
Maputo, 30 de Janeiro de 2015 • ANO XXII • No 1099 • Preço: 30,00 Mt • Moçambique

Mapiko não dança 
Marrabenta

N
ai

ta
 U

ss
en

e

Aumentam tensões Nyusi-Guebuza pela liderança do partido
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A 
falta de clareza em torno 
do “diálogo secreto” que a 
Renamo vinha levando a 
cabo com a Frelimo a fim 

de estabelecer um acordo eleitoral 

está a encalhar o diálogo político 

entre o Governo moçambicano 

e o maior partido da oposição no 

Centro de Conferências Joaquim 

Chissano (CCJC).

Fontes bem colocadas e ligadas ao 

diálogo contaram ao SAVANAque 

desde que eclodiu a crise pós eleito-

ral, a Frelimo e a Renamo iniciaram 

secretamente um diálogo paralelo 

com vista a encontrar saídas para 

ultrapassar o diferendo.

Foi no âmbito desse diálogo que 

o presidente da Renamo, Afon-

so Dhlakama, se reuniu longe dos 

holofotes da imprensa com o en-

tão presidente da República de 

Moçambique, Armando Guebuza. 

Segundo as nossas fontes, a reunião 

teve lugar no final de Novembro. 

No referido encontro, as lideranças 

definiram os passos subsequentes 

com vista ao alcance de um acordo. 

Ficou também acordado que o pre-

sidente Guebuza iria junto do seu 

partido procurar convencer a “ala 

dura” (??) a viabilizar os entendi-

mentos em nome da estabilidade. A 

mesma missão ficou também com o 

presidente da Renamo.  

Porém, conta a nossa fonte, con-

tra todas as previsões, o presiden-

te Guebuza viajou para Itália para 

contactos com a ENI e a Comu-

nidade de Sant’ Egideo e de lá 

mudou complemente do discurso. 

Foi em Roma que proferiu a po-

lémica declaração considerando 

o “Governo de gestão” como uma 

“anarquia”. “Quando chegamos ao 

fim de um resultado eleitoral e en-

contramos um partido que ganhou 

e aquele que não ganhou não gosta 

e portanto (quer que se) faça um 

Governo de unidade nacional ou 

Governo de gestão, isso é anarquia, 

é anarquia”, declarou Guebuza no 

dia 3 de Dezembro durante um en-

contro com a comunidade moçam-

bicana em Itália.

Esse facto terá criado certo nervo-

sismo no seio da Renamo e obrigou 

o líder a convocar a sessão extraor-

dinária do Conselho Nacional do 

partido alargado a outros membros 

para analisar a situação tendo to-

mado a decisão dos seus membros 

não tomarem posse, quer na As-

sembleia da República, bem como 

Acordo eleitoral encalha diálogo político  
- nova iniciativa de Nyusi irrita Frelimo

Por R. Senda e A. Nhampossa

nas assembleias provinciais.

A reunião teve lugar no distrito da 

Gorongosa, província de Sofala em 

finais de Dezembro passado. De-

pois desse encontro, o líder da Re-

namo nunca mais voltou à capital 

do país e está num périplo ininter-

rupto pelas províncias do centro e 

norte onde procura lançar a ideia 

da criação da República autónoma 

centro-norte.     

A nossa fonte diz que desde que 

Guebuza voltou de Roma até dei-

xar o poder, no passado dia 15 de 

Janeiro, nunca mais facilitou as 

negociações e marginalizou o di-

álogo secreto, facto que está a ter 

consequências directas no diálogo 

do CCJC.

A complicar mais o cenário, o novo 

presidente, Filipe Nyusi, cumprin-

do uma promessa antiga, mandou 

para Quelimane uma delegação de 

três elementos para preparar um 

encontro com Afonso Dhlakama. 

Ao que apurámos, Nyusi pediu 

para que os pontos de agenda não 

fossem discutidos em público e que 

estaria pronto a encontrar o líder 

da Renamo em qualquer parte. 

Dhlakama fez deslocar a Maputo o 

seu SG Manuel Bissopo e a depu-

tada Ivone Soares. Ao que o jornal 

apurou, os vários contactos foram 

inconclusivos mas há esperança 

que, a breve trecho, por manifesta-

ção individual, os 89 deputados da 

Renamo possam vir a tomar posse 

nas próximas semanas.

Indicativo que a iniciativa não foi 

bem recebida nos meios partidá-

rios, Damião José o porta-voz da 

Frelimo negava a existência de 

contactos. Mais diplomático, e de-

pois da “gaffe” de Damião, o SG da 

Frelimo, Eliseu Machava, esta se-

mana, depois de atacar Dhlakama 

e a Renamo, sobre a iniciativa de 

Nyusi limitou-se a dizer que eram 

assuntos governamentais, logo fora 

da sua esfera de pronunciamento.

Impasse 
Com o novo governo no poder, as 

delegações do governo e da Rena-

mo reuniram-se, pela primeira vez 

esta segunda-feira, para mais uma 

infrutífera jornada de negociações. 

Mesmo com as remodelações no 

elenco governamental, a compo-

sição da equipa do executivo con-

tinua a mesma, sendo que Gabriel 

Muthisse (conotado como o men-

tor do grupo de choque ideológico 

G-40) é o único integrante sem ne-

nhum cargo no actual governo.

 Apesar do prazo para fim do man-

dato da equipa da EMOCHIM, 

cuja missão é observar e monitorar 

a cessação das hostilidades milita-

res, estar prestes a findar, as duas 

delegações mostram-se cada vez 

mais longe de lograr consensos 

para colocar um ponto final neste 

assunto, que deverá culminar com a 

reintegração dos homens residuais 

da Renamo, nas fileiras das FADM, 

PRM e na vida económica e social. 

Publicamente a Renamo condi-

ciona a entrega das listas dos seus 

efectivos à aprovação do modelo de 

reintegração que deverá estabelecer 

uma partilha dos postos de chefias 

nas FADM e na PRM.

O chefe da delegação da Renamo, 

Saimone Macuiana, diz que o de-

sejo do seu partido é de ver oficiais 

seus a partilharem cargos de chefias 

nas Forças de Defesa e Segurança e 

inverter a actual tendência.

Deste modo, Macuiana aponta que 

as negociações deverão continuar 

até que haja cedências favoráveis 

e que colocam os seus homens em 

cargos importantes, como uma das 

formas de garantir a estabilidade do 

país.  

Por sua vez, o chefe da delegação 

do governo e ministro da Agricul-

tura e Segurança Alimentar, José 

Pacheco, defendeu que a proposta 

da Renamo é descabida e não há 

como abrir a mão para aceitá-la.

Pacheco apontou que há um con-

tra-senso nas ideias que a Renamo 

defende porque de um lado quer 

que as chefias das Forças de Defesa 

e Segurança sejam nomeadas com 

base em filiação partidária, mas o 

próximo ponto de debate é a des-

partidarização do Estado.

De acordo com o ministro isto 

mostra que a sua contra-parte não 

sabe ao certo que pretende debater, 

porque ao nomear as chefias milita-

res e da PRM com base partidária 

se estaria a partidarizar estas forças, 

o que não tem espaço no país.

Aliás, segundo Pacheco, os cargos 

de chefias devem ser por compe-

tência e mérito e não filiação par-

tidária, porque caso não se estaria 

perante a violação da constituição e 

do estatuto das Forças de Defesa e 

Segurança do país.     

A 91ª ronda negocial começou com 

apresentação de um ponto prévio 

pela Renamo, que acusa o gover-

no de violar o acordo de cessação 

das hostilidades militares, por es-

tar a concentrar efectivos militares 

em regiões como Caia, Chibabava, 

Gorongosa entre outros.

Segundo Saimone Macuiana, es-

tas forças colocaram cancelas e re-

vistam toda a gente que passa por 

estes pontos como se tivesse sido 

declarado um estado de sítio.

O chefe da delegação da Rena-

mo acrescentou que se a intenção 

do governo é de garantir a ordem 

e tranquilidade públicas deve alo-

car elementos da PRM e não da 

FADM, sendo que esta nota acu-

satória já foi enviada à comunidade 

internacional e aos países que inte-

gram a EMOCHIM. 

Em resposta, Pacheco disse não 

ver espaço para violação do acordo 

porque as tropas gozam de sobe-

rania para se movimentarem em 

qualquer ponto do país.

O terceiro ponto de agenda nas negociações entre o governo 
e a Renamo é a despartidarização do Estado, mas no en-
tanto o seu debate ainda continua refém da integração dos 

homens armados da Renamo na FADM e PRM.
No entanto, a equipa de observadores nacionais elaborou o draft que 

deverá nortear este debate e submeteu as duas delegações no princípio 

deste ano, mas perante incertezas de continuidade ou não da equipa 

governamental nenhuma das partes apresentou o seu parecer sobre a 

matéria. 

Deste modo, as delegações comprometeram–se a apresentar os res-

pectivos posicionamentos em torno do documento base na próxima 

ronda, mas o debate poderá não avançar do momento antes da con-

clusão do ponto em debate.

Perante esta situação, a missão de observadores nacionais apelou as 

partes para acelerarem o passo para conclusão do processo de reinte-

gração e entrara ponto seguinte.    

 

Despartidarização do Estado

Dialogo político encalhado no Centro Joaquim Chissano
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Um cenário de crispação, 
mas em surdina, está a ca-
racterizar o ambiente in-
terno no Partido Frelimo, 

após a saída de cena de Armando 

Guebuza enquanto Presidente da 

República. Guebuza mantém-se 

como Presidente do Partido, um 

tradicional centro de poder em 

Moçambique. Até quando não se 

sabe. 

Mas o facto de o Governo do novo 

Presidente Filipe Nyusi carregar 11 

figuras (que vêm da estrutura go-

vernativa guebuzista, para além de 

nove governadores provinciais, a 

maioria dos quais ex-membros do 

Governo central), mostra que ele 

mantém ainda uma boa quota de 

poder, mas, por outro lado, provo-

cou o primeiro balde água fria na 

gestão Nyusi.

Se acrescentarmos a Presidente 

da Assembleia da República (AR) 

(Verónica Macamo) e a chefe da 

bancada da Frelimo (Margarida 

Talapa) que são guebuzistas que 

transitaram da anterior legislatura, 

a perspectiva de um poder bicé-

falo em Moçambique ganha mais 

corpo. O SAVANA soube que 

não passou uma proposta para que 

Eneias Comiche assumisse a pre-

sidência da AR no sentido de dar 

mais qualidade à liderança do Par-

lamento

Este cenário não está a agradar a ala 

de Alberto Chipande, um dos di-

nossauros da Frelimo que assumiu 

há muito que, depois de Guebuza, 

era a sua vez de governar Moçam-

bique (uma aspiração que radica 

num antigo pacto de sucessão entre 

as figuras proeminentes da Freli-

mo, nomeadamente Samora, Chis-

sano, Guebuza e Chipande, sendo 

Nyusi, “sobrinho” de Chipande, o 

seu representante por excelência). 

Nos bastidores, Chipande e os seus 

mais directos apoiantes, onde se 

incluiu figuras eminentes da etnia 

maconde Lagos Lidimo (antigo 

chede do Estado Maior General) 

Salésio Nyalapimbano e Atanásio 

Ntumukhe (ministro da Defesa de 

Nyusi), têm mostrado o seu desa-

grado relativamente ao enorme 

peso de Guebuza na governação. 

Chipande também é visto como o 

principal obstáculo à tentativa fa-

lhada de um terceiro mandato para 

Guebuza.

De acordo com fontes do SAVA-

NA, uma semana antes da tomada 

de posse do novo Presidente, Chi-

pande e aliados reuniram-se com 

Guebuza solicitando uma clarifica-

ção relativamente ao calendário da 

transição da liderança do Partido 

(para que Nyusi seja também o seu 

Presidente).  Guebuza, alegam as 

nossas fontes, não clarificou mas, 

pelo contrário, terá manifestado a 

sua intenção de continuar na lide-

rança da Frelimo por mais algum 

tempo. Ao SAVANA foi dito que 

Guebuza recordou a Chipande que 

se estava perante um processo de 

Transição na liderança da Frelimo: 

A conta-gotas ou com saca-rolha?
Por Marcelo Mosse

mudança de gerações.

Uma interpretação sugere que a 

entrega de poderes a Nyusi não 

seria total, pelo menos a breve tre-

cho. Ou seja, a transição geracional 

será um processo a conta-gotas. O 

grupo de Chipande terá saído des-

se encontro altamente revoltado: 

para eles, é urgente que se convo-

que uma sessão do Comité Central 

para que Guebuza seja convidado a 

renunciar e Nyusi seja eleito Presi-

dente da Frelimo. Se isso acontecer, 

será uma reedição do processo que 

elevou Guebuza ao cargo cimeiro 

partido em Março de 2005.

Depois que tomou posse como 

Presidente da República em Fe-

vereiro desse ano, Guebuza deixou 

claro que não permitiria que o seu 

poder na Ponta Vermelha fosse 

partilhado com o poder da Co-

missão Política, então liderada por 

Chissano. Uma sessão do Comité 

Central em Março de 2005 con-

firmou a sucessão, com a renúncia 

quase que involuntária de Joaquim 

Chissano. O processo teve ondas, 

mas foi tão célere quanto Gue-

buza almejava. Chissano também 

não impôs resistência. E depois foi 

o que se viu: Guebuza começou a 

afastar tudo o que era vestígio mais 

saliente da estrutura governativa de 

Chissano, num processo que teve o 

momento mais alto no Congresso 

de Pemba em 2012.

Segundo fontes do SAVANA, 

Guebuza prepara-se para man-

dar convocar a I sessão ordinária 

do Comité Central para o próxi-

mo mês de Março. Mas nalgumas 

hostes do Partido existe o receio 

de que ele não está ainda com-

pletamente disponível para ceder 

a liderança. “Parece que o Comité 

Central servirá para o Presidente 

Guebuza reafirmar o seu poder no 

Partido”, alegou a fonte. Enquanto 

essa incógnita prevalecer, aumenta 

também a predisposição da ala de 

Chipande de forçar a barra. Por 

isso, advinha-se um Comité Cen-

tral bastante ruidoso. Uma reunião 

das principais famílias macondes 

próximas do poder havida na se-

mana passada na Praia do Bilene 

(onde estiveram Chipande e as 

figuras mencionadas acima) con-

firmou essa predisposição. Na reu-

nião, o presidente Nyusi ouviu da 

boca do seu “tio” Chipande algu-

mas coisas desagradáveis, nomea-

damente uma reprovação da forma 

como o Governo foi constituído, 

visando algumas figuras concretas. 

Uma fonte próxima dos círculos de 

Chipande disse-nos que a questão 

da sucessão também foi debatida.

Seja como for, a perspectiva de uma 

transição geracional no controlo 

do partido Frelimo a breve trecho 

deve ser posta de lado. O perfil do 

Governo mostra isso. As investidas 

de Chipande também: indicam 

que ele pretende recostar-se como 

a sombra tutelar do “sobrinho”. No 

meio desta disputa entre dinossau-

ros, Nyusi tem sido moderado, evi-

tando confrontações, embora isso 

não signifique que ele não esteja, de 

mansinho, a tentar, onde for pos-

sível, eliminar as marcas e o estilo 

mais salientes do guebuzismo. O 

facto de Gabriel Muthisse, antigo 

ministro de Guebuza responsável 

pela propaganda (através do fami-

gerado G40) não ter sido total-

mente preterido mostra isso. 

