo 

Petrini, fundador do Slow Food, 

lançou um desafio: 10 mil hortas 

na África, o continente com maior 

índice de fome e subnutrição. Mo-

çambique já conta com 20 hortas 

Slow Food. 

“Quem semeia utopia, colhe re-

alidade. Já conseguimos realizar 

2.500 hortas africanas e vamos 

alcançar esse objectivo”, disse Pe-

trini na cerimónia de abertura do 

evento. 

Em 1996 a primeira bienal do Sa-

lone del Gusto em Turim, no norte 

da Itália, era uma grande feira de 

alimentos que se limitava aos ope-

radores do sector que apreciavam 

a qualidade da comida e o respei-

to pelo ambiente. Desde então o 

evento cresceu, se uniu ao projecto 

Terra Madre que reúne pequenos 

produtores do mundo inteiro. 

Pela segunda vez consecutiva o 

Salone del Gusto aconteceu junto 

com o Terra Madre. 

No centro de exposições do Lin-

gotto de Turim, com 70.000 me-

tros quadrados de área coberta, 

estavam mais de mil expositores 

vindos de 130 países. Enquanto o 

salão Oval ao lado abrigava o Terra 

Madre, com cerca de 3 mil peque-

nos produtores do mundo inteiro, 

dos quais muitos vestidos com tra-

jes folclóricos das respectivas na-

ções. Os camponeses e pescadores 

trouxeram produtos locais, entre 

comidas, bebidas e artesanato, para 

degustação e venda. 

Muitos produtos apresentados no 

Terra Madre fazem parte da Arca 

do Gosto, que ganhou destaque 

nesta edição. Trata-se de um pro-

jecto do Slow Food para catalogar 

os alimentos ameaçados de extin-

ção, mas que ainda tem potencial 

produtivo e comercial. Desde o 

início da iniciativa em 1996, mais 

de 1000 produtos de dezenas de 

países foram integrados à Arca. 

Este catálogo constitui um recur-

so para recuperar raças nativas e 

aprender a verdadeira riqueza de 

alimentos que a terra oferece.

A participação de Moçambique

Moçambique participou da Terra 

Madre 2014 com o Café do Ibo, 

produzido no Parque Nacional das 

Quirimbas. Americo Mavale, co-

ordenador do Convívio Slow Food 

Muteko Waho de Maputo, expli-

cou o resultado do projecto que 

começou em 2012:

“Neste período conseguimos de-

senvolver muitas coisas, aprenden-

do como aplicar diversas técnicas 

de agricultura biológica na África. 

Graças a este projecto, consegui-

mos estabelecer uma comunicação 

directa entre os produtores e os 

consumidores, sem intermediários. 

Estamos a obter óptimos resulta-

dos”, disse Américo Mavale.

Na Terra Madre, Moçambique 

expôs também outros produtos 

locais como a manteiga de amen-

doim, licores, geleias, batiques e 

vários artesanatos. 

Em defesa dos pequenos produ-

tores, o Slow Food criou em 1999 

as Fortalezas do Gosto, projectos 

do Slow Food para ajudar os pe-

quenos produtores a valorizar seus 

produtos e entrar em mercados 

alternativos. O Café do Ibo tam-

bém faz parte das 450 Fortalezas 

do Slow Food espalhadas por 60 
países. 

10 mil hortas na África
O projecto das 10 mil hortas na 

África pretende criar, junto com 

as comunidades locais, modelos 

concretos de agricultura sustentá-

vel, atentos às diversas realidades 

(ambiental, socioeconómica e cul-

tural) e que possam ser replicados 

facilmente. 

Este projecto conta com a adesão 

de Michelle Obama. A primeira 

dama dos Estados Unidos já rea-

lizou uma horta na Casa Branca 

seguindo a filosofia do Slow Food. 

Ela participou da abertura do 

evento Terra Madre, enviando 

uma mensagem em vídeo:

“Seus esforços para preservar as 

tradições regionais e sabores locais 

estão fazendo a diferença para as 

pessoas em todo o mundo. Estou 

particularmente animada com a 

iniciativa da 10 mil hortas na Áfri-

ca. Eu sei o quanto é importante 

a produção de alimentos saudáveis 

direito em nossas próprias comu-

nidades e que é uma das razões 

pelas quais eu comecei um jardim 

no gramado da Casa Branca, há al-

guns anos. Esta tem sido uma for-

ma tão maravilhosa de mostrar aos 

jovens de onde vem sua comida e 

para ensiná-los sobre a importân-

cia de uma alimentação saudável ... 

“, disse Micelle Obama.

Moçambique tem 20 hortas apoia-

das pelo Slow Food, distribuídas 

nas províncias de Maputo e Cabo 

Delgado. Estas hortas contam com 

o incentivo das parcerias de em-

presas agrícolas italianas. Trata-se 

de um projecto educativo que pre-

vê a realização de: hortas escolares: 

cultivadas pelos alunos junto com 

seus professores; hortas comunitá-

rias: administradas por uma comu-

nidade que compartilha trabalho e 

produtos; hortas familiares: grupos 

de hortas administradas pelas fa-

mílias, que fazem parte de uma 

comunidade.

Inspirado na ONU que declarou 

2014 o Ano Internacional da Agri-

cultura Familiar, o Slow Food deu 

grande destaque ao tema.

“O futuro da humanidade está nas 

mãos de vocês. Em primeiro lugar 

estão as pessoas, as comunidades, 

depois o mercado” - disse Carlo 

Petrini e ressaltou - “Esta rede é 

uma força irreversível”. 

*Artigo escrito especialmente para 

o SAVANA

África, a menina dos olhos da Mãe Terra
 Por Gina Marques de Turim, Itália*
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Nova agenda, nova 
semântica, é assim 
como se pode descrever 
a evolução para a próx-

ima geração dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio 
(ODM), segundo deu a entender 
a coordenadora residente da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) em Moçambique, Jen-
nifer Topping.

A cartilha que se segue sobre os 

Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio foi partilhada por 

Jennifer Topping durante a pal-

estra que proferiu no Instituto 

Superior de Relações Internacio-

nais (ISRI), no bairro do Zimpe-

to, dedicada ao tema “A próxima 

agenda de desenvolvimento glob-

al: da aspiração à materialização”.

“A nova agenda de desenvolvi-

mento, ou os Objectivos Sus-

tentáveis de Desenvolvimento 

(ainda em discussão), deverá ser 

mais ousada do que os Objectivos 

de Desenvolvimento do Milénio 

(aprovados pelas Nações Unidas 

no ano 2000)”, afirmou Topping, 

falando sobre os novos compro-

missos que começam formal-

mente a partir de Setembro de 

2015.

A nova proposta das Nações Uni-

das, assinalou a coordenadora, en-

fatizará a meta da erradicação da 

pobreza, através do desenvolvi-

mento sustentável, dando um sal-

to do propósito de aceleração do 

combate à miséria, que marcou a 

primeira geração dos ODM, para 

a eliminação deste flagelo.

“Será uma agenda de desenvolvi-

mento sustentável, com a er-

radicação da pobreza como um 

imperativo central. Enquanto a 

agenda do ODM era em grande 

parte constituída por metas para 

os países acelerarem o seu desen-

volvimento, a nova agenda deverá 

ser mais transformacional. Deverá 

incentivar uma transição para 

economias e para sociedades mais 

sustentáveis e apoiar os países em 

desenvolvimento com os meios 

para fazer essa transformação”, 

indicou Jennifer Topping.

Além da erradicação da pobreza 

e da fome, o alcance da igualdade 

de género, a melhoria dos serviços 

de saúde e educação, o combate à 

desigualdade em todas as dimen-

sões, bem como a priorização do 

trabalho e meios de subsistência 

decente serão parte das novas 

metas das Nações Unidas, adian-

tou.

Do novo pacote, frisou Jennifer 

Topping, constará igualmente 

a garantia de uma melhor gov-

ernação e a ambição de uma 

agenda mais transformacional e 

universal. 

Na apresentação que fez, Top-

ping destacou que as futuras 

directrizes serão baseadas num 

“quadro único”, preconizando um 

conjunto de metas de natureza 

universal, mas tendo em conta as 

diferentes circunstâncias e políti-

cas nacionais.

Aquela funcionária das Nações 

Unidas adiantou que os futuros 

ODM terão em conta que 8% da 

população mundial ganha metade 

do rendimento mundial, enquan-

to os restantes 92% amealham 

a outra metade, que mais de 34 

milhões de trabalhadores ficaram 

sem empregos na sequência da 

recessão global de 2008 e mais 

de 185 milhões de trabalhadores 

passaram viver com menos de 

dois dólares por dia.

A próxima agenda das Nações 

Unidas deve também tomar em 

consideração que o mundo pre-

cisa de 600 milhões de empregos 

nos próximos 15 anos, a degra-

dação ambiental que ameaça a 

saúde e os modos de vida de pes-

soas em todo o mundo, acrescen-

tou Jennifer Topping.

“As guerras e conflitos em várias 

regiões do mundo desviaram os 

recursos de desenvolvimento para 

atender a situações humanitárias. 

Por exemplo, o orçamento para as 

operações de paz da ONU para 

Julho de 2013-Julho de 2014 foi 

de mais de 7,5 biliões de dólares. 

A força de manutenção da paz 

em Darfur custa USD1,36 bil-

iões”, observou Topping.

Moçambique agridoce
Em declarações ao SAVANA, à 

margem do seminário, a coorde-

nadora do Sistema das Nações 

Unidas em Moçambique enfati-

zou que o país registou “sucessos 

significativos” na consecução de 

alguns ODM, principalmente no 

alargamento do acesso ao ensino 

básico universal e mortalidade 

em crianças com menos de cinco 

anos.

Todavia, assinalou a coordena-

dora das Nações Unidas, o país 

falhou na redução da pobreza 

para metade da população, mal-

nutrição crónica e mortalidade 

materna.

“Com base no crescimento da 

economia que Moçambique tem 

registado, com uma população jo-

vem e dinâmica e recursos natu-

rais, tem muitas possibilidades de 

acelerar a redução da pobreza”, 

afirmou Jennifer Topping.

Nova agenda, nova semântica

ONU promete passar da redução para 
erradicação da pobreza
Por Ricardo Mudaukana
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O 
director do Banco Mun-
dial para Moçambique, 
Mark Lundell, prometeu, 
em Maputo, uma estraté-

gia mais inclusiva na parceria com 
o país, a partir do próximo ano, de-
fendendo uma acção que canalize a 
“excelente trajectória de crescimento 
económico” do país para a redução da 
pobreza.

Mark Lundell antecipou a metodolo-

gia que o Banco Mundial vai trilhar 

na elaboração da próxima Estratégia 

de Parceria com o País (CPS), quan-

do falava da relação entre a institui-

ção e Estado moçambicano, durante 

uma palestra no Instituto Superior 

de Relações Internacionais (ISRI) 

em Maputo, por ocasião do 69º ani-

versário da Organização das Nações 

Unidas (ONU).

“No próximo ano iremos iniciar o 

processo de consultas, incluindo com 

os estudantes e académicos tais como 

os que aqui estão representados, para 

a elaboração de uma nova estratégia, 

a qual obedece a um processo ainda 

mais inclusivo na sua elaboração. Es-

peramos sinceramente que possamos 

A relativa estabilidade da taxa de 

empréstimo principal dos bancos 

em 15%, a descida do preço dos 

depósitos a prazo e o aumento das 

taxas e comissões de renda decor-

rente, principalmente, do aumento 

dos depósitos, também concorre-

ram para o volume de lucros con-

seguidos pelos bancos moçambica-

nos, indica o estudo.

De acordo com a pesquisa, que 

analisou os 15 bancos que operam 

no sector financeiro moçambicano, 

o Banco Internacional de Moçam-

bique (BIM) voltou a ser o mais lu-

crativo, com proveitos a subir 62% 

para pouco mais de USD107,5 

Os bancos moçambicanos 
encaixaram pouco mais de 
USD171 milhões de lucros 
em 2013, registando uma 

subida de 32% nos proveitos, refere 

a pesquisa sobre o sector bancário 

moçambicano, lançada segunda-

feira em Maputo.

Segundo o estudo, elaborado pela 

Associação Moçambicana de Ban-

cos (AMB) e pela firma de audi-

toria KPMG, os ganhos que os 

bancos moçambicanos atingiram 

no ano passado foram dinamizados 

pelo incremento nas receitas de ju-

ros, graças a um aumento de 29% 

nas carteiras de crédito.

incluir as várias vozes e sensibilida-

des deste vasto país nesse processo”, 

declarou Lundell.

O director do Banco Mundial para 

Moçambique afirmou que a próxima 

orientação na cooperação com o Es-

tado moçambicano vai substituir o 

documento que está em curso, apro-

vado para o período 2012-2015.

Metade dos recursos empenhados 

ao abrigo da estratégia ainda em 

execução, sublinhou Mark Lundell, 

tem sido destinados promoção da 

eficiência das despesas públicas e 

educação e a outra metade à saúde, 

agricultura e desenvolvimento rural, 

bem como água, transporte e energia.

O director do Banco Mundial para 

Moçambique reconheceu que o cres-

cimento da economia moçambicana 

não se tem repercutido nos resulta-

dos do combate à pobreza, defen-

dendo, nessa perspectiva, acções mais 

focadas à luta contra a miséria.

“A transição de Moçambique de um 

país pós-conflito para uma das eco-

nomias de África que mais crescem 

coloca o país entre poucos casos de 

sucesso no mundo. No entanto, essa 

excelente trajectória de crescimento 

não tem sido acompanhada por uma 

concomitante redução da pobreza e 

criação de emprego ao ritmo deseja-

do por todos”, realçou Mark Lundell.

Para que os moçambicanos benefi-

ciem dos ganhos que a economia do 

país está a gerar, defendeu Lundell, é 

necessária uma aposta numa maior 

diversificação económica e intensifi-

cação de trabalho em alguns sectores, 

notavelmente, a agricultura e desen-

volvimento rural.

“O desafio que se coloca diante de 

todos nós é precisamente este: como 

acelerar a redução da pobreza num 

contexto de crescimento económico 

robusto em Moçambique?”, questio-

nou Mark Lundell.

Orçando em mais de quatro mil mi-

lhões de dólares a verba que o Banco 

Mundial alocou a Moçambique até à 

data, Lundell enfatizou que a acção 

daquele organismo de Bretton Woo-

ds tem presentemente dado enfoque 

à melhoria da governação e capacida-

de do sector público, competitividade 

e aceleração da criação de emprego, 

bem como redução a vulnerabilidade 

a choques diversos e resiliência.

Banco Mundial promete ser mais inclusivo
Nova parceria com Moçambique 

milhões, em 2013. 

Em segundo lugar, está o Ban-

co Comercial e de Investimen-

tos (BCI), com pouco mais de 

USD45,5 milhões de lucros, mais 

27% que em 2012.

O sul-africano Standard Bank foi 

o terceiro mais rentável, com lucros 

superiores a USD39 milhões, mais 

23 por cento que em 2012.

A avaliação da AMB e da KPMG 

observa que dos 15 bancos pes-

quisados, seis tinham posições de 

prejuízo líquido, atribuídas aos el-

evados índices de perda por impari-

dade, custos operacionais mais el-

evados, aumento de competição ou 

Moçambique vai cres-

cer 8,3% este ano e 

8,4% no próximo ano, 

prevê a agência de 

notação financeira Moody’s numa 

análise em que considera que a 

eventual má gestão das receitas 

pode aumentar as tensões políticas 

e sociais. Segundo a ‘Opinião de 

Crédito’, a última nota de análise 

sobre Moçambique, o país vai cres-

cer acima de 8% nos próximos dois 

anos, tendo a seu favor as “perspec-

tivas favoráveis de médio prazo, 

alimentadas pela exploração dos 

substanciais recursos naturais”, a 

estabilidade política exponenciada 

pela supervisão do Fundo Monetá-

rio Internacional e os baixos custos 

do serviço da dívida, apesar dos 

níveis relativamente altos da dívida 

pública. 

Do lado dos aspectos menos nega-

tivos, a Moody’s salienta a pequena 

e pouco diversificada economia e os 

altos níveis de pobreza e fraco PIB, 

a fraca força fiscal, caracterizada 

pelos altos níveis de dívida pública 

e défices fiscais como resultado das 

necessidades de infra-estrutura, 

a baixa capacidade institucional e 

os moderados riscos políticos, re-

sultantes das tensões sociais e po-

líticas, que podem ser exacerbadas 

em caso de má gestão das receitas 

provenientes dos recursos naturais.

Esta ‘Opinião de Crédito’, que não 

constitui qualquer mudança rela-

tivamente ao ‘rating’ do país (B1), 

sendo apenas um comentário da 

Moody’s, explica que as razões da 

avaliação assentam essencialmente 

em quatro fatores: baixo nível de 

força económica, baixo nível de 

força institucional, baixo nível de 

força fiscal e um nível moderado 

de suscetibilidade a um evento de 

risco.

Sobre a força económica, a 

Moody’s diz que a avaliação “refle-

te a pequena dimensão da econo-

mia de 15 mil milhões de dólares, 

um muito baixo PIB per capital 

(cerca de mil dólares) e uma es-

trutura muito centralizada da sua 

economia, com a agricultura de 

subsistência a representar a maioria 

do emprego”.

Ainda assim, os analistas da agên-

cia de notação financeira notam 

que “a perspetiva de crescimento 

a curto e médio prazo é muito 

favorável”, lembram que Moçam-

bique cresceu, em média, 7,5% ao 

ano desde 2002 e esperam que os 

recursos naturais forneçam um 

impulso importante para o cresci-

mento da economia e das expor-

tações.

Sobre a força institucional, o se-

gundo item de análise, a Moody’s 

explica que o país tem um desem-

penho fraco nos indicadores inter-

nacionais, estando melhor que os 

seus pares regionais apenas “em 

termos de estabilidade política, 

que por seu turno tem contribuído 

para melhorar a continuidade das 

políticas e a gestão económica”.

A força fiscal é “baixa” por causa 

dos altos níveis de dívida públi-

ca: o défice estrutural está nos 4 

a 5% do PIB nos últimos anos, 

reflectindo o forte nível de des-

pesa pública que arrasta o défice 

orçamental para valores na ordem 

dos 10%. Para o futuro, os analis-

tas esperam que a despesa pública 

continue elevada por causa das 

necessidades do país em infraes-

trutura, mas notam que o inves-

timento dos privados, nomeada-

mente as grandes multinacionais 

que exploram os recursos naturais, 

pode ajudar a equilibrar o orça-

mento, substituindo-se, ou pelo 

menos equilibrando as contas, dos 

investimentos públicos.

Sobre o último item de análise 

que sustenta o rating de B1 - a 

susceptibilidade ‘moderada’ a um 

evento de risco -, a Moody’s diz 

que isto acontece porque os riscos 

de liquidez do Governo surgem da 

combinação de altas necessidades 

de financiamento com a exposição 

aos riscos da moeda estrangeira, 

mas no que diz respeito à exposi-

ção a um evento de risco político 

a avaliação é ‘baixa’ porque mesmo 

em tempo de confrontos entre a 

Frelimo e a Renamo, o impacto na 

economia foi limitado. 

