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Na quarta-feira, 10 de De-
zembro, a secção comer-
cial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo 

acolheu uma daquelas sessões liti-

giosas impensáveis num passado 

recente: a Muyake contra o Estado, 

este representado pela Portos de 

Cabo Delgado (PCD), o consórcio 

que reúne os Caminhos de Ferro de 

Moçambique (CFM) e a Empre-

sa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH), actual autoridade portuária 

para Pemba e Palma no quadro do 

desenvolvimento dos projectos pe-

trolíferos no norte de Moçambique. 

Trata-se do primeiro grande litígio 

judicial a opor figuras sonantes do 

poder político ao Estado, com um 

fundo de disputa entre elites go-

vernantes por uma fatia concreta (e 

de leão) no negócio da logística dos 

hidrocarbonetos em Moçambique. 

Acordo improvável a 22 de 
Dezembro?
Entre as principais figuras da 

Muyake estão o antigo Ministro 

da Segurança no regime de Samo-

ra Machel, Mariano Matsinhe, e o 

antigo ministro dos Negócios Es-

trangeiros de Joaquim Chissano, 

Leonardo Simão. Crê-se, em muitos 

círculos em Maputo, que a Muyake 

é um grupo que “representa” os inte-

resses de Joaquim Chissano. 

Na sequência de uma acção judicial 

intentada há poucas semanas pela 

Muyake exigindo uma indemniza-

ção de 143 milhões de USD, o tri-

bunal de Maputo juntou as partes 

nesta quarta-feira e convidou-as a 

encontrarem uma solução amigável 

até ao próximo dia 22 de Dezem-

bro. A Muyake alega que a Portos 

de Cabo Delgado (PCD) não hon-

rou compromissos anteriormente 

firmados num Memorando de En-

tendimento que enquadrava a sua 

pretensão de desenvolver, numa 

zona adjacente ao Porto de Pemba, 

hoje coberta pela área da concessão 

entregue pelo Estado à PCD, uma 

infra-estrutura portuária de logísti-

ca, que designou de Terminal Petro-

lífero de Pemba (TPP).

De acordo com uma fonte judicial, é 

pouco provável que um acordo seja 

alcançado, pois as hostilidades estão 

abertas há meses, nomeadamente 

desde a altura em que o Governo 

começou a conceptualizar, atra-

vés da ENH, a Base Logística de 

Pemba (BPL), sub-concessionada 

à ENHILS (um consórcio que in-

tegra os CFM, a ENH Logistics, 

a nigeriana Orlean Invest, a ango-

lana SONILS, todos com 20%; os 

restantes 20% estão “reservados” a 

“interesses privados” nacionais, mas 

ainda não há indicações de que essa 

partilha, que deverá ser gerida pelo 

Banco Nacional de Investimento, 

esteja a acontecer, e nem se sabe sob 

que critérios será feita).

As duas partes chamam a razão para 

a sua brasa. Sobre o litígio, numa 

entrevista ao SAVANA, o Direc-

tor Executivo, André da Silva, foi 

parco em  palavras. “Não posso fa-

lar do processo judicial. Fale com 

a Muyake”, disse ele, para quem a 

PCD teve a prerrogativa soberana 

de tomar a direcção que tomou ao 

adjudicar a sub-concessão da BPL 

à ENHILS e não vai voltar atrás.  

Silva também garante que nunca 

houve um Memorando de Entendi-

mento com a Muyake para qualquer 

que fosse a ideia.

Autorizações ministeriais...
Nos documentos submetidos ao 

Tribunal, a Muyake apresenta um 

conjunto de factos que corroboram 

o que uma fonte próxima da compa-

nhia de Leonardo Simão e Mariano 

Matsinhe havia dito ao SAVANA 

na semana passada, nomeadamente 

que ela idealizara o TPP a partir de 

Janeiro de 2012 e na sequência de 

um aval do Governo ao mais alto 

nível, que anuíra a favor do de um 

grupo privado moçambicano se po-

sicionar no negócio da logística de 

hidrocarbonetos, ainda na altura as 

descobertas de gás na bacia do Ro-

vuma eram anunciadas à catadupa.

Depois de “aval”, a Muyake meteu 

mãos à obra. Foi à busca de parcei-

ros e financiamento. Em Junho de 

2012 já tinha um estudo de pré-

-viabilidade que serviu de base para 

obter uma autorização do Governo 

para o seu projecto de Terminal 

Petrolífero. A autorização foi-lhe 

dada a 20 de Setembro de 2012, 

mas é-lhe feita a ressalva de que o 

desenvolvimento do projecto estaria 

condicionado a um acordo prévio 

da Autoridade Portuária (PCD, que 

ainda não estava constituída), que é 

quem iria conceder a licença final 

para que a Muyake avançasse com 

obras no terreno.

A 25 de Fevereiro de 2013, o Mi-

nistério dos Transportes e Comuni-

cações (MTC) autoriza o início da 

implementação do projecto, anotan-

do que, se o mesmo estiver dentro 

da então futura zona de concessão 

da PCD, seria tratado como um 

Terminal do Porto dentro da área 

agora coberta pela projectada Base 

Logística de Pemba. No documento 

do MTC, é referido que as obriga-

ções do PCD, quando esta autorida-

de obtivesse a concessão e começas-

se a operar, incluiriam “a promoção 

dos interesses do Estado bem como 

dos interesses legítimos e a protec-

ção dos direitos adquiridos pelos 

vários investidores, financiadores e 

outras entidades”.

Um artigo recente publicado no 

semanário sul-africano Sunday Ti-

mes (ST) reporta que, em 2013, a 

Muyake estabeleceu parceiras de 

trabalho com firmas locais e con-

tratou crédito de exportação no 

Development Bank of South África 

(DBSA), um banco do Estado, na 

ordem de 1.5  milhões de USD, para 

a construção de um empreendimen-

to que orçara em 400 milhões de 

USD. Se as coisas corressem como 

estava programado, disse uma fonte 

próxima da Muyake, o seu Terminal 

Petrolífero de Pemba entraria em 

operações em Dezembro de 2016.

Entre as empresas sul-africanas que 

o ST arrola como tendo sido lesa-

das destaca-se a Gingone Logistics, 

que a Muyake havia contratado 

para coordenar o empreendimento, 

mas na lista estão entre empreitei-

ros e firmas legais como a Prop 5 

Corporation, a Esorfranki, a NRM 

Consulting, a Hatch Goba, a DDJ 

Law, a Bowman Gilfillan e ainda 

a AS Nonyane. Todas elas acom-

panham com particular interesse o 

desenrolar do processo judicial em 

Moçambique e esperam também 

ser ressarcidas. No caso da Muyake, 

o valor da indemnização solicitado 

em tribunal (os tais 143 milhões de 

USD) resulta de cálculos relativos a 

gastos em estudos e outros, negócios 

e lucros e perdas em termos de ima-

gem.

...e um memorando alega-
damente inútil
No meio empresarial sul-africano 

atento a este diferendo, avulta a 

ideia de este é daqueles casos em 

que o Estado moçambicano rom-

peu unilateralmente um “contrato”, 

violando princípios anteriormente 

firmados. Do lado de lá da fronteira, 

não se percebe muito bem o racional 

por detrás da decisão. Do lado de cá, 

começa a cimentar a percepção de 

que o rompimento de acordos de 

princípios e memorandos de enten-

dimento com potenciais parceiros 

do Estado nas chamadas Parcerias 

Público-Privadas é uma prática que 

esconde interesses de privados que 

se escudam no interesse nacional.

No caso vertente, a entrada em cena 

da PCD, designadamente subesti-

mando todos os “trabalhos” ante-

riores da Muyake, coincidiu com 

a chegada de novos actores que 

forçaram a alteração de um guião 

que, no início, ensaiava privilegiar 

o interesse privado nacional não di-

rectamente ligado às estruturas de 

decisão, embora também filho das 

elites políticas. 

Na nossa edição passada, demos 

conta do momento em que Manuel 

Vicente, então na Sonangol, e Ga-

brielle Volpi, um italiano naturaliza-

do nigeriano, com grandes investi-

mentos na logística de petróleo, mas 

também mencionado em arquivos a 

que o SAVANA acedeu como es-

tando ligado à máfia italiana (com 

tudo o que isso significa), começa-

ram a “vender” a ideia de que o casa-

mento entre a experiência angolana 

e nigeriana seria a melhor opção se 

Moçambique quisesse desenvolver a 

sua infra-estrutura logística de hi-

drocarbonetos. Uma ideia que pas-

sou no meio de uma milionária ope-

ração de marketing e, alegadamente, 

“luvas” chorudas.

Mas mesmo se apercebendo dessa 

investida hostil, a Muyake ainda 

conseguiu um Memorando de En-

tendimento com a PCD, assinado 

em Novembro de 2013, poucas se-

manas antes de a ENIHLS receber 

a adjudicação da BPL por ajuste 

directo (depois de ter sido lança-

do um concurso que simplesmente 

foi cancelado; estavam perfilados 

para participar a Cabo Delgado em 

Movimento, do Alberto Chipande, 

que se havia associado à norueguesa 

Norsea e a japoneses Sumitomo, en-

tre outros; a Muyake, num cenário 

de concurso isento e no quadro do 
regulamento da Lei das PPPs esta-
ria em vantagem comparativa pelo 
facto de estar já no terreno). Nesse 
memorando, que André Silva da 
PCD diz que nunca existiu, “se es-
tabelece a vontade e os princípios de 
cooperação e integração do projecto 
da Muyake no Plano Director da 
PCD (o qual foi elaborado com re-
ferências já explícitas aos empreen-
dimentos de Volpi na Nigéria) bem 
como a definição exacta das coor-
denadas da área que seria abrangi-
da pela sub-concessão que a PCD 
daria ao projecto”.
Mas em Março de 2014, a PCD 
informa à Muyake que os projec-
tos era conflitantes. E começa aí 
uma sequência de silêncios na co-
municação entre as duas e alegadas 
obstruções da PCD às actividades 
da Muyake em Cabo Delgado, vi-
sando nomeadamente as empresas 
que esta havia sub-contratado. En-
tretanto, à opinião moçambicana é 
feito o grande anúncio da sub-con-
cessão da BLP da PCD à ENHILS, 
com o argumento de que a base era 
uma empreitada complicada e ur-
gente, que exigia capacidade técnica 
e financeira, e que isso havia sido 
identificado no eixo Luanda-Lagos 
(a Sonangol e a Orlean Invest, de 
Volpi, duas companhias com expe-
riência concreta na logística de pe-
tróleo mas sem cartas dadas na de 
gás liquefeito).
Contudo, uma coisa não foi dita: 
que para além da concessão que o 
Governo fez à PCD e da sub-con-
cessão que a PCD fez à ENHILS, 
esta última estabeleceu um acordo 
comercial com a Orlean Invest. O 
que quer dizer que quem vai gerir 
a base logística, e as suas receitas fu-
turas, em termos concretos, é a firma 
italiana. E é aqui onde, dizem fon-
tes do SAVANA, estão acomodados 
alguns dos mais altos interesses da 
nação. Leonardo Simão e Mariano 
Matsinhe perceberam isso muito 

bem e vão à luta até ao fim. Para já 

querem os 143 milhões de USD. A 

procissão está no adro. No fundo, há 

uma disputa entre figuras das elites 

por negócios nas extractivas, onde 

quem sai penalizado é o Estado, ou 

seja, são os contribuintes. 

Mariano Matsinhe e Leonardo Simão exigem ao Estado 143 milhões de USD

Por Marcelo Mosse

Os argumentos da Muyake no intricado 
negócio da Base Logística de Pemba

Leonardo SimãoMariano Matsinhe
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Déja vu! A Electricidade de Mo-

çambique (EDM) funciona como 

uma agência de adjudicação de 

negócios duvidosos, cujos benefi-

ciários preferenciais são em larga 

escala membros da elite político-

-económica nacional, vulgarmen-

te tratada por Nomenklatura. Esta 

é uma das conclusões da investi-

gação do Centro de Integridade 

Pública (CIP) apresentada esta 

semana e intitulada “Electricida-

de de Moçambique: mau serviço, 

não transparente e politizada”. 

A EDM, por três vezes cortejada 

pelo CIP no decorrer deste estu-

do, promete reagir publicamente 

nos próximos dias ao documento.

Em pleno Dia Mundial de Com-

bate à Corrupção, 9 de Dezembro, 

a mais combativa e credível insti-

tuição de vigilância da res publica 

no país decidiu oferecer um presen-

te antecipado de Natal à sociedade 

civil.

O presente vem decorado em li-

nhas de alta tensão e uma acusação 

enérgica: a EDM presta “mau ser-

viço”, é “não transparente” nos seus 

negócios e tem uma acção extrema-

mente “politizada”.

Terça-feira, na nova sede do Cen-

tro de Integridade Pública (CIP), 

o jovem jornalista e pesquisador 

desta instituição, Borges Nhamirre, 

descarregou forte sobre a empresa 

pública nacional, sustentando-se 

por um power point de 38 slides que 

resumem o estudo de 68 páginas.

De acordo com o CIP, a despei-

to de Moçambique ser o segundo 

maior produtor de energia na Áfri-

ca Austral, apresentava em 2013 

uma taxa de apenas 20 por cento 

de acesso à electricidade pela po-

pulação, abaixo da média regional 

(35 por cento) e superando apenas 

República Democrática do Congo, 

Lesotho e Malawi, de um total de 

12 países analisados pela Southern 

Africa Power Pool em 2013.

Como exemplo paradigmático do 

mau serviço prestado pela EDM, 

o pesquisador do CIP apresentou o 

caso de Nacala, onde está instalada 

a maior Zona Económica Especial 

(ZEE) do país. Aqui a empresa 

pública tem um plano de cortes, 

vulgo racionamento, não declara-

do publicamente, como estratégia 

de mitigação da fraca qualidade e 

baixa quantidade de energia. Trata-

-se de uma evidência obtida num 

documento confidencial da EDM. 

Vale referir, segundo o CIP, que “a 

subestação de Nacala é uma heran-

ça do período colonial”. 

A mais forte acusação seguida de 

provas fornecida pelo CIP é de 

que “a empresa deixou de prestar 

serviços que são da sua respon-

sabilidade e passou a funcionar 

como uma agência de adjudicação 

de empreitadas. Assim, simples 

trabalhos de substituição de cabos 

eléctricos na cidade de Maputo 

ou de electrificação de uma nova 

vila-sede distrital são adjudicados 

Conclui CIP em investigação apresentada no Dia Mundial de Combate à corrupção: 

EDM é agência de negócios da elite política 

a empresas privadas. Estas adju-

dicações são fonte de negócios 

para empresas das elites políticas 

e económicas”, acusa o CIP.

Benfeitor da primeira-dama 
-

ção directa
O primeiro caso apresentado pelo 

CIP sobre este agenciamento de 

adjudicação directa se reporta a 

2013, quando a EDM procedeu à 

substituição de cabos eléctricos de 

média tensão na zona urbana da 

cidade de Maputo. A EDM tinha 

mão-de-obra em número e capa-

cidade técnica para a empreitada, 

segundo o CIP. “Mas não foi o que 

sucedeu, a EDM contratou uma 

empresa para executar este traba-

lho que podia ter sido realizado 

pelos técnicos da própria EDM. 

A empresa contratada chama-se 

TES-TOP”, lê-se no documen-

to, de acordo com o qual “a TES-

-TOP não possui maquinaria 

de qualidade nem mão-de-obra 

qualificada para realizar a em-

preitada que lhe foi adjudicada. 

Para a execução das obras, a TES-

-TOP recorreu à contratação de 

trabalhadores sazonais que, sem 

contratos de trabalho nem meios, 

foram substituindo os cabos.”

Como prova da impreparação da 

empresa contratada, o CIP revela 

que durante a realização das obras 

de substituição dos cabos na Baixa 

da Cidade, na Avenida Zedequias 

Manganhela, ao lado do Jardim 

Tunduro, “um dos trabalhadores 

sazonais da TES-TOP sofreu 

acidente devido à falta de equi-

pamento de segurança para o tra-

balho que realizava. Os sazonais 

tentaram paralisar os trabalhos e 

exigir melhores condições, mas 

depois das ameaças do patronato 

as obras continuaram nas mesmas 

condições deploráveis”, assegura a 

investigação. 

Procurando evidenciar um sistema 

instituído de cheques e balanços, 

vulgo toma lá, dá cá, o CIP afirma 

que “cerca de uma semana antes 

da TES-TOP iniciar a substitui-

ção de cabos eléctricos de média 

tensão na Baixa da cidade de Ma-

puto, houve uma reunião numa 

das salas nobres do Hotel Indy 

Village em Maputo. A primeira-

-dama, Maria da Luz Guebuza, 

havia reunido através do seu ga-

binete dezenas de empresários 

nacionais para pedir apoio finan-

ceiro e material para a realização 

de uma conferência internacional 

em Maputo, sobre o cancro da 

mama. Do lado esquerdo da gran-

de mesa quadrangular em que 

perfilavam os empresários, levan-

tou-se um senhor. Identificou-

-se apenas pelo nome da empresa 

que representava e prontificou-se 

a disponibilizar, imediatamen-

te, 300 mil meticais para apoiar a 

“causa nobre” da primeira-dama. 

O empresário sentou-se debaixo 

de grande ovação dos presentes. 

O empresário que se prontificou 

a financiar a causa da primeira-

-dama chama-se Munir Sacoor, e 

um dos accionistas da TES-TOP, 

juntamente com Mehrin Munir 

Sacoor e Muhammad Bilal Munir 

Sacoor”, revela o relatório da in-

vestigação do CIP.

campo fértil de negócios 
sem transparência 
É na electrificação rural que a in-

vestigação do CIP descobriu “um 

dos campos férteis de negócios 

sem transparência. Quase todos 

os projectos de electrificação ru-

ral da empresa foram executados 

por empresas subcontratadas. A 

maioria das empresas que fornece 

serviços e bens à EDM foi criada 

apenas a pensar nos concursos 

da EDM e, para além da EDM, 

nao possui mais clientes em Mo-

cambique”, acusa energicamente 

aquela instituição watchdog da boa 

governação, integridade e transpa-

rência na esfera pública.

Arquitectos e rendeiros desse mo-

delo de negócio EDM-vaca leiteira 

são os suspeitos do costume: Neste 

contexto de falta de transparência 

e integridade, a EDM serve como 

fonte de negócios para as elites 

políticas do país. Dados oficiais 

da empresa que, entretanto, não 

são do domínio público, con-

firmam esta realidade da EDM 

como fonte de negócios das elites 

políticas e económicas nacionais”, 

lê-se às páginas tantas no docu-

mento do CIP.

“O esquema funciona através de 

empresas que operam no ramo de 

fornecimento de material eléctri-

co e execução de serviços de elec-

Por Milton Machel & Argunaldo Nhampossa

O pesquisador do CIP Borges Nhamirre, no momento em que apresentava o polémico estudo
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trificação, que são fornecedores 

cativos da EDM. Estas empresas 

são, na sua maioria, participadas 

por figuras da elite e/ou mantêm 

negócios com empresas de figuras 

das elites”, prossegue a investiga-
ção.
Entre os suspeitos do costume, 
quase que olhos bem fechados po-
deríamos vislumbrar que o CIP 
chegaria a esta constatação: “da 
lista das figuras cujas empresas 
têm na EDM uma fonte de negó-
cios constam (…) o presidente da 
República, Armando Guebuza, o 
antigo ministro de várias pastas e 
ex-juiz conselheiro do Conselho 
Constitucional, Teodato Hun-
guana, o general Jacinto Veloso, 
antigo ministro de Segurança...”
O CIP imiscuiu-se ainda no novo 
modelo de negócio favorito da No-
menklatura para lucrar a custo zero 
da mamadeira do Estado: Parcerias 
Público-Privadas (PPP). Refere o 
estudo que a EDM tem assinado 
diversos acordos para entrar em 
projectos de produção e compra de 
energia em formato de PPP’s, sem 
que haja concursos públicos para o 
efeito, embora a legislação impo-
nha o concurso público como regra 
e a adjudicação directa como “me-
dida de último recurso”.
A EDM tornou essa excepção re-
gra e fez da regra excepção. O CIP 
escolheu a relação Aggreko/EDM: 
“O negócio da compra de ener-
gia pela EDM à Aggreko é outro 
que não observou concurso pú-
blico, para além de estar envolto 
em conflito de interesses. Só este 
ano, 2014, a EDM deverá gastar 
USD50 milhões com a compra 
de electricidade na Aggreko, um 
valor muito acima daquele que se 
gastaria pela compra da mesma 
quantidade de energia à HCB.
O estudo do CIP cita o antigo 
PCA da EDM, Augusto Fernando, 
segundo o qual: “Este ano, a fac-
tura vai atingir USD133 milhões 
com a entrada da Aggreko. Ape-
nas para ilustrar, por 500 MWh da 
HCB pagamos USD50 milhões 

ao ano e por apenas 150 MWh da 

Aggreko pagamos o mesmo va-

lor”.