Mas Chipande tem outra percep-

ção e pretende que Nyusi tenha um 

maior controlo do partido já nessa 

sessão do Comité Central. Porém, 

alguns frelimistas têm reservas 

quanto à estratégia a seguir e acon-

selham prudência. É que entendem 

que seria politicamente perigoso 

forçar já um Comité Central para 

discutir a sensível questão da lide-

rança do partido, porque Armando 

Guebuza ainda controla parte sig-

nificativa da máquina partidária e 

poderia sair reforçado.   
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A 
presença massiva dos ho-
mens do exército governa-
mental e dos guerrilheiros 
da Renamo no distrito da 

Gorongosa, em Sofala, faz com que 
muitas comunidades não sintam os 
efeitos do acordo do fim das hosti-
lidades assinado em Setembro úl-
timo, entre o antigo presidente da 
República, Armando Guebuza, e o 
líder da “Perdiz”, Afonso Dhlaka-
ma, constatou o antropólogo Victor 
Igreja, que durante algumas sema-
nas trabalhou em várias povoações 
anteriormente fustigadas pela guer-
ra que durou dois anos.

Para Victor Igreja, “aos olhos das 

comunidades, a presença do exérci-

to é um indicador de que ainda há 

hostilidade. Há uma forte percep-

ção de que se vai retornar à guerra”, 

explicou aquele académico, tendo 

referenciado que o facto de ha-

ver militares e aliado aos discursos 

construídos, tanto do lado da Re-

namo como do lado governamental, 

não tem ajudado para a promoção 

da paz.

Igreja, que é docente e investigador 

da Universidade Queensland na 

Austrália, e no nosso país trabalha 

em parceria com o Centro de Estu-

dos Moçambicanos e Internacionais 

(CEMO), referiu que há um grande 

espanto no seio de analistas sobre a 

maneira como a questão da pacifi-

cação é tratada, concretamente os 

contornos do processo de cessação 

das hostilidades. 

Por exemplo, conforme explicou o 

nosso interlocutor, o novo chefe de 

Estado, Filipe Nyusi, teve quatro 

oportunidades soberanas para falar 

sobre a questão da necessidade de 

continuidade com o diálogo sobre 

a implementação do acordo da ces-

sação das hostilidades. Teria falado 

aquando da aclamação pelo Con-

selho Constitucional dos resultados 

eleitorais; tomada de posse e inves-

tidura do governo central e gover-

nos provinciais.

“É estranho o que está a acontecer 

em relação à falta de resposta para 

estas inquietações”, explicou.

 
Elite não vê urgência da paz
O nosso interlocutor refere que a 

maneira como as coisas estão a ser 

conduzidas no campo da cessação 

das hostilidades demonstra que a 

elite governativa nunca sentiu a ur-

gência de evitar o retorno à violên-

cia, porque sempre que há guerras o 

epicentro é o centro e norte do país. 

Acontece que a elite política vive no 

sul do país, concretamente em Ma-

puto. 

“Mesmo no tempo colonial, nin-

guém conhecia a Frelimo em Lou-

renço Marques. A guerra travou-se 

bastante no norte e um pouco no 

centro do país; as elites que residiam 

no sul pouco sabiam sobre os hor-

Gorongosa

Acordo de cessação das hostilidades 
não se faz sentir nas comunidades
- constata o antropólogo Victor Igreja

Por Domingos Bila

rores da guerra. Durante a guerra 

dos 16 anos, o cenário não foi tão 

diferente uma vez que as elites que 

viviam em Maputo não sentiam os 

efeitos directos da guerra, apenas 

sentiam indiretamente devido aos 

cortes de energia e falta de água. 

Actualmente verifica-se a mesma 

coisa, uma vez que o conflito arma-

do ora cessado esteve confinado à 

região da Gorongosa. A actual apa-

tia que se assiste por parte da elite 

governamental é sinal de que a paz 

não é prioritária”. 

O conflito armado terminado há 

pouco foi caracterizado como sendo 

localizado, na região centro do país, 

mas sabe-se que esta região é estra-

tégica e que o impacto da guerra 

tem escala nacional. 

 
Diálogo de surdos e o silêncio 
de Nyusi
O nosso entrevistado debruçou-

-se sobre o diálogo que decorre no 

Centro de Conferências Joaquim 

Chissano, que não tem produzido 

resultados satisfatórios. Mais uma 

vez, Victor Igreja afirmou que Fili-

pe Nyusi devia responder, para isto, 

usava canais públicos para falar, não 

especificamente sobre o Governo 

de gestão, mas sobre os esforços vi-

sando resolver a questão das forças 

residuais da Renamo.

Com o silêncio de Filipe Nyusi, 

pode-se entender que tenha preteri-

do o diálogo, passando aos militares 

para tomarem conta desta situação. 

Uma falta de comunicação por par-

te do chefe de Estado também pode 

ser interpretada como um sinal de 

conformismo do PR em relação à 

proposta de criação da chamada re-

gião autónoma defendida por Afon-

so Dhlakama.

“Penso que já é altura para falar 

especificamente da paz, o PR não 

pode ficar no silêncio, isso contribui 

para o medo da população. O silên-

cio do chefe de Estado contradiz 

com o apelo que fez aquando da 

tomada de posse”, explicou para de-

pois referir que o silêncio só encaixa 

nos negócios porque se considera 

o silêncio como uma das armas do 

O 
académico fala de situ-

ações críticas que acon-

tecem nas comunidades 

flageladas pela guerra dos dois 

anos. Fala de serviços médicos 

deficitários, porque o pessoal 

trabalha com receio, crianças 

que não vão poder estudar de-

vido às incertezas sobre a esta-

bilidade, a existência de deslo-

cados e de muitas pessoas que 

ainda dormem no mato devido 

ao clima de insegurança. 

Acha ser urgente que o Presi-

dente da República olhe para o 

dossier da paz, “ponderar sim, 

mas também é necessário lidar 

com certos problemas de forma 

urgente, porque a sociedade 

não vai tolerar o seu silêncio. 

Tem de haver resposta, porque 

o silêncio não é uma resposta. 

Não pode demorar porque o 

nível de insatisfação e nervosis-

mo por causa desta crise está a 

crescer cada dia que passa”. 

 
Rumores sobre guerra e 
jovens com esperança
Victor Igreja insistiu sempre na 

necessidade de se buscar uma 

solução definitiva para a paz e 

sucesso, quanto à política, sobretu-

do em matérias de gestão da paz e 

guerra, o silêncio pode ser perigoso. 

A política é por natureza comuni-

cativa, “por essa razão o povo, e em 

particular os jovens, estão à espera 

de uma resposta específica do PR 

quanto ao assunto da pacificação e 

normalização da vida”. 

 
Dupla administração?
O nosso entrevistado diz que nas 

povoações onde trabalhou se vive 

uma dupla administração, que é co-

mandada por um lado pelo governo 

e, por outro, pela Renamo. “Volta-

mos para a realidade de 1992, em 

que há praticamente dupla adminis-

tração. Por isso mesmo os malfei-

tores aproveitam-se. Já se reportam 

casos de banditismo, os chamados 

homens catanas. Não são militares 

governamentais e nem os militares 

da Renamo. São bandidos que se 

aproveitam do facto de não haver 

ainda uma comunicação aberta en-

tre as partes sobre a dupla gestão na 

manutenção da ordem e segurança 

para as populações”. 

Igreja afirmou que, quando prati-

cam crimes do lado governamental, 

os malfeitores fogem para a parte da 

Renamo porque sabem que a polícia 

não os pode perseguir para aquele 

lado. O mesmo acontece no lado da 

Renamo, quando os homens catanas 

cometem crimes fogem para lado 

governamental, devido à certeza que 

têm sobre a inacção das forças da 

“Perdiz” no campo governamental. 

 

“Os malfeitores aproveitam-se das 

oportunidades que têm no terreno, 

eles têm o conhecimento de que 

ninguém transpõe o perímetro de 

segurança do outro. Estamos peran-

te o mesmo cenário de 1992”, disse 

Victor Igreja, tendo acrescentado 

que todas as comunidades onde tra-

balhou e conversou as pessoas foram 

unânimes ao afirmar que querem ver 

o problema dos dois exércitos re-

solvido, caso contrário, o continuar 

desta situação pode significar que o 

alegado governo autónomo já é uma 

realidade “uma vez que as forças da 

Renamo já estão, dentro das suas li-

mitações, a manter a ordem e segu-

rança no seu perímetro de controlo”, 

salientou Igreja.

Victor Igreja trabalhou nas comuni-

dades de Mandjundjundjo, Nashua, 

Nhazoi, Kanda e Baramanza. 

PR deve lidar com o dossier 
sobre a cessação das hostilidades   

unidade nacional. Para ele, quem 

detém o poder político, que por sua 

lógica é governar, pode exercer um 

papel preponderante para ultrapas-

sar os problemas que perigam ac-

tualmente a paz e unidade entre os 

moçambicanos. Esta pessoa, a mais 

poderosa neste momento, é o PR. 

É que enquanto houver incertezas 

e o silêncio do governo prevalecer, 

os rumores e inquietações sobre o 

reatamento das hostilidades vão 

aumentando. 

“Para mim, a prioridade devia ser 

o processo de implementação do 

acordo de cessação das hostili-

dades, de facto”. Para tal, o nosso 

interlocutor afirmou: “a única res-

posta sensata neste momento é um 

frente-a-frente entre as lideranças 

do governo e Renamo para ultra-

passarem a crise prevalecente e que 

o assunto da inclusão das forças 

armadas da Renamo no Aparelho 

do Estado seja o ponto principal 

da agenda”. Por outro lado, um 

fenómeno que tem causado muita 

preocupação em África e nos cír-

culos internacionais do poder po-

lítico é o desespero das camadas 

jovens que os leva a se juntarem a 

grupos armados para tentarem re-

solver os seus problemas por 

intermédio de rebeliões ar-

madas. Neste sentido, o nosso 

entrevistado afirmou: “feliz-

mente Moçambique continua 

sendo um caso de esperança 

para os jovens. Um dos sinais 

desta esperança, por exemplo, 

é o facto de que por onde anda 

Afonso Dhlakama quantida-

des enormes de jovens mos-

tram prontidão para marcar 

presença nos comícios e ouvir 

a sua mensagem. Ao mesmo 

tempo, não temos ouvido ape-

los dos jovens para que se lhes 

dêem armas ou para que se fa-

çam guerras. Os jovens pedem 

unicamente e de forma ine-

quívoca a paz e, como dizem 

os Gorongosas, ‘mutendere’, o 

que quer dizer, entendimento 

ou unidade entre os moçam-

bicanos. Agora é preciso que 

o governo de Filipe Nyusi e a 

Renamo não deixem que essa 

chama de esperança desvaneça 

senão corremos sérios riscos a 

médio e longo prazos para paz 

e estabilidade, como nos mos-

tram os exemplos vindos do 

norte e ocidente de África”.  

Victor Igreja
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O 
Banco de Moçambique 
(BM) alerta que deverá 
continuar a adoptar acções 
estruturantes no quadro da 

política monetária, por forma a asse-

gurar e consolidar a estabilidade ma-

croeconómica e do sector financeiro, 

dadas as intensas chuvas que asso-

lam a região centro e norte do país, 

que poderão ter um impacto severo 

na economia. 

Devidos às intempéries que devas-

tam o país, o Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) deverá rever em 

baixa as taxas de crescimento econó-

mico do país para 2015, de 7,5% pro-

jectados pelo governo para 7% dado 

o impacto sócio-económico que po-

derá advir desta situação.

As intensas chuvas que estão a asso-

lar o país, com destaque para as zonas 

centro e norte, poderão trazer efeitos 

perversos ao desempenho da econo-

mia nacional dada a inoperacionali-

dade do sector produtivo.

De acordo com o governador do Ban-

co de Moçambique, Ernesto Gove, 

estas intempéries estão a destruir 

culturas agrícolas, infra-estruturas 

económicas e sociais com destaque 

para ferrovias, rodovias e postos de 

transmissão de energia eléctrica, 

factos que afectam negativamente o 

funcionamento da economia. 

Gove fez notar que perante este ce-

nário adverso, cabe ao BM continuar 

a fomentar acções estruturantes nas 

áreas da sua intervenção, visando as-

segurar e consolidar a estabilidade 

macroeconómica e do sector finan-

ceiro, e contínuo privilégio da utili-

zação dos instrumentos de mercado 

visando expandir a base monetária 

a um nível não superior a 19% e do 

crédito ao sector privado em torno 

dos 19,9%.    

O Governador do Banco Central 

manifestou este posicionamento esta 

quarta-feira na cidade da Matola, 

durante a cerimónia de abertura do 

39ª Conselho Consultivo do BM, 

que hoje termina com o debate do 

tema “o papel do mercado de capitais 

como instrumento de dinamização 

da economia nacional”.

Em consequência das enxurradas 

que devastam o país, o FMI aponta 

que pode haver uma descida de meio 

ponto percentual, nas perspectivas de 

crescimento económico do país pro-

jectadas para o presente ano. O Ban-

co Central espera que o país continue 

a preservar a sua taxa de crescimento 

na ordem dos 7,5%, mas, como con-

sequência directa das cheias, o FMI 

prevê uma variação para 7%.

Ao que apurámos, em Fevereiro pró-

ximo uma equipa técnica do FMI 

deverá escalar Moçambique para 

uma avaliação rigorosa no terreno, 

o que poderá permitir ao organismo 

avaliar as taxas de crescimento em 

2015 com alguma precisão.

Debruçando-se sobre o desempenho 

da economia do ano anterior, Gove 

referiu que no terceiro trimestre de 

2014 a economia nacional registou 

uma taxa anual de crescimento de 

7,4% que, apesar de estar abaixo do 

registado no período homólogo, se 

BM prepara-se para travar impacto das 
cheias na economia
Por Argunaldo Nhampossa

situa acima da observada no trimes-

tre anterior, facto que pode ter con-

tribuído para que fosse alcançada a 

meta estabelecida de 7,5%.

No que se refere à inflação, precisou 

que o ano passado foi caracterizado 

por uma apreciável estabilidade, ten-

do o índice de preços ao consumidor 

(IPC) da cidade Maputo desacele-

rado em praticamente todo o ano, 

o que colocou a inflação anual em 

1,10% em Dezembro, a mais baixa 

dos últimos cinco anos. A inflação 

média fixou-se em torno dos 2,3%, 

abaixo dos limites máximos que ha-

viam sido estabelecidos para o ano. 

O Governador do BM precisou 

igualmente que a estabilidade do 

nível geral de preços foi igualmente 

observada no IPC, que agrega as ci-

dades de Maputo, Beira e Nampula 

e, de modo geral, reflectiu o efeito 

conjugado de vários factores, entre os 

quais o aumento da produção local 

e da oferta de bens e serviços essen-

ciais, sobretudo de frutas e vegetais. 

A queda dos preços internacionais 

das principais mercadorias que o país 

importa, a coordenação das políticas 

monetária e fiscal visando a regula-

ção da liquidez em níveis adequados 

ao crescimento do PIB e a relativa 

estabilidade da moeda nacional face 

às moedas dos principais parceiros 

comerciais durante grande parte do 

ano, foram outras notas que espelha-

ram a estabilidade. 