(da redacção)

final de 2013”, diz o estudo.

No que diz respeito à eficiência dos 

bancos moçambicanos, a pesquisa 

destaca que o rácio médio de custos 

operacionais sobre os rendimentos 

melhorou para 52% em 2013, rela-

tivamente a 63% em 2012, a renta-

bilidade sobre o capital próprio 

variou para uma alta taxa de 33%, 

para, a título de exemplo, o Ban-

co Comercial e de Investimento 

(BCI) e uma baixa de 42%, para o 

Banco Terra.

Moçambique cresce acima de 
8% neste e no próximo ano

Previsão da Moody’s:

Bancos moçambicanos lucraram mais de 
USD171 milhões em 2013

uma combinação desses factores.

Em 2013, a banca moçambicana 

concedeu crédito em pouco mais 

de USD5,1 biliões, mais 29% que 

em 2012 e recebeu pouco mais de 

USD7,1 biliões em depósitos, mais 

19 por cento que no ano anterior.

“Este crescimento deveu-se aos 

seguintes factores: crescimento 

económico de aproximadamente 

7% em 2013, aumento da oferta e 

aumento da rede de agências, de 

459 filiais em 2012, para 479, no 

-Seis dos 15 bancos analisados na linha vermelha

Por Ricardo Mudaukana

Por Ricardo Mudaukana
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Uma nova fase da democracia moçambicana
Por Luca Bussotti*

As eleições gerais de 15 de 
Outubro passado não 
foram eleições como as 
outras. Houve várias no-

vidades, entre as quais:

1.  Pela primeria vez, três candida-

tos e três partidos políticos ti-

nham concretas possibilidades 

de vitória. Os três candidatos 

eram todos homens do Centro 

e do Norte do País, quebran-

do uma tradição que sempre 

repetiu-se desde a independên-

cia na escolha do Presidente da 

República;

2.  Pela pimeira vez, os órgãos 

eleitorais eram compostos por 

membros desses três partidos, 

devendo o novo mecanismo 

garantir transparência ao pro-

cesso de votação;

3.  Finalmente – dado mais signi-

ficativo – essas eleições foram 

celebradas depois de dois anos 

muito tensos, em que a ameaça 

de uma nova guerra intestina 

só foi evitada faltando poucas 

semanas ao começo da cam-

panha eleitoral. Aquilo que 

foi chamado um novo acordo 

de paz entre o Governo e a 

Renamo fechou essa situação 

extremamente constrangedora, 

dando a possibilidade a Afonso 

Dhlakama de participar activa-

mente na campanha de recolha 

de votos, e aos Moçambicanos 

de escolher entre três alternati-

vas credíveis.

Todos os Moçambicanos e os ob-

servadores, nacionais e internacio-

nais, tinham grandes expectativas 

de que essas eleições se desenro-

lassem de forma ordeira, regular e 

transparente. Isto quer dizer, que 

houvesse outra grande novidade, a 

regularidade do processo eleitoral. 

Entretanto, vários relatos de en-

tidades diferentes (mais uma vez, 

nacionais e internacionais) estão 

afirmando ter ocorrido o contrário. 

Uma das fontes mais credíveis, o 

boletim eleitoral, publicado con-

juntamente pelo Centro de Inte-

gridade Pública (CIP) e pelo Fó-

rum de Parlamentares Europeus 

(AWEPA), estima que houve en-

chimento em mais de 5% das urnas 

nas assembleias de voto. Gritante 

foi o caso duma escola na Matola, 

em que o candidato presidencial da 

Frelimo, Nyusi, recebeu 900 votos, 

quando os eleitores inscritos eram 

cerca de 800, e os votantes efecti-

vos cerca de 500. Em suma, ficou 

claro que o mecanismo de partida-

rização da CNE e do STAE não 

tem sido suficiente para garantir 

a imparcialidade na contagem dos 

votos. Daqui, o embaraço com que 

instituições internacionais, tais 

como a União Europeia, têm vin-

do abordar o resultado eleitoral, até 

assumindo posicionamentos nem 

sempre coerentes e lineares.

Entretanto, se esse péssimo hábito 

pode não constituir novidade (mas 

nem tampouco justificação), aquilo 

que nessas eleições é preciso real-

çar é que elas ocorreram num clima 

diferente do das anteriores: todas, 

menos as de 1994, as primeiras. 

Porquê?

A resposta é simples. A principal 

inovação, o elemento ausente em 

todas as outras eleições anteriores, 

salvo nas primeiras, é que desta vez 

elas foram celebradas num clima 

“pós-bélico”. Podemos questio-

nar que não houve um verdadeiro 

conflito, que as condições interna-

cionais mudaram se comparadas 

com as da guerra dos 16 anos, que 

as confrontações se concentraram 

na província de Sofala e, de forma 

muito limitada, de Nampula. Essas 

verdades não devem desvalorizar a 

dramaticidade da situação em que 

o País se encontrou nos últimos 

dois anos, e o risco que este correu, 

caso a razão não tivesse prevalecido 

sobre as armas.

O mínimo que se podia esperar, 

dadas essas premissas, era uma 

chamada de atenção colectiva, fi-

nalizada a responsabilizar todos os 

actores políticos no que respeita à 

transparência do processo eleito-

ral. Evidentemente que isso não 

foi feito, ou foi feito apenas duma 

forma limitada e não excepcional, 

como era desejável considerando a 

situação também excepcional que 

se viveu em Moçambique até as 

vésperas das eleições. Nem todos 

tiveram plena consciência que o 

verdadeiro risco que se podia correr 

(e que ainda continua-se a correr) 

era inviabilizar todos os esforços 

feitos pelas partes em conflito, en-

trando num clima de “verdadeira” 

guerra e comprometendo a vida de 

todos os cidadãos.

Dito isto, resta agora ver qual o 

apuramento definitivo dos votos, 

a distribuição dos assentos na As-

sembleia, a composição do Go-

verno que o novo Presidente vai 

querer formar. Actividades, elas 

todas, ordeiras, típicas de uma fase 

“normal” da vida democrática de 

um país. Mas este não é o caso de 

Moçambique actual. A fase pós-

-eleitoral requer, do meu ponto de 

vista, aquele esforço de unidade, 

comprometimento, bem pelo País 

que ao longo da fase eleitoral tem, 

em parte, falhado.

Meras profissões de boas inten-

ções? Obviamente, a acção políti-

ca tem a obrigação de transformar 

tais princípios – caso o queira - em 

elementos concretos, visíveis e pal-

páveis. Partindo dum assunto: que 

o mandato que se abre com a pri-

meira presidência de Nyusi deve 

ser considerado de “constitutivo”. 

Assim como as eleições de 1994 

fecharam uma fase (a guerra dos 

16 anos), abrindo uma outra (a 

afirmação da democracia), as de 

2014 deveriam ter o mesmo espí-

rito, evitando repetir os erros que, 

na altura, foram feitos. Fechando 

portanto a fase do retorno à guer-

ra, e abrindo uma nova, em que 

os partidos que representam na 

Assembleia os interesses do povo 

Moçambicano fazem um esforço 

conjunto para voltar a escrever as 

regras básicas da vivência política e 

institucional no seio do País.

Porque é necessária uma reforma 

a este nível, tão profunda e ino-

vadora? Porque, depois de vinte 

anos, parece-me bastante claro 

que existem limitações eviden-

tes na arquitectura institucional 

de Moçambique; e porque o País 

está a sair duma situação de tensão 

“quase-bélica” que obriga os acto-

res políticos a um esforço adicional 

para encontrar as soluções mais vi-

áveis para melhorar e completar o 

processo de edificação democráti-

ca. Havendo, do lado da Presidên-

cia da República, um sujeito novo, 

provavelmente este diálogo pode-

rá ser menos difícil do que tinha 

acontecido com o antigo Presiden-

te. E Nyusi poderia querer dar um 

marco indelével à sua governação, 

propondo-se como mentor da “se-

gunda” democracia Moçambicana, 

comprovando através dos factos 

que as acusações que lhe foram 

lançadas antes e ao longo da camp-

nha eleitoral, no sentido de ficar 

agarrado à figura do Guebuza, não 

deixam de ser meras ilações.

A fase actual da vida política e 

institucional Moçambicana deve 

ser considerada de “constitutiva” 

por várias razões. Acima de tudo, 

por causa das actividades que de-

vem seguir a assinatura dos novos 

acordos de paz entre Guebuza e 

Dhlakama, a partir da integração 

dos militares da Renamo no exér-

cito nacional. Em segundo lugar, 

porque as partes que assinaram 

o acordo convergiram na opinião 

de que as oposições tinham escas-

sas garantias de transparência nos 

processos eleitorais: daqui uma 

nova lei e novos mecanismos que, 

é verdade, não deram os resultados 

esperados, mas que evidenciaram 

que o problema existe e tem de ser 

enfrentado devidamente. Mas essa 

representa apenas uma parte da 

complexa tarefa geral que incum-

be aos governantes de hoje. Se os 

principais actores políticos nacio-

nais concordam na necessidade de 

edificar uma nova democracia com 

bases em parte diferentes das actu-

ais, as opções poderão ser de dois 

tipos:

Como Dhlakama deixa entender, 

formar um governo de unidade 

nacional;

Em alernativa, formar um orga-

nismo que tenha poderes de as-

sembleia constituinte, finalizado a 

re-escrever as regras da democracia 

Moçambicana.

Pessoalmente, pouco acredito na 

primeira hipótese. Não que nessa 

altura ela não seria desejável, mas 

parece-me que a Frelimo nunca a 

mencionou e que, olhando para o 

resultado eleitoral – apesar das gra-

ves imperfeições registadas -, o par-

tido que conseguiu a maioria tem 

todas as condições para governar 

sozinho, sem necessidade de pedir 

ajuda aos outros. Mas, se a Frelimo 

e o novo Presidente acharem que 

tenha chegado a altura para levar 

a cabo uma reforma ambiciosa, de 

grande envergadura da arquitectu-

ra institucional, ninguém, a partir 

deles, poderá imaginar de fazer 

isso sem uma comparticipação dos 

outros dois partidos com assentos 

parlamentares, inclusive porque a 

Frelimo não irá ter uma maioria 

qualificada no Parlamento.

Sendo assim, abre-se um cenário 

em que duas estradas paralelas 

poderiam ser percorridas: uma, 

relacionada com a obra diária de 

governação, em que o partido que 

venceu as eleições tem o direito-

-dever de realizar o programa 

apresentado ao longo da campa-

nha. Uma outra, em que os três 

partidos e os seus líderes concor-

dam uma plataforma de reforma 

institucional e constitucional, onde 

voltar a escrever as regras básicas 

da nação Moçambicana. Como 

fazer isso é relativamente secun-

dário: poderia ser mediante uma 

assembleia constituinte, dando a 

uma comissão parlamentar tais 

poderes, designando uma comissão 

parlamentar ad hoc, etc. O impor-

tante seria que as forças políticas 

encontrassem um acordo sobre os 

pontos que deveriam ser tocados e 

que envolvessem nesse percurso o 

melhor que tem da sociedade civil 

Moçambicana. Alguns desses pon-

tos poderão ser os seguintes:

Acima de tudo – numa zona in-

termédia entre governação diária e 

reforma institucional – seria con-

veniente que o novo Presidente 

nomeasse os governadores das pro-

víncias de acordo com o resultado 

eleitoral. Isso seria um sinal de 

grande maturidade política e aber-

tura, que nenhum Presidente tem 

feito até agora, ficando à espera 

que uma nova lei preveja a eleição 

directa dos governadores, paralela-

mente às assembleias provinciais;

Em segundo lugar, definir o tipo 

de democracia que se quer para 

Moçambique. Não estou a falar 

de modelo presidencial, semi-

-presidencial ou parlamentar, mas 

sim dos princípios que deveriam 

informar a nova democracia Mo-

çambicana. O mais importante 

seria afirmar a divisão dos poderes 

legislativo, executivo e judiciário. O 

segundo garantir o pluralismo e a 

autonomia dos vários sujeitos nos 

seus diferentes âmbitos de actua-

ção. Como fazer isso?

Forçosamente, o primeiro passo 

deverá ser representado pela redefi-

nição do poder executivo. Hoje em 

dia, este poder é exercido (directa 

ou indirectamente) pelo Presiden-

te da República; a história recente 

de Moçambique tem demonstrado 

que isso leva a consequências ne-

fastas no que diz respeito ao equilí-

brio institucional entre Presidência 

e Governo. O Primeiro Ministro, 

por exemplo, actualmente é uma 

figura completamente nas mãos do 

Presidente, sem uma capacidade 

de iniciativa própria. Re-equilibrar 

tais poderes seria um passo signi-

ficativo no domínio do executivo;

O poder legislativo foi também 

reduzido em favor do executi-

vo, os deputados limitando-se, na 
maioria dos casos, a ratificar aqui-
lo que o Governo costuma propor, 
ou – no caso das oposições – vota 
contra. Mas o poder legislativo é 
prerrogativa das assembleias ele-
tivas, portanto o Parlamento Mo-
çambicano deveria estar nas condi-
ções de exercer plenamente as suas 
funções. Isso faz-se mediante a 
capacidade de iniciativa dos parla-
mentares, mas também atribuíndo 
à Assembleia uma série de pode-
res que ao momento não detém. 
Exemplos podem ser feitos: porque 
não dar ao Parlamento o poder de 
nomear (ou de influenciar de ma-
neira formal, se calhar com maio-

rias qualificadas) alguns dos órgãos 
de direcção de empresas públicas 
particularmente sensíveis? Penso, 
acima de tudo, aos órgãos públicos 
da comunicação social. Será que 
ainda faz sentido de o Governador 
do Banco de Moçambique nome-
ar formalmente os directores dos 
jornais do grupo “Notícias s.r.l.”, 
devido ao facto de o Banco Central 
deter a maioria das acções dessa 
empresa? Não seria mais demo-
crático envolver a Assembleia da 
República nessa importante tarefa, 
uma vez que o serviço público do 
“quarto poder” representa uma das 
colunas portantes da democracia 
e do pluralismo de qualquer país? 
Outra escolha decisiva na revitali-
zação do Parlamento diz respeito a 
quem ocupa o cargo de Presiden-
te. Em muitos países esse cargo é 
tido como a máxima expressão de 
garantia para que as oposições pos-
sam exercer o seu poder de contro-
lo e fiscalização da obra do gover-
no. Será que em Moçambique isso 
é possível? Pode não sê-lo, mas a 
nova democracia deveria prever 
mecanismos claros e formalizados 
que permitam às oposições desem-
penhar o seu papel na Assembleia, 
mediante o dito sistema de “check 
and balance”;
Finalmente, o poder judiciário de-
veria ficar autónomo relativamente 
à figura do Presidente, e responder 
apenas – com mecanismos a serem 
definidos - à obrigação de fidelida-
de aos princípios constitucionais e 
legais. 
Trata-se apenas de poucas ideias, 

centradas na convicção de que o 

desafio que está diante dos novos 

governantes é invulgar. Se eles – a 

partir do novo Presidente – assu-

missem isso de forma plena e cons-

ciênte, um passo significativo rumo 

à edificação da segunda fase da 

democracia Moçambicana já seria 

dado.

*Investigador no Centro de Estudos 
Internacionais do ISCTE, Lisboa, 

e Visiting Professor no Mestrado 
em Cooperação e Desenvolvimento, 
Universidade Eduardo Mondlane
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Jugas Ernesto Samuel, autor 
do filme “Mil problemas – 
uma solução”, suicidou-se 
na madrugada desta quar-

ta-feira na sua residência. Jugas 

perdeu a vida nos arredores do 

bairro Chambone 05 onde resi-

dia. Até ao momento, não se co-

nhecem as razões que motivaram 

o jovem de 30 anos  a enveredar 

por aquele caminho.

No entanto, instantes antes da 

sua morte, a vítima difundiu atra-

vés das redes sociais a seguinte 

mensagem, “Deus existe, eu acre-

dito. Ele vai julgar-me, isso não 

sei. Somente sei que sou culpado 

pela minha morte. Família e ami-

gos fiquem bem e deixei um vídeo 

para vocês assistirem. Não conse-

gui carregar na internet porque a 

internet contou histórias”, assim 

termina a mensagem.

O jovem talentoso frequentava o 

curso de ensino de filosofia (ter-

ceiro ano) na Universidade Peda-

gógica – delegação da Maxixe. O 

malogrado  acabava de lançar um 

filme.

No filme, o finado escrevia em 

nota de abertura que, “O destino 

muda personalidades, mas ima-

gina se o coração te condenasse 

num amor assombrado ... se o 

teu dia fosse um choro, uma lá-

grima, uma dor que queima-te as 

nádegas na batalha de não que-

rer perder, que infeliz serias...? o  

amor da Gilma não tem raízes 

é como um silêncio de repente, 

nem é possível fugi-lo, mas veja o 

que aconteceu com quem o acei-

tou...”.

Autor do filme: “Mil problemas – Uma solução” 
suicida-se na Maxixe
Por Eugénio Arão, em Inhambane

Jugas Ernesto Samuel

Testemunhas ouvidas pela nossa 

reportagem contam que uma das 

(últimas) coisas que o malogrado 

efectuou antes da factídica acção 

foi o pagamento de algumas dívi-

das (em valores monetários) que 
tinha. Inclusivamente terá deixa-
do numa casa vizinha um valor 
para o pagamento da empregada.
Entretanto, a polícia da Repúbli-
ca de Moçambique na Maxixe já 
esteve no local para os habituais 
trabalhos de “perícia”.

Outro episódio
Ainda na cidade da Maxixe, uma 
senhora de aproximadamente 40 
anos de idade está a contas com 
a PRM indiciada de haver causa-
do a morte da sua própria filha de 
apenas 4 anos de idade. Aida Isi-
dro é acusada de ter introduzido 
a finada numa barraca construída 
com base no material precário e, 
seguidamente atear fogo.
Na ocasião ela também se en-
contrava dentro da barraca, mas à 
medida que a barraca ia pegando 
fogo, foi sentindo dores, “dai que 
retirou-se da barraca deixando a 
menor morrer”, conta uma vizi-
nha.
Contudo, a senhora contraiu 
queimaduras descritas como gra-
ves e a PRM diz ter aberto autos. 
Já remetemos ao Ministério pú-
blico para passos subsequentes”, 

garante Joaquim Nascimento, co-

mandante da corporação.

Em declarações ao nosso jornal, 

a vítima confessou que praticou 

aquela acção devido à pobreza. 

Diz ela que estava a dever al-

guém e o combinado era que a 

divida fosse saldada ate dia 30 de 

outubro. “ Vi que o prazo estava 

próximo e eu não tinha dinheiro. 

Achei melhor morrer com a mi-

nha família”, diz.

Refira-se que a senhora em causa 

está grávida, já vão 07 meses.