A Aggreko Moçambique é uma 

empresa subsidiária do Grupo Ag-

greko Internacional, com sede na 

Escócia e negócios em mais de 100 

países de todo o mundo. A subsi-

diária moçambicana é detida pela 

Aggreko Middle East Limited, 

FZE e Aggreko Finance, Limited.

O seu principal negócio em Mo-

çambique é produzir energia a par-

tir de gás natural, no Parque Giga-

watt, em Ressano Garcia. O parque 

onde a Aggreko produz a energia 

não é sua propriedade. É uma sub-

concessão da Gigawatt Moçambi-

que, SA, empresa que tem como 

PCA o antigo Ministro dos Re-

cursos Minerais e Energia, Castigo 

Langa, e que tem na sua estrutura 

accionista a insuspeita Intelec Hol-

dings de Armando Guebuza e Sa-

limo Abdula. 

EDM ignorou pedidos do 
CIP, agora vai reagir publi-
camente
Ao longo da apresentação feita na 

terça-feira, o CIP repetiu várias 

vezes que as informações deste es-

tudo não são de domínio público. 

Na quarta-feira, dia de fecho desta 

edição, o SAVANA contactou por 

duas vezes o porta-voz da EDM, 

Luís Amado, que gentil e cordial-

mente nos entreteve em conversas 

telefónicas nas quais disse o se-

guinte:

- A EDM teve acesso ao estudo 

pela primeira vez na manhã de 

quarta-feira, 10 de Dezembro;

- A equipa de assessores da EDM 

está(va) a analisar o documento 

(quando eram 16:17 horas assegu-

rou-nos que a sua equipa estava na 

página 48 do documento), ao que 

se seguiria a produção de um docu-

mento que orientará a resposta da 

empresa, sob aprovação do conse-

lho de administração;

- A EDM vai reagir em forma de 

conferência de imprensa ou outro 

tipo de comunicação pública.

A fonte defendeu a não-resposta 

a questões específicas sobre o do-

cumento pelo facto de o estudo 

ser muito longo, precisar de tempo 

para minúcia e argúcia na sua leitu-

ra, por forma a responder somente 

aos assuntos que dizem respeito à 

EDM.

Facto constatado pela reportagem 

do SAVANA é que a EDM teve 

oportunidade de ouvir e responder 

ao CIP, por pelo menos duas vezes. 

Duas correspondências, a primeira 

datada de 6 de Outubro de 2014, 

documentam uma breve conversa 

entre o repórter investigativo do 

CIP Borges Nhamirre e a Directo-

ra do Gabinete de Comunicação e 

Imagem da EDM, Gilda Jafane; a 

segunda, em forma de carta detalha 

a “solicitação de informação” àque-

la empresa pública, emitida a 10 de 

Outubro deste ano e assinada pelo 

Director do CIP, Adriano Nuvun-

ga, e assinada a 13 de Outubro por 

uma funcionária da EDM de nome 

Paula.

O SAVANA apurou que, em de-
sespero de causa e numa altura em 

que a Lei do Direito à Informação 

já caminhava para a sua aprovação 

final na Assembleia da República, 

o CIP ainda utilizou vias informais 

para fazer chegar a versão rascunho 

do seu relatório de investigação à 

EDM. Debalde!
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Sete anos depois de ter 
ascendido à direcção 
máxima do Banco Co-
mercial e de Investi-

mento (BCI), Celso Correia 
deixa a liderança daquela ins-
tituição bancária nos próximos 
dias, indicou ao SAVANA fonte 
bem colocada do banco que ac-
tualmente controla uma quota de 
mercado de 28,20% em depósitos 
e 28,90% em crédito.

adquirido 18.90% das acções da 

Holding SCI, um grupo na altura 

liderado por Magid Osman (que 

incluía Arnaldo Lopes Pereira e o 

jurista Abdul Carimo).

Nos últimos dois anos sob a di-

recção de Correia, o BCI registou 

os melhores resultados de sempre 

e investiu fortemente na banca-

rização rural, atingindo mais de 

150 unidades de negócios em 

todo o país. No total, até final de 

2013, o BCI tinha atraído 776 

mil clientes, o que corresponde a 

um crescimento de 38% em rela-

ção ao ano anterior. No final des-

te ano deverá atingir o cliente um 

milhão. Possui actualmente 2500 

funcionários, dos quais 99% são 

moçambicanos, mesmo na linha 

de quadros superiores.

O BCI é actualmente o segundo 

banco em Moçambique, contro-

lando perto de 30% da quota do 

mercado e só é superado pelo 

Millenniun bim, detido maiori-

tariamente pelo português BCP. 

Futuro em Londres?
Nos últimos dias o nome de Cel-

so Correia foi frequentemente as-

sociado para fazer parte na futura 

administração Filipe Nyusi, ocu-

pando uma importante cadeira. 

O candidato da Frelimo foi de-

clarado vencedor pela CNE das 

eleições presidenciais de 15 de 

Outubro com 57,03% dos votos 

e deverá formar Governo em fi-

nais de Janeiro ou princípios de 

Fevereiro do próximo ano logo 

que o Conselho Constitucional 

promulgue os resultados, o que 

deverá acontecer a 23 de Dezem-

bro corrente. 

Celso Correia, que assumia a co-

ordenação do gabinete do can-

didato, foi uma figura influente 

no xadrez político-eleitoral de 

Filipe Nyusi, o que naturalmente 

levou a especulações que iria ser 

convidado para o Governo. Mas 

o SAVANA apurou que o futuro 

próximo de Correia deverá passar 

por Londres, onde pondera acei-

tar um convite para CEO de um 

Fundo internacional com uma 

carteira de cerca de USD7 mil 

milhões. 

Segundo a fonte do banco que 

temos estado a fazer referência, 

há igualmente perspectiva de 

um novo investidor internacio-

nal entrar na estrutura accionista 

do BCI, o que irá significar uma 

“operação financeira extraordiná-

ria” para a INSITEC, sem pôr em 

causa o actual controlo do banco. 

A estrutura accionista do BCI 

é liderada pelo grupo portu-

guês Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) que detém 51%, contra 

30% do Banco Português de In-

vestimentos (BPI) e 18.90% da 

Celso Correia deixa presidência do BCI
...futuro do empresário deverá passar por Londres

INSITEC, grupo que era sempre 

conotado pelos seus críticos como 

estando na órbita dos interesses 

económicos do actual Chefe de 

Estado, Armando Guebuza. 

(Redacção)

Não são ainda publicamente co-

nhecidas as razões de fundo para 

a saída de Celso Correia no meio 

do seu terceiro mandato, mas o 

SAVANA apurou de uma fonte 

próxima do empresário que o ac-

tual PCA do banco deixa a insti-

tuição “por iniciativa própria”.

A mesma fonte afiançou-nos que 

o facto de Celso Correia ter al-

cançado os principais objectivos 

que se propôs no banco, aliado à 

sua forte exposição política terá 

pesado para a tomada de decisão.

“O PCA considera que pela sua 

exposição política, os importan-

tes objectivos operacionais que o 

banco atingiu, é o momento de 

sair e dar lugar a uma outra pessoa 

que é do sector financeiro”, frisou 

a fonte. Abordado pelo jornal na 

noite desta quarta-feira, Celso 

Correia declinou fazer qualquer 

tipo de comentários sobre o as-

sunto, mas não desmentiu, nem 

confirmou quando directamente 

confrontado com a informação 

sobre a sua saída.

Soubemos que Correia tem car-

ta branca dos accionistas para, 

nos próximos cinco dias, escolher 

o seu sucessor. Ninguém fala de 

nomes. Mas o SAVANA sabe 

que uma das figuras que está a 

ser ponderada faz parte do actual 

governo de Armando Guebuza e 

teve uma importante passagem 

pela banca comercial.  

Celso Correia chegou ao posto 

de PCA do banco em 2007 na 

sequência de o grupo empresa-

rial que dirige, a INSITEC, ter 
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As estatísticas que apontam 
para avanços na qualidade 
de vida dos moçambica-
nos ocultam assimetrias e 

injustiças, diz a activista social mo-

çambicana Graça Machel.

Graça Machel desmistificou o su-

cesso do combate à pobreza, quan-

do falava na conferência “Moçam-

bique: que visão para o futuro”, 

promovida pelo Fórum Económico 

e Social de Moçambique (MOZE-
FO).

“As médias nacionais escondem as-
simetrias e até injustiças, temos que 
olhar para as assimetrias geográfi-
cas, mas também temos que olhar 
por grupos, acesso de serviços para 
criança, adolescente, jovens, adultos 
e idosos, e dentro disso por género”, 
afirmou Graça Machel, atentamen-
te ouvida por mais de 100 pessoas 
presentes na conferência, realizada 
numa das salas de reuniões do Ho-
tel Polana.
Para a presidente da Fundação para 
o Desenvolvimento da Comunidade 
(FDC), os números sobre a qualida-

de de vida em Moçambique devem 

ser desagregados para que se tenha 

um panorama mais realista do com-

bate à pobreza.

“Tem de estar tudo muito bem de-

finido, para passar da generalida-

de e lidar com rigor com números. 

Tenho que ter a tranquilidade de 

afirmar que o distrito de Sanga goza 

dos mesmos padrões de vida que Pe-

bane”, acrescentou Graça Machel.

Na opinião da presidente da FDC, o 

nível de satisfação das necessidades 

da população deve ser compreendi-

do através de um mapeamento que 

engloba os níveis central, distrital 

até à localidade

“Crescimento económico sim e pre-

cisamos de, talvez, aumentar esse 

crescimento económico, mas o de-

senvolvimento é medido e deve ser 

medido pela qualidade de vida dos 

seus cidadãos”, enfatizou Graça 

Machel.

A activista social advogou a impor-

tância de o país dispor de institui-

ções fortes e cumpridora das suas 

responsabilidades, como ferramen-

tas para a satisfação das necessida-

des dos cidadãos, observando que 

“nenhum país pode se considerar 

desenvolvido sem instituições for-

tes”.

Luís Bernardo Honwana
Por seu turno, o escritor e ex-mi-

nistro da Cultura moçambicano 

Luís Bernardo Honwana falou da 

necessidade de inclusão no gozo dos 

benefícios gerados pelo crescimento 

económico do país, como um dos 

principais desafios.

“Uma das questões que se colocam 

é a qualidade de inclusão necessá-

ria para que o país possa responder 

com sucesso aos desafios que nos 

apresentam e esses desafios são di-

lacerantes”, disse Luís Bernardo 

Honwana.

Para o escritor, a tensão política 

que o país enfrentou e a crise pós-

-eleitoral são sintomas de que o pro-

jecto político moçambicano é ainda 

frágil.

“Se não houver um esforço no sen-

tido de corrigir aquilo que o nosso 

viver vai fazendo de danos, temos 

consciência que se põe em perigo 

o nosso projecto político”, destacou 

Honwana.

Lourenço do Rosário, reitor da A 

Politécnica, apontou a condição hu-

capacidade produtiva, então é muito 

importante assegurar que a pró-

xima geração dos moçambicanos 

seja bem nutrida”, declarou Dou-

glas Griffiths, adiantando que o seu 

Governo tem estado a apoiar a ca-

deia toda, desde agricultura, saúde e 

educação, para melhorar sementes, 

combater desnutrição e ensinar 

educação nutricional.

Dados da saúde em Manica indi-

cam que ao todo foram submetidas 

à triagem nutricional de Janeiro a 

Junho, 231.990 crianças, sendo que 

1.111 tiveram resultado positivo. 

No período homólogo de 2013, das 

1.316 crianças com resultado po-

sitivo de desnutrição, 129 crianças 

morreram do problema.

As 1.111 crianças diagnosticadas 

com desnutrição – 382 com desnu-

trição aguda grave e 729 desnutri-

ção moderada – foram submetidas 

a reabilitação nos primeiros seis 

meses de 2014, em 13 centros de 

reabilitação nutricional na província 

de Manica, abertas exclusivamente 

para atender crianças mal nutridas. 

Já a produção agrícola situou-se em 

2.8 milhões de toneladas..

O embaixador dos EUA em Mo-

çambique avançou ainda que estão 

a ser investidos USD330 milhões 

na saúde, que inclui projectos de 

combate à desnutrição, sobretudo 

em crianças, além de outros USD22 

milhões para agricultura, no pro-
jecto alimentar o futuro, igualmen-
te com a componente nutricional 
como fundamental.
Douglas Griffiths falava em Van-
duzi, província de Manica, durante 
a visita a Moçambique do embai-
xador dos Estados Unidos para as 
Agências da ONU para Alimen-
tação e Agricultura, baseado em 
Roma (Itália), David Lene, reafir-
mando que apesar de Moçambique 
não ter atingido a meta de redução 
da metade de famintos nos ODM, 
pode mudar o cenário nos próximos 
anos.
A delegação do embaixador, que in-
cluiu jornalistas do Ruanda, Namí-
bia, Etiópia, Suazilândia, e Tanzâ-
nia, visitou projectos desenvolvidos 
pelo Governo americano, através 
da FAO, Programa Mundial para 

Alimentação (PMA) e o Fundo 

Internacional de Desenvolvimen-

to Agrícola (FIDA), nos distritos 

de Manica, Gondola, Chimoio e 

Vanduzi, para medir a melhoria de 

segurança alimentar e programas de 

promoção social.

também na construção de celeiros 

modelos, para reduzir perdas pós-

-colheitas.

Em paralelo, foi introduzida a edu-

cação nutricional em várias escolas 

estratégicas, para ensinar práticas 

nutricionais, além de palestras de 

demonstração culinária para melho-

ria da dieta alimentar das crianças.

“Aumentar a disponibilidade de se-

mente no tempo certo da sementei-

ra, aumenta a produção, e o uso de 

adubação garante boa germinação. 

Então financiamos uma cadeia”, 

disse Oliveira, que participou na 

elaboração da estratégia que er-

radicou 70 por cento da fome em 

10 anos no seu país, e acredita que 

“Moçambique tem potencial”.

Entretanto, Douglas Griffiths, em-

baixador dos Estados Unidos da 

América em Moçambique, avalian-

do os programas desenvolvidos por 

organizações americanas em parce-

ria com o Governo, considerou “im-

pulsionador” de desenvolvimento, 

assegurando que o futuro de Mo-

çambique passa urgentemente na 

erradicação da fome e desnutrição.

“Para nós nutrição é um futuro, é 

um destino do país, porque as pes-

soas desnutridas não têm a mesma 

cento dos agricultores usam semen-

tes de qualidade e três por cento fer-

tilizantes. Resultados laboratoriais 

avançam que a baixa qualidade de 

semente resulta na baixa quantida-

de de produção de qualquer cultura, 

cujo poder nutritivo também é bai-

xo, o que explica o contraste. 

Outrossim, na maioria dos casos, a 

desnutrição em crianças – que resul-

ta do fraco domínio de práticas ali-

mentares - é associada a problemas 

tradicionais e renegada a tratamento 

convencional.

“Para melhorar produção e nutri-

ção há que apostar seriamente na 

semente de qualidade e incentivar 

os pequenos agricultores a usarem 

esta semente”, defendeu Kevin Gi-

fford, um fazendeiro zimbabueano, 

atingido pelas controversas refor-

mas agrárias do regime de Robert 

Mugabe. Gifford reside em Manica 

desde 2002.

Um programa da FAO, disse Walter 

Oliveira, está a financiar o laborató-

rio regional de semente para análise 

e supervisão da qualidade, igual-

mente aos pequenos produtores da 

região com até a metade do custo 

de sementes e fertilizantes, para es-

timular a produtividade agrária, e 

mana como um valor que deve estar 

no centro das políticas públicas. 

“Podemos retirar daqui muitas li-

ções sobre os diversos discursos 

políticos de que resultam políticas 

públicas que são desenvolvidas e que 

valorizam determinadas actividade e 

desvalorizam outras áreas. Valoriza-

mos o material, bicicletas e estradas, 

mas esquecemos a condição huma-

na”, sublinhou 

Anabela Rodrigues, directora do 

Fundo para o Desenvolvimento da 

Natureza (WWF), destacou que o 

advento da indústria extractiva em 

Moçambique coloca o desafio do 

binómio desenvolvimento/susten-

tabilidade, salientando que os dois 

valores não são inconciliáveis como 

muitas vezes se pensa.

Rodrigues defendeu que o país deve 

seguir as melhores práticas na com-

patibilização do respeito entre o de-

senvolvimento e a sustentabilidade 

do ambiente, dado que há experi-

ências no mundo que mostram que 

essa relação é viável e garante pros-

peridade à população.

O 
crescente índice de crian-
ças desnutridas, geral-
mente já com baixo peso à 
nascença, contrasta com o 

aumento da quantidade de alimen-
tos na região centro de Moçambi-
que, sugerindo que a educação nu-
tricional não acompanha a evolução 
das políticas agrárias, avançam da-
dos da FAO.

Estatísticas da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) indicam que na 

região centro, que inclui as provín-

cias de Manica, Sofala, Tete e Zam-

bézia, a produtividade agrária quase 

dobrou nos últimos cinco anos, mas 

a subnutrição continua alta, 43 por 

cento contra 35 por cento da média 

nacional.

“Aumentou a quantidade de comi-

da produzida e aprovisionada, mas 

o número de crianças com desnu-

trição crónica cresce a cada dia na 

região, o que não se compreende” 

precisou Walter Oliveira, coordena-

dor da FAO em Moçambique para 

o indicador da redução da fome, nos 

Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (OMD).

Em Moçambique apenas seis por 

Números escondem injustiças 

Aumento de comida contrasta com desnutridos
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Centenas de agentes do Es-
tado, desde agentes da po-
lícia civil a chefias militares 
e até ex-presidentes da Re-

pública, foram identificados e res-

ponsabilizados pelos crimes e abusos 

dos direitos humanos ocorridos no 

Brasil durante o período da ditadura 

militar pelos investigadores da Co-

missão Nacional da Verdade (CNV), 

que apresentaram o seu relatório 

final à Presidente, Dilma Rousseff, 

nesta quarta-feira em Brasília.

Dilma, que foi uma das vítimas 

da tortura do regime militar, não 

conseguiu esconder a emoção na 

cerimónia e, por várias vezes, inter-

rompeu o discurso, para limpar as 

lágrimas e respirar fundo. “Quando 

lançámos a Comissão Nacional da 

Verdade, disse que o Brasil merecia 

a verdade, as novas gerações mere-

ciam a verdade, mas principalmen-

te aqueles que perderam...” – pausa 

para conter o choro – “aqueles que 

continuam a sofrer como se mor-

ressem de novo a cada dia”, con-

cluiu.

A Presidente constituiu aquela co-

missão no final de 2011 – ao con-

trário dos seus vizinhos Argentina 

que comprovadamente estiveram 

envolvidos em sequestros, sessões 

de tortura, violações, homicídios ou 

na ocultação de cadáveres de opo-

sitores do regime, sejam acusados 

e levados a julgamento. “Para nós, 

o relevante é que haja responsabi-

lidade jurídica aos que deram causa 

a essas graves violações de direitos 

humanos, para que não haja impu-

nidade”, sublinhou o coordenador 

do CNV, Pedro Dallari.

É cedo para perceber se essa é uma 

recomendação que poderá vir a ser 

atendida, em nome da reconciliação 

nacional. Para tal, seria necessário 

um amplo consenso na sociedade 

brasileira (e também no Congres-

so) para a revisão ou até eventual 

revogação da Lei da Amnistia, que 

foi promulgada em 1979 e prevê o 

perdão de todos os crimes políticos 

e todos “os crimes de qualquer na-

tureza relacionados com crimes po-

líticos ou praticados por motivação 

política”.