Gove destaca que, como resultado 

da evolução favorável dos preços e 

de outros indicadores económicos e 

financeiros, em Novembro último, o 

BM continuou a reduzir as taxas de 

facilidade permanente de cedência 

de liquidez no mercado monetário 

interbancário em 75 pontos bases, 

situando-se actualmente em 7,5% 

e manteve inalterada a taxa de juro 

de facilidade permanente de depósi-

to de 1,50%, reduzindo deste modo 

a diferença entre as duas taxas para 

mínimos históricos, apesar da fraca 

resposta dos bancos comercias.

O crédito ao sector privado foi ex-

pandido em 24,3%, a massa monetá-

ria incrementada em cerca de  19,9% 

e, por sua vez, a base monetária, uma 

variável operacional da política mo-

netária, aumentou em 20,5% sempre 

alinhado com o programado. 

O Governador do BM lembrou que, 

em finais de 2014, o país registou 

uma pressão nos mercados cambiais 

e em jeito de resposta o Banco de 

Moçambique reforçou o nível de in-

tervenção nos mercados interbancá-

rios, com realce para o mercado cam-

bial. Como corolário desta situação, 

o Banco Central vendeu divisas num 

montante que considera record até 

ao momento e estimado em cerca de 

1.226 milhões de dólares. Esta acção 

teve reflexos no desgaste das reservas 

internacionais líquidas, cujo saldo 

provisório se posicionou em 2.862 

milhões de dólares, montante que 

em termos de importações de bens e 

serviços não-factoriais corresponde a 

cerca de 4,1 meses de cobertura.

Aquando da chamada pressão cam-

bial, Ernesto Gove justificou a situ-

ação “uma manifestação decorrente 

de um conjunto de factores, entre os 

quais se destacam os de natureza psi-

cológica, designadamente o rescaldo 

pós-eleitoral que, ao trazer elemen-

tos de instabilidade política e social, 

transmite para os mercados nervosis-

mo e expectativas negativas quanto à 

manutenção dos pilares que susten-

tam a estabilidade macroeconómica”.

Tais determinantes, segundo Gove, 

levaram alguns operadores a anteci-

par pagamentos de importações, en-

quanto os exportadores alimentam 

expectativas de ganhos maiores num 

ambiente de elevada depreciação da 

moeda.

Contudo, Manuel Chang, na altura 

ministro das Finanças, minimizou as 

explicações de Gove, alegando que 

durante o ano todo o Metical teve 

um bom desempenho, propondo a 

adopção de medidas económicas e 

administrativas para se ultrapassar 

esta situação.

De acordo com Gove, apesar das in-

certezas que ainda caracterizam os 

mercados financeiros globais, o sis-

tema financeiro mostrou-se uma vez 

mais resiliente a avaliar pelo bom 

desempenho dos principais indica-

dores de solidez, com destaque para 

o rácio de solvabilidade que esteve 

nos 15,7% e o crédito vencido que se 

fixou nos 3,8%.
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Está cada vez mais tenso 
o ambiente na Liga Mo-
çambicana dos Direitos 
Humanos (LDH), com os 

membros a disputarem o controlo 

de uma das mais importantes or-

ganizações da sociedade civil em 

Moçambique. 

Depois de a presidente da LDH 

ter dado o dito por não dito, ao re-

nunciar à presidência da organiza-

ção, para dias depois declarar sem 

efeitos a renúncia, Alice Mabota 

convocou e presidiu uma reunião 

do Conselho Directivo cujo ponto 

de agenda foi a dissolução da Co-

missão de Reestruturação da Liga 

criada, com aval dela.

No entanto, em jeito de resposta, a 

referida Comissão rejeitou a deci-

são, alegando que não teve conhe-

cimento do referido encontro para 

além de que: “o Conselho Directivo 

não tem competências para extin-

guir Comissão que não criou”.

Assim, enquanto a referida Co-

missão trabalha na nova sede da 

organização, na avenida 24 de Ju-

lho, Alice Mabota constituiu outra 

equipa de trabalho que está a exe-

cutar suas actividades num dos edi-

fícios da agremiação localizado na 

avenida Marien Ngouabi.

Factos 
No passado dia 20 de Janeiro, um 

mês depois da sua constituição, a 

Comissão de Reestruturação da 

LDH, liderada pelo jovem jurista 

Amílcar Andela, reuniu-se com  

trabalhadores, membros e colabo-

radores da Liga para dar um infor-

me sobre o actual estágio da crise 

na instituição, bem como das me-

didas que estão a ser tomadas para 

a solução dos problemas e desenhar 

estratégias para enfrentar desafios 

futuros.

No referido encontro, o coordena-

dor da Comissão disse aos traba-

lhadores que a LDH está a passar 

por momentos dramáticos já mais 

vistos nos seus 22 anos de existên-

cia. Frisou que a crise tem como 

face visível o não pagamento de 

salários há mais de sete meses para 

além de desistência dos doadores 

em financiar a organização.

Andela disse aos colegas de traba-

lho que esta situação de crise fez 

com um grupo de trabalhadores e 

membros ao nível da sede da orga-

nização, com a anuência da presi-

dente da organização, Alice Mabo-

ta, criasse a Comissão cuja missão é 

reestruturar a organização e devol-

ver  credibilidade.   

Reconhecendo as dificuldades por 

que passa a organização, Alice Ma-

bota deu luz verde à criação da re-

ferida Comissão. 

No mesmo encontro, a Comissão 

explicou aos trabalhadores que 

o epicentro da crise já tinha sido 

identificado e que a tarefa seguinte 

era encontrar mecanismos de pôr 

termo à situação.

Dentre as irregularidades, desta-

cam-se os atrasos constantes no 

envio de planos de actividades, 

planos financeiros e relatórios aos 

Ambiente cada vez mais tenso na LDH

doadores; concentração de funções 

de planificação, financeiras e execu-

tivas numa única figura, por sinal 

da confiança da presidente da Liga; 

despedimentos sem justa causa e 

recorrendo a procedimentos ilegais; 

envio de informações falsas aos do-

adores entre outras irregularidades 

para além de fomentar intrigas e 

mal-estar entre colaboradores da 

Liga e os doadores.      

Perante estas e outras situações, a 

Comissão reuniu-se juntamente 

com a presidente Liga, Alice Ma-

bota, e deliberou-se o afastamento 

da figura apontada como principal 

ponto da crise. 

Porém, antes de receber a carta de 

rescisão de contrato, a referida figu-

ra, de nome Sousa Chele, antecipou 

a sua saída da organização e dessa 

forma evitou o despedimento.

Andela referiu que, com o beneplá-

cito da Alice Mabota, a Comissão 

devia, dentro de um prazo certo, 

apresentar o relatório do seu tra-

balho. 

O mesmo devia ser depois apre-

ciado pela presidente para dar o 

seu parecer, num curto espaço de 

tempo.

Porém, para o espanto dos inte-

grantes da Comissão, Alice Mabo-

ta, para além de ignorar o relatório 

da Comissão de Reestruturação 

da Liga, desenvolveu, secretamen-

te, um trabalho paralelo e para tal 

contava com a colaboração da figu-

ra apontada como o epicentro da 

crise da Liga. 

Para tal, Alice Mabota disponi-

bilizou ao senhor Sousa Chele os 

escritórios da LDH localizados na 

avenida Marien Ngouabi, no bairro 

do Alto Maé.

Esta situação enfureceu os inte-

grantes da Comissão que de ime-

diato elaboraram um ofício para a 

presidente da Liga, dando-lhe um 

prazo de cinco dias para apresen-

tar o seu parecer sobre o relatório 

e notificar a mesa da assembleia-

-geral para convocar uma reunião 

extraordinária, para permitir que os 

problemas da Liga fossem discuti-

dos de forma aberta e democrática 

pelos membros da organização.

Contam as fontes que, estranha-

mente, ao invés de responder a car-

ta, Alice Mabota encarou o ofício 

como desafio e falta de respeito e 

imediatamente colocou, por escrito, 

o seu lugar à disposição facto que 

foi aceite pela Comissão e que o 

assunto seria desenvolvido em sede 

de Assembleia-geral.

Volte face   
Dois dias depois do encontro en-

tre a Comissão e os trabalhadores 

da Liga, Alice Mabota elaborou, 

a 22 de Janeiro, um ofício para a 

Comissão de Reestruturação onde 

referiu que o Conselho Directivo 

da Liga reunido no dia 21 de Janei-

ro do presente ano, dentre outros 

assuntos “analisou o trabalho da 

Comissão submetido à direcção e 

agradece pela contribuição e traba-

lho realizado”.

Alice Mabota diz na mesma carta 

que em relação ao trabalho apre-

sentado, da análise preliminar efec-

tuada, diversas questões expostas 

correspondem a pelouros especí-

ficos com competência para uma 

análise profunda e decisão sobre 

os mesmos, entre eles assembleia-

-geral, Conselho Directivo, coorde-

nadores e consultores.

Assim, continua a missiva da Alice, 

nestes termos, a direcção mais uma 

vez agradece pelo empenho e tra-

balho realizado e dá por concluído 

o mandato da Comissão.

Resposta da Comissão
Em jeito de resposta, a Comissão 

de Reestruturação minimizou Ali-

ce Mabota, referindo que os mem-

bros e órgãos sociais da Liga não ti-

veram conhecimento desta reunião, 

para além de que não foi o conselho 

directivo da Liga que criou a Co-

missão. 

Diz a Comissão que ela nasceu 

espontaneamente devido à grave 

crise institucional e foi legitimada 

pela presidente da Liga e não pelo 

conselho directivo. 

“Pelo que o conselho directivo não 

tem competências para extinguir 

Comissão que não criou”.

Continua a sua explanação refe-

rindo que Alice Mabota passou os 

seus poderes de forma transitória 

e formalmente à Comissão quan-

do colocou o seu lugar à disposi-

ção na sequência da sua renúncia. 

Pelo que, sendo demissionária, não 

tem poderes para exercer quaisquer 

competências da direcção da Liga, 

se não prestar contas a que é obri-

gada.

 (Redacção)

Pelo menos 99 moçambi-
canos, que se encontra-
vam na vizinha África do 
Sul ilegalmente, foram 

devolvidos ao país durante a se-
mana passada. Deste número, 
84 são homens, 13 mulheres e 
duas crianças. Segundo infor-
mações do Comando-Geral da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), a maioria  
entrou naquele país à procura de 
melhores condições de vida.

Falando sobre a situação crimi-

nal e rodoviária do país, o porta-

-voz daquela instituição policial, 

Pedro Cossa, frisou que é preo-

cupante o número de pessoas, 

não só moçambicanos, que ten-

dem a emigrar para outros países 

procurando melhores condições 

Repatriados 99 moçambicanos da RSA
de trabalho sem, entretanto, dispo-

rem de documentação necessária.

Entretanto, foram detidos em qua-

se todo o território moçambicano 

1.795 indivíduos, dos quais 1.675 

acusados de violação de frontei-

ras, oito por imigração ilegal e 112 

por delito comum, figurando entre 

estes a detenção de um indivíduo 

identificado por Nelson, de 26 anos 

de idade indiciado no crime de ho-

micídio voluntário qualificado.

O cidadão em causa é acusado de 

ter assassinado um indivíduo que 

em vida respondia pelo nome de 

Orlando, de 33 anos de idade com 

intuito de vender o corpo a 15 mil 

meticais.

Relativamente aos acidentes de via-

ção, 27 pessoas perderam a vida e 

outras 150 contraíram ferimentos, 

entre graves e ligeiros, em conse-

quência de acidentes de sinistros 

registados nas estradas nacionais na 

última semana.

As 27 pessoas perderam a vida nos 

locais do acidente. Dos 150 indi-

víduos que contraíram ferimentos, 

70 foram graves e 80 ligeiros, avan-

çando-se a hipótese de o número 

de vítimas mortais ter aumentado 

conforme a gravidade das lesões. O 

número de vítimas resulta de um 

total de 46 acidentes de aviação re-

gistado só em uma semana em todo 

o território nacional.

Ainda sobre a situação 
criminal
Cossa disse que só na semana pas-

sada, a PRM registou um total de 

123 casos contra 110 de igual perí-

odo do ano passado, sendo 81 con-

tra propriedade, 38 visando pessoas 

e quatro relativos a ordem e tran-

quilidade públicas.

No que tange às medidas ope-

rativas para a prevenção e com-

bate aos acidentes de viação, a 

Polícia de Trânsito fiscalizou, 

durante o mesmo período, 

27.322 viaturas de que resultou 

na aplicação de multas a 14.405 

automobilistas, bem como na 

apreensão de 127 cartas de 

condução por diversas irregu-

laridades.

Por outro lado, a Polícia apre-

endeu ainda 74 cartas de con-

dução, cujos titulares foram 

surpreendidos a conduzir sob 

efeito de álcool. Acresce-se ain-

da neste intervalo a detenção 

de sete indivíduos ao longo do 

mesmo período por crime de 

condução ilegal.

(Eduardo Conzo)

Alice Mabota
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Desde o dia 12 do corrente mês, 
a cidade de Nampula e toda a 
região norte do país viu-se às 
escuras desde as 19:00 horas 

daquele dia. Desde lá é o desespero.

A priori, os residentes da chama-

da capital do norte quiseram julgar 

que fosse mais uma das fraquezas 

da Electricidade de Moçambique 

(EDM), mas ao raiar do dia 13 ficou 

claro que a natureza fizera das suas e 

consigo carregou torres de transporte 

de energia eléctrica na linha centro-

-norte.

De lá para cá, os residentes dos mais 

importantes centros urbano do norte 

de Moçambique viram-se obrigados a 

encontrarem alternativas para sobre-

viver e “fugir” da escuridão que não 

está para menos.

Dentre várias alternativas, instituições 

públicas e privadas, assim como famí-

lias, recorreram à compra de gerado-

res, os quais em menos de uma sema-

na duplicaram o seu valor de compra.

Com efeito, residentes da cidade de 

Nampula mostram-se agastados com 

a subida exagerada de preços de  gera-

dores, caso insólito desde a indepen-

dência.

A reportagem do SAVANA fez uma 

ronda em quase todas as lojas ou es-

tabelecimentos comerciais da cidade 

de Nampula, que se dedicam à venda 

de geradores, tendo constado cenário 

igual no aumento de preços.

-
dade dos equipamentos 

O apagão no norte de Moçambique

A oportunidade cria o ladrão
-Não só dispararam os preços de geradores de corrente eléctrica, como também os preços de produtos de primeira necessida-
de começam a ser especulados e as bombas de abastecimento de combustível registam enchentes jamais vistas. 

Por Aunício da Silva, em Nampula

A subida dos preços dos geradores 

não durou. Em menos de uma se-

mana, os preços básicos passaram a 

custar mais de 100% do preço ante-

riormente aplicado.

Segundo apurámos nos locais, os ge-

radores que antigamente custavam 

2,500.00 (dois mil e quinhentos me-

ticais), custam, actualmente, seis mil 

meticais e os que estavam a esse preço 

(6,000.00Mt) passaram para 15 mil 

meticais em todas as lojas.

Por outro lado, os compradores acu-

sam os vendedores de comercializa-

rem geradores de baixa qualidade e 

não compatíveis com a temperatura 

da região. Nos últimos tempos, a ci-

dade de Nampula regista temperatu-

ras altas que variam entre os 28ºc aos 

35ºc.