Neste momento, Aida Isidro en-

contra-se internada no Hospital 

Rural de Chicuque.
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Nas coutadas de Marromeu

Troféus e peles em preparação

Longe dos tempos lendários de 
caçadores como Wally John-
son, os irmãos Serras Pires, 
Amadeu Peixe e Rui Qua-

dros, de turistas famosos, brasona-

dos e astronautas, a indústria das ca-

çadas tem vindo a reeguer-se quase 

em silêncio, depois das matanças de 

guerra a que os vários exércitos sub-

meteram a nossa fauna. O negócio 

já chegou aos 10 milhões de dólares, 

mas o mais importante são os efei-

tos laterais na conservação da natu-

reza e nos pequenos benefícios que 

abrangem as populações nas áreas 

circunvizinhas. O SAVANA foi vi-

sitar os tandos de Marromeu, falou 

com operadores privados, conser-

vacionistas e responsáveis governa-

mentais para melhor compreender 

os desafios que se colocam ao sector.

Mark Haldane é um dos mais expe-

rimentados caçadores-guia da Áfri-

ca Austral. Manejando habilmente 

a manche do seu “Robbins”, um he-

licóptero com motor que soa a ca-

mião vai desfilando em voo rasante 

a montra que é a fauna selvagem na 

zona do delta do Zambeze, também 

conhecida como os tandos de Mar-

romeu.

À minha frente há uma manada com 

mais de mil búfalos. “Não há muitas 

com este número, mas este ano, nesta 

área, quando fizermos as contagens 

aéreas, esperamos apurar um núme-

ro superior a 20 mil cabeças”, diz-me 

com a voz elevada acima do barulho 

do helicóptero. O espectáculo mati-

nal incluiu centenas de gondongas, 

inhacosos, pala-pala, changos e fa-

coceros (javalis). Em menor número 

visualizámos hipopótamos, crocodi-

los, elandes, nyalas, impalas, cudos e 

elefantes.

Para quem tem em mente os núme-

ros demolidores das chacinas da caça 

furtiva no Niassa, Cabo Delgado e 

no Parque do Limpopo, é música 

para os ouvidos as quantidades im-

pressionantes de grandes antílopes, 

búfalos e elefantes que se vêm de-

senvolvendo na zona de Marromeu 

desde o fim da guerra em 1992. “De 

uma situação de quase extinção, hoje 

temos registados mais de 400 ele-

fantes”, refere Carlos Pacheco Faria, 

gestor de uma das coutadas de Mar-

romeu.  Os operadores turísticos, pe-

rante as várias pressões que se aba-

tem sobre a caça - furtivos, polícia, 

administradores locais - preferem 

manter quase em sigilo o “pequeno 

milagre” que é o renascimento da 

fauna bravia no Delta do Zambe-

ze, uma zona sob protecção inter-

nacional. Em 1994, quando a ZDS 

(Zambezi Delta Safaris) realizou a 

primeira expedição de caça despor-

tiva na zona, tinham sido identifica-

dos cerca de 2500 búfalos depois de 

nos meados dos anos 70 terem sido 

cadastradas concentrações de 45 mil 

animais, um recorde mundial. Os vá-

rios exércitos operando na área - in-

cluindo caçadas de helicóptero pelas 

forças zimbabweanas - dizimaram 

tudo, à semelhança do que aconteceu 

em outras regiões de Moçambique.

Na zona do delta, as coutadas 

(10,11,12,14) funcionam como 

“zona tampão” da Reserva Especial 

de Marromeu (encostada ao mar) 

e o ecossistema faz o resto. O rio 

Zambeze na época das chuvas inun-

da o delta, transformando a zona 

num imenso pantanal, impossível de 

progressão a pé ou de carro (mesmo 

4x4). “Mesmo depois da construção 

da barragem de Cahora Bassa, o del-

ta continua a ser inundado, mas o 

ecossistema está em perigo com to-

das as novas barragens anunciadas”, 

alerta o professor Patrocínio Silva, 

um entendido na matéria,“exilado” 

numa pequena fazenda junto ao rio 

Cuncué, um dos efluentes do Zam-

beze.

As forças privadas 
anti-furtivos
As coutadas, entregues a privados 

em regime de concessão, operam pe-

quenas forças de “anti-furtivos” que 

protegem a fauna e a floresta, uma 

outra fonte de cobiça nas coutadas 

com árvores centenárias de espécies 

preciosas. “Ainda bem que os chi-

neses ainda não chegaram aqui” diz 

meio sério, meio a brincar Pacheco 

Faria sobre o ataque predador que 

se abate actualmente sobre a flores-

ta moçambicana. Na zona de Caia/

Inhaminga, fora das coutadas, quase 

todas as noites, mais de uma deze-

na de longos “freighliners” brancos 

e sem marcas comerciais fazem o 

trajecto para a Beira, via Inchope, 

carregados de toros de madeira. Es-

tivemos lá para ver.

“Todas as semanas capturamos uma 

média de 2/3 furtivos”, relata Lin-

der Bernardo (Onofre), o responsá-

vel adjunto dos acampamentos da 

coutada 11. Os caçadores furtivos, 

habitualmente vivendo na região ou 

vindo da vila de Marromeu, são en-

tregues ao régulo local, Jorge Thozo 

e depois  julgados no tribunal co-

munitário. Têm a opção de serem 

entregues à polícia ou fazerem tra-

balhos para a comunidade. “Habi-

tualmente preferem trabalhar por 

aqui”, diz Onofre. As armadilas e 

os laços são usados como “ferro” nas 

construções que são feitas na couta-

da. As“equipas” de furtivos são ha-

bitualmente compostas por três ele-

mentos pois é muito difícil e pesado 

“abrir” e montar a armadilha. Estes 

artefactos tradicionais são feitos em 

serralharias na vila de Marromeu, a 

partir de molas de camião. “Toda a 

gente sabe onde é, mas ninguém faz 

nada”, diz num encolher de ombros 

o “boss” do acampamento. Só numa 

coutada foram apanhados caçadores 

furtivos em 2013. O furtivo típico 

vive na zona, mas já foram registados 

pelo menos dois incidentes em que 

os “furtivos” tinham meios de trans-

porte 4x4 e armas semi-automáticas 

“kalashnikov”.  

A polícia moçambicana, face ao es-

cândalo das notícias sobre o abate 

ilegal de elefantes e rinocerontes, 

anunciou que até ao fim do ano es-

tará operacional uma força especial 

para combater a caça furtiva. Mas a 

medida foi acolhida com muitas re-

servas pelos operadores comerciais 

das coutadas que não conhecem os 

moldes em que funcionará a força. 

“A ideia é boa mas precisamos de 

saber como vai ser implementada e 

queremos participar no processo”, 

comenta um operador que escusou a 

identificação. A sugestão é que uma 

tal força não seja colocada dentro 

das áreas de conservação ou de ex-

ploração comercial, o que poderá pôr 

mais pressão sobre o abate ilegal de 

caça, conflitos com a população e in-

timidação dos caçadores desportivos. 

“Os safaris são caros e para gente de 

posses que tem uma certa ideia idíli-

ca de África, não quer ser confronta-

da com um campo de batalha entre 

forças militarizadas e caçadores fur-

tivos”, explica o operador.

Caçadores desportivos
Segundo as estatísticas oficiais, 40% 

dos caçadores de safari vem dos 

Estados Unidos, sendo os restan-

tes provenientes da África do Sul, 

França e Espanha. Os números são 

ainda modestos. A época de caça 

que encerra no próximo mês atraiu 

a Moçambique menos de 500 afic-

cionados. Nos últimos anos nota-se 

um decréscimo de caçadores prove-

nientes da Espanha e um aumento 

de russos. 

Habitualmente o caçador despor-

tivo faz os seus contactos em feiras 

internacionais (Dallas, Las Vegas 

e Reno nos EUA, Dortmund na 

Alemanha, Salzburg na Áustria e 

Budapeste na Hungria) onde cada 

país faz o “marketing” das suas cou-

tadas e os próprios caçadores guias 

têm também os seus pavilhões. Os 

líderes de mercado na nossa região 

são a África do Sul, a Tanzânia, o 

Botswana e o Zimbabwe. Na Áfri-

ca do Sul, a indústria dos safaris e 

troféus associados  gerou em 2010, 

USD122 milhões. Moçambique, em 

cálculos conservadores, deverá gerar 

este ano receitas acima dos USD10 

milhões. Um estudo feito há dois 

anos considerava que, a utilizar-se a 

100% a quota de abate disponível em 

Moçambique, o país, entre licencia-

mentos, empregos e troféus está em 

posição de gerar USD30 milhões.

“Os sinais são positivos”, considera 

Pacheco Faria, director da ZDS na 

coutada 11, onde a parte moçam-

bicana, através da Promotur detém 

uma quota de 51%. Na época de 

2013 a empresa fez 75 safaris, de-

vendo terminar a época de 2014 

com um crescimento de 33%, com 

rendimento acima dos 30 milhões 

de meticais. Em 2013 a empresa 

entregou ao Estado entre taxas, im-

postos e serviços  um total de USD 

293.000,00.

Mas as dores de cabeça são mais 

que muitas. “Lidamos com gente 

muito especial”, dizem. O caçador, 

no caso de Marromeu, voa direc-

tamente para a Beira e depois, em 

avião fretado, directamente para a 

pista da coutada. Ele não quer ser 

incomodado com questões sobre as 

suas armas e munições e as licenças 

que foram tratadas previamente. A 

dor de cabeça sobra para o “logísti-

co” na Beira que tem de enfrentar os 

humores dos polícias e funcionários 

das Alfândegas. As senhas de abate, 

umas são adquiridas no Ministério 

do Turismo, outras na Agricultura. 

Para os troféus, se se tratar de uma 

espécie protegida (elefante, leão, 

leopardo, crocodilo, macaco-cão e 

cabrito azul), é preciso pagar uma 

senha CITES (Convenção do Co-

mércio Internacional de Espécies 

em Risco) ao MICOA (Ministério 

da Coordenação Ambiental).

“Na coutada, o caçador que pagou 

uma pequena fortuna quer sentir que 

está no meio da selva. Não quer ou-

vir barulho de carro, apito de com-

boio, crianças a chorar ou o latido 

dos cães domésticos”. 

A coutada 11 era uma concessão 

atribuída ao industrialista português 

António Champalimaud, o dono de 

todas as cimenteiras do Moçambi-

que colonial. Na coutada recebia os 

seus amigos. Com a independência 

e a guerra que sobreveio, os rondá-

veis junto ao rio Mungári transfor-

maram-se numa importante base 

da Renamo. Mas, quando a ZDS 

tomou conta da concessão com 192 

mil hectares, não havia população na 

área. Não tardou porém que come-

çasse a ocupação desordenada. Por 

causa do “negócio especial” que são 

as coutadas, com o apoio do governo 

local e dos régulos, foi feito o reas-

sentamento dos populares, criando-

-se uma raio de pelo menos 2 qui-

lómetros sem população em volta 

dos acampamentos. Os reassentados 

(cerca de um  milhar) ganharam furo 

de água, uma escola, uma moageira 

móvel. Recebem a carne das caçadas 

e uma “quota comunitária” mensal de 

1 búfalo e 30 changos. Há ainda es-

tabelecido - apesar de mais promessa 

que cumprimento - 20% de receitas 

que o Estado recebe dos concessio-

nários, decorrentes da licença e das 

senhas de abate.

As pequenas e grandes 
pressões
Zacarias Domingos é arrumador de 

quartos e é também o secretário da 

Frelimo na coutada. Entre ordena-

dos e gorjetas generosas construiu 

uma casa enorme pintada em azul 

berrante. Mandou vir a família de 

Chupanga, junto ao rio Zambeze 

e acha que “tudo corre bem”. Jorge 

Thozo, o régulo local não é da mes-

ma opinião. Está chateado porque 

tem uma casa de alvenaria só com 

duas divisões. Resmunga que quer 

mais duas divisões “com estética” e 

uma varanda. Nos tempos de menos 

“poderes gentílicos” e menos com-

plementos etílicos, Thozo era um 

hábil carpinteiro. Agora gere os as-

suntos da sua comunidade.

Os gestores das coutadas, regra ge-

ral, têm de fazer um enorme jogo de 

cintura para acomodar os pedidos 

que chovem das autoridades locais. 

Pedido de transporte, avioneta para 

a Beira e sobretudo carne, muita car-

ne para festas, feriados e visitas de 

“estruturas”. Um gestor de coutada, 

ouvido para este trabalho, contou 

que um ministro, no final da visita, 

pediu um troféu de um dos animais 

nobres e que a carne lhe fosse entre-

gue na sua residência em Maputo, 

O negócio dilema de matar para conservar
Fotos e Texto de Fernando Lima*

Numa reserva protegida do Norte, 

na preparação de uma visita presi-

dencial, foi proposto por um admi-

nistrador que fosse abatido um ele-

fante para que as suas pontas fossem 

oferecidas “a sua excelência”. Num e 

noutro acaso, não foram consumados 

os desejos. Os caçadores desportivos 

também têm os seus excessos. Num 

episódio recente, um caçador entu-

siasmado com os troféus abatidos, 

queria a todo o custo importar da 

África do Sul uma dezena de “ga-

rotas de programa” para oferecer ao 

acampamento que estava por sua 

conta.

Os caçadores-guia (que acompa-
nham o caçador desportivo) têm por 
vezes acesas disputas com os seus 
clientes insatisfeitos com o valor 
dos troféus abatidos: habitualmente 
a dimensão dos chifres dos animais, 
as pontas dos elefantes ou o com-
primento dos crocodilos. Moçam-
bique tem atraído nos últimos anos 
caçadores desportivos conhecidos, 
mas a qualidade dos seus troféus 
de caça, segundo os especialistas, é 
menor quando comparados com os 
troféus da África do Sul, Tanzânia e 
Botswana.
Como nos filmes épicos sobre as 
caçadas em África, os caçadores e 
os seus acompanhantes sentam-se 
à noite junto a uma acolhedora fo-
gueira (boma) para relatar os feitos 
do dia. O bar funciona em regime 
aberto e os caçadores-guia servem 
habitualmente as bebidas e cocktails. 
Na tradição sul-africana - os guias 
são habitualmente da África do Sul 
e Zimbabwe - antes da refeição da 

noite, há churrasco (brye) com carne 

de caça. 

“Atingi o filho da mãe do búfa-

lo na espádua, o gajo não morreu e 

refugiu-se na manada”, conta à volta 

Equipa de direcção da coutada: Prof. Patrocínio Silva, Pacheco Faria  
e Linder Bernardo Onofre  
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um comerciante de Birmingham, 

Alabama. Vão passar-se mais três 

dias até que pisteiros, guia e o 

caçador localizem o búfalo ferido 

e lhe desferem o tiro KO. Pelas 

regras da caça desportiva, não se 

podem deixar animais feridos e 

o tiro faz-se apeado. Nos tandos 

de Marromeu, foram adquiridos 

veículos anfíbios ao exército sueco 

para retirar da água os búfalos 

abatidos.

Um safari para búfalo custa 

em regra USD 10.000,00. Já 

um safari para elefante fica em 

USD30.000,00 e o abate de um 

leopardo fica nos USD28.000,00. 

“É uma caça difícil, tenho que 

utilizar dois veículos e importar 

matilhas de cães especializados, 

mantê-los em canil. E perigoso 

também”, a explicação é de Mark 

Haldane, o caçador-guia que é es-

trela de televisão em programas de 

fauna selvagem. Ele explica que se 

atrai o leopardo deixando uma isca 

(um facocero), ou seguindo os tril-

hos descobertos pelos pisteiros, ou 

pelo faro dos cães. “Na parte final 

há sempre situações violentas pois 

o leopardo acossado reage contra 

os seus perseguidores”.

Haldane, que é sócio na ZDS, 

explora uma farma de gado na 

província do Natal (África do Sul) 

fora da época de caça e espera 

também começar a criar gado jun-

to às magens do Zambeze. Esteve 

nas forças especiais do exército 

sul-africano, como uma boa parte 

dos caçadores-guias, não fala por-

tuguês mas expressa-se fluente-

mente em sena. Habitualmente 

acompanha o abate das presas 

prospecções sísmicas no Delta do 

Zambeze, desestabilizando a pop-

ulação faunística com as explosões 

de dinamite, destruindo a floresta 

e criando corredores abertos que 

são um potencial incremento 

à caça furtiva em larga escala e 

ao abate de madeiras preciosas. 

“Respirámos de alívio quando vi-

mos que o último leilão de blocos 

apenas contemplou zonas ao largo 

da costa no Delta”, diz um opera-

dor, sugerindo que, à semelhança 

do que acontece na África do Sul, 

se faça a proibição de prospecção 

mineral nas zonas definidas como 

reservas de fauna e flora.  

Outro dos receios é a criação de 

uma “corredor de conservação” 

que começaria na Gorongosa até 

à Reserva de Especial de Búfalos 

de Marromeu.

No Ministério do Turismo, os 

medos dos operadores comerciais 

são desvalorizados, considerando-

se que poderia ser o país a ganhar 

com um espaço único de biodiver-

sidade. Patrocínio Silva, que já foi 

responsável pelo projecto das zo-

nas húmidas do Delta, tem reser-

vas sobre o tal projecto, nome-

adamente sobre a capacidade de 

gestão de uma tal extensão e com 

todos os perigos inerentes, nome-

adamente o abate indiscriminado 

das espécies abrangidas pelos pân-

tanos de Marromeu.

A economia das coutadas
As receitas provenientes da caça 

desportiva praticada nas 40 áre-

as de caça e nas 26 fazendas do 

bravio representam apenas 0,01% 

do PIB (Produto Interno Bruto) 

moçambicano, um número evi-

dentemente modesto.

Contudo, quando vistas as receitas 

nos países vizinhos, o seu poten-

cial de crescimento é enorme. Se-

gundo os especialistas, o maior po-

tencial não deriva das receitas, mas 

das actividades de conservação da 

fauna e da floresta e dos benefícios 

para a população.

As áreas de caça abrangem 123.196 

quilómetros quadrados, cerca de 

15,4% do território nacional. O 

maior potencial de aproveitamento 

comercial está concentrado em 

Sofala, Tete e Niassa, onde existem 

quase todos os grandes antílopes, o 

búfalo, o leopardo, o leão e o ele-

fante, as espécies cinegéticas mais 

apreciadas pelos caçadores despor-

tivos.

Embora as autoridades governa-

mentais não descurem a ocorrência 

de desmandos e abusos nas couta-

das comerciais, é sem dúvida nos 

parques nacionais - Limpopo, Ni-

assa e Cabo Delgado - onde se es-

tão a verificar os maiores desastres 
e crimes contra a fauna. A Coutada 
11 (Marromeu), a Coutada 9 (Ma-
cossa) e duas coutadas em Tete( a 
sul do Zumbo) e no Niassa (a sul 
da reserva) são considerados bons 
modelos de exploração comercial 
com “standards” de serviços de 
classe internacional.
Os números do negócio das couta-
das ainda não estão apurados para 
a época de 2013, mas calcula-se 
que tenha ultrapassado os USD11 
milhões, não se tendo ultrapassado 
a utilização de 50% das quotas de 
abate disponível.  Há um potencial 
actual para a realização de 900 sa-
faris com 8700 dias de caça.  
Num estudo disponível, calcula-se 

que a rentabilização das quotas de 

abate, estadias, serviços relaciona-

dos e a indústria dos troféus pode 

gerar a curto prazo USD30 mil-

hões.