A Presidente deixou claro que não 

apoia qualquer alteração legislativa 

que abra caminho à acusação dos 

envolvidos nos crimes da ditadura. 

“Nós reconquistámos a democra-

Os extractos da ditadura Brasileira

e Uruguai, o Governo do Brasil 

ainda não tinha feito contas com 

o seu tenebroso passado de repres-

são. De acordo com o decreto que a 

fundou, a missão da CNV era “apu-

rar e esclarecer” as suspeitas de gra-

ves violações dos direitos humanos 

praticadas pelos órgãos públicos 

entre 1946 e 1988, o período que 

intermediou as duas últimas Cons-

tituições democráticas.

Terminado o trabalho, foi anun-

ciado o número oficial das vítimas 

da ditadura brasileira: os chamados 

“anos de chumbo” produziram 434 

mortos e desaparecidos. O último 

dos três capítulos do relatório final 

da CNV (um documento com mais 

de quatro mil páginas) apresenta as 

suas biografias e conta as suas his-

tórias. Mas a comissão foi além das 

vítimas, e identificou também os 

seus carrascos – no total, são no-

meadas 377 pessoas, entre as quais 

os cinco generais que assumiram a 

presidência do Brasil durante a di-

tadura militar, vários ministros dos 

seus governos, membros dos vários 

ramos das Forças Armadas e agen-

tes das diversas forças de segurança, 

civis e militares.

A comissão não tem autoridade ju-

dicial, mas os seus membros pedem 

que pelo menos cem indivíduos, 

cia à nossa maneira, por meio de 

lutas duras, por meio de sacrifícios 

humanos irreparáveis, mas tam-

bém por meio de pactos e acordos 

nacionais que estão traduzidos na 

Constituição de 1988. Assim como 

reverenciamos todos os que luta-

ram pela democracia e tombaram 

nessa luta de resistência, também 

reconhecemos os pactos políticos 

que nos levaram à redemocratiza-

ção”, sublinhou.

O diário Folha de São Paulo estima 

que “as conclusões e recomenda-

ções do relatório, apesar de não 

terem poder executivo, podem le-

var a novas acções de responsabi-

lização de militares, pressionar por 

mudanças na cultura das Forças 

Armadas e pautar o debate de po-

líticas públicas de segurança”. E as 

investigações da CNV poderão ser 

aproveitadas pelo Ministério Pú-

blico em novas diligências judiciais 

contra acusados de crimes na dita-

dura – em curso na justiça existem 

actualmente dez processos, com 24 

arguidos.

Relatório não é sobre o 
regime
Na véspera da apresentação do 

relatório em Brasília, Dallari fez 

questão de sublinhar que o trabalho 

realizado nos últimos dois anos e 

meio não teve como objectivo “ana-

lisar o regime militar, mas as graves 

violações feitas por esse regime. O 

relatório tem toda a consistência 

necessária e nenhum viés político”, 

defendeu, numa antevisão das con-

clusões à rede Globo. Mas vários 

especialistas e comentadores polí-

ticos salientaram a leitura necessa-

riamente política que o documento 

exige, num país onde a violência 

do Estado é um fenómeno ainda 

prevalente e que, 50 anos depois do 

golpe militar, assiste ao reapareci-

mento de slogans a favor do regresso 

da ditadura em manifestações con-

tra o Governo. (Público.Pt)

Dilma, uma das vítimas da tortura do regime militar, não conseguiu esconder a 
emoção na cerimónia
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Sob gritos de “é papá” saí-
dos de uma multidão de 
simpatizantes extasiados, 
o líder da Renamo, Afon-

so Dhlakama, voltou a transformar 

terça-feira as imediações do Aero-

porto Internacional de Maputo num 

improvisado palco político. E voltou 

a emprestar a um dos cartões-de-

-visita da capital rasgos de um estado 

de sítio, devido à presença de pouco 

mais de uma dezena de membros da 

sua conhecida guarda pessoal vestida 

de verde e com velhas kalashnikov a 

tiracolo. 

Após desembarcar, dirigiu-se aos mi-
litantes do movimento e da bagageira 
de um Ranger repetiu no sul do país 
o que já tinha afirmado no centro e 
norte nas últimas duas semanas.
“Vamos governar juntos, ou governa-
mos juntos ou governamos sozinhos. 
A bola está do lado da Frelimo, do 
lado do Governo e do Presidente Ar-
mando Guebuza”, declarou Dhlaka-
ma, para logo depois ouvir um rotun-
do “não” das menos de mil pessoas 
que foram ao aeroporto.
“Não, não queremos Governo de ges-
tão, queremos que governe sozinho”, 
repetiam os militantes da Renamo, 
maioritariamente vestidos de camise-
tes com o rosto de Afonso Dhlaka-
ma estampado no peito e ostentando 
dísticos com louvores ao “salvador”, 
como se podia ler em algumas tarjas.
Optando por um tom aparentemen-
te apaziguador, face ao timbre mais 
acirrado dos militantes do partido, 
Afonso Dhlakama tentou explicar a 
sua tese, enfatizando que a solução 
para a crise pós-eleitoral passa por 
negociações com o Governo e com 
o Presidente da República, Armando 
Guebuza.
“Quando há problemas, temos que 
negociar para evitar o pior, se não 
Dhlakama vai governar nas sete ou 
oito províncias em que ganhou”, re-
alçou o líder do principal partido de 
oposição, sem nunca entrar em por-
menores sobre a alternativa ao fra-
casso da exigência de um Governo 
de gestão.
Como quem adivinha a resposta que 
viria dos militantes que o foram re-
ceber, o líder da Renamo perguntou, 
por momentos, qual seria a reacção, 
caso o Governo mande a FIR dispa-
rar, dando a entender que está dis-
posto a convocar manifestações para 
pressionar a Frelimo a aceitar a sua 
proposta.
“O que é que me podem garantir que 
vão fazer”, questionou Dhlakama à 
sua falange de apoio. “Se a Frelimo 
quer brincar, jamais a Frelimo for-
mará Governo…”, repetiu o líder da 
Renamo perante os seus militantes.
De uns ouvia-se “vamos nos mani-
festar”, de outros “vamos bater”, uma 

ameaça a uma possível intervenção 

das Forças de Defesa e Segurança 

moçambicanas contra protestos face 

ao que a Renamo considera fraude.

resultado de uma cirurgia à vista, e 

visivelmente exausto, o presiden-

te do principal partido da oposição 

A 
Vale Moçambique con-

firmou, nesta terça-feira, 

em Maputo, a entrada 

nos seus projectos em 

Moçambique de um novo accionis-

ta, numa operação descrita como 

de busca de sustentabilidade e re-

cursos para fazer face aos difíceis 

momentos pelos quais a empresa 

passa, particularmente derivados 

da queda acentuada do preço de 

carvão no mercado internacional. 

Tendo em conta que o negócio do 

carvão é o principal do grupo Vale, 

a queda acentuada do preço deste 
produto no mercado internacional 
afecta não só a Vale Moçambique, 
como também a empresa mãe.
De acordo com o anúncio feito, en-

tra para a estrutura accionista da 

Vale, a Mitsui & Co., Ltd, devendo 

a companhia japonesa passar a deter 

15 por cento da participação da Vale 

Moçambique (proprietária de 95 por 

cento) na mina de carvão de Moatize 

e ainda 50 por cento da participação 

da Vale (proprietária de 70 por cen-

to), no Corredor Logístico de Nacala 

(CLN). 

Significa isto que, no final da opera-

ção que envolverá aumento de capital 

e transferência parcial da dívida con-

traída pelo projecto Moatize e pelo 

CLN, a Vale passará a deter indi-

rectamente 81 por cento da mina de 

Moatize e aproximadamente 35 por 

cento do CLN, pois, outros 35 por 

cento serão controlados pela Mitsui.

Porque a conclusão da transacção 

está sujeita a algumas condições pre-

cedentes prevê-se que o negócio seja 

efectivamente fechado em 2015. 

Falando em conferência de imprensa, 

em Maputo, o director da Vale Mo-

çambique, Pedro Gutemberg, não 

escondeu as dificuldades pelas quais 

a empresa passa em Moçambique, 

particularmente por causa da queda 

do preço do carvão no mercado in-

ternacional. Dados disponíveis indi-

cam que, no início do ano, o preço 

do carvão estava fixado em cerca de 

150 USD/tonelada, mas actualmente 

o preço ronda os 69 USD/tonelada.

“Isso (queda de preços) para nós é um 

desafio que se junta a outros desafios 

que já tínhamos e, nesse contexto, 

tínhamos que buscar parcerias que 

pudessem garantir a sustentabilidade 

das nossas operações a longo prazo”, 

explicou o presidente da Vale Mo-

çambique, Pedro Gutemberg, reco-

nhecendo as dificuldades pelas quais 

passa o sector do carvão em Moçam-

bique e, ao mesmo tempo, mostrando 

a necessidade de encontrar alterna-

tivas para fazer face às dificuldades 

apontadas. 

Nisto, o presidente da Vale assegurou 

que a sua empresa assumiu o com-

promisso de ficar em Moçambique 

e está efectivamente a fazer esforços 

para ficar e cumprir com todas as 

projecções de investimentos anuncia-

dos no início das suas operações no 

território moçambicano.

“As pessoas perguntam se a Vale vai 

sair de Moçambique porque a Rio 

Tinto também já saiu. Mas nós es-

tamos a buscar parcerias de longo 

prazo exactamente para mantermos 

o compromisso que assumimos de 

ficar em Moçambique”, anotou Gu-

temberg. 

O acordo e o compromisso assumi-

do com a firma japonesa abre espaço 

para que instâncias financeiras da-

quele país asiático entrem com finan-

ciamento aos projectos da Vale em 
Moçambique, tanto para a expansão 
de mina de Moatize, assim como a 
conclusão da linha férrea e do porto, 
isto no âmbito do Corredor Logísti-
co Norte. 

Valores envolvidos
O valor atribuído à participação da 
Mitsui na Vale Moçambique é de 
USD 450 milhões. Além desse valor, 
a Mitsui poderá adicionalmente pa-
gar USD 30 milhões relacionados a 
uma cláusula de earn out. Por outro 
lado, uma cláusula de claw-back de 
até USD 120 milhões está embutida 
nos USD 450 milhões, mas ao que 
apurámos o número final depende de 
metas de produção para o projecto.
De acordo com a Vale, a Mitsui será 
responsável por financiar, de forma 
pró-rata à sua participação de 15 por 
cento, sua parcela no investimento re-
querido para completar a expansão da 
mina de Moatize, cujo valor é estima-
do em USD 188 milhões. Esse valor 
inclui os 15 por cento do investimen-
to associado ao material rodante da 
ferrovia.
“A venda parcial da mina e da lo-
gística do conturbado projecto Mo-
atize parece ter um preço muito 
atraente para a Vale... particular-
mente no ambiente pobre do preço 
actual de carvão metalúrgico”, dis-

se à Reuters Tony Robson, analista 
da corretora canadense BMO Ca-
pital Markets, em nota a clientes. 
 
A Vale estima que, com o acordo, 
poderá evitar uma saída de caixa de 
USD3,65 biliões. Já para o CLN, 
com a transacção, a Mitsui irá con-
tribuir com USD 313 milhões em 
instrumentos de equity e, portanto, 
irá deter 50 por cento desses instru-
mentos, compartilhando o controlo 
do CLN com a Vale.
Contudo, segundo a agência Reu-
ters, até a conclusão da transação, a 
mineradora brasileira continuará a 
financiar o CLN com empréstimos 
da própria Vale. O investimento total 
projetado é de USD4.0 biliões, dos 
quais 1,9 bilião haviam sido executa-
dos até o fim do segundo trimestre. 
A Vale acrescentou ainda que negocia 
um “project finance” com a Mitsui, 
com meta de captar até USD2,7 bi-
liões, de modo a financiar os investi-
mentos de capital restantes e permitir 
o resgate de parte dos empréstimos 
contraídos pelo CLN junto à Vale.

A Vale disse que a primeira exporta-

ção de carvão pelo porto do projecto 

será no primeiro trimestre de 2015. 

O transporte ferroviário, já em ope-

ração e em expansão, deverá ter capa-

cidade para 22 milhões de toneladas/

ano, o que está previsto para até o fim 

de 2016.

A empresa não quis divulgar os cus-

tos de produção de Moatize, dizendo 

apenas que estava confiante de que 

poderia, eventualmente, estar entre 

os mais baixos custos do sector.

(Redacção) 

em Moçambique prosseguiu com as 

exigências, mescladas com ameaças: 

“Acabou, nunca mais a Frelimo vai 

governar com resultados da fraude”.

Com uma impecável camisa bran-

ca às riscas azuis e calças cinzentas, 

Afonso Dhlakama voltou a ridicula-

rizar o Estatuto do Líder da Oposi-

ção, que a Assembleia da República 

aprovou recentemente.

“Pensam que Dhlakama vai ter casa, 

o presidente Dhlakama não é com-

prado com um dólar ou meio dólar, 

a Lei do Estatuto do Líder da Opo-

sição foi aprovada para o país. Para 

Afonso Dhlakama há coisas especí-

ficas, Afonso Dhlakama tem lutado 

pela democracia”, declarou, numa 

formulação mais caótica.

Irónico, (ou não), o presidente do 

principal partido de oposição frisou 

que o referido estatuto “talvez seja 

para o Nyusi”, arrancando gargalha-

das dos seus apaniguados.

Mais severo com os que entendem 

que o Estatuto do Líder da Oposi-

ção foi um fato à sua medida, Afonso 

Dhlakama recorreu a um vocábulo 

que é a menina dos seus olhos. “É 

uma fantochada”.

Não me vendo por um dólar
De óculos escuros, explicados por 

alguns membros do partido como 

Dhlakama com uma cenoura na mão e um pau na outra
Por Ricardo Mudaukana

À busca de sustentabilidade em momento conturbado

Após desembarcar na tarde desta terça-feira em Maputo, Afonso Dhlakama dirigiu-se aos militantes da Renamo 
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O 
escritor moçambicano 
Mia Couto defende que 
a ideia  de uma cidadania 
supranacional tem de ser 

pensada em função das diferenças 

de cada realidade, considerando 

que Moçambique tem de ter uma 

“certa reserva” ao aderir à lusofonia, 

na medida em que maior parte dos 

moçambicanos não são lusófonos. 

Em entrevista ao Plataforma Ma-

cau, em Maputo, o autor de “Ter-

ra Sonâmbula”, “Se Obama Fosse 

Africano” e “ O Último Voo de Fla-

mingo, diz, também, que a entrada 

da Guiné Equatorial na Comuni-

dade de Países de Língua Portu-

guesa (CPLP) “descredibilizou” a 

organização. 

 

Plataforma Macau (P.M): Qual é 

o actual estágio da literatura lusó-

fona, isto, se se pode pensar numa 

literatura lusófona?

Mia Couto (M.C):  Eu não sei se 

existe uma literatura lusófona se 

consideramos outro critério que não 

seja a língua. Obviamente, se o cri-

tério for tudo aquilo que é publica-

do em língua portuguesa, aí temos 

uma categoria limitada. Entretanto, 

eu tenho muita dificuldade em acei-

tar que as literaturas sejam categori-

zadas ou classificadas, simplesmen-

te porque existem várias literaturas 

lusófonas. É difícil até pensarmos 

que existe uma literatura moçambi-

cana, uma angolana ou uma cabo-

-verdiana porque cada escritor faz 

uma espécie de construção de um 

universo próprio. O  Ungulani Ba 

Ka Khosa, por exemplo, é o Ungu-

lani, não pode ser encaixado numa 

corrente. A Paulina Chiziane é Pau-

lina e pronto. Eu acho que a grande 

vitória dos escritores é exactamente 

essa, eles são entidades individuais 

únicas e são criadores do seu pró-

prio universo.

P.M:  Na sua concepção, além da 

língua, não há outros elementos 

que tornam a literatura de expres-

são portuguesa comum? 

M.C: Pode-se dizer que existe uma 

história comum. Estivemos todos 

ligados ao mesmo curso histórico. 

Mas aquilo que nos separa, mes-

mo de ponto de vista daquilo que é 

a história e a cultura, é muito mais 

do que aquilo que nos une. O que 

realmente nos unia é que perten-

cíamos à mesma administração 

colonial. Temos a ideia de que essa 

administração colonial teve mais de 

cinco séculos e uma força que não. 

Para já, cinco séculos não é verda-

de, a colonização efectiva, aquela 

que teve presença, teve muito pouco 

tempo. Nesta cidade (Maputo), por 

exemplo, foram pouco mais de 200 

anos. Há zonas de Moçambique 

que nem sequer foram realmente 

atingidas. Então, nós temos culturas 

que são muito diversas. Não é que 

eu seja contra a ideia de uma lite-

ratura lusófona, só chamo a aten-

ção para uma certa facilidade para 

arrumar coisas, encaixotá-las com o 

mesmo rótulo, seja de ponto de vis-

ta da nacionalidade de uma litera-

tura ou mesmo de ponto de vista de 

uma cultura. Qual é a cultura mo-

çambicana, por exemplo? A cultura 

moçambicana está ser produzida 

ainda, resulta desta mistura toda. Se 

fores para uma região da província 

da Zambézia, outra da província 

do Niassa encontrarás  grandes  di-

ferenças entre essas realidades. Só 

queria chamar a atenção para que 

não acabemos nestas classificações 

fáceis.

P.M: Não se pode conceber a lite-

ratura, como qualquer arte, fora 

de um contexto social, político e, 

até mesmo, económico. Portanto, 

qualquer literatura vai ao encontro 

de um contexto social, dentro de 

uma problemática local. Qual seria 

a temática da literatura moçambi-

cana?

M.C:  A literatura moçambicana 

foi mudando com o tempo, houve 

uma altura em que era uma litera-

tura apostada na contestação e na-

quilo que era afirmação da nação 

moçambicana. Actualmente, há 

um tema que é comum, a literatura 

moçambicana é caracterizada pelo 

tema da denúncia social. Hoje, a 

literatura moçambicana parece pro-

curar um retrato do que é realmente 

uma coisa moçambicana, embo-

ra não seja toda ela. Há uma certa 

tentação de apontarmos injustiças e 

desigualdades. Parece-me que é um 

momento feliz porque, em vez de 

fazermos uma literatura em função 

do outro, como há 40 anos, estamos 

a falar mais de nós. Em outros ter-

mos, agora estamos a falar de nós 

para nós mesmos.

 
“Ajustar o futuro ao nosso 
desejo”
P.M: Passados 40 anos, qual é a “ 

luta” que a literatura moçambicana 

tem de travar actualmente? 

M.C:  Há uma coisa que acontece 

em dois níveis, por um lado, nós 

estamos à procura da nossa identi-

dade, sabendo que essa identidade 

é uma miragem que quando pen-

samos que já sabemos o que é ve-

rificamos que temos de andar um 

pouco mais. Essa identidade será 

sempre uma identidade plural, quer 

dizer que os moçambicanos não se 

podem ver num único espelho, de-

vem ter um espelho multifacetado. 

Mas além dessa procura, no passado 

e no presente, nós queremos saber 

para onde vamos. Essa é a grande 

pergunta que os escritores e os poe-

tas devem ter porque todos cidadãos 

têm. Nós queremos saber se o futu-

ro que se nos apresenta é aquele que 

nós queremos. Temos que ajustar 

esse futuro ao nosso desejo. Então, 

eu acho que a literatura agora está 

muito apostada nisso, encontrar o 

rosto que seja verdadeiro ao que vai 

acontecer em Moçambique. 

P.M: Qual é o papel da literatura na 

construção de uma moçambicani-

dade?

M.C:  A literatura tem um papel 

muito importante na construção de 

uma moçambicanidade. A literatu-

ra procura a “estória”, enquanto as 

grandes disciplinas sociais procu-

ram a “História”.

 Mas a “História” é feita a partir das 

pequenas “estórias” do quotidiano, 

quem somos, quais são os nossos 

encontros e desencontros, quais são 

os nossos amores e desamores. En-

tão, eu acho que esse retrato, a partir 

de dentro, só pode vir através da li-

teratura.