Jorge Adamo, residente em Muatala, 

arredores da cidade de Nampula, disse 

ter comprado um gerador no valor de 

seis mil meticais, numa das lojas da 

urbe que durou apenas três dias e teve 

avarias irreparáveis.

A fonte disse ter recorrido ao esta-

belecimento onde adquiriu o mesmo, 

mas em nada adiantou e, segundo dis-

se, a aquisição do equipamento teve 

consequências drásticas na planifica-

ção familiar, considerando que muito 

em breve arranca o ano lectivo e as 

poupanças para a aquisição de mate-

rial escolar para os seus filhos tiveram 

de sofrer desvio de aplicação.

Caso semelhante aconteceu com Mó-

nica Alberto, residente no bairro de 

Namutequeliua, que disse ter com-

prado um gerador no valor de 45 mil 

meticais, que passado uma semana 

explodiu, um caso que também não 

teve nenhuma solução.

“Assim, comprei outro gerador de seis 

mil meticais, felizmente até aqui não 

teve problemas”, disse a nossa inter-

locutora.

Vendedores negam 
acusações
Reagindo às reclamações dos com-

pradores, os vendedores dizem não 

ter culpas, uma vez que, têm requisi-

tado os geradores a partir da cidade 

de Maputo.

Segundo constatámos, os geradores, 

na sua maioria, têm origem de fabrico 

África do Sul, Dubai e China.

A loja MOÇCOM FERRAGENS, 

por exemplo, aumentou os preços de 

geradores no segundo dia do apagão 

da corrente eléctrica.

Zulficar Vale, gerente daquele esta-

belecimento comercial,  reconhece o 

aumento exagerado, mas disse não ter 

outra alternativa de como vender os 

geradores, alegadamente por causa do 

custo de transporte no avião, uma vez 

que é única via de obter o produto em 

alusão.

Segundo a fonte, além do corte da 

corrente eléctrica, a intransitabili-

dade das rodovias, sobretudo a des-

truição da ponte sobre o rio Licungo, 

no distrito de Mocuba, província da 

Zambézia, contribuiu para a subida 

de preços daquela fonte alternativa de 

energia. 

“Há necessidade de aumentar os pre-

ços de geradores, uma vez que nós 

pagamos a cada gerador no avião 

cerca de cinco mil meticais, compa-

rativamente com o valor que a gente 

pagava de dois mil na via terrestre”, 

esclareceu a fonte.

Vale acusa os outros comerciantes de 

estarem a ser oportunistas ao serem 

revendedores dos mesmos equipa-

mentos e aplicando preços exorbitan-

tes.

Gulamo Mostafa, do grupo RAZA 

TRADING, disse que em média 

por dia consegue vender quatro a 

seis geradores. Segundo a fonte, an-

tes do apagão os geradores não eram 

concorridos, mas neste momento há 

muitos clientes que procuram as má-

quinas, facto que o deixa satisfeito.

INAE reage ao aumento de 
preços de geradores
Devido ao aumento exagerado dos 

preços de geradores, a Inspecção Na-

cional das Actividades Económicas 

(INAE), em Nampula, apreendeu 30 

geradores na semana finda, em dife-

rentes estabelecimentos comercias 

daquela cidade.

Segundo Isaque Sebastião, delegado 

substituto daquele órgão fiscalizador, 

os proprietários do material apreen-

dido terão uma multa de 40 salários 

mínimos, correspondente a mais de 

100 mil meticais, devido à prática de 

preços exorbitantes e à violação da le-

gislação comercial em vigor no país.

Aliás, Sebastião disse que alguns ge-

radores eram vendidos ilegalmente, 

uma vez que não apresentam facturas 

de compra e da sua requisição e ex-

plicou que trabalhos estão a ser feitos 

no sentido de estabilizar os preçários 

daquela fonte alternativa de energia, 

bem como outros produtos comer-

ciais.

Enchentes nas bombas de 
combustíveis e a factura 
da PETROMOC
Tendo como recurso o uso de gera-
dores para minimizar o problema do 
corte no fornecimento de energia 
eléctrica, aumentou explosivamente a 
procura de gasolina para o abasteci-
mento do equipamento.
Nas bombas de venda de combustível, 
as bichas chegam a atingir uma dis-
tância de cerca de meio quilómetro, 
o que cria uma confusão com os au-
tomobilistas que, igualmente, preten-
dem adquirir o combustível.
A Empresa Pública Petróleos de Mo-
çambique (PETROMOC) afirma 
estar a facturar com a situação, pois 
todos os dias lhe é solicitado o forne-
cimento de gasolina pelas estações de 
abastecimento.
De acordo com Cassamo Cassamo, 
chefe da PETROMOC em Nam-
pula, em média diária, recebe mais de 
cinco mil pessoas, comparando com 
dois mil do passado. 
“O combustível não subiu, no mo-
mento está a 50 meticais do valor 
habitual, apenas há registo de muitos 
clientes que procuram o líquido para 
abastecer os geradores, bem como 
seus veículos. Actualmente conse-
guimos vender mais de 30 mil litros, 
comparando com 10 mil litros que 
vendíamos no passado”, disse o nosso 

interlocutor.

Na sua primeira aparição pú-

blica, com um discurso do-

minado por um vocabulário 

policial, Alberto Mondlane, 

antigo ministro do Interior, agora 

governador de Manica, reiterou pron-

tidão de “combate ao crime” e de tra-

balhar com quem quer ver a província 

“crescer” no quadro sócio-político es-

tabelecido, numa tonalidade de quem 

dirige uma “parada”, o que sugere ain-

da não estar acostumado com a ideia 

de largar as ordens da disciplina poli-

cial e se tornar um civil. 

Alberto Mondlane, um dos ministros 

mais cinzentos do Governo de Gue-

buza e com claras dificuldades comu-

nicativas, foi um dos que contra todas 

as expectativas permaneceu na estru-

tura governativa. 

Perante dezenas de populares, a maio-

ria grupos sociais ligados ao partido 

no poder, que acorreram à Praça da 

Independência em Chimoio, a capital 

de Manica, para assistir à cerimónia 

de transmissão de poderes ao novo 

executivo, Alberto Mondlane centrou 

o seu discurso no combate ao crime, 

manutenção da ordem, segurança e 

tranquilidades pública e Paz, além da 

prontidão de servir ao patrão.

“Gostaria de reafirmar aqui e ago-

ra que a manutenção da Paz, ordem, 

segurança e tranquilidade públicas 

Fantasmas da Polícia perseguem Mondlane em Manica
Por André Catueira, em Manica

são premissas fundamentais para o 

desenvolvimento económico e so-

cial da província e do país. Consti-

tui, portanto, direito e dever de cada 

cidadão dar a sua contribuição para 

manutenção da Paz e seguranças co-

lectiva e individual”, declarou Alberto 

Mondlane, dirigindo-se à população 

que testemunhou a transmissão de 

poderes, sexta-feira (23) ao Governo 

provincial.

O timoneiro de Manica, que garan-

tiu pertencer a um Governo visio-

nário, um adjectivo que qualificou o 

mandato do ex-presidente, Armando 

Guebuza, e que embarcou agora para 

o novo Governo empossado em me-

ados de Janeiro corrente, assegurou 

que vai continuar a primar por uma 

governação participativa, “permitindo 

absorção do conhecimento empírico 

e científico” em benefício da Paz e 

desenvolvimento, fazendo o povo de 

seu patrão, um coro ao discurso do 

PR Filipe Nyusi, comprometendo-se 

a não defraudar as espectativas da po-

pulação.

“É indispensável desenvolver acções 

concretas e visíveis de impacto rápido 

e sustentável na vida da nossa popula-

ção”, referiu Alberto Mondlane, que já 

dirigiu a Polícia de Manica na década 

90, sustentando que terá uma gover-

nação assente na satisfação do povo, 

sublinhando que vai concluir estradas, 

escolas e hospitais inacabados.

Disse também que vai concentrar sua 

governação na promoção do cres-

cimento económico, na criação de 

um ambiente favorável na promoção 

de investimentos, da competitivida-

de empresarial, além de aumento de 

oportunidade de emprego e auto-em-

prego aos jovens, homens e mulheres, 

“para contribuir para o seu bem-estar 

social cada vez melhor”.

Alberto Mondlane afirmou que vai 

“diagnosticar as preocupações mais 

candentes no seio das comunidades” 

com uma governação participativa, 

baseada na interacção com as popula-

ções, funcionários públicos e agentes 

económicos.

“Tenho a certeza que a população des-

ta província está comprometida com o 

desenvolvimento e fazer cumprir as 

directrizes do Presidente (Filipe) Nyu-

si no sentido de devolvermos a digni-

dade do país e melhorar as condições 

de vida”, destacou Alberto Mondlane, 

que prefere ignorar a anterior experi-

ência com a província e marchar com 

a actualidade social e económica, para 

fazer render a sua governação.

População indisponível  
Apesar de apoiar largamente a ideia de 

tornar Manica autónoma, face à ade-

são nas ameaças da Renamo, que não 

reconhece o novo Governo saído das 

eleições de 15 de Outubro passado, a 

população declarou-se indisponível, 

diante das novas autoridades provin-

ciais, a participar em “acções hostis” à 

Paz e desenvolvimento naquele ponto 

do país, mas apelou à aproximação do 

executivo e o partido com um “diálogo 

franco e aberto”.

A população, como é habitual falar na 

tribuna quando é dada palavra em ce-

rimónias públicas, sobretudo de trans-

missão de poderes, exprimiu a expec-

tativa de ver “mimada” a Paz no país, 

com a pacificação e a aproximação das 

correntes políticas, que arrastaram o 

país a 17 meses de confrontações, en-

tre as Forças de Defesa e Segurança e 

a guarda presidencial da Renamo. 

“Nós não participaremos em actos 

que atentem à Paz e condenamos os 

que procuram semear a instabilidade, 

mas apelamos que o Governo recorra 

ao diálogo para manter a Paz”, disse 

Filipe Eduardo, um morador de Chi-

moio, a capital de Manica, durante a 

cerimónia de transmissão de poderes 

ao novo Governador de Manica, Al-

berto Mondlane.

A Renamo ameaça promover desobe-

diência civil e manifestações, sem re-

curso à guerra, caso a Frelimo, no po-

der desde 1975, insista em rejeitar as 

exigências de um Governo de Gestão 

e ou autonomia da república do centro 

e norte, como solução para a alegada 

fraude nas eleições gerais de 15 de 
Outubro, que o Governo já classificou 
de “aberração” desde o princípio.
O líder da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, exige um Governo de Gestão, 
para implementar “reforma estatal 
profunda” até a novas eleições e ou 
governação paralela, nas seis provín-
cias autónomas da república do centro 
(Sofala, Tete, Zambézia e Manica) e 
norte (Nampula e Niassa), nas quais 
seria Presidente.
Contudo, a Renamo considera que o 
novo governador de Manica, Alberto 
Mondlane, que foi ministro do Inte-
rior entre 2010 e 2014, “é conotado 
com a guerra”, por ter conjuntamente 
(com o exército) conduzido a opera-
ção que desalojou Afonso Dhlakama 
do seu acampamento em Satunjira 
(distrito de Gorongosa), a 20 de Ou-
tubro de 2013, conduzindo o país aos 
piores momentos de tensão político-
-militar desde a assinatura do Acordo 
Geral de Paz (AGP) há 22 anos.
O país alcançou um segundo acordo 
de Paz, a 05 de Setembro, com um 
acordo de Cessação das Hostilidades, 
assinado entre Presidente cessante, 
Armando Guebuza, e o líder da Rena-
mo, Afonso Dhlakama, colocando fim 
aos 17 meses de confrontações entre 
o Governo e a Renamo. O primeiro 
acordo pôs fim aos 16 anos de guerra 
civil em 1992.

SOCIEDADE
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O 
que o futuro trará? Uma 
postura razoável seria tentar 
olhar para a espécie humana 
de fora. Então imagine que 

você é um extraterrestre observador 
que está a tentar desvendar o que 
acontece aqui ou, se imagine como 
um historiador daqui a 100 anos - 
assumindo que existam historiadores 
em 100 anos, o que não é óbvio - e 
você está a olhar para o que acontece. 
Veria algo impressionante.

Pela primeira vez na história da es-

pécie humana, desenvolvemos cla-

ramente a capacidade de nos des-

truirmos. Isso é verdade desde 1945. 

Agora está finalmente a ser reconhe-

cido que existem mais processos de 

longo-prazo como a destruição am-

biental liderando na mesma direcção, 

talvez não à destruição total, mas ao 

menos à destruição da capacidade de 

uma existência decente.

E existem outros perigos como pan-

demias, as quais estão relacionadas à 

globalização e interação. Então, exis-

tem processos em curso e instituições 

em vigor, como sistemas de armas 

nucleares, os quais podem levar à ex-

plosão ou talvez, extermínio, da exis-

tência organizada.

Como destruir o planeta 
sem tentar muito 
A pergunta é: O que as pessoas estão 

a fazer a respeito? Nada disso é se-

gredo. Está tudo perfeitamente aber-

to. De facto, você tem de fazer um 

esforço para não ver. 

Houve uma gama de reacções. Há 

aqueles que estão tentando ao má-

ximo fazer algo em relação a essas 

ameaças, e outros que estão agin-

do para aumentá-las. Se olhar para 

quem são, esse historiador futurista 

ou extraterrestre observador, veriam 

algo estranho. As sociedades menos 

desenvolvidas, incluindo povos indí-

genas, ou seus remanescentes, socie-

dades tribais e as primeiras nações do 

Canadá, que estão a tentar mitigar 

ou superar essas ameaças. Não estão 

a falar sobre guerra nuclear, mas sim 

desastre ambiental, e estão realmente 

tentando fazer algo a respeito.

De facto, ao redor do mundo - Aus-

trália, Índia, América do Sul - existem 

batalhas acontecendo, às vezes guer-

ras. Na Índia, é uma guerra enorme 

sobre a destruição ambiental directa, 

com sociedades tribais tentando re-

sistir às operações de extracção de 

recursos que são extremamente pre-

judiciais localmente, mas também em 

suas consequências gerais. Em socie-

dades onde as populações indígenas 

têm influência, muitos tomam uma 

posição forte. O mais forte dos países 

em relação ao aquecimento global é 

a Bolívia, cuja maioria é indígena e 

requisitos constitucionais protegem 

os “direitos da natureza”.

O Equador, o qual também tem uma 

população indígena ampla, é o único 

exportador de petróleo que conheço 

onde o governo está procurando au-

xílio para ajudar a manter o petró-

leo no solo, ao invés de produzi-lo e 

exportá-lo - e no solo é onde deveria 

estar.

Noam Chomsky: estamos à beira da total 
auto-destruição? 
-Existem mais processos de longo prazo apontando na direcção, talvez não da destruição total, mas ao menos da destruição 
da capacidade de uma vida decente.

O presidente Venezuelano, Hugo 

Chávez, que morreu recentemente e 

foi objecto de gozo, insulto e ódio ao 

redor do mundo ocidental, atendeu a 

uma sessão da Assembleia Geral da 

ONU há poucos anos onde ele susci-

tou todo o tipo de ridículo ao chamar 

George W. Bush de demónio. Ele 

também concedeu um discurso que 

foi interessante. Claro, Venezuela é 

uma grande produtora de petróleo. O 

petróleo é praticamente todo seu PIB. 