*visita a Marromeu a convite da 
Promotur

pretendidas pelos seus clientes. Ao 

contrário das outras espécies de 

caça, não gosta de comer croco-

dilo porque em Moçambique, os 

grandes répteis “são comedores de 

homens”. O maior animal abatido 

na zona de Marromeu media cinco 

metros e no seu estômago foram 

encontradas várias pulseiras de 

metal e bocados de “nylon” de ves-

tuário, uma evidência  de “come-

dor de homens”. 

Os medos em Marromeu
Nem só os furtivos afligem os op-

eradores da zona de Marromeu.

Tal como aconteceu junto à 

Reserva de Bazuruto, nas coutadas 

e reservas do norte Inhambane e 

no parque das Quirimbas (Cabo 

Delgado), teme-se que a febre 

pelos recursos minerais imponha 

Pala-palas, búfalos e elefantes nos tandos Marromeu
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PUBLICIDADE

O DIÁLOGO - Diálogo Local para a Boa Governação, é um 
programa cujo objectivo geral é contribuir para a melhoria 
da governação municipal, dos processos de prestação de 
contas e capacidade de resposta das instituições municipais. 

-
senvolvimento, DFID, actua nos municípios de Maputo, Bei-
ra, Tete, Quelimane e Nampula. 

municipais interajam de forma efectiva e construtiva na 

municipal e na procura de soluções para os mesmos. 
-

para intervir; tais são os casos, por exemplo, da cobrança de 

público e vias de acesso, gestão do espaço urbano, regulação 

Com efeito, a intervenção do DIÁLOGO é orientada para o 

municipais em redor de assuntos concretos.

municipal.

na governação municipal. 
  

um Fundo de Jornalismo Investigativo -

pal.

O DIÁLOGO está aberto a receber propostas de reportagens 
de jornalismo investigativo sobre assuntos de governação 
municipal nos cinco municípios alvo do programa. As re-
portagens devem fornecer informação que possa contribuir 
para uma melhor governação e prestação de serviços ao ci-
dadão.

Elegibilidade:

-

medias operando nos cinco municípios alvos do progra-
ma

-

Submissão de Propostas:

Para se candidatarem todos os interessados devem visitar 
-

contrarão os Termos de Referência do Fundo, o  Guião de 
Candidatura e o respectivo Formulário de Candidatura. 
As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 28 de No-
vembro de 2014, através do email dialogo@dialogomz.com 
ou no endereço do DIÁLOGO na Av. Armando Tivane, 849. 

FUNDO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO
CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Coragem Francisco
Faleceu

Necrologia      Necrologia      Necrologia     Necrologia

O Conselho de Administração da mediacoop SA 
e  trabalhadores comunicam com pesar, o falecimen-
to do senhor Coragem Francisco seu colaborador, 
ocorrido no dia 23 de  Outubro na sua residência, 
vítima de doença, cujo funeral realizou-se no dia 24 
de Outubro.
Nesta hora particularmente dolorosa, apresentamos 
à família enlutada as mais sentidas condolências.

Constantino Martins Nhalicale
Faleceu

Necrologia      Necrologia      Necrologia     Necrologia

-
cale, Euclides, Imeraldo, irmãos e familiares em geral, co-

ente querido, Constatino Martins Nhalicaler, ocorrido no dia 
20 de Outubro no Hospital Central de Maputo, vítima de 
doença,cujo funeral realizou-se no dia 22 de Outubro, no 
distrito de Zavala.
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Marcelo Mosse colaborador permanente 

Finalmente, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) 

anunciou esta quinta-feira os resultados finais do es-

crutínio de 15 de Outubro, dando uma confortável 

vitória ao partido Frelimo e ao seu candidato presi-

dencial, Filipe Nyusi.

Assim, a Frelimo mantém a sua maioria com 144 dos 250 

deputados da Assembleia da República, sendo que Nyusi 

torna-se o novo Presidente da República eleito, com 57 por 

cento dos votos dos eleitores.

A Renamo mantém-se na mesma posição como a segunda 

principal força política no parlamento, com 89 assentos, e 

o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) um 

pouco mais robusto, com 17 lugares, acima do dobro da sua 

actual posição.

Os resultados terão ainda que ser confirmados pelo Con-

selho Constitucional, mas de uma maneira geral, eles de-

vem ser o reflexo mais aproximado daquilo que terá sido 

a vontade dos eleitores nas urnas, considerando a série de 

irregularidades que de certo modo terão manchado todo o 

processo eleitoral, e sobre as quais, no devido momento, já 

nos pronunciamos.

Cabe agora as partes interessadas avaliar o que estes resulta-

dos representam e, em face do seu melhor juízo, tomarem as 

opções que julgarem apropriadas, junto da entidade compe-

tente, que é o Conselho Constitucional.

Na ausência de quaisquer contestações, podemos dizer que 

os resultados abrem caminho para um novo ciclo de gover-

nação, em que o novo Chefe de Estado e de governo tem as 

condições para pôr um país a andar para a frente.

Congratulamos os vencedores e encorajamos os que não lo-

graram melhor resultado a assumir o seu lugar, e de forma 

construtiva, cooperarem para uma governação que em últi-

ma análise sirva os mais sublimes interesses do povo mo-

çambicano.

Como Presidente da República, Nyusi terá pela frente o 

grande desafio de governar um país ainda mergulhado na 

pobreza e ideológica e politicamente heterogéneo. Nesta sua 

nobre e gigantesca missão, ele poderá contar com o apoio e 

solidariedade de todos os moçambicanos, incluindo aqueles 

que pelas suas próprias razões não terão votado nele ou no 

seu partido.

Em democracia, todos têm o direito de escolher aqueles que 

julgarem que melhor representam os seus interesses, mas no 

fim é a maioria que decide quem devem ser os governantes 

do país. É por isso que sempre insistimos na importância 

da integridade dos órgãos de administração eleitoral, como 

base fundamental para que os vencedores tenham a convic-

ção de terem conquistado a simpatia da maioria dos elei-

tores, e os vencidos acreditem que perderam depois de um 

processo livre, justo e transparente.

As eleições nunca devem servir de motivo para dividir o 

povo. Antes pelo contrário, encaramo-las como um processo 

inevitável para a solidificação das opções que assumimos ao 

definir, na Constituição, o nosso Estado como uma unidade 

que se funda nos princípios da democracia multipartidária, 

tendo como base o primado da Lei.

Em eleições 
transparentes, o povo 
é o principal vencedor

Moçambique está numa en-

cruzilhada com enorme 

oportunidade de transfor-

mação económica e social. 

A importância dos recursos minerais 

para a economia tende a aumentar. 

Projecções económicas são promisso-

ras, augurando ganhos económicos sem 

precedentes. Estima-se um crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita de US $ 650 em 2013 para US 

$ 4.500 em 2035. O Banco Mundial 

projecta uma contribuição das receitas 

provenientes dos recursos naturais não 

renováveis a atingir US $ 9 biliões por 

ano ou cerca de 7% do PIB em 2032[2]!

Moçambique figura consistentemen-

te entre os dez países africanos com 

taxas de crescimento económico alto, 

por mais de uma década. As perspec-

tivas indicam que este padrão de cres-

cimento irá continuar e será sustentado 

nos próximos anos pelo crescimento 

da economia dos recursos naturais não 

renováveis (gás, carvão, areias pesadas, 

etc).

O aumento da procura por recursos 

naturais não renováveis tornou-se num 

poderoso ímam para o Investimen-

to Directo Estrangeiro (IDE); este 

fenómeno combinado com o actual 

commodity super-cycle sugere que a 

indústria extractiva (recursos naturais 

não renováveis) vai continuar a gerar 

grandes fluxos de receitas em moeda 

externa. Opções de políticas sólidas na 

gestão destas receitas são necessárias 

para evitar e/ou mitigar o risco poten-

cial da ocorrência da chamada “Mal-

dição de Recursos”, bem como evitar 

que o país perca potenciais ganhos de 

desenvolvimento futuro.

Será que o boom de recursos naturais 

não renováveis vai trazer um cresci-

mento económico e um desenvolvi-

mento inclusivo? Ou vai apenas esti-

mular taxas altas de um crescimento 

com desemprego e desigualdade ele-

vados? Como pode esta oportunidade 

O Boom dos Recursos Naturais e a 
competitividade agrícola - Devemos nos preocupar?

de crescimento ser explorada sem pôr 

em risco a subsistência de mais de 70% 

da população cuja sobrevivência ainda 

depende da agricultura? Qual será o 

impacto do esperado boom de recur-

sos naturais para o pequeno agricultor 

de soja milho, arroz, ou algodão? Qual 

será o impacto para as agro-indústrias 

ou grandes plantações de bananas para 

exportação? Estas são questões corren-

tes que ocorrem em todos nós, sejamos 

académicos, políticos ou especialistas 

de desenvolvimento.

A indústria de recursos minerais vai 

gerar grandes fluxos de entrada de di-

visas que poderão transformar o país. 

Esses recursos têm o potencial de au-

mentar a produtividade e os rendimen-

tos e melhorar a competitividade do 

país. No entanto, as enormes entradas 

de moeda estrangeira também podem 

colocar pressões significativas na eco-

nomia. Um grande aumento dos fluxos 

de divisas resultantes da exportação de 

areias minerais/pesadas, gás, carvão, 

etc. podem resultar numa apreciação 

da moeda nacional. O “efeito cambial” 

imediato pode induzir uma série de 

consequências económicas, causando 

pressão sobre a competitividade da eco-

nomia e sobretudo afectando o cresci-

mento e a competitividade de sectores 

de bens transaccionáveis [3], tal como 

a agricultura.

De facto, se a maldição de recursos se 

materializar, o algodão, sendo hoje o 

terceiro maior contribuinte do valor 

das exportações agrícolas, num cená-

rio de uma forte apreciação do metical 

(20 MT/US$), a indústria algodoeira 

tornar-se não competitiva. A produção 

do arroz, que já não é competitiva nas 

condições actuais, só poderia competir 

com as importações de arroz da Ásia 

se os seus rendimentos atingirem aci-

ma de sete toneladas por hectare na 

actual taxa de câmbio do metical com 

o dólar Americano. Um rendimento 

de nove toneladas por hectare seria ne-

cessário para estar-se no ponto crítico, 

em termos de rentabilidade económica, 

se o metical apreciar até 20 MT/US$!  

Cenário semelhante ocorre para a soja, 

e outras culturas. Estes resultados cla-

mam por uma necessidade urgente, 

fundamental e há muito tempo devida 

de puxar-se a fronteira tecnológica de 

produção agrícola, bem como a sua pro-

dutividade, se a agricultura vai competir 

e realizar um crescimento abrangente e 

inclusivo. A importância de aumentar 

os rendimentos através de tecnologias 

melhoradas torna-se determinante se 

a indústria agrícola Moçambicana vai 

resistir a eventuais choques macroeco-

nómicos, resultantes do boom dos re-

cursos naturais.

O outro lado da história é a oportuni-

dade que o boom de recursos naturais 

pode trazer em termos de potencial 

transformação da economia. Isto, mais 

uma vez, apela para as escolhas políticas 

e investimentos sábios (prudentes). Não 

há dúvida de que as exportações (re-

cursos extractivos/minerais) irão gerar 

grandes fluxos de receitas que podem 

ser utilizados   para financiar infra-estru-

turas sociais e económicas. No contexto 

do sector agrário e reconhecendo a im-

portância e a urgência de investimen-

tos em infra-estruturas de transporte 

que agilizem o escoamento do carvão e 

outros recursos são fundamentais, mas 

não menos importante são os investi-

mentos em infra-estruturas de trans-

porte que ligam os mercados agrícolas; 

se os ganhos esperados pela explosão da 

economia de recursos mineral virem de 

facto a contribuir em tirar as pessoas 

da armadilha da pobreza e expandir as 

oportunidades.

Não há respostas fáceis ou receitas úni-

cas. A adopção de políticas “correctas/

prudentes” e aproveitar as actuais opor-

tunidades constituem um desafio, mas 

desperdiçar as oportunidades que o 

boom dos recursos naturais traz seria 

imperdoável e indefensável.

 

*Economista

Por Maria Nita Dengo*
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398
Se eu fosse músico do nordeste brasileiro 

diria que tenho uma alma vadia.

Mas não sou brasileiro e muito menos do 

nordeste. Nasci numa cidade pequena do 

sul de Moçambique, que nem cidade era quan-

do nasci em 1953. Era uma vila com duas lojas 

da família Rocha, uma frota de barcos à vela dos 

Quirinos, uma igreja com uma grande torre onde 

tocavam sinos aos domingos e onde fui baptiza-

do quando tinha 18 meses de idade e deram-me o 

nome de Fernando. 

Fernando era o nome do meu padrinho de baptis-

mo. Ele era pasteleiro. Fazia bolos por encomendas 

para os brancos da Maxixe e também era mainato 

por encomenda.

Fazia barrelas: lavava lençóis das senhoras brancas, 

mergulhados em cal, depois fiquei com este ar fe-

chado em mim próprio introvertido, o que nem se 

quer a minha mulher e filhos compreendem. 

Tenho uma alma nómada. Tenho uma casa mini-

mamente confortável. Posso ler, ouvir música que 

eu gosto, mas depois de ficar duas horas a ouvir 

música, a ler e ver o rosto bonito da minha mulher 

(desculpem pela idade) e a conversar com os meus 

filhos a única coisa que me apetece é sair de casa. E 

ela me pergunta quando me vê a calçar sapatilhas, 

vais para onde assim tão bonito a esta hora? Estou 

a preparar um petisco para comermos juntos. 

Hoje é domingo, vais deixar-me sozinha? E eu 

digo, venho já. Saio quase que a fugir de casa e vou 

directamente à tasca e o que me espera na tasca 

não é nada que me console senão os mesmos ma-

lucos de sempre a falar de futebol, a falar mal das 

suas mulheres, das suas amantes e dos sucessos que 

eles têm na cama com elas e das filhas que são pu-

tas ou lésbicas, dos carros que espatifaram antes de 

pagar o empréstimo que fizeram aos bancos para 

comprá-los.

Do stress que é sair do seu escritório às 3:30 da tar-

de para chegar a Marracuene quatro horas depois 

(é bom vermos que de Maputo a Marracuene são 

30 quilómetros) ter que acordar às 3:00 horas da 

manhã para chegar junto ao escritório uma hora 

antes de abrirem e dormir no carro. 

Eu sou um nómada mental. Não me sinto bem em 

nenhum sítio. Quando estou em casa me apetece 

estar contigo. Quando estou contigo apetece me 

estar com a minha mulher. Quando estou com a 

minha mulher sinto que nem ela, nem você, nem 

ninguém consegue preencher o vazio que tenho na 

alma.

Isto também é uma forma de felicidade. Eu sou 

muito feliz! 

“A solidão é como um grande pensamento 
de luz”, Juan Ramón Jiménez

Desde que os caçadores-

-recolectores começaram 

a construir as suas pró-

prias moradas, há cerca de 

14.000 anos, ser dono de uma casa 

tem sido um sinal de elevado esta-

tuto social e económico.

Actualmente, nos Estados Unidos, 

existe uma burocracia financeira 

gigantesca, cujo objectivo é pro-

mover a aquisição de casa própria; 

e os vaivéns do mercado imobiliá-

rio são seguidos com atenção por 

economistas, banqueiros, políticos 

e, claro, pelos próprios proprietá-

rios de casas. No entanto, tal como 

testemunhámos recentemente, se 

não se calcular bem o risco dos em-

préstimos hipotecários, o sonho de 

ter uma casa pode muito facilmente 

transformar-se num pesadelo eco-

nómico.

Em todo o mundo desenvolvido, 

as dívidas hipotecárias são agora o 

principal passivo das famílias. Na 

década anterior à crise financeira, 

a dívida hipotecária nos EUA pra-

ticamente triplicou, ao passo que a 

economia real cresceu apenas um 

terço. No seu auge, em 2007, a dívi-

da hipotecária nos Estados Unidos 

ascendia a 10,6 biliões de dólares – 

mais do dobro do PIB agregado da 

China e da Índia.

A correcta ponderação do risco hipotecário
Por Amit Tyagi *

As seis maiores crises bancárias nas 

economias avançadas desde meados 

da década de 1970 estiveram todas 

associadas a estoiros no mercado 

imobiliário. A queda dos preços do 

imobiliário foi também uma causa-

-chave para as crises nos mercados 

emergentes, tal como aconteceu 

com o colapso asiático em 1997-98. 

Há investigações que mostram que 

a produção perdida durante reces-

sões a par com estoiros no mercado 

imobiliário tem sido o dobro ou o 

triplo do que diminuiria ser os pre-

ços das casas se tivessem mantido 

inalterados. Além disso, os estoiros 

no mercado imobiliário tendem 

a prolongar as recessões em quase 

três anos.

Atendendo aos avultados custos 

económicos e sociais que surgem 

da combinação de elevados níveis 

de dívida hipotecária e de uma 

queda nos preços das casas, seria de 

esperar que os reguladores tomas-

sem as rédeas do problema mas, 

infelizmente, não tem sido assim. 

Apesar de o Comité de Supervi-

são Bancária de Basileia (principal 

referência global na regulação da 

banca) ter proposto reformas após 

a crise de 2008, visando fortalecer 

o sistema financeiro, a regulação a 

nível hipotecário pouco mudou.

A chave para a regulação das hi-

potecas está no conceito de “pon-

deração do risco”, uma medida que 

aumenta com a probabilidade de o 

devedor não reembolsar o que deve. 

A título de exemplo, um emprésti-

mo a uma empresa como a Micro-

soft, que tem uma classificação de 

AAA, tem 0% de risco, o que sig-

nifica que é praticamente isenta de 

risco de incumprimento. Um em-

préstimo ao governo indiano terá 

uma ponderação de risco de 50% e 

um crédito concedido à Argentina, 

que implica mais riscos, terá uma 

ponderação de 150%.

No que diz respeito às hipotecas, 

a ponderação de risco padrão é de 

35% (contra 50% há uma década). 

No entanto, os bancos podem re-

correr a modelos matemáticos in-

ternos para calcularem as suas pró-

prias medidas de risco, que é quase 

como se um aluno desse uma nota 

ao seu próprio exame; não é pois de 

surpreender que as classificações de 

risco dos bancos costumem estar 

dentro de margens seguras.

Suponhamos, por exemplo, um em-

préstimo bancário de 200 mil dóla-

res para a compra de uma casa no 

valor de 235 mil dólares. Se o banco 

juntar uma ponderação de risco de 

10% ao empréstimo, o equivalente 

de risco ponderado é de 20 mil dó-

lares. Se, para proteger esse equiva-

lente, o banco precisar de 10% de 

capital próprio, então pode finan-

ciar esse crédito à habitação com 

apenas dois mil dólares do seu pró-

prio capital e pedir emprestados os 

restantes 198 mil dólares.