P.M: Nas suas obras parece aludir 

à recriação de uma língua genui-

namente moçambicana, criando e 

revalorizando expressões do quo-

tidiano. Que mensagem pretende 

transmitir com essa opção?

M.C: O que eu quero dizer é que a 

língua nós fazemo-la; não está fei-

ta ainda. E a língua que queremos 

que seja nossa, individual ou colec-

tivamente, é aquela sobre a qual nós 

agimos como produtores. Eu não 

posso ser só consumidor de uma 

língua porque uma língua faz-me 

a mim também. Então, este é um 

apelo a esta apropriação, que é feita 

no quotidiano não pelos escritores 

mas pelas próprias pessoas. Quan-

do a pessoa pega no português, que 

em princípio era a língua do outro, 

e o converte em língua própria, ela 

está a fazer uma operação que não é 

só com palavras, usam-se conceitos, 

crenças e mais elementos.   

P.M: Uma das caraterísticas da li-

teratura feita em Moçambique pa-

rece ser a valorização de elementos 

particulares das culturas e das tra-

dições moçambicanas. Qual é o real 

valor desta caraterística?

M.C: Eu acho que a literatura pos-

sui essa dimensão. Mas acho que 

a gente não sabe ao certo o que é 

tradição. Quando usamos o termo 

pensamos que se refere ao passado. 

Entretanto, a tradição é uma coisa 

se actualiza e se torna moderna. Eu 

acho que temos de aprender, e a li-

teratura tenta trazer isso, a ter um 

passado que seja nosso, onde a gen-

te se reveja. Um exemplo concreto: 

Moçambique viveu uma guerra ci-

vil, mas parece que ninguém mais 

se lembra deste período. Demos um 

salto, mas a pergunta que surge é se 

nós realmente entendemos o que 

aconteceu. Porque aquilo pertur-

bou tanto o país? Como é que teve 

tanta violência? É preciso termos 

coragem para aceitarmos uma lei-

tura verdadeira dos factos, não uma 

leitura politizada. Neste ponto, eu 

acho que a literatura pode ter um 

papel importante. A literatura não 

se faz para apontar dedos e culpas.

P.M: Acha que em Moçambique é 

frequente essa leitura politizada da 

história?

M.C: Sim, e vamos viver isso sem-

pre. Os políticos sempre querem 

contar a história deles. Não é que 

eles sejam maus ou bons por isso. 

Essa visão politizada é sempre uma 

visão simplista, que divide o mun-

do entre os bons e os maus, mas os 

bons são sempre os do partido e os 

maus são os dos outros partidos. 

Mas isto não é só uma coisa de Mo-

çambique, em todo o lado é assim. 

Mas nós estivemos muito colados 

a esta interpretação e a esse tipo de 

conceitos. Eu acho que é hora de 

termos uma sociedade menos par-

tidarizada. Afirmar ser de um par-

tido ou do outro em Moçambique 

significa tudo. A pessoa tem uma 

porta aberta em função de ser de 

um partido ou do outro. Isso tem de 

terminar.

P.M: Portanto, a literatura poderia 

ser assumida como uma forma de 

contar a história não politizada? 

M.C:  Sem dúvida. Poderíamos 

assumi-la como forma de contar a 

história da cidadania sem politizá-

-la. A história do fulano como pes-

soa.

 
Que lusofonia?
P.M:  O conceito lusofonia surge, 

actualmente, como um tema po-

lémico entre as diferentes realida-

des dos países falantes de língua 

portuguesa. Como é que observa 

esse conceito, tendo em conta, por 

exemplo, o novo acordo ortográfi-

co?

M.C: Eu acho que é uma coisa que 

existe mas não pode existir da ma-

neira que foi divulgada. Esta ideia 

de lusofonia foi, mais uma vez, uma 

ideia trazida pelos políticos na co-

bertura de um projecto que não era 

um projecto de todos nós. Era um 

projecto de uma certa força de um 

certo país. Agora, nós temos que de-

bater se queremos ou não. Que luso-

fonia Moçambique quer? Temos de 

deixar de ter uma posição de vítima 

ou passiva. Nós queremos ou não 

um acordo? Nós queremos ou não 

assumir que a língua portuguesa é 

nossa e não dos outros? Sempre que 

são colocadas estas questões surgem 

alguns problemas. Por exemplo, o 

Prémio Camões é um prémio da 

língua portuguesa, um prémio da 

lusofonia. Mas eu pergunto, algum 

país africano (lusófono) põe um 

centavo nesse prémio? No entanto, 

se for para reclamar uma posição, as 

pessoas nos países africanos dizem 

“nós queremos estar lá no júri e etc.”. 

Mas os países africanos não podem 

dizer que não têm um centavo para 

pôr mil dólares como contribuição 

no prémio. Angola não tem? Mo-

çambique não tem? Pelo menos 

um valor simbólico, para dizer que 

participamos como sujeitos dignos. 

Portanto, da nossa parte, essa posi-

ção tem de terminar, para podermos 

ter uma posição mais coerente. É 

verdade que Moçambique tem de 

ter uma certa reserva em relação a 

aderir à lusofonia, até porque gran-

de parte dos moçambicanos não 

são lusófonos, no sentido de que a 

língua portuguesa não é sua língua 

materna. Então, os outros que falam 

outras línguas ficam aonde nisto? 

São parceiros menores? Então, a 

ideia de uma espécie de cidadania 

supranacional tem de ser pensada 

“A lusofonia é uma ideia de políticos, num projecto que não é de todos nós”
Por Estêvão Azarias Chavisso 

Plataforma Macau (P.M): Como observa a si-
tuação política em Moçambique, tendo em 
conta a recente crise político-militar e as elei-
ções de outubro último?                   

Mia Couto (M.C):  Eu acho que nós estamos numa 

situação que é preciso arrumar a casa dentro das pró-

prias forças partidárias. É preciso que tanto a Frelimo, 

a Renamo e Movimento Democrático de Moçambi-

que (MDM) se acertem internamente para melhor 

percebermos que propostas trazem aos moçambicanos. 

Porque no fundo, a grande armadilha é que estamos a 

discutir nomes e cores políticas, mas não estamos a dis-

cutir uma filosofia, uma proposta concreta para vermos 

o que é diferente nas ideias de cada um destes partidos. 

Isso ficou claro no último congresso da Frelimo. Per-

cebeu-se que existem propostas diferentes, mas estas 

linhas não são só pessoas são ideias. Em vez de discu-

tirmos ideias, propostas do futuro, estamos a discutir 

nomes e isso não garante um futuro que nos habilita 

a sermos felizes. Agora, eu compreendo, isso são fases 

históricas. Por muito que eu pense que devia ser de 

outra maneira, a história é assim mesmo. 

Há momentos que um homem só resolve os proble-

mas de um país, como foi o caso de Samora Machel. 

A história pedia que nesse momento houvesse um ho-

mem que colocasse ordem. É verdade que agora não 

podemos pedir uma coisa que não é possível, mas te-

mos de estar conscientes que temos de chegar lá, num 

momento em que nós estaremos a debater realmente 

ideias políticas. A campanha eleitoral, por exemplo, é 

uma coisa tão pobre. É uma distribuição de camisetas, 

música nos carros e desfile de viaturas. Mas quanto de-

bate realmente houve sobre o país? Muito pouco.

PM: No início dos anos 70, o Mia Couto juntou-se 

à Frelimo, com o ideal da libertação e da construção 

de uma nação moçambicana. Anos depois, afastou-se 

do partido e, consequentemente, do cenário político 

moçambicano. Houve valores perdidos que o levaram 

a afastar-se do partido?    

M.C: Sem dúvida,  também mudei. Eu percebi que a 

visão política, seja de um partido ou do outro, é sempre 

utilitária e imediata. É uma visão ligada ao poder. Eu 

não tenho nenhuma vocação para o poder, não o que-

ro. Mesmo na vida quotidiana não quero que a minha 

existência se faça por imposição de um poder qualquer. 

Então, não foi só uma ruptura política mas foi também 

uma ruptura existencial. Eu percebi que aquele cami-

nho não é meu, em outros termos, aquela não era mi-

nha praia. A Frelimo que eu abracei por uma causa na 

altura, e fui muito feliz nesse momento, não é a mesma 

de hoje. Não a reconheço. Esta é uma Frelimo dos em-

presários e dos ricos. Não que eu tenha problemas com 

os empresários, mas uma coisa é confundir isso com a 

aposta política. Eu acho que tem de haver coerência 

dentro partido. A Frelimo não pode ser ontem comu-

nista, depois capitalista, e agora neoliberal.

P.M: São quase 40 anos de independência e 20 anos 

depois das primeiras eleições democráticas em Mo-

çambique. Como observa a democracia no país actu-

almente?      

M.C: Eu acho que cresceu naquilo que pôde crescer. O 

país não é o mesmo e aí é preciso tirar o chapéu para o 

governo. Criou-se um ambiente em que, apesar de ter 

alguns casos de apetência ao autoritarismo, as pessoas 

podem falar e podem pensar – o que não é comum nos 

países africanos. Agora, infelizmente existe essa ideia 

de que a democracia é uma coisa restrita ao momento 

de voto, mas a democracia é mais do que isso. É pre-

ciso que ela seja exercida, por exemplo, na capacidade 

que eu tenho de dizer coisas sobre o meu espaço e as 

grandes opções do meu país - o acordo ortográfico por 

exemplo. 

 P.M: Actualmente, na esfera mundial, o debate sobre 

o potencial de Moçambique está muito ligado à ques-

tão dos recursos minerais, recentemente descobertos. 

Haverá outros trunfos que Moçambique pode apre-

sentar além do potencial energético?

M.C:  Sem dúvida. Esse país poderia oferecer outras 

oportunidades, caso da agricultura, do turismo, e mais. 

Mas isto implica possuirmos um pensamento estra-

tégico que nós não temos. Nós trabalhamos sobre o 

imediato. Queremos repartir e negociar vantagens para 

grupos e para elites, não temos uma visão do futuro. 

É inconcebível, por exemplo, a agressão da polícia aos 

turistas em Moçambique. A forma com que os visitan-

tes são recebidos pelos serviços alfandegários é inacei-

tável. É evidente que este visitante não mais voltará. 

Não conseguimos mudar isso, não temos força e nem 

poder para travar isto. Por exemplo, muita gente viria 

a Moçambique para ver a fauna bravia, mas temos que 

parar a caça furtiva porque em breve não teremos mais 

parques.

PM: Quais são as principais ameaças à coesão social 

em Moçambique?  

M.C: São as diferenças regionais, por exemplo, entre 

o norte, centro e sul. As diferenças por si só não são 

um problema, mas podem ser facilmente manipuladas 

por forças que fazem esse aproveitamento. A questão 

religiosa também pode ser manipulável. Eu não sei, por 

exemplo, até que ponto Moçambique vai ficar fora des-

te contexto em que uma certa radicalização do islamis-

mo nos pode atingir também. Nós costumamos dizer 

que aqui é diferente, mas também se dizia a mesma 

coisa na Somália e no Quénia. Sabemos até que esse 

discurso de separação já está ser debatido por alguns 

partidos políticos, por exemplo, a Renamo (Resistência 

Nacional Moçambicana, maior partido da oposição) 

trouxe isso. Portanto, há realmente ameaças que colo-

cam em causa à coesão social.      

em função das diferenças.

P.M: Para o caso específico do acor-

do ortográfico, qual é a sua opinião?

M.C: Eu acho que isso é uma coisa 

mais técnica. Eu não vejo um gran-

de problema no acordo. Criou-se 

aqui uma coisa muito nervosa em 

redor do acordo ortográfico. Eu não 

via muita necessidade de o fazer, 

mas se temos de fazê-lo, e se há al-

guma vantagem nisso, eu acho que 

tem de ser feito com verdade. Por-

que que precisamos tirar o “c” mudo, 

o que isso altera? A discussão tem 

de ser serena e tranquila, de ponto 

de vista técnico e mais nada.   

P.M: Então, na sua concepção, 

houve uma polémica desnecessária 

sobre este tema?

MC: Eu acho que isto tocou em al-

guns sectores muito sensíveis, prin-

cipalmente de Portugal. A questão 

da língua como maneira de estar no 

mundo. Portanto, se tiver de se ceder 

aí perde-se um pouco da identida-

de. Mas deste lado, no caso de Mo-

çambique, não temos muita razão 

de ficarmos nervosos em relação a 

isso. Eu acho que os moçambicanos 

tinham de estar mais preocupados 

na padronização das línguas locais. 

Ainda não temos isso bem resolvido 

e já estamos a ir pela discussão que 

é muito a dos outros. Essas línguas, 

que são nossas de raiz, muitas delas 

não têm resolvida a questão da pa-

dronização. Esse sim devia ser um 

assunto preocupante.

O caso da Guiné-Equatorial
P.M: No âmbito da entrada da 

Guiné Equatorial para a CPLP, 

Mia mostrou-se céptico quanto a 

A Frelimo que eu abracei 
não é a mesma de hoje

esta decisão. Na sua opinião, isto 
teria descredibilizado a CPLP?
M.C: Sim, sem dúvida alguma. Há 

um argumento, mas o argumento 

não funciona no sentido de con-

vencer aquilo que é alma e o gos-

to de pertencer a um colectivo. A 

gente pode tentar dar uma volta 

ao assunto, dizendo que isto não é 

uma comunidade de governos mas 

sim de povos. Mas eu acho que há 

nisto uma coisa forçada. A Guiné 

Equatorial teve uma história muito 

recente em que era condenada pelo 

mundo inteiro, com uma ditadura 

inaceitável de um regime que não 

aceitava os Direitos Humanos. Por-

tanto, a Guiné Equatorial estava ex-

comungada. De repente descobriu 

o petróleo e os critérios passaram 

a ser diferentes, já é aceitável. Eu 

acho que há aqui uma hipocrisia, 

uma mistura de argumentos econó-

micos com outras coisas. Uma mis-

tura de conveniência com princí-

pios. PM: Então, neste caso, o que 

está em causa são questões políticas 
e económicas? 

M.C:  Sem dúvida, mais uma vez 

política mistura-se com assuntos 

que estão relacionados com a sobe-

rania da alma. Somos uma família, 

não podemos aceitar nessa família 

quem ensombra o bom nome da 

família.

 

*Entrevista gentilmente cedida ao 
SAVANA pelo Plataforma Macau, 
um jornal editado em Macau. 

“Eu não sei se existe uma literatura lusófona se consideramos outro critério que não seja a língua”

“A literatura tem um papel muito importante na construção de uma 
moçambicanidade”.
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Contextualização 
A instalação das caixas de reclamações e sugestões consti-
tui um dos mecanismos previstos no Decreto 30/2001 de 

como a participação do cidadão nas decisões feitas pela 
Administração pública. 
Com vista a complementar às caixas de reclamações e 

-

sugestões. A concepção destas caixas iniciou após a con-
statação de que apesar do potencial que as caixas de rec-
lamações e sugestões formais possuem para o exercício da 
cidadania e a melhoria dos serviços fornecidos pela Ad-

funções das caixas de reclamações instaladas nas institu-

prestação dos serviços não muda.  
-

Namaacha e Marracuene instalaram caixas paralelas de 
-

-
nanciamento da Actionaid Moçambique e Oxfam Novib.
 
Apresentação das demandas das comunidades nas caix-
as paralelas

-
nidades locais para que passem a usar esta ferramenta 

-
da uma Comissão Distrital composta por membros das 

-

Julho de 2014 foram recolhidas 185 reclamações e 71 sug-

Caixas paralelas de reclamações e sugestões: uma plataforma para a comunidade 
demandar por melhores serviços e denunciar práticas de corrupção 

-

-
dato e as suas competências. 

-
-

-
istração do Distrito e outros serviços fora das competên-
cias dos serviços distritais. 

A tabela abaixo ilustra os sectores e o respectivo número 
de reclamações mais recorrentes depositadas pelos ci-
dadãos nas caixas. 

Casos de corrupção depositados nas caixas paralelas
 
Desde que se iniciou a recolha de reclamações e sug-
estões foram colhidos casos de petições que denunci-
am a existência de corrupção na prestação de serviços 

-
-

providência em relação aos casos apresentados pelas 

selecção dos projectos do Fundo de Desenvolvimento 
Distrital e na indicação dos membros dos Conselhos 

-

Após a submissão do relatório que continha casos 
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Title:  DRR/DRM Junior Architect in the Maputo UN-Habitat 

Duty Station:
Contract Type: 
Contract Duration: 12 months
Under the supervision of the Head of Programme and Chief 

-
lowing duties and responsibilities:

and the Faculty of Architecture and Physical Planning at Ed-

a laboratory of experiences in resilient construction techniques. 

-
tions.

acquisition of materials and equipment. 

involved in the projects.

awareness.

UN agencies through periodic meetings for coordinating the 

policies.

reports required by the donors or by the implementation part-
ners.

  
-

-

design softwares.
-

info.mz@unhabitat.org. Applications should be submitted by 

21 December 2015

Vacancy Anouncement

Namaacha elaborou uma nota de agradecimento pela 
-

mandas das comunidades. No mesmo documento o 
Governo reconheceu a existência do problema e solici-

-

aprovação dos projectos do Fundo de Desenvolvimento 
Distrital.

A Corrupção na prestação de serviços públicos nos 

A existência de corrupção ao nível dos distritos de 
Namaacha e Marracuene não constitui novidade. Em 

-

-
rupção.

-

-

pelos professores para a sua promoção. 
-

gamento dos enfermeiros/serventes para acelerar o 

medidas que podiam ser implementadas pelo Governo 
-

-

-

-

www.sociedade-aberta.org, s_aberta@yahoo.com.br 
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É 
muito fácil rejeitar liminarmente a proposta que tem sido repetida pelo 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para a formação de um tal governo 
de gestão.
Também é intrigante que depois de quatro eleições consecutivas, que 

sempre reivindicou lhe terem sido roubadas aos seus pés, surja ele agora, pela 
primeira vez, com este novo conceito. 
A primeira observação que se pode fazer é de que no meio de todas as consultas 
que tem estado a fazer desde que há mais de dois anos abandonou a capital do 
país, indo instalar-se na Gorongosa, Dhlakama tenha abraçado este conceito, 
mesmo não estando inteiramente informado sobre as suas implicações.
Com a Frelimo convencida de que ganhou as eleições, é difícil ver como é que 
este partido poderia aceitar uma tal proposta. Ao aceitá-lo, a Frelimo estaria a 
reconhecer que não venceu as eleições, e que, no lugar de sujeitar os eleitores 
a um novo escrutínio, e havendo um acordo entre as principais forças políticas 
no país, aceitava um mecanismo de transição (por tempo determinado) que 
conduzisse a uma estabilização política antes da realização de novas eleições. 
Ao que tudo indica, este não é o caso, e a Renamo só teria que recorrer ao uso 
da força militar que ainda possui para conseguir impor este tipo de arquitectura 
política no país. Em 1992, a Renamo estava em melhores condições militar-
mente para se impor e exigir um governo de transição de que fizesse parte, 
mas não o fez. Muito recentemente, no acordo de 5 de Setembro, também não 
optou por essa via. Não seria agora, depois de se ter comprometido perante os 
moçambicanos e a comunidade internacional, que iria conseguir tal feito. 
O próprio conceito de governo de gestão é contrário, na sua essência, ao que 
a Renamo propõe. O entendimento convencional que se tem de um governo 
de gestão é que este possui poderes extremamente limitados, e pressuporia a 
demissão em bloco do actual governo, passando-se a uma situação em que o 
novo executivo (de gestão) se ocupe apenas de assegurar o funcionamento mí-
nimo da administração pública, até à tomada de funções de um novo governo 
depois de eleições. Um governo de gestão não tem poderes nem para aprovar 
o orçamento, o que significaria, na prática, a inviabilização do próprio Estado.
Para evitar qualquer dúvida, a figura do governo de gestão nem sequer é coberta 
pela nossa Constituição, o que significa que a sua institucionalização se confi-
guraria num golpe constitucional.
Não é que Dhlakama seja um distraído para não perceber as implicações da 
proposta que tem estado a tentar fazer passar junto das massas que acorrem 
aos seus comícios. 
Mas no subtexto reside uma mensagem subtil do líder da Renamo, que muitas 
vezes pode passar despercebida numa análise superficial.
Dhlakama tenta levar-nos de volta para o período da descolonização, em 1975, 
quando os portugueses, enfraquecidos política e militarmente, livraram-se das 
suas responsabilidades coloniais e deixaram Moçambique nas mãos do único 
movimento armado que lhes podia fazer frente. 
Nas circunstâncias em que Moçambique se tornou independente, Portugal não 
fez aquilo que num modelo normal de descolonização deveria ter feito, que era 
a organização de eleições que permitissem aos moçambicanos escolher o seu 
próprio governo.
O Acordo Geral de Paz de 1992 e as primeiras eleições gerais de 1994 que dele 
resultaram teriam sido o momento oportuno para corrigir essa omissão. 
Mas um quarto de século depois da institucionalização do multipartidarismo 
em Moçambique, nunca existiu um ambiente que permitisse que o Estado se 
tornasse livre das garras do partido no poder. Nem os ensaios de descentrali-
zação conseguiram transformar Moçambique numa nação pluralista, no verda-
deiro sentido do termo.
É um grito de desespero quando Dhlakama fala de um governo de gestão. Nem 
as mordomias recentemente aprovadas para ele serão o suficiente para resolver 
este crónico problema. 
Sob todos os ângulos, um governo de gestão é impraticável. Nem sequer é 
um bom começo para a busca de uma solução duradoura. Terá que haver um 
governo legitimamente encarregue de gerir os assuntos do Estado, e uma opo-
sição forte e actuante, que também busca a sua legitimidade naquele segmento 
do eleitorado que a tenha escolhido para exercer o papel de vigilante e de fis-
calizador da acção do governo. E, claro, tudo como resultado de um processo 
eleitoral limpo, transparente como a água e que não dá espaço para o mínimo 
de questionamento.  
Mas será importante que os líderes políticos moçambicanos comecem a tomar 
consciência de que não se pode construir um Estado forte e próspero com a 
maioria do povo emasculada do processo de governação, e com as suas po-
tenciais oportunidades económicas e sociais condicionadas à pertença de um 
grupo minoritário.  