Naquele discurso, ele alertou dos pe-

rigos do sobre-uso dos combustíveis 

fósseis e sugeriu aos países produto-

res e consumidores que se juntassem 

para tentar manejar formas de dimi-

nuir o uso desses combustíveis. Isso 

foi bem impressionante da parte de 

um produtor de petróleo. Você sabe, 

ele era parte índio, com passado indí-

gena. Esse aspecto de suas acções na 

ONU nunca foi reportado, diferente-

mente das coisas engraçadas que fez.

Então, num extremo têm-se os in-

dígenas, sociedades tribais a tentar 

amenizar a corrida ao desastre. Nou-

tro extremo, as sociedades mais ricas, 

poderosas na história da humanida-

de, como os EUA e o Canadá, que 

estão a correr em velocidade máxima 

para destruir o meio ambiente o mais 

rápido possível. Diferentemente do 

Equador e das sociedades indígenas 

ao redor do mundo, eles querem ex-

trair cada gota de hidrocarbonetos do 

solo com toda a velocidade possível.

Ambos partidos políticos, o presi-

dente Obama, a media e a imprensa 

internacional parecem estar olhando 

adiante com grande entusiasmo para 

o que eles chamam de “um século de 

independência energética” para os 

EUA. Independência energética é 

quase um conceito sem significado, 

mas deixemos isso de lado. O que 

eles querem dizer é: teremos um sé-

culo no qual maximizaremos o uso de 

combustíveis fósseis e contribuire-

mos para a destruição do planeta.

E esse é basicamente o caso em todo 

o lugar. Evidentemente, quando se 

trata de desenvolvimento de energia 

alternativa, a Europa está a fazer al-

guma coisa. Enquanto isso, os EUA, 

o mais rico e poderoso país de toda 

a história do mundo, é a única nação 

dentre talvez 100 relevantes que não 

possui uma política nacional para 

a restrição do uso de combustíveis 

fósseis, e que nem ao menos olha na 

energia renovável. Não é porque a 

população não quer. Os americanos 

estão bem próximos da norma inter-

nacional com sua preocupação com o 

aquecimento global. Suas estruturas 

institucionais que bloqueiam a mu-

dança. Os interesses comerciais não 

aceitam e são poderosos em determi-

nar políticas, então temos um grande 

vão entre opinião e política em mui-

tas questões, incluindo esta. Então, é 

isso que o historiador do futuro ve-

ria. Ele também pode ler os jornais 

científicos de hoje. Cada um que você 

abre tem uma predição mais horrível 

que a outra.

“O momento mais perigoso 
na história”
A outra questão é a guerra nuclear. 

É sabido por um bom tempo, que se 

tivesse de haver uma primeira tacada 

por uma superpotência, mesmo sem 

retaliação, provavelmente destruiria 

a civilização somente por causa das 

consequências de um inverno-nucle-

ar que se seguiria. Você pode ler sobre 

isso no Boletim de Cientistas Atómi-

cos. É bem compreendido. Então o 

perigo sempre foi muito pior do que 

achávamos que fosse.

Acabamos de passar pelo 50º aniver-

sário da Crise dos Mísseis Cubanos, 

a qual foi chamada de “o momento 

mais perigoso na história” pelo histo-

riador Arthur Schlesinger, o conse-

lheiro do presidente John F. Kennedy. 

E foi. Foi uma chamada bem próxima 

do fim, e não foi a única vez tampou-

co. De algumas formas, no entanto, o 

pior aspecto desses eventos é que as 

lições não foram aprendidas.

O que aconteceu na crise dos mísseis 

em outubro de 1962 foi petrificado 

para parecer que actos de coragem e 

reflexão eram abundantes. A verdade 

é que todo o episódio foi quase in-

sano. Houve um ponto, enquanto a 

crise chegava no seu pico, que Nikita 

Khrushchev escreveu para Kenne-

dy a se oferecer para a questão com 

um anúncio público de retirada dos 

mísseis russos de Cuba e dos mísseis 

americanos da Turquia. Na realidade, 

Kennedy nem sabia que os EUA pos-

suíam mísseis na Turquia na época. 

Estavam sendo retirados de todo o 

modo, porque estavam a ser substitu-

ídos por submarinos nucleares mais 

letais, e que eram invulneráveis.

Então essa era a proposta. Kennedy 

e seus conselheiros consideraram-na 

- e a rejeitaram. Na época, o próprio 

Kennedy estimava a possibilidade de 

uma guerra nuclear em um terço da 

metade. Então Kennedy estava dis-

posto a aceitar um risco muito alto 

de destruição em massa a fim de es-

tabelecer o princípio de que nós - e 

somente nós - temos o direito de de-

ter mísseis ofensivos além de nossas 

fronteiras, na realidade em qualquer 

lugar que quisermos, sem importar 

o risco aos outros - e a nós mesmos, 

se tudo sair do controlo. Temos esse 

direito, mas ninguém mais o detém.

No entanto, Kennedy aceitou um 

acordo secreto para a retirada dos 

mísseis que os EUA já estavam a reti-

rar, somente se nunca fosse a publico. 

Khrushchev, em outras palavras, teve 

de retirar abertamente os mísseis rus-

sos enquanto os EUA secretamen-

te retiraram seus obsoletos; isto é, 

Khrushchev teve de ser humilhado e 

Kennedy manteve seu pose de macho. 

Ele é altamente elogiado por isso: co-

ragem e popularidade sob ameaça, e 

por aí vai. O horror de suas decisões 

não é nem mencionado - tente achar 

nos arquivos.

E para somar um pouco mais, poucos 

meses antes da crise explodir, os EUA 

haviam mandado mísseis com ogivas 

nucleares para Okinawa. Estavam vi-

rados para a China durante um perí-

odo de grande tensão regional.

Bom, quem liga? Temos o direito de 

fazer o que quisermos em qualquer 

lugar do mundo. Essa foi uma lição 

daquela época, mas havia outras por 

vir.

Dez anos depois disso, em 1973, o 

secretário de estado, Henry Kissinger, 

chamou um alerta vermelho nuclear. 

Era seu o modo de avisar à Rússia 

para não interferir na constante guer-

ra Israel-Árabes e, em particular, não 

interferir depois de terem informado 

aos israelitas que poderiam violar 

o cessar-fogo que os EUA e a Rús-

sia haviam concordado. Felizmente, 

nada aconteceu.

Dez anos depois, o presidente em 

exercício era Ronald Reagan. As-

sim que entrou na Casa Branca, ele 

e seus conselheiros fizeram com que 

a Força Aérea começasse a entrar no 

espaço aéreo Russo para tentar levan-

tar informações sobre os sistemas de 

alerta russos, Operação Able Archer. 

Essencialmente, eram ataques falsos. 

Os Russos estavam incertos, alguns 

oficiais de alta patente acreditavam 

que seria o primeiro passo para um 

ataque real. Felizmente, eles não re-

agiram, mesmo sendo uma chamada 

estreita. E continua assim. 

(http://cartamaior.com.br)

Noam Chomsky
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O Município de Maputo constatou que em al-
gumas zonas da Cidade estão a decorrer ocu-
pações, venda de terrenos e obras totalmente 
ilegais.
Perante esta realidade, foi designada uma 
Comissão para o apuramento e levantamento 
dos factos constatados conducentes à tomada 
de decisões adequadas. 
Esta acção, no Distrito Municipal KaMavota, 
começa no dia 29/10/2015.
Apela-se às pessoas visadas no Distrito no 
sentido de colaborarem com esta Comissão 
no fornecimento de dados e informações per-
tinentes que permitam vislumbrar as possí-
veis soluções. Os ocupantes desses terrenos 

deverão estar presentes para o fornecimento 
de dados preliminares. Poderão fazer-se re-
presentar no caso de impedimento.
Enquanto decorrer o trabalho da referida Co-
missão, é proibida a ocupação de terrenos por 
quem quer que seja, salvo por competente 
despacho do Presidente do Conselho Muni-
cipal.
Na mesma esteira, são proibidas as constru-
ções cujos projectos não tenham sido aprova-
dos pelos órgãos competentes do Município 
com respectiva Licença de Construção.

O Director
Narciso Benjamim Faduco

MUNICIPIO DE MAPUTO
Gabinete de Comunicação

Comunicado de Imprensa
(Segunda - feira, 27 de Janeiro de 2015)
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O 
primeiro-ministro grego, 
Alexis Tsipras, iniciou esta 
semana o primeiro Con-
selho de Ministros asse-

gurando que o novo Governo está 

pronto a “derramar o seu sangue” 

para “restabelecer a dignidade dos 

gregos”. Em cima da mesa desta 

reunião inaugural estão algumas 

medidas emblemáticas do progra-

ma eleitoral do Syriza, a começar 

por uma imediata suspensão de 

privatizações.

“Entre as nossas prioridades figura 

uma nova renegociação [da dívida 

pública] com os nossos parceiros 

para encontrarmos uma solução 

justa, viável e mutuamente bené-

fica, para que o nosso país saia do 

círculo vicioso de dívida e reces-

são”, declarou o chefe de Governo, 

na fase inicial da reunião, aberta à 

comunicação social. Numa resposta 

à torrente de avisos que chega de 

outros países da União Europeia, 

Tsipras avisou que a recusa em ne-

gociar poderá conduzir “a uma rup-

tura desastrosa recíproca”.

Com a bolsa de Atenas a cair e os 

juros da dívida há dez anos acima 

dos 11%, o novo executivo não pa-

rece querer perder tempo. À entra-

da para a reunião, Panayiotis Lafa-

zanis, o novo ministro da Produção, 

Ambiente e Energia, anunciou que 

o Governo vai suspender “imedia-

tamente” o processo de privatização 

das operadoras de electricidade. 

Já o vice-ministro da Economia, 

Jrístis Spirtzis, assegurou que se-

rão travadas todas as privatizações 

que “sejam contrárias aos objectivos 

sociais” do Syriza, a começar pela 

“imediata suspensão” da venda de 

67% do histórico porto de Pireu.

São igualmente esperados anúncios 

de medidas para melhorar a quali-

dade de vida dos gregos, incluindo 

a promessa de distribuição gratuita 

de energia às famílias em maior di-

ficuldade, para as quais estão igual-

mente prometidas bolsas de ali-

mentos. O executivo quer também 

pôr em marcha a lei para repor o 

salário mínimo nos 751 euros (con-

tra os 580 actualmente em vigor), 

suspender o programa de avaliações 

e mobilidade na Função Pública e 

criar mecanismos que facilitem o 

pagamento de impostos em atraso, 

adianta a AFP.

Boa parte destas medidas invertem 

as reformas impostas à Grécia pela 

troika de credores (Comissão Eu-

ropeia, Banco Central Europeu e 

Fundo Monetário Internacional) 

em troca dos dois empréstimos 

concedidos ao país. A última tran-

che do empréstimo – estimada em 

sete mil milhões de euros – deveria 

ser entregue a Atenas até ao final de 

Fevereiro, mas os credores tinham 

avisado que só seria paga median-

te a continuação das reformas em 

curso.

“Somos um Governo de salvação 

nacional, o nosso objectivo é res-

tabelecer a segurança e a dignida-

de dos gregos”, sublinhou Tsipras, 

assegurando que Atenas está to-

talmente disponível para negociar, 

Luta contra despesismo e austeridade

Governo grego só com 12 ministros

mas “não para continuar a política 

de submissão” que marcou os exe-

cutivos anteriores.

A reunião do Conselho de Minis-

tros antecede a chegada a Atenas 

de dois dirigentes europeus: já esta 

quinta-feira era esperado na capital 

grega o presidente do Parlamento 

Europeu, o social-democrata ale-

mão Martin Schulz, e sexta é a vez 

de Jeroen Dijsselbloem, ministros 

das Finanças holandês e presidente 

do Eurogrupo.

Com a renegociação do programa 

de assistência financeira em cima 

da mesa – e sobretudo a exigência 

de Atenas para uma reestrutura-

ção da dívida –, Tsipras acredita 

que a reunião com Dijsselbloem 

será “crucial e produtiva”, mes-

mo que, de Bruxelas, de Berlim e 

de várias outras capitais europeias 

continuem a chegar avisos de que 

só haverá negociações se a Grécia 

“respeitar os seus compromissos”.

Dois dias depois das eleições gre-

gas, Alexis Tsipras anunciou for-

malmente os nomes que compõem 

o novo Governo da Grécia. O 

grande destaque é Yanis Varoufakis, 

professor de Economia na Univer-

sidade de Atenas, que vai ser o mi-

nistro das Finanças, como o próprio 

já tinha anunciado numa rádio ir-

landesa e no seu próprio blogue. 

O novo ministro das Finanças, de 

53 anos, foi uma das 74 persona-

lidades estrangeiras que subscreve-

ram o manifesto pela reestrutura-

ção da dívida portuguesa, lançado 

em Março de 2014 por vários po-

líticos, empresários, sindicalistas, 

académicos e constitucionalistas.

Varoufakis elaborou, com Stuart 

Holland, uma Modesta Propos-

ta para Resolver a Crise da Zona 

Euro, apoiada, entre outros, por 

Jacques Delors, Giuliano Amato, 

Felipe González e Guy Verhofsta-

dt, para só falar nos ex-responsáveis 

políticos mais conhecidos. A rees-

truturação da dívida é um dos pila-

res da publicação.

Catalogado pelo Guardian como 

“economista radical”, Varoufakis 

tem sublinhado a sua oposição à 

austeridade, que já qualificou como 

“waterboarding orçamental” – wa-

terboarding é uma técnica de tortu-

ra usada pelos militares norte-ame-

ricanos no presídio de Guantánamo 

que simula afogamento.

“Vamos destruir a base sobre a qual 

foi construído, década após década, 

um sistema, uma rede, que viciosa-

mente suga toda a energia e todo 

o poder económico de todas as ou-

tras pessoas na sociedade”, disse à 

televisão britânica Channel 4 ainda 

antes das eleições, definindo como 

prioridades o desmantelamento 

dos privilégios dos oligarcas, uma 

resposta à “crise humanitária” em 

que vive boa parte da população e 

a renegociação da dívida pública do 

país. 

Comentador assíduo nas redes so-

ciais e nas televisões, conhecido 

tanto pelas suas frases afiadas como 

pela preferência por jeans e cami-

sas coloridas, Varoufakis estudou 

no Reino Unido e foi professor na 

Austrália e nos Estados Unidos, só 

tendo abandonado a posição que 

ocupava na Universidade do Texas 

em vésperas das eleições, aceitan-

do um convite de Tsipras para se 

candidatar ao Parlamento, recorda 

a Reuters.

Recentemente definiu-se como 

“um teólogo ateu enclausurado 

num mosteiro da Idade Média”, 

numa metáfora da sua oposição às 

teorias económicas que defendem 

o rigor orçamental e a liberalização 

da economia como remédio para 

a crise. A receita, escreveu no seu 

blogue quando anunciou a candi-

datura ao Parlamento, não passa “de 

uma transferência cínica dos preju-

ízos dos bancos para os ombros dos 

contribuintes mais frágeis”.

com a pasta da Defesa
Nos nomes de todos os ministros 

do Governo liderado por Alexis 

Tsipras, destaca-se a existência de 

um vice-primeiro-ministro, car-

go que será ocupado por Giannis 

Dragasakis. Segundo o El País, vai 

supervisionar as áreas económicas e 

será ele o responsável pelo diálogo 

com a troika de credores interna-

cionais.