No entanto, basta uma queda de 

16% no preço da casa (de 235 mil 

dólares para menos de 198 mil 

dólares) para que o banco perca a 

sua parte do dinheiro concedido. 

Os preços das casas nos Estados 

Unidos – medidos pelo índice na-

cional de preços imobiliários S&P/

Case-Shiller – caíram mais de 30% 

entre Junho de 2006 e Março de 

2009, tendo outros países europeus 

(como Espanha, Irlanda e Reino 

Unido) registado quedas similares 

ou até maiores.

O problema é que enquanto os 

bancos não tiverem em jogo gran-

des quantias de capital próprio, 

continuarão a emprestar ‘à grande’. 

Num estudo do FMI, o Fundo esti-

ma que a ponderação média de ris-

co hipotecário na Europa e na Ásia 

era de 14% e 15%, respectivamente, 

com alguns bancos a usarem pon-

derações tão baixas como 6%.

Recentemente, alguns reguladores 

começaram a suspeitar das ponde-

rações de risco internas dos bancos. 

Em 2012, as autoridades regulado-

ras britânicas pediram aos bancos 

para aplicarem de forma temporá-

ria uma ponderação mínima de ris-

co de 15% às suas carteiras de hipo-

tecas, mas essa norma expirou em 

Julho passado. O regulador sueco 

recomendou às entidades de con-

cessão de crédito à habitação que 

elevassem a ponderação mínima de 

risco de 15% para 25%.

Se bem que bem vindas, estas me-

didas são provavelmente insufi-

cientes; mais importante ainda, fal-

ta-lhes flexibilidade. Uma melhor 

opção seria implementar mínimos 

variáveis procíclicos que obrigas-

sem os bancos a reservar mais ca-

pital durante os períodos de auge 

imobiliário. Impor um mínimo fixo 

idêntico para todos pode incentivar 

os bancos a conceder empréstimos 

de maior risco que ofereçam maior 

rentabilidade pelo mesmo capital, 

ao passo que com um sistema di-

nâmico poder-se-iam fixar míni-

mos mais baixos para as hipotecas 

de menor risco e mais altos para as 

mais arriscadas.

 Além disso, se bem que a ponde-

ração de risco seja uma importan-

te ferramenta de política macro-
-prudencial, as autoridades devem 
usá-la em conjunto com outras 
ferramentas do regulador – por 
exemplo, os critérios de elegibili-
dade para obter hipotecas, como os 
rácios empréstimo-valor e emprés-
timo-rendimento, e o ajuste dinâ-
mico das reservas dos bancos para o 
crédito malparado (ou seja, aumen-
tar os requisitos das provisões nos 
períodos de auge imobiliário). É 
importante que o impacto da pon-
deração do risco sobre os ciclos do 
mercado imobiliário seja calibrado 
com outras medidas, já que a sobre-
posição de intervenções excessivas 
pode alimentar ciclos perigosos.
  O valor da ponderação do risco 
como ferramenta da regulação ban-
cária moderna observa-se sobretu-
do no mercado das hipotecas. Se as 
autoridades reguladoras não o cal-
cularem bem, todo o edifício pode 

colapsar – uma vez mais.

 

*Amit Tyagi é vice-presidente e chefe 

dos departamentos de risco de crédito 

e de gestão de carteiras no National 

Bank of Abu Dhabi. As opiniões ex-

pressas neste artigo são do autor e não 

representam a posição do National 

Bank of Abu Dhabi.

O 
mexeriquismo políti-

co, a fofoca do maldi-

zer sobre o adversário 

político, é como que 

um fenómeno natural, é como 

se cada sociedade fosse dicro-

mata em absoluto e tivesse 

necessidade de transfigurar 

outrem para, juntamente com 

o bem-dizer sobre os seus pa-

res, seguir em frente. 

Em particular, os partidos 

políticos, os seus porta-vozes, 

os seus intelectuais de plan-

tão, os seus militantes, os seus 

simpatizantes, os seus jornais, 

os seus blogues e as suas pá-

ginas nas redes sociais digitais 

formam uma espécie de rede 

de castelos feudais sem pon-

ta levadiça, quer dizer, sem 

abertura para o exterior, sem 

diálogo, sem permuta. 

Dentro de cada castelo o 

mundo é encarado de forma 

maniqueísta, como tendo ape-

nas dois lados: o lado dos bons 

no interior e o lado dos maus 

no exterior. 

Alguns jornais do país são 

exemplares exercícios de me-

xeriquismo político.

Mexeriquismo político
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Numa recente entre-

vista ao jornal Savana 

(24/10/14, pág. 8), in-

titulada “Aceitar estes 

resultados é matar a democra-

cia”, o Presidente da Renamo, 

Afonso Dhlakama (A. D.), 

afirmou que não iria aceitar os 

resultados destas últimas elei-

ções alegando que as mesmas 

teriam sido caracterizadas por 

irregularidades que as tornaram 

ilegítimas. Podem ter sido, sim, 

até agora, claramente ilegítimas 

como uma significativa parcela 

do eleitorado reclama, entre-

tanto, esperemos para ver até 

onde a legalidade conseguirá 

impor-se para devolver a legi-

timidade. 

Quem está preparado para re-

Como manter a democracia? 
por a ética e a “verdade” sobre o 

processo, condenando a rentabili-

dade da fraude? Quem é que quer 

que a sua atitude, nos mais altos ór-

gãos de soberania, como por exem-

plo no Conselho Constitucional, 

seja digna de admiração por se ter 

oposto legalmente às irregularida-

des eleitorais e a todas as trafulhices 

fraudulentas? Veremos… Isto é, es-

pera-se ouvir nos próximos tempos, 

como hipótese certa, aquilo que 

caracteriza o hábito: reconhecemos 

terem havido algumas irregulari-

dades mas estas, no seu conjunto, 

não afectaram os resultados…, já 

reconhecidos pelos Observadores 

Internacionais, blá, blá, blá. Uma 

vez abastecida a ilegitimidade com 

a legalidade, então, passaremos a 

cumprir as formalidades atinentes a 

um Estado de Direito e ponto final. 

Cumprir-se-á, assim, a lei. É aqui 

onde o título vai ter que se adequar 

à realidade já conhecida, mudan-

do para: “aceitar estes resultados é 

manter a democracia”, (claro, com 

os pontos de interrogação que lhe 

são inerentes).

Ao invés de matarmos a democra-

cia, faremos o mais simples como é 

o costume, mantê-la-emos. E a vida 

fluirá… Talvez seja por isso que o 

articulista tenha avançado que o lí-

der da Renamo sugeriu como única 

saída “uma solução negociada com 

o governo”. E aqui fica difícil per-

ceber “com que governo?” Parece 

haver um pacto entre A.D. e tais 

“fantochadas” mas percebe-se não 

ser isso quando ele afirma o seguin-

te, a propósito de um provável go-

verno de unidade nacional: “quan-

do é para o bem do país, é possível.” 

Valeu a A.D. a ponderação relati-

vamente ao próprio processo no 

sentido de “verificar” a contagem 

paralela. Mesmo ciente do perigo 

das generalizações há muita certeza 

quando se afirma, vezes sem conta, 

que em África, num mesmo pro-

cesso eleitoral, temos dois grupos 

bem distintos: o dos que votam e o 

dos que elegem.

A democracia claramente que não 

vai morrer. Todos vamos ter que 

contribuir para que ela seja ren-

tável para o desenvolvimento. O 

problema é que ela vive tão sufoca-

da, tão escravizada pelos processos 

políticos onde o povo é tido como 

vencedor quando ele próprio sabe 

quem é mesmo, na verdade, o ven-

cedor; um sufoco, como dizia, 

que não mata a democracia 

mas, ao mesmo tempo, não a 

deixa passar para uma versão 

compatível e correspondente 

ao século XXI. Como manter 

a democracia depois de graves 

alegações de fraude eleitoral é 

o que aprenderemos nos pró-

ximos tempos.

Cá entre nós: há esperança 

que tudo mude e que a nova 

geração não tome a fraude 

como regra imitando os seus 

papás e/ou ídolos. Vivemos 

uma democracia impaciente 

que já não quer compactuar 

com fraudes eleitorais, uma 

democracia que luta por per-

tencer ao século XXI.

Em vésperas da divulgação, por 

parte da Comissão Nacional 

de Eleições, dos resultados 

finais a que chegou após o 

processamento dos votos das elei-

ções de 15 de Outubro, está de novo 

instalada a tensão política no país. E, 

por trás dela, espreita novamente a 

tensão militar.

A Renamo reuniu uma estranha 

Conferência Regional Centro e Nor-

te de Moçambique, na Beira, que 

produziu um documento em que, de-

pois de uma listagem de grande parte 

das irregularidades que são conhe-

cidas, afirma que Afonso Dhlakama 

venceu as eleições por larga margem 

e que a Renamo tem também esma-

gadora vantagem no número de as-

sentos parlamentares. E, em conclu-

são, afirma que não aceitará outros 

resultados diferentes destes.

Porque considero estranha esta Con-

ferência? Porque nela não participou 

o dirigente máximo daquele partido 

não havendo, aparentemente, nada 

que o impedisse de o fazer.

Mais uma vez enquanto Dhlakama 

fala de Paz e as conversações conti-

nuam no Centro Joaquim Chissano, 

há sectores da Renamo a dar sinais 

de intransigência e ameaça.

E não fica claro até que ponto esta 

declaração da tal Conferência repre-

senta a posição do partido no seu 

todo, apesar da ausência de Dhlaka-

ma. Para além de que não está, igual-

mente, claro o que é que se quer dizer 

com a expressão “não aceitará”. 

Como é pouquíssimo provável que a 

CNE vá divulgar os resultados que a 

Renamo reclama, não aceitar os re-

sultados da CNE significa o quê? 

Que implicações tem essa afirmação?

E será que os protagonistas da enor-

me série de tropelias que a Confe-

rência denuncia não perceberam que 

tudo aquilo ia colocar, de novo, o país 

nesta posição de grave risco para a 

Paz? 

Ao manter os seus homens armados 

até às eleições, a Renamo esteve a 

manter a possibilidade de usar o ar-

gumento militar se o político falhas-

se. E tudo leva a acreditar que falhou. 

O que acontecerá agora?

Há notícias de movimentações di-

plomáticas junto do partido Frelimo 

e da Renamo, mas sem que transpi-

rem informações sobre o conteúdo 

dessas movimentações.

Será que vão a tempo de impedir 

o pior? Esperemos que sim e que o 

bom senso prevaleça e não voltemos 

a andar aos tiros uns aos outros.

Tensão de novo
O 

ministro das finanças, Oleksander Shlapak, 
confirmou que será inevitável o próximo go-
verno renegociar com o FMI o empréstimo 
de 17 mil milhões de dólares acordado este 

ano dada a degradação da situação económica e fi-
nanceira.
Numa Ucrânia em guerra e irremediavelmente divi-
dida, o fracasso da extrema-direita e comunistas e o 
triunfo eleitoral de forças pró-ocidentais estão ainda 
longe de augurar um mínimo de estabilidade política 
para evitar a bancarrota do estado.
As legislativas de domingo fortaleceram a “Frente 
Popular” do primeiro-ministro Arseni Iatseniuk com 
quem o “Bloco Petro Poroshensko” terá de negociar 
em pé de igualdade (sensivelmente 22% para cada 
partido), obrigando ainda a considerar as posições da 
“Autoajuda” (11%) liderada pelo presidente da câma-
ra de Lviv, Andrei Sadovi.
 Os resultados preliminares indicam que “Pátria” da 
antiga chefe de governo Iulia Timochenko manterá 
representação parlamentar (6%) tal como o “Bloco 
da Oposição” (10%) - reunindo apoiantes do defunto 
“Partido das Regiões” do defenestrado chefe de Es-
tado Victor Yanukovitch - e o “Partido Radical” (7%) 
de Oleh Liashko, populista oscilando entre retóricas 
de extrema-esquerda ou extrema-direita.
Alguns líderes de extrema-direita, como Vadim 
Troyan, com apoio da “Frente Popular”, ou Dmitri 
Iaroch, do “Sector de Direita”, concorreram em cír-
culos uninominais maioritários tendo o último sido 
eleito em Dnipropetrovsk ainda que nem o seu parti-
do (2%), nem os radicais de “Liberdade” tenham con-
seguido atingir os 5% necessários para representação 
na Rada, tal como o “Partido Comunista” reduzido 
a 4%.
 A derrocada dos extremistas de “Liberdade” (4,7%) 
depois de atingirem 10,44% nas legislativas de 2012 
mostra como o radicalismo xenófobo foi perdendo 
peso depois da retórica exasperada do líder de “Li-
berdade”, Oleh Tiahibok, só lhe ter valido 1,16% nas 
presidenciais de Maio na ressaca do derrube de Ya-
nukovitch em Fevereiro de 2014.
Os omnipresentes oligarcas mais próximos dos inte-
resses do Kremlin como Rinat Akhmetov ou apos-
tados na autonomia face a Moscovo, caso de Ihor 
Kolomoyskyi, fizeram eleger a tradicional clientela 
de deputados em contraste com a entrada na Rada de 
activistas democratas independentes como Tetiana 
Chornovol, mas os sinais de exaustão e alienação de 
largas faixas do eleitorado foram óbvios.
 
Um Leste cada vez mais longínquo
 A participação entre 36 milhões de recenseados caiu 
dos 58% de 2012 para 52%, com valores de 70% nas 
regiões ocidentais de Lviv e Ternopol, favorecendo 
Iatseniuk e Sadovi, na ordem dos 40% em Odessa e 
Kharkiv, e baixando para os 30% nas áreas sob con-
trolo governamental em Donetsk e Luhansk onde o 
voto favoreceu o “Bloco da Oposição”.
 Nas regiões russófonas a braços com a insurreição 
apoiada pelo Kremlin e na Crimeia anexada mais de 

3 milhões de eleitores não participaram na votação 
que confirmou a politização das clivagens etno-lin-
guísticas enquanto Moscovo prepara um escrutínio 
em Luhansk e Donestk para reforçar o estatuto ne-
gocial das entidades separatistas.  
A negociação de compromissos para conversações 
com Moscovo, a União Europeia e o FMI augura-se 
difícil tanto mais que se acumulam contas por pagar 
e as reservas em ouro e divisas cifram-se em 16 mil 
milhões de dólares.
 
O gás e a dívida
 O ministro das finanças, Oleksander Shlapak, con-
firmou que será inevitável o próximo governo rene-
gociar com o FMI o empréstimo de 17 mil milhões 
usd acordado este ano (tendo Kiev ainda por receber 
2,7 mil milhões usd) dada a degradação da situação 
económica e financeira.
Shlapak, falando segunda-feira em Kiev, declarou ter 
fundos para honrar as obrigações financeiras até final 
de Janeiro, mas na véspera de novas negociações com 
Moscovo sobre fornecimentos de gás a garantia mi-
nisterial é algo duvidosa.
 Pelas contas de Moscovo, que cortou fornecimentos 
em Junho, a companhia ucraniana “Naftogaz” é de-
vedora de 5 mil milhões usd à “Gazprom” e Vladimir 
Putin estimou este mês, na Cimeira Europa-Ásia em 
Milão, em 10 mil milhões usd o total da dívida da 
Ucrânia à Rússia.
A “Naftogaz” terá, segundo os seus administrado-
res, 3,1 mil milhões usd para ressarcir ainda este ano 
parte da dívida à “Gazprom”, mas pretende apoio da 
UE e do FMI para poder retomar importações de 
gás sem pôr em causa os fornecimentos para ociden-
te, implicitamente por desvio de fluxos oriundos da 
Rússia que cobrem 1/3 das necessidades dos merca-
dos europeus.    
                  
Patronos e credores
Durão Barroso numa declaração não vinculativa an-
tes de deixar a presidência da Comissão Europeia ad-
mitira que a UE poderia contribuir com mil milhões 
usd, mas é verba insuficiente numa altura em que se 
confirmam os piores indícios sobre a contracção da 
economia ucraniana: quebra de 9,5% do PIB até ao 
último trimestre deste ano e redução do investimento 
directo estrangeiro de 7,2 mil milhões usd em 2012 
para 3,8 mil milhões em 2013 e provavelmente me-
nos de metade este ano.
 A intransigência de Moscovo, pressionando a Ucrâ-
nia numa altura em que as sanções ocidentais levam 
Putin a entrar numa espiral de ameaças expansio-
nistas, acentuando a veia autoritária, deixa escassa 
margem de manobra às forças políticas que venham 
a formar governo em Kiev tanto mais que putativos 
patronos ou aliados ocidentais dificilmente irão con-
ceder créditos sem prova de efectiva capacidade de 
reformas de um sistema económico disfuncional.
 
Jornalista

A conta por pagar
Por João Carlos Barradas 
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Depois de ao longo deste man-
dato o presidente da Repú-
blica, Armando Guebuza, 
ter mostrado o seu desapon-

tamento pelo fraco desempenho dos 
atletas, especialmente em competi-
ções internacionais, num encontro 
realizado no Centro Internacional 
de Conferências Joaquim Chissano, 
não fazendo sentido que um país com 
mais de 20 milhões de habitantes não 
consiga trazer “muitas medalhas”, 
em particular de ouro, os agentes 
desportivos, entre dirigentes, atletas 
e árbitros, em representação de todas 
as províncias do país, encetaram uma 
fuga para frente, tomando a inicia-
tiva de homenagear, nesta segunda 
feira, o Chefe de Estado “pelos feitos 
alcançados no desporto” durante a 
sua governação.

Para eles, a construção do Complexo 

do Zimpeto, que inclui o Estádio Na-

cional  com o mesmo nome (com pis-

ta de atletismo), capaz de acolher 42 

mil pessoas; uma Piscina Olímpica e 

uma vila (em degradação precoce); a 

organização dos Jogos Africanos em 

Setembro de 2011; e a conquista de 

mais de 230 medalhas (maioritaria-

mente de bronze e prata), constituem 

as realizações de vulto que merecem 

reconhecimento desta classe profis-

sional.

Realizado na noite desta segunda-

-feira, numa das estâncias hoteleiras 

da capital do país, o evento juntou 

mais de 400 personalidades das mais 

variadas áreas, com destaque para a 

desportiva, incluindo o ministro da 

Juventude e Desporto de Angola, 

Gonçalves Muandumba, e teve como 

ponto mais alto a oferta, ao Chefe de 

Estado, de uma taça pelo presidente 

do Comité Olímpico de Moçambi-

que, Marcelino Macome, e um qui-

te de equipamento desportivo, pelos 

atletas, para que na reforma, Guebu-

za continue a praticar desporto como 

forma não só de manter a frescura fí-

sica, mas também para evitar algumas 

doenças.

Na ocasião, o Ministro da Juventu-

de e Desportos, Fernando Sumbana 

Júnior, referiu que o movimento des-

portivo nacional “agradece e enaltece, 

Homenagem a Guebuza divide desportistas
Por Paulo Mubalo e Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculo (fotos)

efusivamente, os feitos do presidente 

da República”. Sumbana diz que, nos 

últimos 10 anos, os moçambicanos 

tiveram no Chefe de Estado “um 

adepto fervoroso, amigo e um conse-

lheiro incondicional”. 