A impraticabilidade de 
um governo de gestão

Na primeira semana deste mês, Netanyahu 

pediu para pôr fim ao seu governo, três anos 

antes do seu fim oficial. As eleições antecipa-

das tornaram-se uma prática comum para o 

primeiro-ministro Netanyahu nos seus três mandatos, 

continuando assim a roubar a paz na Terra Santa.

A última sondagem realizada mostrou que dois ter-

ços dos israelitas não querem Netanyahu. No entanto, 

ainda de acordo com a mesma, o mais provável é que 

seja ele o próximo primeiro-ministro. Isto mostra que 

a sociedade israelita sofre de uma crise de liderança. 

Tudo devido a uma lavagem cerebral à qual esta so-

ciedade israelita foi exposta através da propaganda de 

direita que quer ameaçar o processo de paz que dura 

desde 1993. Em 1995, esta propaganda custou a vida 

ao ex-primeiro-ministro Rabin, pelas mãos de um ju-

deu extremista.

Desde os Acordos de Oslo, Israel provocou duas guer-

ras contra o Líbano, duas contra a Cisjordânia e qua-

tro contra Gaza. A palavra-código para estas guerras 

foi a alegada segurança. Mas, na verdade, todas estas 

guerras foram motivadas pelas eleições, beneficiando 

da obsessão israelita com a segurança. Shimon Peres, 

apesar de visionário, nunca tinha ganho nenhumas 

eleições. Enquanto Sharon, que foi demitido do seu 

cargo ministerial devido aos seus crimes de guerra em 

1982, foi eleito, mais tarde, tornando-se o primeiro-

-ministro mais popular em Israel, porque se distinguiu 

em tempos de guerra mais do que em tempos de paz.

Em 1988, os palestinianos fizeram uma concessão sem 

precedentes, quando reconheceram o direito de Israel 

de existir em 78% da sua terra histórica. Em 2002, to-

dos os países árabes e muçulmanos aprovaram uma ini-

ciativa, que apela à normalização de relações com Israel 

em troca da terra que este tomou pela força em 1967. 

Em resposta a todos estes gestos de boa vontade, Israel 

decidiu continuar com a ocupação militar do Estado da 

Palestina (Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e 

a Faixa de Gaza). Israel, assim como todo o mundo, 

sabe que esta ocupação contradiz a Carta das Nações 

Unidas. O desafio de Israel à legitimidade internacio-

nal, juntamente com a criação de novos factos para ju-

daizar Jerusalém – o terceiro lugar mais sagrado para 

todos os muçulmanos – e para limpar etnicamente os 

seus residentes palestinianos indígenas, está a tornar-se 

uma receita para o ódio, a raiva e o radicalismo (AL 

Qaeda e ISIS) na região e além da mesma.

Este facto foi recentemente reconhecido pelo secretá-

rio de Estado norte-americano John Kerry. Disse que 

um acordo de paz entre Israel e os palestinianos ajuda-

ria a campanha para derrotar os jihadistas da ISIS. Em 

2010 o ex-presidente dos EUA Bill Clinton também 

reconheceu o mesmo.

Em Novembro de 2012, a ONU votou favoravelmente 

para a actualização do estatuto da Palestina para o de 

Estado não-membro. Esta votação é, sem dúvida, uma 

vitória para a ONU e para a sua carta, mas mais im-

portante é uma vitória para as crianças da Terra Santa: 

judeus, cristãos e muçulmanos. Judicialmente, Israel 

deverá ser o primeiro Estado a reconhecer o Estado 

da Palestina porque a aceitação de Israel como Estado 

membro na ONU em 1949 foi condicionado pela cria-

ção do Estado da Palestina.

Israel é o único país que não tem fronteiras ou capital 

reconhecidos internacionalmente. Assim tornar-se-á 

um país normal apenas quando o Estado da Palestina 

for criado. O pleno reconhecimento do Estado da Pa-

lestina é uma obrigação para todos aqueles que acredi-

tam na solução de dois estados.

Na sua última visita a Israel, o Presidente Obama dis-

se a Netanyahu que a segurança de Israel é alcançável 

apenas através da paz. Neste contexto, espera-se que a 

UE, a verdadeira guardiã dos valores humanos, tome 

gestos corajosos e responsáveis, como o tomado pela 

Suécia.

O pleno reconhecimento do Estado da Palestina é a 

única ferramenta eficaz para forçar Israel a pôr fim aos 

ilegais 47 anos de ocupação militar e realizar a solução 

de dois estados.

Porque vinte anos de negociações em vão e de falta de 

acção por parte da comunidade internacional encoraja-

ram Israel a cometer crimes de guerra com impunida-

de, como se fosse um país acima da Lei Internacional.

*Embaixador da Palestina em Portugal

Israel deverá ser o primeiro 
a reconhecer a Palestina
Por Hikmat Ajjuri* 
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carlosserra_maputo@yahoo.com

http://www.oficinadesociologia.blogspot.com

Estamos em Dezembro e 

os dias em Maputo estão 

continuamente tristes.

Céu nublado a ameaçar 

chuva, temperatura a rondar os 

20 graus, mas nunca chove, não 

faz frio e nem calor. Acontece 

que eu adoro calor mas, mais do 

que isso, adoro a chuva de De-

zembro, as noites de trovoada e 

relâmpago, as bermas das estradas 

transformadas em rios pela água 

que corre em todas as direcções 

da avenida Eduardo Mondlane 

para baixo e para cima. 

Porque presumo que a Eduardo 

Mondlane ao longo de toda a 

sua extensão define o ponto mais 

alto da cidade de Maputo. Seja 

como for, na sexta-feira da sema-

na passada fui surpreendido por 

uma dessas noites que eu adoro. 

Surpreendido é uma maneira de 

dizer, na verdade eu tinha passa-

do a tarde toda a beber vinho às 

taças na catedral e quando a bor-

rasca começou, eu ainda estava ali 

dentro. Felizmente trazia o meu 

blusão de caqui bem forrado, mi-

nhas jeans, meu chapéu de coco 

e as minhas sapatilhas de piso 

adaptado.

O bem que a chuva me faz   
Tudo começou de repente, por volta 

das 19:35 horas. Caiu uma chuva in-

tensa, mas não violenta, com relâmpa-

gos e trovoadas. Aconcheguei os meus 

pés, puxei o zipe do blusão até ao pes-

coço, levantei a gola e pus-me pronto 

a sair. O dono da tasca disse-me: se-

nhor Fernando não saia, o tempo lá 

fora está muito mau, ainda lhe cai um 

raio, se quiser até pode dormir aqui, 

tenho um quarto e até lhe posso ar-

ranjar uma amiga para lhe fazer com-

panhia. Eu disse: não obrigado. Tirei 

o telemóvel do bolso do blusão e os 

óculos de vista, pus nas calças, enfiei 

bem o chapéu na cabeça e enfrentei 

a rua. 

Chovia intensamente, mas não com 

violência, o céu ardia em relâmpago e 

a terra tremia sobre o efeito da tro-

voada. Atravessei a Amílcar Cabral, 

dobrei pela Maguiguana, desci até 

à Vladimir Lenine com as mãos no 

blusão e experimentava uma sensação 

de plenitude e felicidade. Na verdade 

a cidade era minha. 

O céu ardia de relâmpagos, a terra 

tremia de trovões e nas ruas não havia 

nem carros, nem cães, nem meninos 

de rua, nem prostitutas, nem gram-

peadores à procura de telemóveis. 

Sentia-me só e dono de tudo. Desci 

pela Emília Daússe, dobrei pela 

Olof Palme e, na esquina da Olof 
Palme com Agostinho Neto, parei 
para mijar num gesto habitual na 
minha acácia. 
Cheguei a casa na Karl Marx, bati 
à porta e quando me abriram, fui 
recebido por um hallôo quente do 
ambiente familiar. Toda a gente 
estava na sala a assistir a teleno-
vela, eu estava encharcado embora 
muito confortável. Fui a casa de 
banho, tirei toda a roupa, tomei 
um banho quente e rápido. Fui 
para o quarto usar o meu fato de 
treino e chinelos, peguei na minha 
roupa molhada e fui pendurar no 
estendal. 
Espreitei pela porta da sala e dis-
se: boa noite gente. Ela respondeu: 
olá Fernando! Os miúdos respon-
deram: olá papá. A minha neta 
respondeu com um riso muito 
grande: boa noite vovô Finando. 
Fui para o quarto, liguei o rádio e 
peguei num livro que me está a ser 
muito difícil de digerir. É um livro 
de um escritor indiano chamado 
Indra Sinha cujo título é: Eu, ani-

mal. A chuva estava a abrandar e 

o rádio devolvia-me os acordes da 

música de Simon and Garfunkel: 

bridge over troubled water.   
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A 
economia do petróleo já mu-

dou. Alguns negócios irão à 

falência, mas o mercado será 

mais saudável.

A Carta oficial da Organização dos 

Países Produtores e Exportadores de 

Petróleo (OPEP) diz que o principal 

objectivo da organização é “a estabi-

lização do preço do petróleo no mer-

cado mundial”. Parece que não tem 

estado a fazer um bom trabalho. Em 

Junho, o preço do barril de petróleo, 

na altura a quase 115 dólares, come-

çou a baixar; situa-se agora a aproxi-

madamente 70 dólares.

Esta queda de quase 40% é em parte 

graças à desaceleração da economia 

mundial, o que significa menos con-

sumo de combustíveis do que aquilo 

que os mercados haviam antecipado, 

e parcialmente à própria OPEP, que 

está a produzir mais do que os mer-

cados esperavam. Mas os principais 

culpados são os barões do petróleo 

em Dakota Norte e Texas, nos Esta-

dos Unidos. Nos últimos quatro anos, 

quando o preço do barril situava-se 

a cerca de 110 dólares, eles inicia-

ram operações de extracção a partir 

de formações de xisto antes consi-

deradas inviáveis. Eles já perfuraram 

talvez uns 20 mil poços novos desde 

2010, mais do que 10 vezes a quota 

da Arábia Saudita.

Isso aumentou em um terço a produ-

ção de petróleo dos Estados Unidos, 

para perto de 9 milhões de barris por 

dia (b/d). Esta cifra representa apenas 

menos 1 milhão da produção da Ará-

bia Saudita. A concorrência entre os 

homens do xisto e os sheiks alterou o 

equilíbrio, colocando o mundo numa 

situação de excesso de produção de 

petróleo. 

Injecção de combustível
Petróleo mais barato deverá funcio-

nar como uma injecção de adrenali-

na para o crescimento global. Uma 

redução de 40 dólares transfere cerca 

de 1,3 triliões de dólares dos produ-

tores para os consumidores. O típico 

motorista americano, que gastou 3 

mil dólares nas bombas de combus-

tível em 2013, poderá reduzir essa 

despesa em 800 dólares por ano — 

o equivalente a um aumento salarial 

de 2%. Países grandes importadores 

tais como a zona do Euro, a Índia, 

o Japão e a Turquia estão especial-

mente a beneficiar de uma grande 

inesperada poupança. Dado que o 

dinheiro resultante desta poupan-

ça poderá muito provavelmente ser 

gasto em despesas correntes, em vez 

de ser depositado num fundo sobe-

rano, o Produto Interno Bruto (PIB) 

global deverá aumentar exponencial-

mente. A queda do preço do petróleo 

poderá reduzir ainda mais a já baixa 

inflação e, como tal, poderá encorajar 

os bancos centrais a adoptar políticas 

monetárias mais flexíveis. A Reser-

va Federal (dos Estados Unidos) irá 

travar por mais tempo os seus planos 

de aumentar as taxas de juro; o Banco 

Central Europeu irá actuar de forma 

mais robusta para afastar a deflação 

através da compra de obrigações so-

beranas.

Haverá, evidentemente, quem sairá 

a perder. Países produtores de petró-

leo cujos orçamentos dependem de 

preços altos estarão particularmente 

em apuros. O Rublo registou uma 

acentuada queda na semana passada, 

à medida que a situação da Rússia se 

vai deteriorando cada vez mais. 

A Nigéria foi obrigada a aumentar as 

taxas de juro e desvalorizar a Naira. 

A Venezuela parece cada vez mais 

próxima de não cumprir com os pra-

zos de pagamento da sua dívida. O 

espectro da falha em cumprir com 

obrigações e a velocidade e escala da 

queda do preço do petróleo deixou os 

mercados financeiros debaixo de um 

ataque de nervos. Mas o efeito eco-

nómico de um petróleo mais barato 

no geral é claramente positivo.

Até que ponto será ainda mais positi-

vo dependerá de por quanto tempo o 

preço do crude se manterá baixo. Isso 

é assunto de uma contínua disputa 

entre a OPPEP e os perfuradores 

de xisto. Vários membros do cartel 

querem que a OPPEP reduza a pro-

dução, na esperança de voltarem a 

aumentar o preço. Mas a Arábia Sau-

dita, em particular, parece estar ciente 

da experiência dos anos 70, quando 

um grande salto no preço obrigou a 

que se fizessem grandes investimen-

tos em novos poços, conduzindo a 

uma década de abundância. Em vez 

disso, os sauditas parecem estar a 

mobilizar uma tática diferente: dei-

xar o preço baixar e colocar os pro-

dutores de alto custo fora do negócio. 

Isso poderá cedo reduzir a oferta, 

obrigando a uma subida do preço.

Há sinais de que tais movimenta-

ções estejam já a decorrer. O índice 

bolsista de firmas especializadas na 

extracção do petróleo de xisto tem 

estado a baixar. Muitas delas estão 

altamente endividadas. Mesmo antes 

do início da queda do preço do petró-

leo, a maioria estava já a investir em 

novos poços do que aquilo que esta-

va a conseguir produzir a partir dos 

seus poços já existentes. Com as suas 

receitas agora a baixarem muito rapi-

damente, elas irão em breve sentir-se 

cada vez mais apertadas. Uma suces-

são de falências torna-se então muito 

provável. Isso, por sua vez, irá pôr em 

causa a reputação do petróleo de xisto 

no seio dos investidores. Mesmo os 

sobreviventes poderão encontrar os 

mercados fechados por algum tem-

po, obrigando-os a controlar os seus 

custos de modo a que estejam em 

sintonia com as receitas provenientes 

da venda do petróleo. Uma vez que os 

poços do petróleo de xisto são de um 

curto ciclo de vida (a produção pode 
baixar em 60-70% no primeiro ano), 
qualquer redução no investimen-
to poderá rapidamente traduzir-se 
numa baixa produção.
Este abalo será a doer. Mas a longo 
prazo, o futuro da indústria de xisto 
parece estar assegurado. O processo 
desta indústria, em que uma mistura 
de água, areia e químicos é injectada 
para as formações de xisto para ex-
trair petróleo, é uma tecnologia rela-
tivamente jovem, e continua ainda a 
produzir importantes ganhos em ter-
mos de eficiência. A IHS, uma firma 
de pesquisa, indica que o custo de um 
projecto típico baixou de 70 dólares 
por barril produzido para 57 dólares 
durante o último ano, à medida que 
os homens do petróleo vão tirando 
lições sobre como perfurar poços e 
extrair deles petróleo com a maior 
rapidez possível.
As empresas que conseguirem nave-
gar na actual tempestade terão muito 
mais massas de xisto por explorar. A 
perfuração está apenas no começo (e 
agora poderá ser reduzida) na forma-
ção de Niobrara em Colorado, por 
exemplo, e no Visgo de Mississipi, 
ao longo da fronteira entre os esta-
dos norte-americanos de Oklahoma 
e de Kansas. E não é que o petróleo 
de xisto tenha que ser um fenómeno 
unicamente americano: existe uma 
geologia idêntica em todo o mundo, 
da China até à República Checa. 
Embora nenhum outro país tenha a 
mesma combinação de investidores 
entusiasmados, especialistas com ex-
periência e burocratas flexíveis, os be-
nefícios à mão poderão eventualmen-
te induzir à exploração do petróleo de 
xisto em outros cantos do mundo.
O mais importante de tudo é que os 

investimentos no petróleo de xisto 
vêm convenientemente em peque-
nos incrementos. Os grandes e con-
vencionais campos de petróleo que 
ainda não foram tocados tendem a 
estar localizados em zonas inacessí-
veis, muito abaixo da profundidade 
dos oceanos, em cima no Ártico, ou 
em ambos. A petrolífera americana 
Exxon Mobil e a sua congénere russa 
Rosneft gastaram recentemente dois 
meses e 700 milhões de dólares na 
perfuração de um único poço no Mar 
de Kara, norte da Sibéria.
Embora tenham encontrado petró-
leo, a sua exploração comercial leva-
rá anos e custará biliões de dólares. 
Em contraste, um poço de petróleo 
de xisto pode ser perfurado em tão 
pouco tempo como uma semana, ao 
custo de 1,5 milhões de dólares. As 
firmas do xisto sabem onde é que se 
encontram os depósitos de xisto e é 
muito fácil alugar novas plataformas; 
a única questão é: quantos poços de-
vem ser perfurados. Todo o negócio 
torna-se um pouco mais como pro-
duzir bebidas: sempre que o mundo 
se sente sedento, optimiza-se a fábri-
ca de enchimento.   

Sheikh out
Portanto, a economia do petróleo 
está a mudar. O mercado continu-
ará a ser sujeito aos choques políti-
cos: a Guerra no Médio Oriente ou 
a esperada implosão da cleptocracia 
de Vladimir Putin poderão causar o 
aumento dos preços. Mas, na ausên-
cia de tais acontecimentos, o preço 
do petróleo será menos vulnerável a 
choques ou à manipulação. Mesmo 
se o excedente de 3 milhões de barris 
por dia que os Estados Unidos pro-
duzem actualmente é uma pequena 
fracção dos 90 milhões que o mun-
do consome, a quota americana é um 

verdadeiro rival da Arábia Saudita 

como o produtor marginal do mun-

do. Isso deverá reduzir a volatilidade 

não só do petróleo mas também da 

economia mundial. O petróleo e a 

finança já provaram ser as duas úni-

cas indústrias capazes de conduzir o 

mundo à recessão. Pelo menos uma 

duas deverá no futuro ser um pouco 

mais estável. 