O líder do partido Gregos In-

dependentes, cujo apoio permite 

formar um executivo de maioria, 

fica com a pasta da Defesa. O jor-

nal Ekathimerini diz ainda que, ao 

abrigo do acordo de coligação, o 

Syriza evitará mexer em assuntos 

sobre os quais os Gregos Indepen-

dentes têm objecções, como chegar 

a um acordo com a Macedónia por 

causa do nome da ex-república ju-

goslava ou avançar com a separação 

entre Estado e Igreja. 

(Público/SAVANA)

Primeiro-ministro: Alexis Tsipras

Vice-primeiro-ministro: Giannis Dragasakis

Ministro das Finanças: Yanis Varoufakis, professor de Economia da 

Universidade de Atenas

Ministro dos Negócios Estrangeiros: Nikos Kotzias, professor de Es-

tudos Europeus na Universidade de Piraeus

Ministro da Defesa: Panos Kammenos, líder do Partido Gregos In-

dependentes

Ministro do Desenvolvimento (inclui Economia, Infra-estruturas, 

Assuntos Marítimos e Turismo): Giorgos Stathakis, professor de 

Economia

Ministro do Interior e da Reestruturação Administrativa: Nikos 

Voutsis

Ministro da Produção, Ambiente e Energia: Panayiotis Lafazanis, lí-

der da plataforma de esquerda eurocéptica que integra o Syriza)

Ministro da Cultura, Educação e Assuntos Religiosos: Aristides Bal-

tas

Ministro do Emprego: Panos Skourletis

Ministro da Saúde e da Segurança Social: Panayiotis Kouroublis

Ministro da Justiça: Nikos Paraskevopoulos

Ministro de Estado para a luta contra a corrupção: Panayotis Niko-

loudis

Ministro de Estado (chefe de gabinete): Nikos Pappas

O Governo Tsipras

 Primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras
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Justiça no bolso do executivo

A 
poucos km de Chitima, em 
Tete, depois da tragédia 
do Phombe outra tragé-
dia social se avizinha. Não 

são mortes imediatas de dezenas de 

cidadãos vitimados por uma qual-

quer cerveja caseira envenenada. É a 

“morte lenta” de milhares de cidadãos 

vitimados pela indústria extractiva e 

por um Governo que finge proteger 

as comunidades mas não mexe palha 

contra a expropriação em curso. No 

advento da indústria extractiva, Mo-

çambique está a viver experiências 

distintas, mas nenhuma exemplar 

em matéria de reassentamento das 

comunidades para dar lugar à ex-

ploração mineira ou à implantação 

de infra-estruturas como as futuras 

fábricas de gás liquefeito (LNG) em 

Palma, Cabo Delgado. 

Reassentamentos e suas 
lacunas
Os reassentamentos radicam na pre-

missa de que é inevitável movimen-

tar-se pessoas e bens para dar lugar 

aos grandes projectos de mineração, 

porque eles são económica e social-

mente mais rentáveis que todas as 

outras actividades sócio-ecónomicas 

que possam ter lugar no mesmo espa-

ço geográfico rico em minérios. Uma 

filosofia discutível, mas é ela que vin-

ga em Moçambique. 

Os casos conhecidos, os dos reassen-

tamentos que deram lugar às explora-

ções mineiras da Vale e da Rio Tinto 

em Tete, e à empreitada da Kenmare 

em Moma, em Nampula, foram pro-

blemáticos. Está devidamente docu-

mentado como o reassentamento de 

Moatize para Cateme foi como que 

uma desapropriação violenta, com as 

comunidades recebendo terra impro-

dutiva para dar lugar à mineração in-

dustrial de carvão. Em Moma, o pro-

cesso também não obedeceu às boas 

práticas internacionais e os benefícios 

da exploração de areias pesadas no lo-

cal ainda não chegaram, nem através 

da tão propalada responsabilidade so-

cial corporativa nem por via de trans-

ferências fiscais (em 2013 passado, o 

Governo central transferiu para sete 

localidades, em três províncias ricas 

em recursos naturais, apenas 1 milhão 

de USD, o equivalente a 2,75% dos 

royalties – imposto de produção – ge-

rados pelos sectores de mineração e 

de gás natural).

O perfil geral dos reassentamentos é 

este: pouco diálogo, muitas promessas 

irrealizáveis e outras não cumpridas. 

Por outro lado, o património das co-

munidades, tanto o tangível como o 

não tangível, não é valorizado, nem as 

indemnizações obedecem a critérios 

e valores previamente definidos, de 

acordo com um relatório dos pesqui-

sadores João Mosca e Tomás Selema-

ne, de 2013.

As esquivas da Jindal
Agora, em Tete, vive-se outro dilema. 

É como se uma comunidade inteira, 

Perto de Chitima, outra tragédia se avizinha

Os deserdados de Cassoca
Por Marcelo Mosse*

aprisionada em suas terras, estivesse a 

morrer de morte lenta. Para além da 

Vale e da Rio Tinto, opera também 

na província a indiana Jindal Steel 

and Power, através da sua subsidiária 

a JSPL – Mozambique Minerais. A 

Jindal começou a desbravar as ter-

ras de Tete em 2010 e “descobriu” 

carvão em 2011, em Chirodzi, uma 

localidade que se situava numa zona 

limítrofe entre os distritos de Cahora 

Bassa e o de Changara mas que ago-

ra foi integrada no nóvel distrito de 

Changara: reservas provadas de 700 

milhões de toneladas; operações a 

céu aberto; concessão por 25 anos e 

produção anual de 10 milhões de to-

neladas. A Jindal foi inaugurada em 

2013 pelo ex-Presidente da Repúbli-

ca Armando Guebuza. A pompa e a 

circunstância encheram o momento e 

o Governo acenou com o discurso do 

director geral da Jindal era citado a 

dizer que a multinacional continua-

va a realizar, sem sucesso, pesquisas 

para a identificação de áreas habitá-

veis, mas que, entretanto, o processo 

de implantação das infra-estruturas 

da indústria estava “a decorrer sem 

sobressaltos”. 

E foi assim mesmo. Sem sobressal-

tos, em 2013 a carbonífera começou 

a operar e as comunidades foram es-

quecidas. Vastas áreas de cultivo de 

mapira deram lugar a buracos gigan-

tescos. Mas, ao mesmo tempo que a 

Jindal fazia as graças do Governo, ao 

iniciar a mineração, ela violava um 

princípio geral, nomeadamente o de 

que, em concessões minerais onde 

houver comunidades estas devem ser 

reassentadas previamente ao início 

das actividades. Por isso a Vale fez o 

tes da Jindal. Muitos perderam áreas 

de cultivo. Cassoca não tem água mas 

por perto da zona passa um pipeline 

que conduz água do Zambeze para os 

acampamentos da Jindal. Os locais 

acotovelam-se num furo e já nem 

querem falar de uma “promessa” da 

Jindal, nomeadamente a de montar 

um ramal do pipeline de água para a 

aldeia.

Enquanto isso, a vida em Cassoca 

corre devagar, com os seus céus po-

eirentos. Uma explosão ouve-se ao 

fundo e aqui, no centro, à sombra do 

seu casebre, a senhora F.G. faz comi-

da para as crianças, fumos negros de-

ambulando no ar. Noutro canto, um 

tambor escuro de breu exala Phombe. 

E ali ao lado, na barraca do irmão do 

chefe da comunidade, um jovem en-

saia uma “juba” noutra cabeça, com 

Apesar de a Constituição 
moçambicana preceituar 
o acesso universal à justiça 
como um direito fundamen-

tal, independentemente da capaci-
dade económica, a realidade mostra 
que o usufruto deste bem essencial 
ainda está longe de se consumar.

As comunidades residentes nas zonas 

de exploração de recursos naturais 

são o caso mais flagrante da negação 

do acesso aos mecanismos legais de 

resolução de conflitos.

O SAVANA escalou os distritos de 

Palma, província de Cabo Delgado, 

zona de prospecção de petróleo e gás 

natural, Moatize e Marara, província 

de Tete, locais onde já está em curso 

a exploração de carvão mineral, e deu 

conta de que as comunidades locais 

não têm o aparelho de administração 

da Justiça ao seu serviço.

O grosso dos nossos entrevistados 

está ciente de que o tribunal é o órgão 

competente para dirimir conflitos, no 

entanto, a regra é o recurso aos meca-

nismos tradicionais, mormente líde-

res comunitários, chefes da aldeia ou 

conselhos de anciãos.

As comunidades alegam que os pro-

cedimentos processuais seguidos pe-

los tribunais são complicados, moro-

sos e dispendiosos.

Quer em Palma, quer em Moatize, 

membros das comunidades relatam 

que sempre que tentaram recorrer 

aos tribunais estaduais para dirimir 

conflitos e exigir a reposição dos seus 

direitos, acabaram desistindo, devido 

à falta de dinheiro para o pagamento 

de honorários aos advogados e custas 

judiciais.

Eusébio Camulia é membro da As-

sociação dos Oleiros de Moatize, que 

agrupa pessoas que se dedicavam à 

queima e produção de tijolos nas 

margens do rio Zambeze, arredores 

da cidade de Tete.

Conta que com o início da explora-

ção mineira pela Vale Moçambique e 

pela então Rio Tinto, muitas famílias 

foram deslocadas das suas terras e re-

assentadas numa outra zona.

A nova área, que não possui cursos de 

água e está localizada longe da cidade 

de Tete, fez com que Camulia e ou-

tros oleiros perdessem a sua principal 

fonte de rendimento.

As empresas mineiras prometeram, 

em meados de 2010, indemnizar os 

lesados pelos danos causados, o tem-

po foi passando e a promessa não se 

cumpria.

A nossa fonte sublinha que, contra-

riamente ao valor inicialmente pro-

metido, as empresas de exploração 

mineira pagaram indemnizações in-

significantes.

Revoltada com a situação, a Associa-

ção dos Oleiros de Moatize decidiu 

intentar uma acção no Tribunal Ju-

dicial da Província de Tete contra as 

empresas mineradoras, para exigir a 

reposição dos direitos supostamente 

denegados.

Eusébio Camulia conta que a queixa 

foi interposta no tribunal em meados 

de 2011 e até hoje ainda não há uma 

Justiça nas comunidades com recursos naturais

Um direito que continua miragem
Por Raul Senda

decisão definitiva.

Acrescenta que, neste momento, os 

oleiros não têm fontes de rendimen-

to, porque as áreas de produção de 

tijolos são agora zonas de exploração 

de carvão concessionadas às multina-

cionais.

Para a marcha processual no tribu-

nal, os queixosos são constantemente 

locais, que se viram incapazes de so-

lucionar o problema, e aconselharam-

-no a contactar a Direcção Distrital 

de Agricultura de Moatize que se 

limitou a fazer promessas.

Depois de três anos de vaivém entre 

casa, administração de Moatize e di-

recção de agricultura, Xadreque levou 

o caso ao Tribunal Judicial do Distri-

to de Moatize.

Desde que intentou a acção até ao 

momento, passam dois anos e ain-

da não foi notificado para saber do 

ponto de situação do processo que 

moveu.

Situação similar testemunhámos em 

Palma, província de Cabo Delgado, 

onde as comunidades optam por re-

Rui Caetano é director executivo da Associa-

ção de Apoio à Assistência Jurídica às Co-

munidades (AAAJC), ao nível da província 

de Tete.

Em contacto com o SAVANA, Caetano referiu 

que a forma como o Estado administra a Justiça 

não é benéfica para o grosso da população mo-

çambicana.

No caso concreto da província de Tete, Caetano diz 

que a situação fica muito mais complicada, quando se 

trata de um litígio que envolve empresas minerado-

ras e as comunidades, na medida em que os órgãos de 

Justiça ficam frágeis perante a pujança económica das 

grandes empresas e as comunidades aparecem como as 

mais prejudicadas.

Conta o nosso interlocutor que o Governo pouco faz 

para que os cidadãos conheçam os seus direitos e sai-

bam onde exigi-los.

“Uma das nossas actividades é educar as comunidades 

acerca dos seus deveres, direitos e onde canalizá-los, 

porém, o Governo não vê essas acções de bom grado e 

muitas vezes acusa-nos de agitadores”, disse.

Diz que em Tete muitas comunidades ficaram sem 

terra e viram os seus direitos violados pelas empresas 

mineradoras com o beneplácito do Governo. 

Perante essas violações, a organização empreendeu al-

gumas acções com vista à reposição dos direitos dos 

cidadãos. Porém, o executivo, ao invés de deixar os tri-

bunais fazerem o seu trabalho livremente, como órgãos 

independentes, interfere na sua acção em prejuízo das 

comunidades.          

“No caso concreto da província de Tete, a Justiça tem 

medo de dirimir litígios que envolvem megaprojectos, 

Governo e comunidades. Aliás, os próprios advogados, 

quando são solicitados pelas comunidades, mesmo 

mediante o pagamento de honorários, não aceitam ac-

tuar, porque temem represálias”, disse. 

Conta Caetano que o comportamento dos órgãos da 

Justiça cria uma situação de desconforto no seio dos 

cidadãos.

correr aos mecanismos não conven-

cionais para dirimir os seus conflitos.

Luís Abdala, líder comunitário de 

Quitupo, distrito de Palma, contou 

ao SAVANA que é muito mais fácil 

para as comunidades resolverem os 

seus problemas localmente do que 

encaminhar os litígios ao Tribunal.

Abdala diz que em Quitupo há um 

colégio constituído por um grupo de 

pessoas idosas e respeitadas, que se 

encarregam de resolver os conflitos 

no seio da comunidade.

Diz que se trata de mecanismos rápi-

dos, sem complicações e promotores 

de condições para a boa convivência e 

harmonia social.

O recurso a mecanismos tradicionais 

de resolução de conflitos é também 

reconhecido pelo administrador de 

Palma, Pedro Jemusse.

Na opinião de Jemusse, o não recurso 

aos tribunais não resulta da inacessi-

bilidade aos órgãos judiciais, mas da 

falta de cultura jurídica das comuni-

dades locais.

Para ele, o grosso da população de 

Palma não é escolarizada e olha para 

os tribunais como mecanismos ao 

serviço de camadas sociais letradas.

Jemusse reconheceu que o acesso à 

justiça continua um grande desafio, 

na medida em que impõe várias exi-

gências que, muitas vezes, não estão 

ao alcance das comunidades.

O administrador de Palma diz que 

com vista a contornar a situação, o 

Governo está a trabalhar no sentido 

de sensibilizar as pessoas a recorrem 

aos órgãos estaduais de Justiça, para 

resolverem os seus conflitos, porque 

muitas decisões comunitárias podem 

ser emocionais e até violarem direitos 

humanos. 

combate à pobreza por via do investi-

mento estrangeiro.

Mas esqueceu-se de uma coisa. Mes-

mo no centro da área de concessão 

atribuída à multinacional indiana, 

vivem cerca de 600 famílias. Elas es-

tão reféns de decisões que continuam 

engavetadas. Vivem numa zona re-

mota no centro da concessão, que é 

cercada por arame farpado em todo 

o seu redor. Em 2011, depois de re-

ceber a concessão, a Jindal começou a 

contornar a legislação nacional sobre 

a matéria, com um argumento que 

activistas do sector crêem que “não 

colhe”. A imprensa nacional reportou  

na altura que a Jindal Mozambique 

Minerais estava a “enfrentar dificul-

dades na identificação do local para o 

reassentamento”. 