Por sua vez, o Presidente da Re-

pública entende que os atletas são 

promotores da unidade nacional, da 

auto-estima e da cultura de trabalho. 

Segundo ele, os nossos atletas estão 

a afirmar-se no contexto internacio-

nal, quer nas modalidades colectivas 

como individuais.

Reacções ao evento
A propósito do evento, o SAVANA 

ouviu o sentimento de alguns des-

portistas que acorreram ao local para  

o testemunhar.

O presidente da Liga Moçambicana 

de Futebol, Alberto Simango Júnior, 

enalteceu a ideia, considerando que 

“a homenagem é mais do que mere-

cida, pois com o seu apadrinhamento 

crescemos muito”. 

Simango explicou que, apesar da sua 

agenda lotada, Guebuza sempre deu 

atenção ao desporto, encorajando os 

desportistas a fazerem sempre o me-

lhor. 

O dirigente do Moçambola destaca 

a construção do Estádio Nacional 

do Zimpeto, a organização dos Jo-

gos Africanos, como sendo algumas 

realizações conseguidas nos últimos 

10 anos. 

Com o novo governo à vista, Siman-

go mostra-se confiante no desenvol-

vimento do desporto e afirma que “o 

vencedor das eleições tem uma veia 

desportiva”.

Quem partilha da mesma opinião é 

o presidente da Federação Moçam-

bicana de Basquetebol, Francisco 

Mabjaia. Ele frisou: “é o mínimo que 

podemos fazer porque não há adjec-

tivos para qualificar o que ele fez pelo 

desporto”. 

Segundo conta, “durante os últimos 

10 anos vimos o crescimento quali-

tativo e quantitativo do basquetebol 

moçambicano. Hoje somos conheci-

dos no mundo inteiro, graças ao em-

penho, esforço e dedicação do Presi-

dente Guebuza”.

Observou ainda que os resultados 

conseguidos no Afrobásquete de 

Maputo, que culminaram com a nos-

sa presença no mundial da Turquia, 

em Setembro passado, “são o espelho 

do carinho que o presidente sempre 

nos deu”. 

Mabjaia diz que com o Presidente 

Armando Guebuza “os jogos esco-

lares passaram a ser realizados com 

regularidade, pois estes constituem o 

celeiro de talentos para o nosso des-

porto”, acrescentou.

Quanto ao novo governo, Mabjaia 

perspectiva a “continuidade do tra-

balho de Guebuza”, destacando que 

o presidente eleito é um desportis-

ta nato que não precisa provar mais 

nada porque  já o fez.

Entretanto...
No meio de elogios há quem viu no 

evento um oportunismo político. 

António Marques, presidente da 

ATCM (Automóvel e Touring Clube 

de Moçambique), enalteceu a organi-

zação do evento, mas considera que 

o mesmo devia ter sido considerado: 

“despedida do Chefe de Estado e não 

de homenagem”.

“Sem querer ser diferente dos outros, 

mas o que aconteceu hoje (segunda-

-feira) não devia ser cerimónia de 

homenagem ao Presidente da Re-

pública, devia ter um cunho mais 

desportivo, ou seja, cerimónia de des-

pedida ao Chefe de Estado, porque 

independentemente das cores políti-

cas que cada um possa ter, acho que 

os desportistas valorizam as coisas 

pelo lado do desporto”, disse a fonte.

A mesma busca o encontro havido no 

dia oito de Setembro com o candi-

dato da Frelimo, Filipe Nyusi, como 

sendo o exemplo de um encontro 

desportivo, destacando “a informali-

dade e a presença massiva de fazedo-

res desportivos”.

Face aos elementos retromenciona-

dos, como sendo marcos da gover-

nação de Guebuza (construção do 

ENZ, organização dos Jogos Africa-

nos, entre outros), Marques entende: 

“tentou-se forçar a barra porque o 

evento era mais político que des-

portivo, por isso, alguns sentiram-se 

constrangidos”. 

Endiabrado esclarece: “exalta-se 

muito a construção do Complexo do 

Zimpeto, as medalhas e a organiza-

ção dos Jogos Africanos, mas eu digo 

que já tínhamos a Machava. O Zim-

peto é bonito, moderno, mas em ter-

mos reais não nos beneficia em nada, 

aliás, só gasta o erário público pela 

sua manutenção. Moçambique real 

não tem infra-estruturas desportivas, 

que é a base para o desenvolvimento 

do desporto”, diz António Marques.

O presidente do ATCM sustenta a 

sua afirmação dizendo que “não pre-

cisávamos de um estádio da dimensão 

do Zimpeto, tendo o da Machava”. 

Para a fonte, “bastava a reabilitação 

daquele empreendimento para ser 

cómodo”. 
“O país precisa de construir campos 
da dimensão do Costa do Sol, Ma-
xaquene ou Liga e replicá-los pelo 
país, com condições mínimas exigi-
das para a prática desportiva”, frisou, 
realçando que para além do Estádio 
Nacional do Zimpeto, o país não 
possui campos apropriados para a 
prática do futebol.
Os X Jogos Africanos, acolhidos pelo 
nosso país em Setembro de 2011, 
após a desistência do Zâmbia, gas-
taram aos cofres do Estado cerca de 
3.406.271.466,00 Mt, havendo um 
défice de 1.225.171.657,99 Mt, se-
gundo o relatório do COJA (Comité 
Organizador dos Jogos Africanos) 
apresentado em Dezembro do mes-
mo ano.
Estes números foram alcançados após 
dois reajustes do plano principal, pois 
o Plano Estratégico para este evento 
previa  um orçamento de 250 milhões 
de dólares, correspondentes a mais de 
7,5 biliões de meticais.
A propósito deste facto, o presidente 
da ATCM comenta: “já tive a opor-
tunidade de dizer ao Presidente da 
República que o valor gasto pela rea-
lização dos JA devia ter sido distribu-
ído pelas províncias para a construção 
de infra-estruturas desportivas (cam-
pos de basquetebol, futebol, andebol, 
piscinas, etc)”.
Falando em torno das infra-estrutu-
ras, António Marques não perdeu a 
oportunidade de mais uma vez recla-
mar o seu património, que o consi-
dera “valioso, que está sendo delapi-
dado”.
As reclamações relacionam-se, por 
exemplo, ao “Clube dos Empresá-
rios (Maputo), Complexo de Zalala 
(Zambézia), o Palácio dos Casamen-
tos (Beira)”, citou.
Diante destes problemas, Marques 
recomenda ao próximo governo para 
“não enveredar pela política, mas pela 
filosofia desportiva, em que o despor-
to parta das escolas e dos distritos e 

não das cidades porque se assim for 

não vamos evoluir”.

Alberto Simango Júnior Francisco Mabjaia

Guebuza exibindo o troféu oferecido pelos desportistas

António Marques
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Disputa-se, neste fim-de-
-semana, a última jornada 
do campeonato nacional de 
futebol, Moçambola-2014, 

com os olhos postos no título. A 

campeã em título e líder da presente 

edição, Liga Desportiva de Mapu-

to, e o Ferroviário de Nampula são 

as únicas equipas com a possibili-

dade de alcançar o objectivo  que 

também tinha sido traçado, publi-

camente, por mais quatro equipas 

(Costa do Sol, HCB, Desportivo 

de Maputo e o Ferroviário da Bei-

ra), das 14 que disputaram a com-

petição. A Liga lidera a prova com 

50 pontos e os “locomotivas” de 

Nampula seguem com 49 pontos, 

tendo o Ferroviário da Beira o ter-

ceiro com 46 pontos. 

Depois de definir-se as questões 

da manutenção, na jornada passa-

da, com o Ferroviário de Maputo a 

assegurar a sua presença na próxima 

edição, após derrotar o Desportivo 

de Nacala por 2-0, o campeonato 

nacional polariza as atenções para a 

disputa do título.

Dependendo apenas de si, a Liga 

Desportiva de Maputo procura, 

neste domingo, diante do despro-

movido Ferroviário de Pemba, o seu 

quarto título na história e o segundo 

bi-campeonato consecutivo, depois 

de o ter feito em 2010 e 2011. 

Em função do nível do adversário 

(despromovido), o campeão nacio-

nal em título vai ao terreno com as 

“faixas encomendadas”. 

Segundo o seu treinador-adjunto, 

Sérgio Faife, a conquista do título 

“não está em causa” e esclarece que 

“a sua equipa irá provar o seu pode-

rio”.

Questionado sobre o que leva a 

Liga ao sofrimento, tendo estado a 

10 pontos do segundo classificado, 

Faife diz que “houve acidente de 

percurso, mas que a equipa reencon-

trou-se e tem mostrado o seu valor”.  

Por sua vez, os “locomotivas” de 

Nampula deslocam-se a Songo para 

defrontar a equipa local. Depen-

dente do resultado do jogo entre 

a Liga e Ferroviário de Pemba, a 

equipa do português Rogério Gon-

çalves é obrigada a ganhar e esperar 

pela possível derrota ou empate dos 

campeões nacionais, de modo a al-

cançar o título.

O facto é que mesmo um empate do 

Ferroviário de Nampula e uma der-

rota da Liga confere a revalidação 

do título à equipa da capital, devido 

ao confronto directo que é desfa-

vorável aos “nampulenses”, pois,  a 

Liga venceu na primeira volta por 

2-0 e empatou em Nampula sem 

golos, na segunda volta. 

Devido a estes aspectos, a conquis-

ta do título pelos “locomotivas” de 

Nampula, 10 anos depois, afigura-

-se “impossível”, porém no seio da 

colectividade reina a esperança, pois 

esta “é a última a morrer”. 

Para além dos jogos do título, a úl-

tima jornada do Moçambola reserva 

despiques interessantes, tendo em 

conta que irá definir o posiciona-

Moçambola-2014

Revalidação do título à vista?
Por Abílio Maolela

mento final de cada equipa na tabela 

classificativa. 

Em Nacala, o Desportivo local re-

cebe o Costa do Sol, numa partida 

em que os “canarinhos” procuram 

encerrar a prova  entre os cinco me-

lhores.

Na Beira, o Ferroviário local procu-

ra revalidar o estatuto de vice-cam-

peão nacional, que preserva desde 

2012. Mas, para tal, é preciso que o 

seu homónimo de Nampula perca a 

partida de Songo. 

Em Maputo, os vizinhos procuram 

manter as sua posições. O Maxa-

quene (6º classificado-38 pontos) 

despede-se dos adeptos defrontan-

do o despromovido Têxtil de Pún-

guè, enquanto o Desportivo (5º 

lugar-38 pontos) procura manter o 

lugar, recebendo o outro despromo-

vido Estrela Vermelha da Beira. 

Os “locomotivas” de Quelimane e de 

Maputo cruzam-se em Quelimane, 

numa partida de “confraternização” 

depois de terem conseguido manter 

as suas presenças no primeiro esca-

lão. 

Eis o calendário de jogos:

Desportivo de Nacala – Costa do 

Sol

Ferroviário da Beira – Clube de 

Chibuto

HCB do Songo – Ferroviário de 

Nampula

Ferroviário de Quelimane – Ferro-

viário de Maputo

Maxaquene – Têxtil do Púnguè 

Desportivo – Estrela Vermelha

Liga Desportiva – Ferroviário de 

Pemba

A 
ENH de Vilanculo e o 
Matchedje de Maputo 
disputam, este fim-de-
-semana, a segunda mão 

da finalíssima do acesso ao Mo-
çambola-2015. O encontro terá 
lugar no próximo sábado no campo 
municipal de Vilanculo, para onde 
o Matchedje parte com uma vanta-
gem de um golo (venceu por 1-0 na 
primeira mão). 

Alcides Chambal, treinador dos 

“militares”, reconhece as dificul-

dades a encontrar no terreno, mas 

mostra-se preparado para regressar 

ao “convívio dos grandes”, depois de 

descer de divisão em 2013.

Por sua vez, a ENH procura devol-

ver a província de Inhambane na 

rota do futebol nacional.

Depois da descida do Vilanculo FC 

e, consequente, falência (o Vilancu-

lo FC faliu, após ter disputado qua-

tro épocas – entre 2010 e 2013 – na 

primeira divisão e uma final da Taça 

de Moçambique), as esperanças da 

“terra da boa gente” estão deposi-

tadas nos “hidrocarbonetos”, que 

prometem fazer “inferno” ao seu 

adversário.

Em alguns círculos de opinião, a 

ENH é considerada “primogénita” 

Poule de apuramento

Era uma vez...!
do Vilanculo e a sua subida a pri-

meira volta é dada como certa, prin-

cipalmente após eliminar fora de 

casa o Estrela Vermelha de Maputo.

O treinador do campeão de Inham-

bane elogia o adversário e conside-

ra-o favorito à passagem, devido a 

sua experiência, mas admite a ambi-

ção de repetir a façanha conseguida 

em Maputo diante do Estrela Ver-

melha. 

Realçar que apenas a zona sul é que 

ainda não apurou o seu represen-

tante para a próxima época. Para 

2015, já confirmaram a presença 13 

equipas, onde destaca-se a estreia 

do 1º de Maio de Quelimane, que 

eliminou o Textáfrica de Chimoio 

pela zona centro e o regresso do 

Ferroviário de Nacala, após vencer 

a poule zonal norte.

Estas equipas juntam-se às 11 so-

breviventes da presente edição (Liga 

Desportiva, Costa do Sol, Ferroviá-

rio, Maxaquene e Desportivo, todos 

de Maputo; Clube de Chibuto; Fer-

roviário da Beira; HCB do Songo; 

Ferroviário de Quelimane; Ferro-

viário de Nampula e Desportivo de 

Nacala) e substituem os despromo-

vidos, Estrela Vermelha da Beira, 

Têxtil de Púnguè e Ferroviário de 

Pemba. Abílio Maolela

Termina neste fim de 
semana,  na cidade de 
Maputo, a fase da cida-
de dos jogos escolares, 

edição- 2014, competição que 

durante algumas semanas tem 

vindo a decorrer em vários 

campos da urbe.

O evento movimenta as mo-

dalidades de futebol de onze, 

basquetebol, andebol, voleibol, 

atletismo, ginástica, xadrez, 

futsal, e outras pouco divulga-

das, como txuva, muravarava e 

papagaios.

Ao que o SAVANA apurou 

no último fim-de-semana, 

as equipas que corporizam o 

evento estão a justificar por 

A+B o facto de terem ganho a 

fase distrital,  sendo que salvo 

raras excepções os vencedores 

só serão conhecidos neste fim-

-de-semana.

Mas tradicionalmente as equi-

pas da periferia,  concretamen-

te dos distritos municipais de 

Kamavota, Chamanculo,  Ka-

Jogos escolares 
chegam ao fim

maxaquene são as mais for-

tes nas modalidades como 

futebol de onze e atletismo, 

enquanto que as da zona de 

cimento assumem favoritis-

mo nas modalidades de futsal, 

basquetebol, andebol, voleibol 

e atletismo.

A competição serve ainda 

de antecâmara, pois permite 

aquilatar o real nível dos atle-

tas, no caso vertente da cidade 

de Maputo que vão participar 

no próximo festival nacional 

dos jogos escolares.

Sabe-se que aquando da 

abertura dos jogos referentes 

à edição deste ano, a gover-

nadora da cidade de Maputo, 

Lucília Hama, chamou aten-

ção a todos os atletas para a 

necessidade de observância 

do fair play, por um lado, e a 

não  falsificação de idades. 

Sabe-se que a cidade de Ma-

puto tem vindo a exibir mus-

culatura nos últimos anos nos 

festivais dos jogos escolares. 

Abílio Maolela

 Conseguirá a Liga revalidar o título?
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Por Luís Carlos Patraquim

Nunca se deve começar uma crónica lembrando o verso do Cantar XIV de Ezra 

Pound. Cito em inglês, só porque sim: “(‘’’) Above the hell-rot/ the great arse-hole 

(…)”* A tradução vai no final desta crónica, com asterisco. Mas a tentação é enor-

me pois sempre se veste, ou despe, a crónica com um ensaístico ademane de ancas 

conceptuais, já que este Cantar, raivoso, impiedoso, sulfuroso, poderoso, se reporta a uma 

espécie de balanço do glorioso século XX. De referir que aquele que estamos com ele neste 

agorinha, o vinte e um, ainda é bem mais esplendoroso. 

Contudo, julgo não se dever adoptar só o enfoque abismal, “broken with piles”, já que as 

almorroidas doem a valer e esta douta aproximação versa sobre a problemática da liberdade 

no riso do Edson.

O busílis da questão é que o Edson não ri. E, porque falo dele, se nem sequer lhe conheço?  

Se eu fosse a menina gorda do poema de Ribeiro Couto punha-me ao espelho a murmurar: 

“ele gosta de mim, ele gosta de mim… “. Ledo engano seria. 

O facto de o Edson não se rir não implica nenhuma omissão sobre a problemática da 

liberdade. Esse bem supremo, que é já um adquirido entre nós, pressupõe, impõe, obriga, 

determina que o Edson possa tentar seguir à risca a definição de Bergson sobre o riso: 

uma suspensão da emoção e um exercício da inteligência. O que não deixa de ser cómico 

já que nenhuma das categorias bergsonianas se incluem, ao que intuo, nas características 

da personagem. A impossibilidade é trágica embora ninguém tenha o direito de culpar o 

Edson por essa dupla falha. O Edson é o Edson e pronto. Se falássemos de futebol era um 

trinco, julgo que é assim que se diz. No meio do campo, o sol incindido na baliza adversária, 

esboçaria, concedo, um sorriso amarelo, vendo o arco certeiro da bola assentar no peito do 

pé do avançado, estremecendo em contraditórias emoções diante da consumação exitosa da 

jogada. Ele têm sido tantas, chefe!

A liberdade e o riso edsonianos são conotativos, hieráticos, em pose de fato e elocução 

pausada, porém sem referente. O Estado não se ri embora alguns estadistas o possam fazer. 

O velho bulldog britânico, sempre de charuto, não se inibia. A senhora Tatcher esboça-

va um esgar, dizem que por causa da laca no cabelo e dos traumas psicanalíticos do pai 

cantineiro. Acabou baronesa. Feroz defensora do neoliberalismo e da desregulação teve 

funeral de Estado o que levou um humorista a observar que, a seguir à risca os seus valores, 

as exéquias deviam ter sido patrocinadas pela Coca-Cola. No caso do Edson não desejo 

nenhum patrocínio intempestivo. E, se menciono, personalidades do Império Britânico, ou 

da Commonwealth, como se preferir, é porque estamos rodeados de falantes oficiais dos 

inventores do bloody mary. Nice drink… and spicy, já agora.

A problemática da liberdade no riso do Edson é, no limite, uma impossibilidade, razão pela 

qual esta crónica faz todo o sentido ou sentido nenhum. 

Desconstruída a problemática, embora ressalvando a integridade sorumbática do Edson, 

resta só almejar que, por antonomásia, não deflagre no país um riso soluçante, um gargalhar 

até às lágrimas. Concedo que não. Já chega de destinos perigosos, dangermen e, insolência 

das insolências, dangercrónicas. 