(The Economist)

A nova economia do petróleo: xheiks vs xisto

T ornamo-nos adultos for-

matados em múltiplos 

deuses e espíritos inter-

nos, protectores poucos, 

vingativos muitos. Aprendemos 

a ter dois tipos de polícias: aque-

les que, físicos, estão fora de nós 

e aqueles que, simbólicos, estão 

dentro de nós. Na maior parte 

das vezes, estes dispensam aque-

les, seus  “chambocos”  imateriais 

são eficientes. Somos o produto 

de tradições conformadoras que 

nos habitam sem que, na maior 

parte das vezes, saibamos da sua 

existência. A regra que nos atra-

vessa em permanência é esta: 

obedece. Seus lictores são múl-

tiplos. Desobedecer, ir contra a 

maré do conformismo, das regras 

oficiais, aprender a pensar de for-

ma independente, opôr-se aos 

pasteurizadores do pensamento 

acomodante, nada disso é fácil. 

Os seres humanos não nascem 

livres, mas podem sê-lo. A liber-

dade não é um dado natural, mas 

social. Ter consciência disso é um 

primeiro indicador de liberdade. 

Um primeiro indicador 
de liberdade
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Se mais alguma coisa 

fosse necessária para 

nos convencer da 

fraude eleitoral a que 

assistimos este ano, o folhetim 

do desaparecimento dos edi-

tais chegaria para tirar todas 

as dúvidas.

As informações dos vários (ir)

responsáveis são contraditó-

rias. O presidente da CNE 

diz que estão no STAE. O 

director do STAE diz que es-

tão na CNE e o porta-voz da 

CNE diz que estão no Conse-

lho Constitucional. Todos eles 

à espera que o fiel curto cir-

cuito os venha salvar com um 

incêndio que faça desaparecer 

as provas da bandalheira.

Segundo a Lei Eleitoral, os 

editais devem estar guardados 

na CNE e estar disponíveis 

para consultas pelos principais 

interessados, nomeadamente 

os partidos concorrentes e os 

grupos de cidadãos proponen-

tes.

É, portanto, o sheik Abdul 

Carimo que tem que apre-

sentar esses editais. Caso não 

o faça deverá ser enviado para 

a cadeia onde a Lei lhe reser-

va uma estadia de seis meses, 

além de multa.

E esperemos para ver e ouvir 

aqueles que, quando isso lhes 

convém, afirmam que as leis 

têm que ser cumpridas estri-

tamente.

Mas para que é que os editais 

são agora precisos?

São precisos porque os resul-

tados eleitorais que a CNE 

anunciou parecem ter sido 

“cozinhados” pelo STAE não 

tendo nunca os vogais da 

CNE tido acesso a esse ma-

terial. Aos vogais da CNE os 

resultados foram apresentados 

num computador e foram es-

ses resultados que foram pu-

blicados. Sem nenhuma pos-

sibilidade de verificarem se 

eram correctos ou não.

Ora, parece óbvio que se os 

tais (ir)responsáveis se arris-

cam a ir dar com os ossos na 

cadeia por esconderem os edi-

tais é porque os editais pro-

vam cabalmente a extensão da 

fraude.

Cabe-nos a nós, os que andá-

mos meses a ouvir dizer que o 

nosso voto contava, fazer toda 

a pressão para que os editais 

apareçam rapidamente, antes 

de o Conselho Constitucio-

nal dar a carimbadela final no 

processo das eleições.

E, para isso, já falta muito 

pouco.

Os editais
A 

deturpação dos resultados das “técnicas reforça-

das de interrogatório” é uma das alegações mais 

danosas da investigação do Senado acerca das 

práticas da CIA aprovadas pela administração 

de George W. Bush.

A tortura de suspeitos de terrorismo, designadamente 

asfixia e privação de sono, terá sido corrente e ineficaz 

após o 11 de Setembro, sobretudo até 2006, segundo o 

sumário executivo da Comissão de Supervisão dos Ser-

viços de Informação.

A divulgação parcial dos resultados do inquérito realiza-

do entre 2009 e 2013 vem na sequência da admissão, em 

Abril de 2009, pelo Departamento da Justiça de técnicas 

de tortura aplicadas pela CIA no quadro do programa 

de “entregas extraordinárias” a países terceiros (da Síria à 

Roménia) para prisão e interrogatório de suspeitos.

Mentira e manipulação
Bush reiterou este domingo que os agentes da CIA ac-

tuaram como “patriotas”, mas a Comissão, presidida pela 

democrata Dianne Feinstein, considera que a agência 

manipulou e omitiu dados ao presidente e ao Congresso 

para criar a falsa ideia de que os “métodos duros”, in-

cluindo simulação de execuções nunca autorizadas pela 

Casa Branca, conduziam a resultados efectivos.

As teses defendidas por Alberto Gonzales (procurador-

-geral entre 2005 e 2007) de que “prisioneiros não com-

batentes” estrangeiros poderiam ser submetidos, fora dos 

Estados Unidos, a técnicas de interrogatório não letais 

proibidas pelas legislações norte-americana e interna-

cional caíram no descrédito e foram renegadas por Oba-

ma na sua campanha eleitoral em 2008. 

Obama declarou, em Agosto deste ano, que os Estados 

Unidos teriam “torturado alguns tipos”, pondo em causa 

valores democráticos fundamentais, marcando posição 

na polémica sobre a actuação da CIA, apesar de a sua 

administração prosseguir uma política de assassinatos de 

suspeitos e terroristas confessos no estrangeiro de dúbia 

legalidade.

Entre as críticas às descrições e as conclusões dos sena-

dores, é de temer que seja relegada para segundo plano a 

alegação de manipulação política por parte da CIA que 

envolveria três directores: George Tenet, Porter Goss e 

Michael Hayden.

Guantánamo 
O relatório poderá levar advogados de detidos por terro-

rismo em julgamento por comissões militares a alegarem 

a nulidade de declarações proferidas pelos seus clientes 

sob coerção, ainda que o estatuto dos 136 detidos em 

Guantánamo continue em aberto.

São 70 os presos que, segundo o “The New York Times”, 

não podem ser libertados por acusação em curso ou con-

denação em tribunais militares (uma dezena) ou devido 

à classificação de “alto risco”, caso de Hambali, líder da 

“Jemaah Islamiyah” indonésia, ou de Khalid Sheikh Mo-

hamed, um dos organizadores do 11 de Setembro.

Incapaz de levar o Congresso e os governos estaduais a 

aceitarem um compromisso para julgamento e detenção 

de suspeitos detidos em Guantánamo, Obama terminará 

o seu mandato sem honrar a promessa feita de encerrar 

a prisão no primeiro ano na Casa Branca.

Politicamente inviável é a proposta aventada por An-

thony Romero da “American Civil Liberties Union” 

para Obama, seguindo exemplos de Abraham Lincoln, 

Andrew Johnson, Gerald Ford, James Carter, optar por 

um perdão presidencial de responsáveis pela autorização 

e prática de tortura de modo a confirmar a efectiva ocor-

rência de crimes. 

 

Na impossibilidade de aceder a dados confidenciais a 

discussão acerca da eficácia de informação conseguida 

sob tortura em alternativa a outras formas de obtenção 

de dados, como elementos para actuação preventiva ou 

punitiva, irá perder-se em declarações de princípio.

Ao arrepio da investigação histórica que constata, em 

regra, a nula ou limitada utilidade prática da violência 

física e psicológica para colher informação para acções 

antiterroristas sistemáticas, as polémicas dos próximos 

tempo pouco irão adiantar.

O valor de propaganda antiamericana do relatório será 

naturalmente potencializado por todos os adversários e 

inimigos de Washington, perturbará aliados e parceiros 

convictos ou pragmáticos, podendo admitir-se como 

provável que alegações de retaliação terrorista venham a 

obscurecer ainda mais as implicações políticas de fundo.

 
Questões de fundo       
Erros de análise política estratégica por parte do execu-

tivo, descoordenação entre serviços de informação civis 

e militares, ausência de agentes próprios no terreno, ca-

rência de analistas independentes, relutância de direc-

ções em apresentar cenários alheios às propensões da 

Casa Branca, além da recusa em acatar a supervisão do 

Congresso e da Justiça, voltam a sobressair como males 

maiores.

É a terceira vez, após os inquéritos oficiais sobre o 11 de 

Setembro e o programa clandestino de armas de des-

truição maciça de Saddam Hussein, que se acumulam 

provas, indícios, testemunhos e análises fundamentadas 

sobre disfunções estruturais dos serviços de informação 

e operações clandestinas dos Estados Unidos.

Um Congresso controlado por republicanos, um presi-

dente em quebra de prestígio no final de mandato e uma 

opinião pública ainda maioritariamente indiferente aos 

radicalismos que se anunciam nas primárias para as pró-

ximas presidenciais contribuem para um clima político 

pouco propenso a mudanças de fundo.

Jornalista

A tortura e a política

Enquanto esperamos que 

o Conselho Constitu-

cional (CC) homologue 

os resultados das eleições 

de 15 de Outubro/2014, vamos 

acompanhando ao paulatino 

extremar de posições entre as 

partes envolvidas. O CC man-

terá, na sua essência, o que foi 

proclamado pelos órgãos elei-

torais. Como ficarão os tão exi-

gidos editais?

A rejeição do recurso interpos-

to pela Renamo já era esperada. 

Esta, em seu entender, olha para 

o contrariar das “aspirações do 

povo” como uma prática recor-

rente do CC. Pretendia a anu-

lação das eleições tendo como 

fundamento a fraude generali-

zada. Para a suposta crise que se de-

senha, ainda segundo a Renamo, a 

solução seria o propalado Governo 

de gestão ou uma governação sua 

nos locais em que venceu. Pelo me-

nos na Zambézia a população des-

cartou tal governo, defendendo que 

a Renamo e o seu presidente, como 

vencedores, é que devem governar. 

A Frelimo, por seu turno, já rejeitou 

tal tipo de Governo configurando-

-o, na voz do seu presidente, como 

uma anarquia. Quem perdeu, aliás, 

“aquele que não ganhou”, por estar 

desgostoso, quer formar um “Go-

verno de unidade nacional”. Assim, 

os “não ganhadores”, a Renamo e 

o MDM, os três agem de má-fé. 

Será?

Nisto tudo, uma das questões pos-

síveis de ser colocada, é relativa às 

reais “aspirações do povo”. Como 

provar hoje, com editais, essas as-

pirações? Onde foi enterrada a tec-

nologia que confiávamos que todos 

eles usassem? Provavelmente, num 

jogo limpo e sem recurso ao arti-

fício da fraude preparada e organi-

zada por este ou aquele, Dhlakama 

e Renamo teriam perdido as elei-

ções a favor de Nyusi e seu partido. 

Nesse jogo limpo cairia a tese, que 

alguns advogam, de que a Frelimo 

não está preparada para abandonar 

o poder. Então, o problema não se 

colocaria em ela “estar preparada” 

ou não, mas sim no seguinte: esta-

ria o eleitorado preparado para não 

ser governado pela Frelimo? A res-

posta, sem anarquia alguma, meus 

caros, está nos editais. 

Provavelmente Dhlakama e seu 

partido, beneficiado por esse jogo 

limpo, saíssem vencedores. Os “não 

vencedores” felicitariam desporti-

vamente os vencedores e iniciaría-

mos uma era de confiança política 

entre os concorrentes e o eleitorado. 

O processo foi “dumbanenguizado” 

e o resultado, hoje, só vale por ser 

confuso. O grande trunfo, para que 

se possa fazer uma leitura honesta 

do jogo, está mesmo na apresenta-

ção dos editais. Faz sentido que os 

mesmos sejam exibidos, para dar 

alguma credibilidade ao vencedor, 

aliás, ao próprio processo, ainda que 

se saiba como o filme vai terminar 

(sem um “The End”).

Cá entre nós: pode ser que os edi-
tais confirmem, sem sombra de 
dúvidas, os resultados já avança-
dos pelos órgãos eleitorais. Os “não 
vencedores”, e todos outros, terão 
que continuar com a “luta política” 
para melhorar a máquina eleitoral 
civilizando-a até onde a inteli-
gência permitir. Pode ser que já 
não existam provas concretas para 
exibir. Não havendo editais para 
provar a vitória alguém terá que 
provar a “não vitória”. O eleito-
rado continua quieto à espera do 
desfecho entre os envolvidos como 
se não fosse o maior interessado. A 
política é mesmo para os políticos, 
o eleitorado que aguarde pensando 
na festa dos editais, aliás, nas fes-
tas que se aproximam.

Editais ṕ ra quê?

Por João Carlos Barradas 
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Muitas expectativas ro-
deiam a realização, 
este sábado em Mapu-
to, da assembleia-geral 

da Federação Moçambicana de 

Ténis (FMT), a qual, para além 

de fazer apreciação e aprovação 

do relatório e contas dos últimos 

quatro anos, irá proceder a eleição  

do novo presidente daquele orga-

nismo.

Dados disponíveis indicam que 

até ao fecho desta edição apenas 

havia um único candidato que 

formalizou a documentação para 

concorrer ao cargo, precisamente, 

o actual presidente Valige Tauabo. 

Mas apurámos ainda de fontes da 

FMT que as pessoas que se qui-

serem candidatar poderão o fazer 

até 48 horas antes da realização 

do evento, daí que nos bastidores 

se aventam muitas surpresas. No 

entanto, até ao fecho desta edição, 

apenas Valige Tauabo havia for-

malizado a sua candidatura.

Tauabo, que está ligado ao ténis 

desde 1997, onde num período de 

quatro anos foi vice-presidente da 

federação, no mandato de Arão 

Nhancale, de 2010 a esta parte é 

dirigente máximo daquele orga-

nismo.

Jurista de profissão, gestor de em-

presas e presidente da mesa de 

assembleia-geral da AVITUM, 

Tauabo é, também, secretário-

-geral da zona Cinco, sendo que 

para além do ténis foi jogador do 

Estrela Vermelha de Pemba.

O seu manifesto assenta em três 

pressupostos, a saber: a relação 

simbiótica entre a federação e a 

instituição família; a relação entre 

a federação e a imprensa e, final-

mente, a relação entre a federação 

e empresas, sendo que no retro-

mencionado documento estão pa-

tentes as formas e estratégias que 

devem ser usadas para a viabiliza-

ção desses objectivos.

O candidato à sua própria suces-

são é um homem feliz tendo em 

conta que foi no seu mandato que 

Moçambique participou, pela pri-

meira vez, na Taça Davis, a maior 

e mais importante competição 

mundial de ténis. Eis os excertos 

da conversa.

Que avaliação faz do nível do nos-

“Queremos continuar a desenvolver o ténis”

so ténis?

O nosso ténis tem um outro cunho: 

um cunho positivo. Os atletas têm 

outro tipo de ambição: há grande 

entrega dos treinadores, atletas e 

dirigentes e pais ou encarregados 

de educação. Houve mudança de 

atitude e o espírito que está ser 

trazido é que faz com que o ténis 

ganhe outra dinâmica, ganhe outra 

abordagem. Isso faz com que to-

das as partes trabalhem em prol de 

um único objectivo, de uma única 

causa.

Referiu-se à mudança de atitude, 

quer dizer que antes havia resis-

tência da parte dos intervenien-

tes?

Bem, aquando da sua eleição em 

2010, esta direcção tinha como 

lema: por um ténis desenvolvido  e 

abrangente e nós tudo fizemos no 

sentido de justificar isso. A única 

forma era apostar naquilo que an-

tes não era possível: participarmos 

na taça Davis; era também trazer 

abrangência.

Quais as dificuldades que a FMT 

enfrenta?

Não há nenhum evento ou nenhu-

ma organização que tenha sucesso 

e por detrás dela não tenha dificul-

dades. A dificuldade que encon-

tramos era tentar estar no mercado 

sabendo que havia uma imagem 

negativa sobre a modalidade, por-

que tinham passado por dois anos 

sem grande expressão, mas as coi-

sas aconteciam e quando o Dr. 

Arão Nhacale passou para o mu-

nicípio a modalidade enfraqueceu. 

Eu era vice-presidente e, embora 

tivesse cumprido com todo o pla-

no, houve um momento em que as 

quotizações tinham parado e isso 

influenciou negativamente a nossa 

imagem junto da FIT. Acumulou 

dívidas e tínhamos a consciência 

de que a modalidade estava aquém 

das expectativas. Vimos que era 

necessário superar as dificuldades. 

Os que apoiavam a modalidade 

não tinham crença, houve pessoas  

que diziam que mesmo a nossa di-

recção não iria funcionar. Tivemos 

que trazer a modalidade no terre-

no, outro constrangimento era o 

relacionamento entre a federação 

e os gestores do Courts do Jardim 

Tunduru. Superado isso, entrámos 

nas nossas águas porque encon-

trámos uma direcção no Clube de 

Ténis  capaz  de ouvir e saber o que 

é federação e o que é um clube. 

Fale-nos da participação de Mo-

çambique na Taça Davis?

-Em tão pouco tempo o  ténis  deu 

um salto, foi acolhido ao nível da 

instituição mãe pela Federação 

Internacional de Ténis, FIT e pela 

Confederação Africana de Ténis, 

CAT. A explicação que podemos 

dar é a de que nada vem ao acaso 

e neste caso foi o resultado do tra-

balho feito pelo nosso país, a partir 

dos Jogos Africanos que acolhe-

mos pela primeira vez. A partir 

daí todos os dirigentes ganharam 

espaço para se exporem além-

-fronteiras e o ténis não ficou atrás. 

Foi se afirmando, é certo que tem 

trazido poucos resultados de des-

taque, mas mesmo assim faz parte 

dos melhores da região e da África. 

Foi isso tudo que fez com que par-

ticipássemos na taça Davis.”

Deseja recandidatar-se? 

-A direcção cessante deliberou, 

numa reunião ordinária, em re-

candidatar-se. Então, automatica-

mente, o presidente vai recandida-

tar-se. A nossa recandidatura foi 

na base de termos visto que há um 

trabalho que começou e termos 

cumprido na íntegra a estratégia 

traçada. E se foi cumprida, há que 

pôr a máquina a andar. No primei-

ro mandato, a nossa direcção tinha 

que colocar o ténis feminino no 

topo e, naturalmente, sem pormos 

em causa o ténis masculino. Mas, 

os indicadores trazem a imagem 

de que conseguimos. Em segundo 

lugar, era necessário essa direcção 

trazer o ténis onde há melhores in-

fra-estruturas, neste caso Maputo. 

Era preciso trazermos as imagens 

consolidadas e fazermos crer que 

todos os participantes tivessem 

confiança e os atletas, a ambição 

de jogar, os dirigentes a ambição 

de dirigir e os pais e patrocinado-

res a crença de que tinham uma 

modalidade por se entregar. Es-

tamos também nas províncias e 

apostamos muito em Maputo por-

que é lá onde há infra-estruturas. 

O ténis tem que estar isolado por 

si, ter courts único e ter um padrão  

necessário. A federação não tem 

condições para construir courts. 

O outro ponto era consolidarmos 

a imagem junto da CAT para 

podermos merecer credibilidade. 

Para o segundo mandato vamos 

potenciar as províncias e pedir ao 

governo, em parceria com o sector 

privado, para termos dois courts.

Nampula já tem dois de calibre 

internacional, os outros já foram 

criados, Pemba já tem dois cons-

truídos pelo governo, Tete através 

da HCB está lá. Queremos que 

existam courts em todas as capitais 

provinciais. 

Então, candidata-se para imple-

mentar o que faltou?

-Somos dirigentes e estamos a li-

derar instituições sem fins lucrati-

vos e, em algum momento, é-nos 

exigido uma entrega total e nou-

tros momentos temos preterido si-

tuações de carácter familiar, dando 

prioridade ao que nos propusemos. 

Então, queremos implementar o 

que não foi implementado no pri-

meiro mandato.

Quais foram as vossas realizações 

durante os quatro anos?