Porquê? A Jindal alegava que os solos 

dos locais identificados eram “solos 

acidentados que caracterizam grande 

parte da região, que dificultam não 

apenas a construção das infra-estru-

turas como também não apresentam 

condições para a prática da agricul-

tura”. E nessa mesma altura, o então 

que fez em Cateme, assim como a an-

tiga Rio Tinto. Pode ser que a Jindal 

não se tenha esforçado para levar a 

cabo o reassentamento das gentes de 

Cassoca, escudando-se na pobreza da 

anterior Lei de Minas, da 14/2012, 

de 26 de Junho, a qual era completa-

mente omissa relativamente à protec-

ção das comunidades. Aliás, nessa Lei 

substituída agora pela Lei 20/2014, o 

Estado colocava a mineração como 

tendo primazia sobre tudo o resto. “O 

uso da terra para operações mineiras 

tem prioridade sobre outros usos da 

terra quando o benefício económico 

e social relativo às operações mineiras 

seja superior”, rezava o artigo 34, da 

anterior Lei de Minas.

As 600 famílias de Cassoca vivem 

ainda num drama. Como a comu-

nidade está dentro da concessão, ela 

tem os seus movimentos controlados. 

O arame farpado veda toda a área. 

Cassoca é um vilarejo remoto feito de 

capim e paus. Não tem casas de alve-

naria e nos seus atalhos há crianças 

que deambulam nuas e mães de peito 

à mostra. O único edifício de cimento 

é uma escola primária construída an-

máquina eléctrica. Sem energia  solar, 

há poucos km de Cahora Bassa, nin-

guém repete o refrão “Cahora Bassa 

é Nossa”.

Uma comunidade 
aprisionada
Cassoca é o espelho trágico das di-

ferenças sociais entre o Moçambi-

que semirrural e o remoto. Quanto 

mais recôndito mais marginalizado. 

E menos protecção social se tem. E 

apoios. Quando a polémica de Ca-

teme estalou, as comunidades locais 

foram socorridas pelas organizações 

não-governamentais que deram voz 

aos seus choros. E só isso é que as 

safou da indiferença inicial da Vale 

e do Governo. O mesmo aconteceu 

em Moma. As pobres iniciativas da 

Kenmare em termos de responsabili-

dade social corporativa surgiram por 

causa da pressão de activistas sociais, 

muitos deles baseados em Maputo. 

Recentemente, Afungi, em Palma, 

onde a Anadarko e a ENI tencionam 

montar as fábricas de gás natural li-

quefeito, também esteve na mesma 

encruzilhada de decisões governa-

mentais que privilegiam o investi-

mento estrangeiro sem se proteger as 

comunidades onde esse investimento 

é feito. A voz das gentes de Palma 

contra essas “agressões” foi ecoada 

por organizações da sociedade civil, 

algumas delas baseadas em Maputo.

Mas Cassoca está completamente 

fora da órbita. Para além do volunta-

rismo da AAJC, uma pequena ONG 

de Tete, ninguém mais lhe presta 

atenção, nem para se desencadear 

uma espécie de assistência jurídica, 

em sede de tribunal, para que os di-

reitos da comunidade vinguem. “Não 

há ONGs para tanta luta”, comentou 

um conhecido activista ambientalista. 

Um governante local disse-nos que o 

reassentamento para Cassoca ainda 

não aconteceu por “falha de proces-

so”. E nem se sabe quando é que isso 

vai acontecer, embora alguns elemen-

tos da comunidade nos tenham dito 

que preferem continuar a viver onde 

têm as suas raízes. “As casas-modelo 

que a Jindal nos apresentou não com-

pensam a perda das nossas terras e ra-

ízes. Somos pobres mas produzimos 

para comer”, enfatizou um ancião em 

conversa com o SAVANA.

Não estando a ter benefícios direc-

tos do uso das suas terras pela Jindal 

(para além de uma dúzia de empregos 

oferecidos a jovens locais, incluindo 

um lugar para o chefe da comunida-

de, a Jindal não fez mais nada) era de 

esperar que o Governo estabelecesse 

outros mecanismos de compensação, 

enviando, por exemplo, para o Go-

verno local um orçamento adicional 

como fez em 2013 (Lei do Orça-

mento de 2013) com as localidades 

de Topuíto na província de Nampula 

(Kenmare), Cateme, 25 de Setembro, 

Benga e Chipanda II, na Província de 

Tete (Vale e Rio Tingo, agora ICVL; 

e Pande e Maimelane na província de 

Inhambane, onde opera a Sasol.

Agora com a nova Lei de Minas (a 

20/2014), o Governo fez aprovar um 

Regulamento de Reassentamentos. 

Com a nova Lei o reassentamento 

é obrigatório e definitivo para casos 

com a área onde a Jindal opera. O seu 

regulamento quanto ao papel do in-

vestidor é claro mas nada indica que 

a Jindal tenha intenções de fazer algo 

a breve trecho. Como ela (a Jindal) é 

parca em palavras (os seus dirigentes 

nunca estão disponíveis para falar à 

imprensa), o mistério sobre o futu-

ro das gentes de Cassoca é enorme. 

Elas estão deserdadas. E aprisiona-

das. Quem quiser visitar o lugar, vai 

ter de se haver com uns jagunços das 

Forças de Intervenção Rápida que vi-

giam a única cancela que dá acesso ao 

interior da concessão. E para se atra-

vessá-la, há antes uma demorada co-

municação por rádio com alguém lá  

no interior do acampamento. É certo 

que a população local não passa por 

este exercício, mas a sensação captada 

na nossa visita foi a de quem estivesse 

para atravessar uma fronteira.  

*A visita a Cassoca teve o apoio da 
WWF Moçambique Delvino Xadreque

Eusebio Cumulia

Rui Caetano

Agora, em Tete, vive-se outro dilema. É como se uma comunidade inteira, aprisionada em suas terras, estivesse a morrer de morte 
lenta.

obrigados a pagar custas e honorários 

ao advogado.

Para Eusébio Camulia, a balança 

pende manifestamente a favor das 

companhias mineiras, porque gozam 

de uma pujança financeira superior 

para se defenderem, face à pobreza 

das populações.

Delvino Xadreque, reassentado em 

Cateme, disse ao SAVANA que, na, 

sua anterior zona, tinha extensas áre-

as de terra onde praticava a agricultu-

ra e pastoreava gado bovino e caprino.

Com a transferência para Cateme, 

ficou inviável dedicar-se àquelas ac-

tividades, uma vez que não tem terra 

para esse fim.

Canalizou o assunto às autoridades 

Esta é uma das aldeias da localidade de Quitupo, distrito de Palma onde a comunidades serão movimentadas para ceder o espaço 
a construção da fábrica de gás natural liquefeito

Pedro Jemusse
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A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC informa aos 
pais, encarregados de educação e ao público em geral, 
que ainda tem vagas para matricular alunos das 6ª, 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por 350,00 meticais. Podendo 
obter mais informações na secretaria daquela escola sita 
na sede do bairro Luís Cabral, entrada a partir da Junta 
ou Maquinague ou pelo telefone: 847700298.

Matrículas para 2015

A Embaixada dos Estados Unidos da América 
-

ciamento no âmbito do Fundo Especial de Auto-
-Ajuda do Embaixador (SSH em Inglês). O SSH 

e demonstrar interesse do povo americano no 
bem-estar da comunidade, através da assistên-
cia directa ao povo moçambicano, a nível local.

ELIGIBILIDADE
-

lhorar as condições económicas e sociais básicas 
-

mero possível de pessoas. Os projectos
-

va de auto-ajuda de mão-de-obra, materiais e/
ou dinheiro, dada livremente pelos membros 
da comunidade local. O montante máximo de 

Projectos de valor inferior são bem-vindos.

AS PROPOSTAS
DEVEM SER EN-

VIADAS
PARA:

E-mail:

Av. Kenneth Kaun-
da, No. 193

Maputo

Maputopolecons-
sh@state.gov

Fax: 21 49 3857

O PRAZO PARA A
ENTREGA DAS
PROPOSTAS É

28 de Fevereiro de 
2015

FUNDO ESPECIAL DE AUTO-AJUDA DO EMBAIXADOR

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

FORMULÁRIOS DE CANDIDATURA
-

mento estão disponíveis mediante solicitação 
através do Maputopoleconssh@state.gov. Os 
formulários e informações de candidatura po-
dem ser recolhidos pessoalmente na Embaixa-
da durante as horas normais de expediente. 
Os formulários também estão disponíveis no 
seguinte site: http://maputo.usembassy.gov/
ambs-help-fund.html.

PRAZO
A Embaixada irá receber as candidaturas entre 
01 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2015. Os 

-
dos em Abril. Todos os candidatos devem se-
guir um formato padrão, disponível no ende-
reço/números. Todas as candidaturas devem 
ser submetidas por E-mail ou em mão à Em-
baixada Americana em Maputo. Apenas as 
candidaturas submetidas em formulários de 
propostas da Embaixada serão consideradas.
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O Fundo das Nações Unidas Para a Infância - UNICEF em Mo-
çambique procura cidadãos moçambicanos altamente motivados 

crianças em Moçambique. 

suas áreas técnicas e que estejam interessados em contribuir para 
o desenvolvimento do seu país, numa equipa com diferentes ho-
rizontes e culturas. Se é uma pessoa competente no trabalho em 
equipa, sensível ao género e culturas, dedicada e persuasiva e 
capaz de demonstrar liderança e compromisso pelos direitos da 
criança, então candidate-se à seguinte vaga. 

-
nal de Nível 3, sediado em MAPUTO, ref. MOZ/VN/2015/001

O candidato seleccionadoserá responsável pela formulação, pla-
neamento, implementação, monitoramento e avaliação do pro-

na gestão do programa, na entrega e cumprimento de metas e 
objetivos do programa do UNICEF. 

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação: Nível de Mestrado, de preferência na área de ciências 
sociais, direito ou outra área relevante para a ajuda de desenvol-
vimento internacional na área de Protecção Infantil.

ao nível nacional e no terreno, na gestão ou apoio técnico aos pro-
gramas de protecção infantil. Experiência na área de Emergência 
será uma vantagem.

ASSISTENTE SÉNIOR DAS OPERAÇÕES, Serviço Geral de 
Nível 2, sediado em MAPUTO, ref. MOZ/VN/2015/002

O candidato seleccionado prestará apoio administrativo na ges-
tão de todas as actividades relacionadas com as operaçõesa nível 
do escritório do UNICEF em Moçambique.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação: Ensino Secundário Completo. Formação em Finanças, 
Gestão e Administração é desejável.

 Sete anos de experiência progressiva 

do uso de sistemas informáticos e base de dados será considerada 
uma vantagem. 

OFICIAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DE COMUNI-
-

TO, MOZ/VN/2015/003

-
nologias emergentes que contribuem para melhorar a monitoria 
e gestão do programa nas áreas de saúde, educação, protecção, 
comunicação e actividades de WASH apoiadas pela UNICEF. 
Ele/a deverá contribuir para o desenho, testagem e capacitação 

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS

Educação: Grau universitário ou formação equivalente na área de 
Ciências de Computação ou Informática, Ciências de Informação, 
Administração de Negócios, Engenharia ou área relacionada.

relevante, ao nível nacional e no terreno, no uso da tecnologia 
para o desenvolvimento e comunicação móvel. Experiência na 
área de Emergências será uma vantagem. 

-
diado em MAPUTO, ref. MOZ/VN/2015/004

O candidato de sucesso prestará apoio técnico a Iniciativa de Pro-
curement e Administração do arranjo Uma ONU (ONE UN), com 

-
dado através de arranjos de longo prazo (LTA)e contractos exis-
tentes ou novos, bem como a racionalização do processo de pro-
curement. Ele será responsável pelo Grupo Administrativo e de 
Procurement das agências envolvidas na iniciativa Uma ONU.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação: Grau universitário na área de Administração de Negó-
cios, Gestão de Procurement e Provisões com especialização em 
gestão de projectos ou direito contratual, ou qualquer outra área 
relevante.

relevante na área de procurement de serviços, negociação de con-
tractos e administração ou em qualquer outra área relevante. É 
necessária experiência comprovada e conhecimento dos proces-
sos de procurement público. Experiência na área de Emergência 
será uma vantagem. 

PROCESSO DE CANDIDATURA

-
mos de Referência completos estão disponíveis no portal http://
vacancies.unicef.org.mz -
cionada.

Os salários são competitivos em conformidade com a escala sa-
larial da ONU e com base na sua experiência. Se seleccionado, o 
candidato terá um contracto de dois anos, renovável mediante o 

Os Candidatos deverão submeter o formulário P-11, devidamen-
te preenchido, Curriculum Vitae e cópias das credenciais en-
dereçadas ao seguinte correio electrónico: hrmaputo@unicef.org, 

encontrado na seguinte página da internethttp://vacancies.uni-
cef.org.mz). 

Os funcionários das Nações Unidas, deverão submeter as últimas 
duas Avaliações de Desempenho. 

Só serão aceites candidaturas recebidas por correio electrónico e 
serão contactados somente candidatos que satisfaçam aos requi-
sitos.

Trabalhe para a UNICEF – Unidos pelas crianças

unite for
children
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A 
transição para a democracia em Moçambique abriu cami-

nho para a emergência do chamado terceiro sector, um es-

paço fora do Estado e do sector privado onde hoje cabe um 

perfil variado de organizações (não-governamentais) que, 

diga-se, até complementam a acção política dos partidos tradicio-

nais. No início, as ONGs proviam serviços, no quadro da emergên-

cia pós-guerra, mas hoje elas fazem um pouco de tudo: desde lobby 

e advocacia para mudança de leis e de políticas até a produção de 

conhecimento científico. Em muitas áreas, elas ocupam espaços que 

o Estado desvaloriza ou simplesmente rejeita. A defesa dos direitos 

humanos é um desses espaços e, em Moçambique, falar disso é o 

mesmo que falar da Liga dos Direitos Humanos, liderada pela ju-

rista Alice Mabota (AM). 

Desde que foi criada há 20 anos, a LDH se colocou na defesa dos 

mais desfavorecidos, dos pobres desprotegidos, das vítimas da cor-

rupção de agentes do Estado e dos excessos da violência policial. 

A LDH conseguiu reaver casas de cidadãos desapossados, libertar 

detidos sem culpa e outros que permaneceram em prisão preventiva 

durante mais de 10 anos. Ao longo dos anos, a LDH se transfor-

mou num baluarte de acção cívica. E era também uma espécie de 

IPAJ (Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica) para aqueles 

casos em que a ilegalidade tinha mão de um qualquer agente do 

Estado: foi a LDH que “obrigou” o Estado a indemnizar a família 

do menino Élio pelo seu assassinato (Élio foi morto pela Polícia no 

quadro da violenta repressão à greve popular urbana dos dias 1,2 e 

3 de Setembro de 2010).