*“(…)Acima da podridão infernal/ o grandioso olho do cu (…)

A problemática da 
liberdade no riso do Edson

Carlos Paradona Rufino Roque lan-
ça o seu novo livro “N´ tsai Tchas-
sassa a virgem das missangas”, uma 
edição da Fonte da Palavra, editora 

portuguesa, no dia 31 de Outubro de 2014, 

em Nampula, na Universidade Católica, a 

apresentação será feita pelo Poeta Manecas 

Costa.

O mesmo já foi lançado em Lisboa, no dia 8 

de Junho de 2014, na Livraria Bertrand Pico-

as Plaza, e em Maputo no dia 3 do corrente 

mês e contou com a apresentação do Prof. 

Dr. Nataniel Ngomane e do escritor Marcelo 

Panguana. 

Segundo Profª. Dra. Fátima Mendonça N´ 

tsai Tchassassa, a virgem das missangas ba-

seia-se num esquema bastante frequente em 

narrativas africanas de tradição oral. Esse 

esquema parte do pressuposto de que toda a 

estrutura narrativa sustenta uma série de si-

tuações em que a passagem de uma situação à 

seguinte torna possível uma modificação.

Obedecendo a este esquema genérico N tsai 

Tchassassa a virgem das missangas parte de 

uma situação inicial de falha (o rei Mabure-

za Nhati não consegue ter sucessor devido à 

aparente infertilidade da rainha) centrando-

-se a narrativa na descrição dos episódios que 

produzem melhoramentos sucessivos até que 

nasce a princesa N`tsai Tchassassa. Estaría-

mos em presença de uma narrativa ascen-

dente, visto que a falha inicial é superada. A 

partir desta forma simples e mercê de nova 

falha a narrativa prossegue com o desapare-

cimento no Zambeze da mãe biológica da 

princesa acabada de nascer N`tsai Virate irmã 

da rainha, dando origem à progressão da nar-

rativa numa espiral em que vários episódios 

conduzem a história para a busca do mistério 

do desaparecimento nas águas do Zambeze 

de N`tsai Virate em simultâneo com a dis-

Carlos Paradona lança 
livro em Nampula

puta entre os pretendentes da princesa N`tsai 

Tchassassa.

Tal como acontece em outras narrativas orais 

todas as acções das personagens principais 

são apoiadas ou contrariadas por entidades 

com características supra humanas, destacan-

do-se nesta a personagem de N´fiti, conse-

lheiro do rei.  

(…) “A opção decididamente seguida por 

Carlos Rufino Roque, embora enquadrada 

nessa atitude de recuperação do passado ar-

tístico da oralidade, tem aspectos particulares 

muito curiosos, pois toda a estrutura de tex-

to se desenvolve coerentemente segundo um 

modelo de narrativa oral e as personagens e 

acções desenvolvidas são orientadas por uma 

cosmogonia específica que o texto se encarre-

ga de definir desde o começo. 

Capa do livro que aborda a arte oral na escri-
ta moçambicana

Por Abdul Sulemane

A 
Associação IVERCA – Turismo, 
Cultura e Meio Ambiente – leva a 
cabo de 28 de Outubro a 30 de No-
vembro a 7ª Edição do Festival Ma-

falala. Trata-se de uma iniciativa que explora 
o património histórico e a cultura local como 
factores para a produção de riqueza e opor-
tunidades para a comunidade local, apostan-
do na educação e empoderamento de mulhe-
res e jovens residentes.  

Festival promove igualmente o turismo cul-

tural no bairro, através do MafalalaWalking-

tour e contribui para que Maputo seja uma 

Cidade Criativa onde se encontram várias 

nuances, dinâmicas artísticas e sócio-cultu-

rais que de outra maneira não estariam ex-

 Arranca Festival Mafalala
postas.

O Festival Mafalala é para a IVERCA um 

alerta para a valorização do Património Cul-

tural no país de uma maneira geral e para a 

Cidade de Maputo em particular. Desta for-

ma, este evento representa uma viragem na 

maneira como são concebidos os festivais em 

Moçambique - inspirando-se na identidade, 

tradição, história e importantes personalida-

des artísticas, desportivas e políticas do bairro 

da Mafalala.

A essência deste movimento está na místi-

ca da Mafalala. No seu infindável manancial 

histórico, artístico e cultural, no tecido social 

da comunidade mas acima de tudo nas pes-

soas que lá residem e que fazem do bairro um 

lugar especial. A.S 

Evento representa uma viragem na maneira como são concebidos os festivais em Moçambique

O 
Festival Azgo representa Moçambi-
que no East III Route 2014 para área 
da Indústria Cultural e Criativa. A 
delegação moçambicana é composta 

por diversas individualidades ligadas ao turis-
mo nacional. 

Paulo Chibanga, director do Festival Azgo, 

vai partilhar com os outros participantes os 

avanços que o país vem conhecendo no domí-

nio do turismo cultural no olhar da Khuzula 

Produções (empresa organizadora do Festi-

val Azgo). Por outro lado, o envolvimento do 

Festival Azgo neste movimento vai catapultar 

ainda mais a imagem do projecto (o Festival 

Azgo) para além fronteira. 

O East 3 Route é uma plataforma de negócios 

na área de turismo na sua mais vasta especia-

lidade que contempla três países, nomeada-

mente: Moçambique, Swazilândia e África do 

Sul. Durante uma semana o East 3 Route faz 

cruzamento entre as nações envolvidas por via 

de diferentes excursões, bem como abre novas 

Azgo na rota do turismo
oportunidades de negócios. 

O Festival AZGO é um projecto sócio-cul-

tural que tem como finalidade promover a 

Cultura, nos mais diferentes géneros (música, 

artes plásticas e Cinema). 

Inspirando-se na gíria da Cidade de Maputo 

– «AZGO» – que significa «vamos embora», o 

festival é organizado pela Khuzula Produções 

e está enquadrado na AMFN (African Music 

Festival Network) o que proporciona que os 

artistas moçambicanos participem em festi-

vais internacionais e que músicos estrangeiros 

participem, também, no mesmo. 

Os concertos do “Azgo” acontecem em dois 

palcos montados no mesmo recinto do evento. 

O principal chama-se Fany Mpfumo em ho-

menagem a um dos maiores músicos de todos 

os tempos em Moçambique, Fany Mpfumo. 

Por outro lado, tem o palco “Gil Vicente”, tri-

buto a uma respeitada casa de espectáculos da 

cidade de Maputo e responsável pela projec-

ção de artistas e bandas de música.  A.S
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Fernando Manuel (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Tive um amigo chamado Raul Santos. Vou dizer que é branco, mas 

não é por eu ser racista. Além de ser branco, Raul Santos é lisboe-

ta. É alfacinha, portanto. Ele contava muitas estórias e gostava de 

contá-las. Era o divertimento dele. Todos os lisboetas, já se sabe, 

levantam-se, lavam-se e vão ao Rossio tomar café. Não trabalham. 

Tanto quanto eu saiba, não há nenhum cidadão de uma capital de um país 

que se dá a maçada de trabalhar. Os lisboetas não trabalham, os parisien-

ses não trabalham, os londrinos não trabalham, os marongas não trabalham. 

Estamos nessa. Quem trabalha é quem vem pedir emprego na nossa cidade 

capital. Tudo bem, mas isso é filosofia antiga. 

Tal como cresci a ouvir dizer dos meus pais que os matsuas são boçais, os 

marongas são desleixados e os manhambanas são cacatas e do rio Save para 

cima era tudo violência: chingondos. Mas o que eu estava a contar é a estória 

de Raul Santos. Ou melhor, a estória que o Raul Santos me contou uma vez 

no Centro Social do Instituto Nacional de Cinema. E a estória era assim: um 

boémio morreu e chegou às portas do céu. Foi interpelado por São Gabriel e 

mostrou-lhe dois mundos. De um lado, estavam anjas a tocar harpa, a comer 

maça, num ar muito meditativo. 

Do outro lado, estavam mulheres nuas, de boas nádegas, sorrisos e seios 

abundantes. Então São Gabriel perguntou: para que lado queres ir. Ele disse: 

vou para o lado de lá, onde estavam as negras, mulatas a dançarem. No dia 

seguinte, tudo isso tinha acabado. Então ele perguntou: afinal onde estou? 

Responderam-lhe: estás no inferno. Mas ontem tudo isto estava bonito. Re-

sponderam-lhe que ontem foi o último dia de carnaval. Acabou a campanha. 

Como diria Carlos Cardoso. Welcome to reality. Continuamos a ter as nossas 

mulheres bonitas, os nossos jovens, os nossos cartazes, ou seja, a luta continua. 

Independentemente da filhadaputisse que existe lá por cima. Assim que se 

diz que “vende-se cerveja bem gelada”...blá blá blá... 

Depois da ressaca
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de Naíta Ussene

Moçambique escalou 15 
posições na classifica-
ção mundial sobre o 
ambiente de negócios, 

encontrando-se agora no 127º 

lugar, depois de saltar da posição 

142º em que se encontrava na ava-

liação feita em 2013, refere o índice 

“Doing business”, do Banco Mun-

dial (BM), divulgado nesta quarta-

-feira.

Com a cotação que obteve este ano, 

Moçambique é o país que mais me-

lhorou em termos de clima de ne-

gócios, comparado aos outros Pa-

íses de Língua Oficial Portuguesa 

do “Doing business”, que analisou 

o ambiente de negócios em 189 

Estados.

O Banco Mundial aponta a faci-

litação do registo de propriedade, 

através da simplificação de proce-

dimentos de registo de propriedade 

na Conservatória de Registo Pre-

dial e ao nível do Conselho Muni-

cipal, como uma das medidas que 

favoreceram o salto que Moçambi-

que registou no clima de negócios. 

a introdução de procedimentos de 

recuperação judicial e mecanismos 

para o acordo de planos de recu-

peração antecipados, clarificação 

das regras relativas à nomeação e as 

qualificações dos administradores 

dos direitos dos credores também 

influenciaram a melhoria da at-

mosfera de negócios no país, indica 

a nota do Banco Mundial.

De resto, os ganhos registados por 

Moçambique na luta pela melhoria 

do ambiente de negócios são parte 

de um quadro mais favorável que a 

África subsahariana registou nesse 

indicador. 

Especificamente, conheceram um 

crescimento impressionante na 

classificação o Benin, a República 

Democrática do Congo, a Costa 

de Marfim, o Senegal e o Togo, 

situando-se entre as 10 economias 

com mais reformas ao nível mun-

Mundial. 

Desde 2005, realça aquele organis-

mo de Bretton Woods, os países da 

-

biente regulador de negócio para 

pequenas e médias empresas, apon-

tando o Ruanda como o país com 

mais reformas, seguido de Maurí-

cias e Serra Leoa. 

-

riana registaram enormes progres-

sos na redução de regulamentos 

comerciais onerosos”, disse Melissa 

Johns, assessora para a Economia 

de Desenvolvimento do Banco 

Mundial, citada na nota da orga-

nização. 

Segundo Johns, o inventário levado 

a cabo pela organização, no âmbi-

to do Doing business mostra que a 

sub-região continental é a que mais 

empreendeu no sentido de favore-

cer o ambiente de negócios.

“Os nossos dados mostram que 

a África Subsaariana conta com 

a maior quantidade de reformas 

reguladoras, tendo tornado o am-

biente de negócios mais fácil no 

ano passado, com 75 por cento dos 

230 países documentados ao nível 

mundial”, destacou a assessora do 

Banco Mundial

Contudo, assinalou, ainda per-

sistem desafios na região, nome-

adamente os elevados custos de 

abertura de empresas e a sua com-

plexidade, que são os mais altos no 

mundo.

O relatório indica que Singapura 

posiciona-se no topo da classifi-

cação global na facilidade de fazer 

-

dia, Hong Kong, China, Dinamar-

Moçambique sobe 15 lugares 
no “Doing business”
Por Ricardo Mudaukana

Foi amplamente debatido num jantar em Maputo a necessidade 

de se transformar o 21 de Outubro, data em que Dhl supos-

tamente escapou a uma tentativa de assassinato por parte do 

regime em Satunjira. Quadros próximos do líder defendem que 

o dia devia simbolicamente ser transformado numa data festi-

ainda vai parar na mesa de diálogo da Joaquim Chissano ou no 

Parlamento. 

ao público que sofrivelmente paga o seu imposto para pôr em 

-

nido com Daviz e Dhl para aconselhá-los a não aceitarem os 

presidenciais em separado foi Shannon Smith, secretária de Es-

Moçambique. 

Mas a rádio boca diz tratar-se de uma “cabala” montada lá para 

-

tual reacção violenta dos seguidores de Dhl em face dos resulta-

dos eleitorais. Ou seja, se de facto houver essa reacção violenta, 

já se saberá de quem foi a ideia…

Um dos mais fanáticos da cartilha do G40, com um duvidoso 

diploma tirado em Londres, ajudou a ampliar a mentira na rá-

dio que vive dos impostos dos moçambicanos. Quando a obe-

Já na tv pública foram chamados, uma vez mais, dois do tal grupo 

de choque para repetirem até à náusea as teorias de conspiração 

movidas pela dita mão externa para promoverem manifestações 

violentas em protesto contra os resultados eleitorais...Um deles 

dirige uma escola que forma diplomatas...

Finalmente Moçambique lá subiu 15 posições na classificação 

mundial sobre o ambiente de negócios, o chamado “Doing Bu-

depois de saltar da posição 142 em que se encontrava em 2013. 

renovar...

alguns entre os seus, a que Daviz chama de invejosos e ambicio-

sos, acham mesmo necessário um congresso extraordinário para 

exigir explicações ao chefe sobre o não alcance dos números a 

-

bertou Quelimane” está a ser “empurrado” para tomar as rédeas 

do movimento.

Mas o que é mesmo complicado é a estratégia que o partidão 

está a procurar para colocar mais um rebuçado na boca do líder. 

Há fortes sinais de mais uma sessão extraordinária da escoli-

nha do barulho para acomodar constitucionalmente o líder da 

oposição, com direito a um gabinete de trabalho, com mola ins-

anima...

Em voz baixa
-

dos pelos órgãos eleitorais, há alguns camaradas que vão mesmo 

pedir férias, por causa das marchas a pé impostas pelos partidá-

rios do galo e pelos banhos de multidão do pai da democracia. 

-

cais, tiveram que estacionar os seus 4x4 para também mostrar 

pujança. Caminhar não é para todos...
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A 
seguradora moçambi-
cana Impar, foi entre os 
meses de Maio e Julho 
um dos grandes parcei-

ros do  torneio Mini basquete 
Millennium bim. 

Dando continuidade a esta gran-

de parceria, a Impar reforçou o 

seu apoio a este projecto despor-

tivo e ofereceu a 12 escolas o ma-

terial necessário para a prática do 

Basquete.

A seguradora refere que apoio 

continuo a esta parceria tem 

como objectivo contribuir para 

o melhoramento das condições 

desportivas em vários estabe-

Impar reforça basquete nas escolas
lecimentos de ensino, tornando 

possível a prática do basquete na 

disciplina de educação física, e pro-

porcionar aos jovens para possam 

continuar a exercer de uma forma 

mais activa a esta modalidade des-

portiva.

“Somos parceiros do Torneio Mini 

basquete, um projecto que tem 

impulsionando este desporto nas 

camadas mais jovens e que já con-

quistou um lugar de destaque no 

calendário desportivo nacional. A 

Impar, ao proporcionar que cen-

tenas de jovens, possam durante o 

seu ano escolar ter condições para 

a prática do Basquete, está a con-

tribuirpara a promoção da prática 

A 
Escola Secundária Nel-
son Mandela, que recen-
temente conseguiu o seu 
primeiro título do campe-

onato inter-desportivo da mCel, 

denominado Basquete Show, fes-

tejou no último fim-de-semana em 

momento de confraternização com 

algumas da partes envolvidas no 

projecto. O evento foi igualmente 

oportuno para a entrega de pré-

mios aos atletas.

Os atletas mostraram-se satisfeitos 
com o destino final desta edição do 
Basquete Show e afirmaram que 
o segredo para a vitória é “mui-
to treino e esforço. Fazer mais é o 
objectivo para as próximas edições 
até porque na edição anterior per-
deram logo na primeira fase do 
campeonato”. 
Na ocasião, a directora da Escola, 
Delminda Mendes, disse estar sa-
tisfeita com o troféu e espera que 
na próxima edição venha também 
o troféu em femininos. O almoço 
teve contribuição e boa vontade do 
treinador Cleto Basílio Chissico, 
tratado por “padrinho da Nelson 
Mandela”, por Delminda Mendes. 
A directora Distrital da Educação 

Nelson Mandela comemora 
prémio Basquete Show

de Boane, Adelaide Sigauque, ape-

lou aos encarregados de educação a 

darem mais tempo de treinos a fim 

de trazer mais troféus nacionais na 

província.

O presidente da Federação Mo-

çambicana de Basquetebol, Fran-

cisco Mabjaia, considerou que com 

as vitórias a este nível o basquete-

bol moçambicano tem futuro. “Se 

continuarmos a este nível o bas-

quetebol do país tem futuro”, disse 

o presidente.

Por seu turno, os treinadores “Fer-

ro” e Chissico, este último que foi 

atleta pelo ferroviário de Maputo 

até 1998, estão convictos de que 

existem mais jovens com talento, 

mas que há necessidade de se che-

gar aos distritos, pois existem mui-

tos talentos escondidos. “A melhor 

opção é os treinadores se moverem 

para os distritos. Muitos jovens nos 

distritos e nas províncias não têm 

como, depois do Basquete Show, ir 

a cidade para jogar. Então achamos 

que a melhor opção é deslocar uma 

ou duas pessoas para estas zonas. 

Este resultado motivou-me bas-

tante. Maputo província não tem 

clube de renome no campeonato 

nacional”, disse Ferro. 

A escola consagrada na oitava edi-

ção do Basquete Show, mega-even-

to juvenil que movimentou nesta 

edição um total de 18 equipas/

escolas, sendo 12 em masculinos e 

seis em femininos das escolas da ci-

dade e província de Maputo venceu 

frente à Polana.

De referir que os atletas beneficia-

ram cada um deles de isenção no 

pagamento de matrícula e qualquer 

taxa no ano lectivo de 2015, uni-

forme escolar, mochilas, vinte bolas 

da empresa Clejowezu-eventos. Da 

mCel, Moçambique celular, já ha-

viam recebido celulares da marca 

HTC. A cantora Anita Macuácua 

abrilhantou a cerimónia, a convite 

da Clejowezu-eventos.

Rafael Ricardo

desportiva assim como incutir 

nos mais novos a importância 

do desportopara a sua formação 

física, mas também intelectual”, 

refere Curratilaine Remane da 

Seguradora Impar.