-Participámos, em 2010, no cam-

peonato africano de seniores, na  

Líbia e num curso de treinadores 

na África do Sul; em 2011 par-

ticipámos no circuito da África 

Austral, no Zimbabwe, realizamos 

um curso de arbitragem de nível 

1 e 2, para além de vários eventos 

como o circuito da África Austral, 

o torneio de mestres, o campeona-

to nacional, os estágios de atletas 

fora do país; em 2012 participá-

mos no circuito da África Austral, 

no Zimbabwe, no Open da Ma-

tola, no campeonato africano, no 

Egipto, no Open de Joanesburgo, 

nos jogos da CPLP, em Mafra, 

nos campeonatos nacionais, entre 

outros certames; em 2013 par-

ticipámos no circuito da África 

Austral na Namíbia, no Open da 

Matola, no africano de Gabero-

ne, no mini-torneio de juniores, 

em Mpumalanga; num evento 

da FIT em Paris e num outro da 

CAT, no Botwsana. Finalmente, 

em 2014, participámos no circuito 

da África Austral na Namíbia, no 

Open de Moçambique, no Open 

do Botwsana, nos Jogos da CPLP 

em Angola, na reunião da FIT, em 

Dubai, na Taça Davis, no Egipto, 

no Open de Luanda , entre outros 

eventos.

Valige Tauabo, o candidato à sua própria sucessão
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Por Luís Carlos Patraquim

Digo, Robert, és uma banana doce. Adoro-te!
J’Ádore?!

Não, Robert. O J’Adore está no quarto dos perfumes. Não te lembras 

da última encomenda? Duas malas Louis Vuiton?... Fiquei muito 

triste, Robert… não me deixaste ir a Paris…

Qual Paris, honey? Tito Paris ou Páris, o do julgamento?

Tu é que falas português, meu amorinho…

Amorzinho, Grace. Little love, em tradução literal…

Amas-me assim tão pouco, Bob?

Mon bijou, I’m ninety four!...

Enganaste-te! 

Desculpa, Grace…

Confundiste com a canção dos Beatles, when I’m sixty four? Foi isso, meu 

amorinho?

Amorzinho, Grace!  

Falaste em julgamento… Olha que a Joyce está a pedir um…

A Joyce? Eu estava a pensar na Helena.

Qual Helena?!

A de Tróia, Grace!

Estás a mentir-me, Bob!

Não me excites com os teus ciúmes, Grace. Amanhã não me posso levantar 

tarde.

Mais vale tarde do que nunca… 

O que é que queres dizer com isso?

Nada, Robert. Quem é essa Helena, responde-me!

A de Tróia, Grace! Fiz-te doutora para quê?

É da tua idade?

Quem? A Joyce?

A Helena, Bob, don’t be silly!

Antes fosse, Grace, antes fosse…

Olha que não conheço nem cidade nem vila no Zimbabwe com o nome de 

Tróia. Onde é que viste essa Helena? Nas tuas viagens? Diz-me, Robert! 

Grace!... Nunca te esqueças: I’m the President!

E eu sou a Primeira Dama e presidente das mulheres.

A quem o deves, a quem o deves?... Dá-me um beijinho, Grace.

Um beijinho, Bob.

Dá-me outro.

Só se me trouxeres a cabeça do general.

Salomé! Oh, my God!

Robert!

Diz, Grace.

Quem é essa Salomé?

É uma estória antiga, Grace. Colonial. 

Fizeste amor com ela, Bob?

És um bijou, Grace. Fico muito orgulhoso por me chamares Herodes.

Ficas? 

Estás a fazer-me perder a cabeça, Grace.

Perde, Bob, perde! Só falas das outras…

Quais outras?

Essas todas… Salomé, Helena… Esqueceste-te da Isabel, Bob…

Elisabeth Bishop?

Afinal há mais essa?!... Robert!...

Diz. Grace.

A Isabel, a de Londres… O apelido é Bishop?

Não me faças rir. So lovely as a young queen… Custou-me mas não tinha 

outra hipótese. 

O que é que estás a dizer?!

Grace, como combatente bastou-me derrotar o império britânico. 

Bob…

Diz, Grace.

Já é tarde. Apagas a luz.

Doem-me os joanetes.

Tá bem, Bob, eu apago.

Grace, não deixes tudo às escuras…

Dorme, meu amorinho…

Amorzinho, Grace.

Onde é que aprendeste português?

Não comeces!

Um dia hei de saber!... Bob…

Diz, Grace.

Dorme, amorinho… Dorme…

Diz, Grace!O 
Centro Cultural Franco-Moçam-
bicano acolhe, no dia 13 de De-
zembro, a 3ª Edição do Projecto 
Incluarte que este ano acontece sob 

o lema “Realidades e Sonhos”. Com o evento 
pretende-se cruzar as disciplinas artísticas, 
desenvolver os talentos, promover a diver-
sidade e a inclusão da pessoa com deficiên-
cia. “Queremos que vocês sonhem e que nós 
possamos viver a realidade desta experiência, 
pois sonhamos para que fosse real este en-
contro de realidades e sonhos! Sonhos e rea-
lidades são experiências que acontecem, não 
precisam de grandes adjectivos, apenas pre-
cisam acontecer. Vivam a experiência deste 
encontro”, assim começa o texto de Panaibra 
Canda, director artístico do Incluarte.  

Este ano, a iniciativa foi dada no contexto da 

conferência internacional sobre o tratado de 

proibição das minas anti-pessoais, que acon-

teceu em Maputo, no mês de Junho, para sen-

sibilizar sobre a importância da inclusão das 

Incluarte na inserção da 
pessoa com deficiência  

vítimas de minas e das pessoas com deficiên-

cia em geral na sociedade. Teve como resul-

tado a criação de um espectáculo que cruza 

a dança, o teatro e as artes circenses e conta 

com a participação de diversos artistas locais, 

numa agradável demonstração da riqueza e 

beleza de uma sociedade inclusiva. 

“Incluarte” é um espectáculo que mistura 

dança, acrobacia, teatro e música. No mes-

mo palco, reuni malabaristas, dançarinos e 

músicos, artistas com e sem deficiência, para 

transmitir ao mundo uma mensagem de uni-

dade.

Para a Handicap International esta é uma 

maneira de sensibilizar as pessoas para tratar 

com dignidade as pessoas com deficiência, 

incluir, integrar e fazer participar a pessoa 

com deficiência na arte. O foco da criação 

“Realidades e Sonhos” não é as incapacida-

des, pelo contrário, uma forma de mostrar 

que cada um se pode exprimir artisticamente, 

independentemente da sua condição. A.S

Está patente na galeria do Kulungwa-
na, na Estação dos Caminhos de Fer-
ro, em Maputo, até 19 de Dezembro 
corrente, a exposição intitulada Preto 

no Branco do fotógrafo moçambicano Kok 
Nam. A mesma encontra-se retratada em li-
vro. O livro assim como a mostra é um libelo 
contra a amnésia individual e colectiva dos 
moçambicanos. Estas imagens lancinantes, 
fotografias pungentes, denunciam a miséria 
humana, a indigência material, o infortúnio 
e a sordidez que fomos capazes de experi-
mentar.

Preto no Branco parece um título sarcástico, 

que zomba com o homem de origem asiática 

que está por detrás de uma máquina prodi-

giosa. Mas não é. Com a expressão idiomática 

pretende-se alcançar o linear significado da 

mesma, sem ironia nem estultícia: este país, 

aqui retratado por Kok Nam, existiu. Assim 

mesmo. Poderá parecer irreal, mas aqui não 

há ficção nem margem dedutiva – tudo isto 

não pode ser obnubilado.

Kok Nam debutou na Focus, uma extin-

ta casa de fotografia, na baixa da cidade, no 

mesmo prédio onde funcionava e, afortuna-

damente, persiste a delegação de um dos títu-

Vicissitudes reflectem o país
los imprescindíveis da imprensa moçambica-

na – o Diário de Moçambique e a obliterada 

Voz Africana. Na câmara escura aprendeu o 

ofício. O repto do fotojornalismo partiu do 

diário, ele abandonou o estúdio e tornou-se 

não apenas um dos mestres da nossa fotogra-

fia, mas um dos seus mais notáveis intérpretes 

da moçambicanidade.

Fundador e um dos principais nomes da 

Tempo, no dealbar dos anos 70, fotografou 

Samora Machel, primeiro em Nachingweia, 

depois nos palcos da revolução – um vocábu-

lo hoje renegado pois deflectimos do rumo, 

documentou o quotidiano enfatizado pela 

tenacidade de um povo que resistiu a tudo 

– guerras e fomes, misérias e humilhações, 

retratou as FPLM, a abertura política e a pai-

sagem da liberdade.

O semanário SAVANA, de que foi director, 

também avulta no seu longo excurso. Tudo 

isto somado, percorreu décadas de fotografias 

calcorreou o país e o mundo, o que fez dele 

um profissional admirável. Não há duvidas 

em afirmar-se com ênfase que Kok Nam está 

na condição de um maiores fotojornalistas 

moçambicanos de sempre. Este ano faria 75 

anos. Este Preto no Branco é também o nos-

so indubitável tributo. A.S
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

O 
Fernando Sumbana Júnior, ministro da Juventude e Desportos, sempre sur-

preendeu-me pelas suas qualidades de dançarino. Lembro-me que quando 

Fernando Lima fez 50 anos deu uma baita festa, algures na avenida Patrice 

Lumumba e uma das fotos que apareceu mais tarde no jornal SAVANA era 

do Fernando Sumbana a dançar, mas a dançar mesmo com a nossa colega Benvinda 

Tamele.

Alguém levou a mal, mas nunca percebemos porque é mal alguém dançar numa festa. 

Se calhar desta vez vão cometer o mesmo erro. O Fernando Sumbana Júnior está a 

dançar. Quem está a dançar não é o ministro da Juventude e Desportos, mas sim o 

Fernando Sumbana Júnior. Com quem não sabemos e nem nos interessa. 

O Marcelo Mosse, nosso colega, ganhou mais um prémio. A sua colecção deve estar a 

ficar muito grande. Desta vez foi o prémio de melhor reportagem, na categoria de im-

prensa escrita, no concurso de jornalismo económico Standard Bank. Estamos todos 

de parabéns ou como diria a outra estamos sempre a subir, apesar de ter avisado que o 

valor pecuniário do prémio é somente para ele.

Este foi o momento em que os colegas da mediacoop brindaram esta conquista. Trata-

-se de Naita Ussene, Fernando Lima, Francisco Carmona e Marcelo Mosse, o laure-

ado.

E quanto a isso de valor pecuniário é bom entender uma coisa: O Mosse é bitonga. 

Bitonga não brinca com dinheiro.

Há golpes de marketing que parecem tão baixos. Ao pé da sede da mediacoop, nas 

esquinas das avenidas Amílcar Cabral e Agostinho Neto, funciona uma estação de 

serviço, onde a maior parte de jornalistas e outros funcionários da empresa se socor-

rem. A direcção da mediacoop decidiu oferecer a todos os funcionários desta estação 

de serviços bonés do SAVANA, foi uma boa ideia, é assim como se conquistam votos 

fora de casa.

Quanto a Ibrahimo Ibrahimo já tudo foi dito nestas páginas, agora quem está ao lado 

dele é Feliz Bikpo, CEO da African Gurantee Found, gente maning busy.

Já houve tempos em que valia a pena ir ao Estádio da Machava ver jogos de futebol. 

Houve tempos em que Alexandre Langa, no meio daquela crise toda dos anos 70 e 

80, em que para comer só havia farinha amarela e repolho (se não fosse eu) não havia 

chapas, nem transporte público oficial, cantou que era preferível ir ver futebol aos fins-

-de-semana.

Recordo-me ainda que nessa época para beber uma cerveja era preciso sair do bar 

tropical na Eduardo Mondlane em frente ao Banco de Socorros do Hospital Central 

e ir fazendo escalas, no Galeto, no Pica pau, no Goa, no Arco íris, no Águia d´ouro, 

tudo isso a pé até desaguar na casa branca, naquilo que se chamava auto estrada e agora 

corredor Maputo-Witbank a pé. 

Caminhávamos em grupos de três ou quatro para também beber três a quatro cervejas 

condicionadas a uma refeição de um carapau mais magro que nós próprios, para depois 

voltar a pé para bairros como Malhangalene, Mafafala, Minkadjuine, Alto-maé entre 

outros. 

Foram tempos gloriosos e jogava-se bom futebol. São desses tempos o Artur Semedo 

e nem tanto o Nelinho. 

Saudades, não!   

Saudades matam!
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de  Naíta Ussene

O 
líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, reuniu-se nesta 
quarta-feira, em Maputo, 
com o antigo secretário de 

Estado adjunto norte-americano 
para os assuntos africanos, Chester  
Crocker, e com o ex-estadista do 
Botswana, Quett Masire. 

Chester Crocker foi o arquitecto da 

chamada política de “Envolvimento 

durante a administração de Ronald 

Reagan como presidente dos Estados 

teve em Crocker o seu principal alia-

do na luta política e diplomática con-

tra a Renamo, durante a guerra dos 

16 anos, onde o movimento liderado 

por Dhlakama lutava para instaurar 

um regime democrático em Moçam-

bique.

-

-

des queriam ouvir de Dhlakama, face 

às exigências feitas pela Renamo para 

a formação de um Governo de ges-

tão e a imposição de nomeação dos 

governadores nas províncias em que 

ganhou.

quarta-feira a Maputo após duas se-

manas nas províncias do centro e nor-

te do país, onde reiterou a exigência 

de um Governo de gestão, uma saída 

para a alegada fraude nas eleições ge-

Dhlakama encontra-se com 
Crocker e Masire 

resultados ainda terão de ser validados 

pelo Conselho Constitucional (CC), 

órgão em que Dhlakama direcciona 

toda a pressão.

-

ma interrompeu a digressão pelo país 

para se encontrar em Maputo com 

Chester Crocker e Quett Masire. 

-

onde deverá orientar um comício po-

pular na cidade de Lichinga. Próxima 

semana regressa ao sul do país.

-

bro de 2013, numa viagem e missão 

discretas, Crocker esteve em Maputo, 

com o objectivo de tentar encontrar 

caminhos que podiam devolver a paz 

Guebuza, com o reitor da Univer-

Rosário, e com o bispo dos Libom-

uma das questões chave repisadas por 

Crocker foi na perspectiva de persu-

moçambicano para não recorrerem 

à via militar como forma de resolver 

a tensão político-militar agudizada 

-

lojado da sua base em Satunjira e foi 

parar em “parte incerta”.

personalidades moçambicanas, Ches-

-

foi diplomaticamente dito que Masi-

sentido de dar uma imagem de que a 

-

-

cker tenha sido enviado pela adminis-

ao mais alto nível como solução para a 

saída da crise pós-eleitoral e o respei-

to à constituição tem vindo de todos 

-

zi, província de Manica, o embaixador 

dos Estados Unidos em Maputo con-

denou o uso de violência para alcance 

do poder político e apelou ao diálogo 

e o respeito da Constituição para a 

manutenção da paz em Moçambique. 

Em declarações à Lusa, Douglas Gri-

ffiths apelou ao respeito pela demo-

uma visita do embaixador dos Esta-

David Lene.

Constitucional, e a Constituição mo-

-

ção e se várias pessoas tiverem dúvidas 

sobre os resultados têm instituições 

para fazer queixas”, precisou Douglas 

Griffiths, admitindo que as institui-

ções do Estado têm estado a fazer o 

seu trabalho. Contudo, o presidente 

Guebuza, rejeitou na semana passada 

um Governo de gestão, qualificando 

essa solução como “anarquia”. 

(Redacção)

moçambicanas, no seu recato, deve estar a desfazer-se 

-

gurado.

do preço baixo da gasolina não chegue aos jornais, senão 

lá terá o governo que fazer contas e dar uma prendinha 

de fim do ano aos moçambicanos, agora que a torrente 

japonesa de segunda mão permite a serventes e similares 

aspirarem a um popó para ir de volta à aldeia nos fins-de-

-

do sol nascente repartem agora gás, carvão e logística e 

rezam para que os preços não sejam arrastados pela baixo 

dos impostos já mandou fazer as contas às mais-valias, ele 

que continua chamuscado por ainda não ter cobrado um 

tostão à milionária operação Riversdale-Rio Tinto.

-

mem nem deve estar muito preocupado com a campa-

nha peregrina do ministro das camisetes do partidão que 

quer acabar com a publicidade das bebidas alcoólicas nos 

media. Desde que a companhia monopolista da cevada 

fermentada seja um dos maiores pagadores impostos, no 

problema.

tabaco.

-

puto, para diversos encontros, vai alterar o discurso de 

partilha governativa, ou vai continuar o fogo de barragem 

a entrada de mais um banco africano em cena, há um 

grupo de moçambicanos a fazerem as contas à hecatombe 

que anda pela tuga, pois, se querem continuar a progredir, 

têm de rapidamente arranjar novos parceiros para as tais 

jogadas na Champions League.

-

mento a assinalar,  envolvendo um segurança das frequên-

serviços de inteligência nacional e internacional, juristas e 

escribas especialistas na área. Era uma vez um pugilista ... 

Em voz baixa
-

cker vão averbar mais uma operação de pacificação nos 
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Mais uma instituição 
bancária está à dispo-
sição dos moçambica-
nos. Trata-se do banco 

Ecobank que oficializou e con-
cluiu as negociações da compra 
das acções do Banco ProCredit. 
O Ecobank, um banco de capi-
tais africanos, adquiriu 96% das 
acções do Banco ProCredit Mo-
çambique SA, anteriormente de-
tidas pela ProCredit Holdings e 
pela fundação holandesa DOEN.

O Ecobank Moçambique, SA, 

detido pela Ecobank Transnacio-

nal Incorporated (ETI), realizou 

a cerimónia do seu lançamento, 

na capital moçambicana, na últi-

ma terça-feira, afirmando que o 

seu objectivo é de se transformar 

numa referência no mercado local 

Ecobank oficializa-se em Moçambique
e regional, com oferta de serviços 

financeiros competitivos e com o 

seu contributo no desenvolvimen-

to económico e social do país. 

A directora geral do Ecobank, 

Adama Sene Cine, ressaltou que a 

estratégia: “é expandirmos a nossa 

rede de agências para outras pro-

víncias do país e introduzirmos 

serviços bancários inovadores a 

nível regional, de forma a tornar 

as transacções bancárias dos nos-

sos clientes mais fáceis e rápidas, 

onde quer que estejam”, referiu.

De referir que a ETI foi criada 

em 1985, como uma iniciativa do 

sector privado liderada pela fede-

ração da África ocidental, câmaras 

de comércio e indústria e com a 

apoio da Comunidade Económica 

dos Estados da África Ocidental. 

(Rafael Ricardo)

Após os 63 dias na casa 

mais vigiada de Áfri-

ca, o maior reality 

show do continente, 

Big Brother Africa, anunciou, 

no último domingo, o vence-

dor da 9ª Edição deste progra-

ma que entreteve boa parte de 

telespectadores africanos. Idris 

Sultan, da Tanzânia, recebeu a 

boa nova na noite de gala do 

dia 7 de Dezembro, e foi coro-

ado o vencedor do Big Brother 

HotShots, com um prémio de 

USD300 mil. Era certamente 

um dos candidatos preferidos 

dos medias, assim como dos 

telespectadores, que acompa-

nharam o seu percurso desde 

o início do programa em Ou-

tubro, onde participaram cerca 

de 28 candidatos de diferentes 

pontos de África, incluindo os  

moçambicanos, Mira Miguel 

e o rapper Trez Agha. Idris, 

que certamente teve uma vi-

tória merecida, estava na final 

com o candidato nigeriano 

Tayo, que não escondeu a sua 

decepção em ter perdido o seu 

sonho. Mas apesar de não ter 

sido coroado vencedor, cons-

BBA dá USD300 
mil à Tanzânia

ta nos medias internacionais 

que um bilionário Nigeriano, 

sensibilizado com o progra-

ma, ofereceu ao candidato 

Tayo um cheque no valor de 

USD 350 mil, cobrindo o 

valor do prémio perdido. É 

facto para dizer que no final 

de tudo, todos vencem, não 

só pelo valor monetário, mas 

pela plataforma que é o Big 

Brother na vida destas pes-

soas. A moçambicana Mira, 

que saiu na primeira semana 

do Big Brother, por falta de 

votos, actualmente é uma das 

favoritas do público, namora 

o outro candidato, o modelo 

Namibiano Luís, e juntos têm 

planos futuros. Já para o nos-

so famoso rapper Trez Agha, 

esta foi uma oportunidade 

para que o público africano 

conhecesse o seu trabalho. O 

lema “Trez Agha Não Para” 

ficou na boca dos africanos e 

apesar da sua timidez na casa, 

na final, o rapper mostrou-se 

mais solto e mais activo. Tam-

bém ficou conhecido como 

um dos favoritos da casa.

Edson Bernardo

O 
ministro da Indústria e 
Comércio, Armando In-
roga, inaugurou, há dias, 
na região norte do país, 

concretamente nas províncias de 

Cabo Delgado e Nampula, dois 

complexos de silos para o armaze-

namento de cereais. Trata-se dos 

complexos silo de Nanjua, locali-

zado na província de Cabo Delga-

do, e silo de Malema, localizado na 

província de Nampula.

O complexo silo de Nanjua tem 

capacidade para armazenar seis mil 

toneladas de cereais, enquanto que 

o de Nanjua tem capacidade para 

Inaugurados silos na região norte

armazenar oito mil toneladas de 

cereais.

Com o empreendimento, as autori-

dades locais esperam ver resolvidos 

os problemas relacionados com o 

armazenamento de produção, bem 

como a sua comercialização, visto 

que, por vezes, os produtores che-

gavam a vender os seus produtos a 

preços muito baixos, uma vez que 

temiam que estes se estragassem 

devido às condições de armazena-

mento que eram usadas até então.

No acto da inauguração, o ministro 

da Indústria e Comércio garantiu 

que os complexos silos estão nessas 

províncias justamente para redu-

zirem as perdas de produção, bem 
como garantir o desenvolvimento 
da agricultura.
Inroga saudou, ainda, os governos 
locais por terem disponibilizado os 
espaços onde foram erguidas essas 
infra-estruturas, e chamou atenção 
para a necessidade e responsabi-
lidade de as populações contribu-
írem mais para o crescimento da 
economia de Moçambique.
Para além do Ministro da Indústria 
e Comércio, estiveram presentes 
outros quadros do sector, incluindo 
o PCA da Bolsa de Mercadorias 
de Moçambique (BMM), António 
Grispos, bem como autoridades 

provinciais e locais.
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O 
Banco de Moçambique 
(BM), o Banco Alemão de 
Desenvolvimento (KFW) 
e mais quatro instituições 

financeiras moçambicanas con-

cretizaram, na última sexta-feira, 

em Maputo, cinco acordos de fi-

nanciamento que visam garantir a 

disponibilização de mais recursos 

financeiros às Micro, pequenas e 

Médias Empresas (MPME) a ope-

rar no território nacional.

 O acordo de Contribuição Fi-

nanceira, rubricado pelo Governo 

da República de Moçambique e 

pelo KfW, inserido no “Programa 

de Desenvolvimento Económico 

Sustentável – Promoção do Sec-

tor Financeiro”, a 22 de Outubro 

de 2012, o Banco de Moçambique 

ficou responsável pela implementa-

ção de uma das suas componentes, 

avaliada em cerca de 18 milhões de 

Euros, destinada ao financiamento 

BM e bancos comerciais unem 
sinergias para apoiar a MPME

dentre vários objectivos da linha 

de crédito para o apoio à promo-

ção das micro, pequenas e médias 

empresas – segundo deu a conhe-

cer Ernesto Gove, Governador do 

Banco de Moçambique.

Estes acordos visam estimular o 

sector financeiro de microfinanças 

e integrá-lo no sistema financeiro 

nacional ao prestar-lhe apoio finan-

ceiro e contribuir para a introdução 

de produtos inovadores no âmbito 

da extensão dos serviços financei-

ros às camadas menos favorecidas 

da população, excluídas do sistema 

bancário nacional.

Dos Bancos Comerciais signatários 

destes contratos, “esperamos ainda 

que usem de toda a sua experiência 

profissional para que os objectivos 

deste projecto sejam alcançados, 

garantindo que mais financiamento 

seja direccionado às micro, peque-

nas e médias empresas, com base 

em taxas de juro competitivas e 

mais acessíveis, face aos baixos cus-

tos inerentes a estas linhas de crédi-

to de médio e longo prazos”, apelou 

Ernesto Gove.

Mostrando a sua disponibilidade 

para apoiar as empresas, o gover-

nador acrescentou: “é nosso desejo 

reiterado que as empresas legal-

mente constituídas, com capital 

social maioritariamente nacional e 

de preferência localizadas fora das 

áreas urbanas, beneficiem desta ini-

ciativa, na senda dos critérios pre-

viamente definidos e acordados”. 

As quatros instituições signatárias 

(Banco Comercial e de Investi-

mentos, Banco Internacional de 

Moçambique, Mozabanco e Banco 

Oportunidade de Moçambique) 

foram as contempladas, porque 

reuniram os requisitos exigidos 

para servirem de intermediárias 

para o financiamento das referidas 

linhas de crédito. (Elisa Comé)

Um novo canal de televi-
são acaba de ser lançado 
em Maputo. Trata-se de 
um canal alternativo cria-

do com o objectivo de abrir novas 

oportunidades aos jovens comuni-

cadores.

Denominado TV Sucesso, o pro-

jecto foi desenvolvido por um gru-

po de jovens e pretende trazer às 

famílias moçambicanas uma forma 

dinâmica e inovadora de fazer te-

levisão. Vários convidados de are-

na política, social e cultural, com 

principal destaque para Maria da 

Luz Guebuza, esposa do presidente 

Lançado novo 
canal televisivo 
em Moçambique

da República, Armando Guebu-

za, Yolanda Cintura, ministra da 

Mulher e Acção Social, Fernando 

Sumbana, ministro da Juventude 

e Desportos, entre outras figuras, 

estiveram presentes numa das salas 

de conferência do Hotel Radisson 

Blu, para assistirem ao lançamento 

da mais nova estação televisiva mo-

çambicana, com programas maiori-

tariamente virados à mulher.

 “Não se trata de mais um canal de 

televisão, nosso objectivo é trazer 

algo mais do que se tem visto nos 

canais já estabelecidos”, disse Os-

valdo Muchanga, gestor de canal 

neste projecto.

O 
BancABC Moçambi-
que, banco que faz parte 
do ABC Holdings grupo 
financeiro pan-africano 

com sede no Botswana, acaba de 

receber dois prémios da Global 

Banking and Financing Review, 

prestigiada publicação internacio-

nal da área bancária e financeira, 

designadamente o Melhor Produ-

to Bancário – Cartões Pré-Pagos 

VISA – e o Melhor Banco de Pe-

quenas e Médias Empresas em 

Moçambique.

Desde a sua criação em 2011, os 

prémios da Global Banking and 

Financing Review destacam a ino-

vação, o desempenho, as estratégias 

e mudanças progressivas e inspira-

doras implementadas pela comuni-

dade financeira internacional.

Segundo os gestores daquela ins-

tituição bancária, os prémios vêm 

reconhecer o desempenho do Ban-

co no mercado moçambicano que, 

não obstante a sua relativa menor 

dimensão comparada com os líde-

res do mercado, tem se destacado 

pelos produtos e serviços inova-

dores e pelo empenho em melhor 

servir os seus clientes dos diferentes 

segmentos – particulares, pequenas 

e médias empresas e grandes em-

presas.

Hélder Chambisse, administrador 

delegado do Banco, fez notar: “com 

o cartão pré-pago Visa oferecemos 

aos nossos clientes particulares e 

empresas um produto flexível, con-

veniente e eficaz, e que permite 

efectuar todo o tipo de pagamentos 

e transacções no país e em qualquer 

parte do mundo. Por ser pré-pago, 

permite aos utilizadores melhor 

gerir as suas despesas e com o chip 

de segurança garante a fiabilidade 

necessária para transacções sem 

qualquer risco em ATMs, POS e 

online”.

Acrescentou ainda: “o cartão pré-

-pago é também um veículo para 

BancABC premiado
uma maior inclusão financeira, uma 

vez que não requer conta bancária 

e o seu carregamento não requer a 

apresentação física do cartão nas 

agências do banco, permitindo as-

sim o seu uso em qualquer ponto 

do país.”

No que respeita às PME’s, Cham-

bisse destacou: “o prémio constitui 

um incentivo para continuarmos 

com a nossa aposta em dar um 

maior contributo a este segmento 

que é um pilar importante para o 

crescimento económico, geração 

de emprego e do bem-estar social 

no país. Com a implementação de 

grandes projectos de investimento 

no país, é fundamental dotar os 

pequenos negócios de capacida-

de financeira e técnica para par-

ticipar neste processo e uma das 

prioridades do banco é tornar-se 

no parceiro estratégico das PME’s 

e contribuir para a sua actividade e 

contínuo crescimento.

Chambisse sublinhou igualmente 

que o BancABC vem trabalhando 

no reforço da sua capacidade téc-

nica para melhor servir as PME’s e 

que conta com a assistência técnica 

do IFC (do Grupo Banco Mun-

dial), através de um  programa es-

pecificamente concebido para dotar 

as instituições financeiras de países 

em desenvolvimento de meios téc-

nicos e humanos para melhor tra-

balhar com os pequenos negócios.

“A todos os nossos clientes, par-

ceiros e público em geral reafirma-

mos a nossa aposta em continuar a 

inovar e trazer produtos e serviços 

financeiros que dêem resposta às 

suas necessidades e que contribuam 

com valor para a sua actividade e 

bem-estar. É a nossa forma de es-

tar e é o nosso compromisso com o 

mercado e com o país.”

O BancABC opera no país há 

pouco mais de 10 anos, oferecen-

do produtos e serviços financeiros 

a empresas e particulares. Actual-

mente conta com 10 agências ao 

longo do país.
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O 
Fundo para o Desenvol-
vimento da Comunida-
de (FDC) realizou, no 
último sábado, uma Fei-

ra de Saúde no distrito de Boa-
ne, província de Maputo, com o 
objectivo de, mais uma vez, lan-
çar uma mensagem de sensibili-
zação de prevenção e combate ao 
HIV/SIDA e na promoção dos 
bons hábitos alimentares.

A feira foi antecedida por acti-

vidade de ginástica, visando in-

fluenciar os presentes a passarem 

a fazer exercícios físicos no seu 

dia-a-dia.

A directora geral do FDC, Zénia 

Manete, disse que se pretende 

com a iniciativa despertar os ci-

dadãos a duplicar os esforços no 

combate das doenças, sobretudo 

o HIV/SIDA naquele local.

FDC leva feira de 
saúde a Boane

“Esta feira é organizada no âm-

bito da passagem do Dia Mun-

dial da Luta contra o Sida que 

se assinala a cada dia 1 de De-

zembro. Queremos aproveitar 

este momento para fazer uma 

reflexão sobre as acções desen-

volvidas na luta contra este mal, 

ao mesmo tempo que trazemos 

diversas acções ligadas aos servi-

ços de saúde neste distrito”.

Com efeito, os participantes be-

neficiaram de testes de HIV, me-

dição de tenção arterial e até do 

aconselhamento sobre a necessi-

dade de se prevenir das doenças.

Igualmente, o local foi palco de 

exposições de produtos alimen-

tares produzidos localmente. 

“Aqui orientamos as pessoas so-

bre como podem tirar vantagens 

nutritivas nos alimentos que elas 

mesmas produzem”.

Há 13 anos no mercado na-
cional, a Hollard Moçam-
bique mudou agora a sua 
imagem e posicionamento, 

reforçando o seu compromisso com 

o desenvolvimento da sociedade 

moçambicana e o crescimento eco-

nómico do país.

A operar há mais de uma década 

no país, a Hollard Moçambique 

integra o Grupo Hollard Insuran-

ce, fundado em 1980. A seguradora 

tem, assim, herdado todo o legado 

e experiência internacional da com-

panhia, que recentemente se fortale-

ceu ao adquirir, no início deste ano, 

a EtanaInsurance - uma empresa 

especialista em seguros para PME’s 

e grandes grupos empresariais.

Com esta aquisição, a Hollard tor-

na-se na segunda maior Segurado-

ra no ramo de seguros não-vida da 

Hollard Seguros reposiciona-se 
no mercado moçambicano

África do Sul e decide assinalar esta 

evolução com uma nova imagem e 

posicionamento global. Localmen-

te, o principal objectivo da marca 

passa por reforçar o seu compromis-

so com o desenvolvimento da socie-

dade moçambicana e o crescimento 

económico do país.

“Esta mudança destaca o cresci-

mento do Grupo, cada vez mais 

empenhado em apresentar produtos 

diferentes e em fazer mais e melhor 

pelos seus clientes. E, em conso-

nância com este progresso, surge 

também uma nova identidade cor-

porativa, que enaltece o dinamismo 

da marca Hollard e é visível através 

de um novo logótipo e da utilização 

marcante da cor violeta, conjugada 

com o laranja, azul-água e o dou-

rado”, refere Henri Mittermayer, 

Director Geral da Hollard Seguros 

Moçambique. 

No âmbito do reposicionamento 

da empresa, foi levada a cabo uma 

cuidadosa selecção de 23 corretores 

de seguros para Moçambique. Este 

processo seguiu os critérios de qua-

lidade do grupo Hollard, o que irá 

garantir que é fornecido ao mercado 

moçambicano um serviço de exce-

lência, reconhecido e testado inter-

nacionalmente.

“A Hollard Moçambique caracte-

riza-se pela sua visão inovadora e 

compromisso em fornecer, local-

mente, as soluções mais relevantes 

e de qualidade na área dos seguros. 

Estamos totalmente focados nas 

necessidades dos nossos clientes e 

queremos que os moçambicanos 

sintam que estamos aqui para ‘cui-

dar deles’. E é isto que, para além 

da nossa solidez no mercado, nos 

distingue dos concorrentes”, finaliza 

HenriMittermayer.

A 
gigante da Cerveja em 
Moçambique, a Cervejas 
de Moçambique (CDM), 
procedeu recentemente, 

numa cerimónia ímpar, a distinção 

de 72 colaboradores da empre-

sa. Considerada uma das maiores 

empregadoras do país, a empresa 

tem no seu perfil colaboradores 

com mais de 30 anos de carreira  na 

CDM, mesmo ainda quando esta 

se designava Sogere.

Com a missão de reconhecer os 

longos anos de serviço, lealdade, 

por vestirem e representarem a 

marca, este foi um momento dis-

tinto e emocionante para a classe, 

assim como para todos os colabo-

radores da empresa.

Os 30, 25, 20 anos de uma vida 

CDM distingue 72 colaboradores
destes trabalhadores na CDM aju-

daram a fazer crescer a cervejeira 

nacional, hoje reconhecida além-

-fronteiras pelo inigualável sabor 

das suas marcas nacionais. A sua 

colaboração foi imprescindível para 

que as marcas 2M, Laurentina pre-

ta e clara, a Manica, a Impala e a 

Chibuku pudessem trilhar o cami-

nho do sucesso, rumo a um futuro 

promissor. Futuro este que está nas 

mãos e dedicação destes colabora-

dores.

Mariana Dlala, uma das colabora-

doras distinguidas, com 30 anos de 

carreira, afirma emocionada: “Foi 

uma vida! Entrei numa altura em 

que a empresa ainda era pequena 

e se debatia com vários problemas. 

Às vezes, tínhamos vasilhame, mas 

não tínhamos cerveja. Às vezes tí-

nhamos garrafas, mas não tínha-
mos cápsulas. Houve, de lá para cá, 
uma enorme mudança. A empresa 
cresceu muito! Sinto-me satisfeita 
por ter dado a minha contribuição 
para o crescimento da empresa e 
agora quero reformar-me aqui nes-
ta casa.”
Pedro Cruz, Director da CDM, 
retribui: “Os nossos colaboradores 
são a nossa maior vantagem. Por 
isso, e porque ambicionamos ser o 
empregador preferido, devemos sa-
ber reconhecer aqueles que se no-
tabilizam no desempenho das suas 
funções. Neste caso, sentimo-nos 
felizes por distinguir colaborado-
res pelos longos anos de serviço, 
durante os quais, com o seu brio 
profissional e dedicação, ajudaram 
e continuam a ajudar a empresa a 

crescer”. Edson Bernardo

Nascido em Setembro de 
1971, Eugénio Saranga, 
um apaixonado pelas 
artes, tem contribuído 

bastante para as artes plásticas 
em Moçambique assim como 
na diáspora. O seu legado é sem 
dúvidas um património cultural 
a ser apreciado, sentido e dige-
rido ao tempo necessário “para 
que cada um tire as suas próprias 
conclusões”, afirmou Saranga, 
aquando da apresentação ao 
público da sua quinta exposição 
individual, intitulada “Abrigo 
Desprotegido”. A exposição, que 
por sinal é a primeira individual 
em Moçambique, está patente 
na casa de Vinhos Wine Lovers 
até ao dia 20 de Dezembro de 
2014.

Com a curadoria de Victor Sou-

sa, a mostra é constituída por 

20 obras, todas produzidas nos 

últimos dois meses (à excepção 

de “Mocho no Bebedouro” – 

produzida em 1994 e que mar-

ca a participação do artista em 

exposições nacionais e interna-

cionais), maioritariamente com-

postas usando a técnica de óleo 

sobre tela.

Falando ao Savana Eventos so-

bre a temática da exposição assim 

como da mensagem que preten-

O “grito” de 
Eugénio Saranga

de passar ao público, Eugénio 

Saranga afirmou que esta foi a 

melhor forma de transmitir o 

seu sentimento para a situação 

actual do mundo.

“É o meu grito de lamento re-

lativamente às várias catástrofes 

(alterações climatológicas, rela-

ções sociais deficientes, conflito 

Homem/Natureza, Homem/

Homem, etc.) que têm estado 

a acontecer acentuadamente no 

meu país e no mundo, em ge-

ral”, disse o artista.

“Guia”, “Elefante em chamas”, 

“Navegar é preciso”, “Carris 

fantasma e as almas de Tenga”, 

“O Hóspede da Vila Algarve”, 

são quadros que transmitem 

de forma clara a mensagem do 

tema da exposição.

A inauguração da mostra foi 

testemunhada por familiares, 

amigos, companheiros de pro-

fissão, entidades culturais e 

amantes de arte que lotaram a 

sala da Wine Lovers.

Com um repertório bastante 

invejado nacional e interna-

cionalmente, Eugénio Saranga 

participa em exposições colec-

tivas e individuais desde 1994 

e a crítica o classifica como um 

dos mais criativos e renomados 

artistas moçambicanos.

Edson Bernardo
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Realizou-se no passado 
dia 5 de Dezembro no 
Restaurante Doca Rio 
(no Terminal de Passa-

geiros do Porto de Maputo) uma 
gala promovida pela MPDC 
(Sociedade de Desenvolvimen-
to do Porto de Maputo) e os 
CFM (Portos e Caminhos-de-
-Ferro de Moçambique).

 No âmbito do seu programa 

de responsabilidade social, este 

evento tinha como objectivo 

a angariação de fundos para a 

construção da escola da CER-

CI (Associação Nacional para a 

Educação e Reabilitação de Ci-

dadãos Inadaptados), uma ins-

tituição sem fins lucrativos que 

opera uma escola para crianças e 

jovens adultos com deficiências 

de desenvolvimento.

O grande objectivo da CERCI é 

promover a igualdade e a inclu-

são destas crianças, dotando-as 

de conhecimentos que lhes per-

mitirão ganhar relativa indepen-

dência e posterior  integração na 

sociedade moçambicana.

A noite de ópera contou com a 

apresentação de Stella Mendon-

ça – a primeira cantora soprano 

de Moçambique – Sónia Mo-

cumbi e solistas sul-africanos 

de grande gabarito. Além disso, 

o concerto foi composto por ex-

certos da ópera de Rossini “Pe-

tite Messe Solennelle”, nunca 

antes apresentada em Moçam-

bique.

Actualmente, a CERCI opera 

numa casa arrendada em con-

dições não-adequadas a crian-

ças com problemas mentais e de 

desenvolvimento, cujos fundos 

provêm de propinas mensais e 

doações esporádicas.

Aliás, o dinheiro angariado des-

ta iniciativa permitirá a cons-

trução de instalações adequadas 

e compra de equipamento, pois 

esta causa ganhou a simpatia 

de várias grandes empresas mo-

çambicanas (bancos, empresas 

MPDC e CFM 
promovem Noite 
de Ópera para
 angariar fundos

de telefonia móvel, empresas de 

construção e da área de logística 

e navegação) que prontamente 

fizeram o seu contributo para a 

construção de uma escola para 

estas crianças. (Elisa Comé)
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