“A Seguradora Ímpar associou-

-se a este projecto com o ob-

jectivo de contribuir para o seu 

crescimento, disseminando a 

prática do desporto ao maior 

número de crianças. Foi por 

esta razão que oferecemos uma 

bola de basquete a cada uma, 

das duas mil crianças que par-

ticiparam este ano no Torneio 

Mini basquete Millennium bim” 

acrescentou.
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No âmbito das iniciati-

vas em curso sob co-

ordenação do Banco 

de Moçambique, o 

BancABC promoveu, terça e 

quarta-feira, mais uma acção 

de educação financeira em duas 

escolas da cidade de Mapu-

to, nomeadamente na Escola 

Primária 25 de Junho R4, no 

bairro de Choupal, e na Escola 

Secundária de Laulane, todas 

localizadas no município de 

Maputo. As actividades foram 

desenvolvidas uma semana de-

pois de a iniciativa ter estrea-

do na EPC A Luta Continua, 

também na cidade de Maputo. 

Alunos, professores e represen-

tantes do BancABC fizeram 

parte deste encontro, onde fo-

ram incentivadas diversas prá-

ticas de gestão e poupança de 

dinheiro, entre outras activida-

des relacionadas com este tema.

“Abraçamos este programa com 

entusiasmo e movidos pelo in-

teresse em dar o nosso contri-

buto para uma maior inclusão 

Mais duas escolas 
aderem à iniciativa 
“educação financeira” 

financeira no país, pois, a edu-

cação financeira ocupa lugar de 

destaque nestes esforços que o 

Governo, Banco Central e to-

dos os intervenientes do sector 

financeiro desenvolvem para 

aumentar o acesso aos serviços 

financeiros da maioria da popu-

lação”, afirmou Hélder Cham-

bisse, Administrador Delegado 

do BancABC, acrescentando: 

“é crucial também para uma 

maior inclusão incutir hábitos 

de poupança nas populações, 

a começar pelas crianças, que 

aprendem desde tenra idade 

sobre a importância de poupar, 

de possuir uma conta bancária e 

preparar o seu futuro”. 

O Programa de Educação Fi-

nanceira é uma iniciativa do 

Banco de Moçambique, oficial-

mente lançado no passado dia 

22 de Outubro, um projecto in-

serido no âmbito das comemo-

rações do dia mundial da pou-

pança, celebrado anualmente a 

cada 31 de Outubro. 

Eduardo Conzo

A 
British American Tobac-
co Moçambique (BAT), 
em colaboração com a 
Polícia da República de 

Moçambique (PRM), procedeu, 

sexta-feira finda, à entrega da obra 

de reabilitação da 9ª Esquadra 

da PRM localizada no Bairro da 

Munhuana, em Maputo. Este acto 

enquadra-se no âmbito das activi-

dades de responsabilidade social 

da BAT, que culminaram com a 

pintura (interior e exterior), colo-

cação de novas janelas, portas, ar 

condicionado, canalização de água, 

dentre outras.

A cerimónia de entrega da infra-

-estrutura contou com a presença 

das altas patentes da Polícia da Re-

pública de Moçambique, represen-

tantes da BAT, líderes comunitários 

e dos representantes do Bairro.

O Director Geral da British Ame-

rican Tobacco Moçambique, Cripin 

Achola, dirigindo-se aos presentes, 

destacou que o acto representa um 

gesto nobre e que tem como fim 

único garantir que as pessoas se be-

neficiem de um bom atendimento e 

em condições condignas.   

“Estou amplamente feliz por saber 

que com a nossa humilde contri-

buição muitas famílias vulneráveis 

poderão beneficiar de um atendi-

mento em condições mais condig-

nas, permitindo assim que a sua 

protecção e dos seus direitos seja 

mais efectiva”, disse Achola.

De referir que Crispin Achola não 

deixou de exortar a corporação a 

intensificar a luta contra o comér-

Nona esquadra em Maputo
 de cara nova 
Por Ilódio Bata

cio ilícito de cigarros, que tem cau-

sado inúmeros prejuízos à indústria 

tabaqueira em Moçambique e ao 

Estado.

Por seu turno, Alfredo Mussa, Co-

mandante da Polícia da Repúbli-

ca de Moçambique da Cidade de 

Maputo, que falava em nome da 

corporação, ressalvou que o aspec-

to em que se apresenta a esquadra 

hoje confere mais beleza à infra-es-

trutura, mas também vai fazer com 

que a população passe a ter mais 

confiança nas autoridades policiais.

“Estamos convictos que o aspecto 

deslumbrante em que esta Esqua-

dra hoje se apresenta irá aumentar 

o orgulho e confiança da População 

junto das autoridades policiais que 

têm a espinhosa missão de garantir 

a ordem, segurança e tranquilida-

de públicas”, referenciou Alfredo 

Mussa. 

Mussa apelou aos agentes afectos à 

9ª Esquadra a adoptarem medidas 

que visem a boa conservação das 

instalações ora reabilitadas. Avan-

çando que só assim se estaria a va-

lorizar o esforço empreendido pelos 

parceiros. “Aos Membros da PRM 

afectos nesta subunidade policial 

vão os nossos apelos para que adop-

tem mecanismos que permitam 

conservar com carinho e conside-

ração as instalações ora reabilitadas, 

como forma de valorizar o esforço 

inestimável dispensado pelos nos-

sos parceiros, aqui presentes”, acres-

centou Mussa. 

De referir que ainda no âmbito da 

responsabilidade social a British 

American Tobacco Moçambique 

procedeu em 2013 à reabilitação da 

17ª Esquadra, sita no Bairro do Jar-

dim, arredores da Cidade de Mapu-

to. E foi, ainda este ano, galardoada, 

pela terceira vez consecutiva, como 

“Empregadora de Topo” em Áfri-

ca, pelo Instituto Top Employers. 

Importa ainda referir que a British 

American Tobacco Moçambique é 

membro do grupo British Ameri-

can Tobacco, que opera em mais de 

180 países e emprega no nosso país 

120 trabalhadores e conta com mais 

de 7000 colaboradores indirectos.

Com a entrada da estação 
mais quente do ano, chega 
também o Verão Amarelo, 
um tradicional programa 

de cariz cultural, desportivo e não 
só, promovido pela mCel, traz este 
ano nomes sonantes do panorama 
musical nacional e internacional, 
que vão levar ao rubro as emoções 
do Verão que marca os 17 anos de 
actividade da primeira operadora 
de telefonia móvel em Moçambi-
que.

A par dos concertos já realizados, 

a mCel irá proporcionar momen-

tos de suprema alegria ao público 

em geral, oferecendo-lhes a opor-

Verão Amarelo recheado de novidades culturais

tunidade de ver alguns dos artistas 

favoritos a fazer o que mais sabem: 

cantar e encantar.

Cabe à conceituada Banda Kakana 

dar o “pontapé” de saída do progra-

ma, com um concerto alusivo aos 

seus 10 anos de carreira, a ter lugar 

no dia 1 de Novembro, no Parque 

dos Continuadores, em Maputo. 

A tão esperada e disputada final da 

Taça Moçambique mCel vai reali-

zar-se no dia 8 de Novembro, com 

o jogo entre as equipas do Ferrovi-

ário de Maputo e o Ferroviário da 

Beira, no Estádio do Zimpeto.

Já no dia 14 de Novembro, a fi-

gura de cartaz será o conceituado 

músico maliano Salif Keita, acom-

panhado por Roberto Chitsonzo. 

Em seguida está previsto o show 

do músico moçambicano radica-

do em Portugal, Otis, no dia 21 

de Novembro, no Centro Cultural 

Franco Moçambicano, que será 

abrilhantado pela actuação de Jaco 

Maria e Jimmy Dludlu.

No dia 28 de Novembro, as divas 

moçambicanas, nomeadamente 

Mingas, Neyma, Yolanda Kaka-

na, Isabel Novela, Liloca e Anita 

Macuácua vão dividir o palco do 

Centro Cultural da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM). 

A 5 de Dezembro, Cremildo Cai-

faz, conceituado guitarrista mo-

çambicano radicado na Alemanha, 

vai, acompanhado pela sua banda, 

fazer delirar os amantes da música 

moçambicana, no Centro Cultural 

da UEM.

Para 6 de Dezembro, está igual-

mente prevista a Festa da Gloom 

que conta com um diversificado 

leque de bandas e DJs nacionais e 

internacionais desde a banda Mi-

casa, Black Coffee, Shimza, Black 

Motion, Ryan, Dilson, VIP, entre 

muitas outras surpresas.

A mCel fará, igualmente a 11 de 

Dezembro, o lançamento da Co-

lecção de Ouro Volume 2, cujo 

evento contará com as soberbas 

actuações de Wazimbo, José Mu-

cavele, Albertina Pascoal, Rosália 

Mboa, entre vários outros músicos.

A diva da música moçambicana, 

Neyma, para assinalar os 15 anos da 

sua carreira com os seus admirado-

res, vai promover um espectáculo, 

no dia 20 de Dezembro, no Centro 

Cultural da UEM, acompanhada 

de artistas convidados. 

Para além destes eventos de cariz 

cultural, a maior operadora de tele-

fonia móvel do País vai igualmente 

proporcionar aos adeptos do des-

porto moçambicano momentos de 

muita adrenalina e disputa no fu-

tebol, natação, ciclismo e voleibol, 

incluindo as feiras de gastronomia 

e de saúde, “Welcome to Mozam-

bique” e activações nas praias.
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Assinala-se neste dia 31 de 
Outubro o Dia Mundial 
da Poupança, criado com 
o intuito de alertar os con-

sumidores para a necessidade de 

disciplinar gastos e de amealhar 

alguma liquidez, de forma a evitar 

situações de sobre endividamento. 

Na sequência, o banco Millennium 

bim, dentro do seu programa de 

responsabilidade social “Mais Mo-

çambique pra Mim”, realizou um 

conjunto de actividades de carácter 

educativo, a serem implementadas 

em algumas escolas e balcões do 

Banco, com vista a sensibilizar e 

incutir nas crianças, jovens e adul-

tos a importância da poupança. 

Sendo que todos os anos são rea-
lizadas diferentes actividades, des-
de Outubro de 1924, aquando do 
primeiro Congresso Internacional 
de Economia, em Milão, o Millen-
nium bim acredita que a poupança 
deve ser difundida para as diferen-
tes áreas e grupos.
Entendendo o papel fundamental 
que os professores exercem junto 
dos mais novos, foi organizado um 
encontro entre os professores e res-
ponsáveis técnicos do Millennium 
bim, com o objectivo de criar um 
grupo de trabalho para discutir, 
planificar e delinear a estratégia 
de implementação das temáticas 
financeiras, capacitando estes pro-
fissionais de educação de ferramen-
tas e conhecimento para a imple-

BIM promove poupança nas escolas

mentação de projectos de literacia 

financeira nas suas escolas.    

Para os alunos, além dos diversos 

workshops e palestras, com sentido 

a garantir uma participação mais 

efectiva dos mesmos, foi também 

lançado um concurso onde estes 

foram desafiados a escrever uma 

frase sobre o tema da poupança. 

As melhores frases de cada escola 

serão seleccionadas por um júri e 

expostas para todos os alunos. 

Ainda dentro destas actividades, 

foram colocados nos balcões próxi-

mos as escolas cartazes e distribu-

ídos folhetos que fazem alusão ao 

Dia da Poupança e à importância 

de poupar. 

As actividades do Dia Mundial da 

Poupança decorrem desde o dia 22 

de Outubro até à data em que é 

celebrado o Dia Mundial da Pou-

pança. 

Esta iniciativa junta-se a várias 

outras que o programa de respon-

sabilidade social do Banco “Mais 

Moçambique pra Mim” tem vindo 

a desenvolver na área da educação, 

um dos seus pilares de acção, nome-

adamente o projecto “Olimpíadas 

Bancárias Millennium bim”, cuja 

final de 2014 ocorreu na passada 

semana e que tem como objectivo 

contribuir para a educação e for-

mação dos jovens moçambicanos, 

através da introdução de conceitos 

bancários e de gestão de finanças 

pessoais que promovam a sua in-

clusão financeira na sociedade.

Edson Bernardo

Bosch, líder mundial no for-
necimento de tecnologia 
e serviços,  procedeu, esta 
semana, à abertura do seu 

mais novo escritório de vendas e 
serviço em Maputo. 

Esta fornecedora internacional de 

tecnologias e serviços inicia as suas 

operações oferecendo autopeças e 

equipamentos de teste, conceitos 

de oficinas, ferramentas eléctricas e 

sistemas de segurança para o mer-

cado moçambicano. 

Em função do rápido crescimen-

to da população africana, do fac-

to desta ser bastante jovem e o 

aumento do poder de compra da 

crescente classe média, a empre-

sa vê África como um importante 

mercado com crescimento em lon-

go prazo. 

“Nós vemos enorme potencial para 

os nossos negócios em África. A 

abertura do nosso escritório em 

Maputo reflecte o papel central 

que Moçambique tem na expan-

são do Grupo Bosch no continen-

te africano,” disse o membro da 

direcção mundial da Bosch, Uwe 

Raschke, para depois acrescentar: 

“Moçambique tem abundantes 

recursos naturais e oferece interes-

santes oportunidades de negócios 

especialmente em relação a pro-

jectos de infra-estrutura”, comple-

Bosch pisca olho para o 
mercado moçambicano

menta Raschke.

A Bosch está actualmente a expan-

dir a sua presença em África com 

várias novas unidades de vendas e 

serviços. Depois de, no início do 

ano, a empresa ter estabelecido a 

presença no mercado do leste afri-

cano com a abertura de uma subsi-

diária no Quênia. Neste Outubro, 

a organização abriu uma unidade 

na capital de Angola e agora em 

Moçambique. Na Nigéria, a Bosch 

assinou recentemente um acordo 

de cooperação com a organização 

governamental do Conselho Auto-

móvel Nacional a fim de preparar 

o caminho para o desenvolvimento 

de qualificações técnicas automo-

tivas e para o estabelecimento de 

uma rede de oficinas automóveis. 

Outras unidades estão planeadas 

para Argélia e Gana para o final 

de 2014. Com sua entrada nestes 

mercados emergentes, a Bosch for-

talece o seu conhecimento e com-

preensão dos seus clientes locais, 

da demanda e das oportunidades 

de negócios ainda num estágio ini-

cial. Assim, a empresa disponibiliza 

produtos feitos sob medida e solu-

ções para a crescente classe média 

no mercado africano.

A empresa, que conta com mais de 

600 colaboradores no continente 

Africano, gerou cerca de 340 mi-

lhões de euros em vendas. Todos os 

quatro sectores de negócios da Bos-

ch (Tecnologia automóvel, tecno-

logia industrial, bens de consumo, 

energia e tecnologia para edifícios) 

têm operações em África. O actual 

foco das actividades de produção da 

empresa é na África do Sul, onde 

estão duas fábricas de produção, 

em Brits e Midrand. Estas produ-

zem principalmente componentes 

automóveis e montam máquinas de 

embalagem. Eduardo Conzo

Após ter conquistado o 
país com uma cerveja 
à base da mandioca, a 
marca nacional Impa-

la resolveu expandir a sua visão 
sobre um Moçambique ideal, 
com a promoção de um progra-
ma de rádio que chega agora ao 
público, para levar informações 
importantes a todos os envol-
vidos no ramo da agricultura e 
não só.

O programa, intitulado “Culti-

vando para um futuro melhor”, 

é promovido e patrocinado pela 

Impala, que pretende reforçar, 

através desta iniciativa, a im-

portância da agricultura para o 

desenvolvimento económico e 

social de Moçambique.

No dia 20 de Outubro foi ao ar a 

primeira edição e já contou com 

a presença de Francisco Júnior, 

Brand Manager da CDM, que 

teve a oportunidade de falar aos 

ouvintes sobre o projecto inova-

dor que é a cerveja Impala, e ex-

plicar o porquê da criação deste 

programa de rádio: “Num país 

em que grande parte da popula-

ção ainda se dedica à agricultura, 

é importante fazer chegar-lhe 

informação relevante que pode 

Impala promove 
programa de rádio

fazer toda a diferença no seu 

dia-a-dia”.

O mesmo acrescentou: “é uma 

grande honra para nós poder-

mos contribuir para o desen-

volvimento agrícola de Mo-

çambique. Este programa vai 

servir não só para fornecer in-

formação sobre técnicas e prá-

ticas agrícolas, como também 

para incentivar mais pessoas a 

dedicarem-se a este ramo. De-

sejamos que mais jovens se in-

teressem pela agricultura e que 

sejam formados no país novos 

quadros”.

O “Cultivando para um futu-

ro melhor” irá para o ar todas 

as segundas-feiras, através das 

ondas da Rádio Moçambique 

e da Rádio Cidade, em Ma-

puto, e todas as terças-feiras 

nas províncias de Inhambane, 

Nampula e Zambézia, através 

de emissoras locais.

Todas as semanas haverá con-

vidados, entre machambeiros, 

extensionistas, estudantes de 

agronomia e outras pessoas 

ligadas à agricultura e serão 

apresentadas aos ouvintes di-

cas interessantes, novidades e 

inovações sobre este sector.

O 
Projecto Mamanas 2014 

realiza, este domingo, a 

sua gala semi-final, onde 

serão seleccionadas 10 

mamanas das 20 participantes 

nesta segunda edição, que irão à 

grande final, um evento que terá 

lugar no dia 9 de Novembro.

Das 10 finalistas, sairão três ven-

cedoras, dentre as quais, o pri-

meiro lugar será a mamana do 

ano.

A gala semi-final terá lugar no 

Mercado Central de Maputo e a 

mesma conta com a participação 

de todas as mamanas que inte-

gram a presente edição, represen-

tando 10 mercados (oito da cida-

de de Maputo e dois da Matola).

As mamanas participantes nesta 

edição têm sido envolvidas em 

várias actividades inseridas na 

programação do projecto, com 

destaque para visitas a institui-

ções e fábricas, designadamente, 

Maggi, fábrica de Sumos GUD, 

Televisão Miramar e participação 

no programa Belas Manhãs apre-

sentado por Eunice Andrade.

Também visitaram as instalações 

do Ginásio Play, onde tiveram 

contacto com professores de ae-

róbica e uma sessão de técnicas 

Projecto Mamanas 
2014 na recta final

de venda.

Durante a semana que antecede 

a gala semi-final (27 a 31 de Ou-

tubro) as mamanas serão envol-

vidas em várias actividades, como 

aulas de canto, dança, aeróbica e 

técnicas de venda, mas também 

vão visitar, almoçar e relaxar na 

piscina do Hotel Polana bem 

como almoçar no Dolce Vita e 

outras actividades programadas. 

Recorde-se que fazem parte da 

presente edição mamanas dos 

mercados de Matendene, Gros-

sista do Zimpeto, Benfica, Xi-

quelene, Compone, Xipamanine, 

Janet, Central, todos da Cidade 

de Maputo, Mandovele e Patrice 

Lumumba da Matola (Maputo 

Província). 

Ao todo são 20 mamanas finalis-

tas que fazem parte desta edição. 

Deste grupo foram selecionadas 

dos castings duas de cada mer-

cado.

Importa referenciar que o pro-

jecto irá escolher a mamana do 

ano com base nos seus talentos 

profissionais, artísticos e carisma, 

pois sustenta-se na ideia de que a 

mamana representa o símbolo de 

uma cultura forte e pilar da so-

ciedade moçambicana.
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