  

A intervenção da LDH não se resume apenas na defesa judiciária 

das vítimas dos direitos humanos. Ela extravasou para o campo po-

lítico, combatendo, por exemplo, a inacção da Polícia e do Governo 

em relação à onda de raptos que nos últimos anos inundou o país, 

tendo  chegado a colocar em causa, com justeza, a liderança de Ar-

mando Guebuza à frente dos destinos da nação.  Esta e outas acções 

incomodaram severamente o regime. Mas esse perfil incómodo é 

marca de água da actuação da Liga. Para o bem de todos os mo-

çambicanos. 

Mas ao mesmo tempo que a LDH (e AM) apresentavam este 

magnífico retrato aos olhos da opinião pública, lá dentro dela, nos 

meandros da sua gestão, brotavam como cogumelos problemas que 

levam hoje a que liderança de AM esteja a ser posta em causa. E 

quem fá-lo são colegas seus, alguns dos verdadeiros responsáveis 

pelo conteúdo técnico do trabalho da Liga. No centro está uma 

acusação de má gestão e uma exigência para que AM deixe a lide-

rança da liga.

Esta exigência pareceu patética e demasiado ousada para aquelas 

franjas do público que, por razões óbvias, não têm acesso à informa-

ção mais detalhada sobre o perfil de gestão da maioria das organiza-

ções da sociedade civil em Moçambique. Mas são conhecidos casos 

de lideranças quase vitalícias, de processos de transição calamitosos, 

corrupção, nepotismo e um sem número de falhas de gestão que 

mostram que muitas delas são exemplo para ninguém em termos de 

transparência e boa governação, justamente um dos enfoques dessas 

organizações quando se trata de desancar no Governo. Auditorias 

indicam o descalabro nas suas contas, que são alimentadas por con-

tribuintes de países estrangeiros, portanto dinheiro público.  

Infelizmente, a LDH não está longe desse perfil.  E AM é, de acor-

do com dados disponíveis, uma das responsáveis desse tenebroso 

momento em que a organização se encontra. Mas e agora? Agora há 

que fazer escolhas. E quanto a nós, a LDH é uma daquelas organi-

zações que deverá prevalecer para além de quem seja o seu líder. Por 

isso, colocamo-nos do lado da transparência e da boa governação. 

As pessoas passam, as instituições permanecem!

Alice Mabota: uma no 
cravo outra na ferradura

A 
aliança de esquerda radical e 

direita xenófoba entrou em 

rota de colisão com os cre-

dores estrangeiros de Ate-

nas e vai com toda a probabilidade 

provocar uma crise política e finan-

ceira capaz de levar à saída da Grécia 

do euro. 

A fuga de capitais, estimada pelo 

Barclays em 20 mil milhões de euros 

desde Dezembro, e a quebra de re-

ceitas fiscais vão acentuar-se ante as 

péssimas expectativas quanto às ne-

gociações para conclusão até final de 

Fevereiro do segundo plano de ajuda.

As promessas de investimento esta-

tal e os apoios sociais, estimados pelo 

Syriza em 11,382 mil milhões de eu-

ros com cobertura de receitas de 12 

mil milhões de euros, são irrealistas 

e inaceitáveis para os credores que 

serão confrontados de imediato com 

medidas como o aumento do salário 

mínimo de 684€ para 751€ (contra 

505€ em Portugal) à revelia da nego-

ciação com a troika.

Entra Dragasakis
Tal como os governos conservadores 

e socialistas, o executivo de Alexis 

Tsipras, carece de condições políticas 

internas para negociar um programa 

viável para manutenção da Grécia na 

moeda única promovendo simulta-

neamente o emprego e crescimento 

económico. 

O vice-primeiro-ministro Yanis 

Dragasakis ao assumir a negociação 

com a troika para evitar que o BCE 

se veja obrigado a cortar em Março 

o financiamento à banca grega vai a 

jogo praticamente com o trunfo úni-

co de arriscar a bancarrota.

O escorpião grego
Por João Carlos Barradas

Alargar os prazos de maturidade da 

dívida pública (em média 16,5 anos), 

baixar as exigências de 4,5%  de sal-

dos orçamentais primários (excluin-

do serviço de dívida), reduzir ainda 

mais os juros, financiar um progra-

ma social de emergência (cheques-

-alimentação, subsídios pagamento 

electricidade, assistência médica a 

desempregados, etc.), são comportá-

veis para os demais estados do euro. 

Reestruturar a dívida grega que as-

cende a 177% do PIB - cabendo 

60% aos países da eurozona (cerca de 

1.100 milhões de euros em emprés-

timo bilateral a Portugal), 10% ao 

FMI e 6% do BCE - implica, contu-

do, transferir custos para os estados 

da eurozona, salvaguardando o FMI 

e o BCE por motivos estatutários.

O ministro das Finanças do Syriza, 

Yanis Varufakis, opta, no entanto, por 

ignorar que para Berlim ou Helsín-

quia não é politicamente aconselhá-

vel admitir um estatuto privilegiado 

para Atenas, sobretudo depois de 

terem sido criadas salvaguardas para 

o sistema bancário, apesar do risco de 

trepidação populista contra políticas 

de acumulação de excedentes orça-

mentais e comerciais que acentuam 

as assimetrias nacionais na zona euro.       

Em Espanha, Itália, França ou Reino 

Unido, cedências à retórica antiaus-

teridade sem alternativas de promo-

ção de crescimento económico sus-

tentado, financeiramente equilibrado 

e criador de emprego, ameaçam, por 

seu turno, levar a água ao moinho 

de movimentos contestários como 

o Podemos, Cinco Estrelas, Frente 

Nacional ou soberanistas britânicos 

do Partido da Independência.  
As rãs de Esopo  

A desgraça de Tsipras e dos gregos é 

não conseguirem apresentar um pro-

grama credível de reformas que possa 

sustentar a reestruturação da dívida. 

A coligação de Tsipras é só por si 

exemplo claro do caos político em 

que caiu a Grécia depois da implosão 

do sistema de clientelismo de Esta-

do que conservadores e socialistas 

tinham explorado desde a queda da 

Junta Militar em 1974.    

Pannos Kammenos, líder dos Gre-

gos Independentes, pretende inver-

ter a tendência de decréscimo das 

despesas militares (de 3,2% do PIB 

em 2009 para 2,3% em 2013) e não 

serão de esperar da banda da direita 

nacionalista radical iniciativas para 

desanuviamento das relações com a 

Turquia.  

O cadastro de propriedades da Igreja 

Ortodoxa (o maior proprietário imo-

biliário da Grécia) e a revogação de 

isenções fiscais dos interesses do cle-

ro tão pouco terão o apoio de Kam-

menos, pondo em causa a seriedade 

das promessas do Syriza de aumento 

de impostos sobre grandes proprie-

dades.

Radicais de esquerda e direita espe-

ram, ainda assim, levar os parceiros 

europeus e o FMI a cedências que 

lhes permitam reivindicar triunfo na 

obtenção de um perdão de dívida, 

enterro da austeridade e expansão 

económica.

Está na natureza das coisas que Tsi-

pras e Kammenos, para não falar de 

outros intratáveis sacos de lacraus 

credores, nunca venham a chegar à 

outra margem do rio e sejam os pri-

meiros a matar e a morrer.

Jornalista e colunista do jornaldenegó-
cios.pt 

Estou aqui para 
te salvar... 

UE 
medidas de austeridade
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Neste momento, o assassina-

to das doze pessoas e, em 

particular, dos jornalistas/

artistas na sede do periódi-

co satírico Charlie Hebdo, está-se 

perfilando como um novo, mini 11 

de Setembro. Chovem de todo o 

lado mensagens de indignação, de 

condolências, de solidariedade, de 

condenação... Também eu estou in-

dignado. Estou indignado por cada 

pessoa que morre no mundo da for-

ma como morreram estes últimos. 

Sou solidário e feroz defensor da 

liberdade de expressão.

 Triste porque alguns dos caricatu-

ristas de Charlie Hebdo (particu-

larmente Wolinski que conheci em 

Argel há “um século”) me apaixo-

navam e acompanharam com a sua 

feroz e dessacralizante sátira toda a 

minha adolescência e a minha von-

tade de então (e ainda de hoje) de 

mandar todo o mundo f.....-se.

 Mas, por muito que me custe, não 

escreverei que sou Charlie Hebdo. 

Não meterei nenhuma bandeira 

negra no meu perfil no Facebook, 

nem qualquer post com desenho de 

Charb nem sequer de Wolinski de 

quem tanto gosto... Se tiverem tem-

po de ler o meu longo raciocínio, 

explicarei porquê.

 Charlie Hebdo nasce em 1992 mas 

a equipa que o funda vem de uma 

longa história de jornais de sáti-

ra libertária. Aquele que se pode 

considerar como o antepassado de 

Charlie é “Hara-kiri” onde traba-

lhavam já vários membros da actu-

al redacção. Hara-kiri satirizava os 

poderosos, De Gaulle, o exército, a 

igreja e foi fechado por várias vezes 

para reabrir sob diferentes formas e 

títulos.

 Era divertido, dessacralizante, por 

vezes feroz. Mas tinha aquele sabor 

de liberdade da época. Hoje, Char-

lie Hebdo mudou. Ainda o com-

pramos, de vez em quando, porque 

tem um nome. Mas o seu público já 

não é o operário ou o estudante sem 

dinheiro, mas a “esquerda-caviar” da 

Paris bem.

 Nos últimos anos foi assumindo 

uma linha editorial abertamente is-

lamofóbica. Não se trata de visar, de 

vez em quando, uma religião. Isso, 

fê-lo sempre mesmo com a igreja 

católica. O problema não é esse. Se 

satirizasse os muçulmanos, o islão, 

o profeta, Deus ou qualquer outra 

personagem ou símbolo sagrado 

não veria nisso, pessoalmente, nada 

de errado. Mas as numerosas cam-

panhas de Carlie Hebdo contra os 

muçulmanos, o islão, os símbolos 

sagrados desta religião tinham um 

sabor de insistente. Fazia parte de 

uma certa cultura muito difusa nos 

ambientes que no passado tinham 

sido de esquerda e que hoje são só 

cínicos. Ambientes que decidiram 

definitivamente estar do lado dos 

fortes e que não têm mais nenhu-

ma batalha verdadeira a levar a cabo. 

Uma ex-esquerda que se rendeu, 

de mãos e pés atados, à lógica do 

mercado, ao domínio dos bancos 

e, ultimamente, também à retóri-

ca do conflito de civilizações. Uma 

ex-esquerda que considera que o 

integralismo islamico é o único e 

Desculpem-me, mas eu não sou Charlie
Por Karin Metref*

último perigo que ameaça a huma-

nidade. Uma ex-esquerda que já não 

tem sonhos nem projectos e que se 

contenta em olhar o mundo do alto 

da sua presumida superioridade cul-

tural.

 Mas não é por isso que não porei 

luto pelos mortos de Charlie Heb-

do. Não reconheço a quem quer que 

seja o direito de matar ninguém em 

nome de nada e ainda menos em 

nome de uma divergência de opi-

niões. As minhas razões são outras.

 O ataque à redacção do jornal satí-

rico ocorre num momento particu-

lar. Ainda há um ano não se falava 

de integralismo. O tema tinha quase 

desaparecido das primeiras páginas. 

E se se viam imagens de barbudos 

em armas nas estradas de Tripoli 

o de Aleppo, eles eram chamados 

“Revolucionários” . E cantavam-se 

loas a estes bravos rapazes. Lia-

-se em toda a parte que os bravos 

rapazes recebiam ajuda de todas as 

partes. Lia-se um pouco menos que 

os bravos rapazes tinham tomado o 

controlo de várias unidades de ex-

tracção de petróleo e que a Turquia, 

um estado membro da Nato, lhes 

comprava tranquilamente. Lia-se 

ainda menos que, para além das aju-

das e dos milhares de jovens vindos 

de todo o mundo em apoio a estes 

bravos rapazes, estavam também 

conselheiros militares que ensina-

vam os bravos rapazes a combater...

Depois, de repente, tudo muda. Vol-

tam a chamar-lhe terrorismo, e a 

morte de membros das minorias até 

então silenciadas vem à luz. Os ser-

viços secretos de todos os países da 

Nato (e seus numerosos aliados) fa-

zem de contas que caem das nuvens 

descobrindo que milhares de jovens 

partiram de suas cidades para refor-

çar os “revolucionários”. Aparente-

mente não sabiam de nada. E nós 

a escandalizarmo-nos juntamente 

com eles.

 Já há décadas que este joguinho era 

jogado. As redes que hoje se cha-

mam Al Qaeda e depois Isis, Boko 

Haram e companhia foram orga-

nizadas em plena guerra fria numa 

perspectiva anti-soviética. Os países 

do Golfo Pérsico, em colaboração 

com a Nato, fizeram um trabalho 

de montagem financeira, propagan-

dística e organizativa para favorecer 

o afluxo de combatentes de toda a 

parte. Al Qaeda era o principal alia-

do da Nato e obviamente dos países 

do Golfo nos anos noventa. Depois, 

pouco a pouco, resvala para a área da 

ilegalidade.

A guerra fria estava terminando e 

Samuel P. Huntington pré-anuncia-

va um novo conflito batizando-o de 

“conflito de civilizações”.

Entretanto, chega a guerra da Argé-

lia. Centenas de jovens regressados 

do Afeganistão contribuem para 

formar os primeiros núcleos dos 

Grupos que, com o exército argeli-

no (que também ele não estava para 

bricadeiras) fazem passar o país por 

duas décadas infernais. Simultanea-

mente, nas mesquitas de londrinas, 

mas também nas francesas, italianas, 

alemãs, indivíduos pouco recomen-

dáveis predicavam a luta armada na 

Argélia e recolhiam dinheiro pro-

porcionando negócios fabulosos à 

indústria de armamento. A Argélia 

estava saindo de uma era socialista 

e necessitava de um pequeno em-

purrão para privatizar os seus enor-

mes recursos energéticos. E como 

por milagre, após cada concessão 

assinada com uma multinacional, 

encerrava-se uma rede de apoio ao 

integralismo armado. Quando fi-

nalmente as multinacionais toma-

ram o controlo do petróleo argelino, 

as redes tornaram-se terroristas e 

foram totalmente desmanteladas. 

Pelo menos assim disse a imprensa 

livre de todo o mundo livre.

 Em 2001 aconteceu o 11 de Se-

tembro e, com ele, uma verdadeira 

histeria. Quem não tinha terroristas 

islâmicos para prender, inventava-

-os. Todos queriam ter a sua ameaça 

e os seus mini-ataques. Nunca foi 

totalmente esclarecido por quem, 

porquê e como foram perpretados 

daquele dia, mas não faltavam jus-

tificações para as novas políticas de 

controlo militar da área do médio 

oriente desejadas pelos Neo-cons, 

os neo-conservadores americanos. 

Já lá vão 14 anos que decorre a sua 

war on terror que apenas produziu 

cada vez mais terror e cada vez mais 

novas wars.

Os Neo-cons vão-se e chega Oba-

ma, que diz querer retirar as tropas 

e vão ao Cairo onde faz um longo 

e forte discurso no qual diz que es-

tende a sua mão para ajudar na cria-

ção de um “Novo Médio-oriente”. 

Pouco depois daquele discurso as 

praças árabes começam a agitar-se. 

O mundo descobre que no mundo 

árabe não existem só militares bi-

godudos e rebeldes barbudos. No 

meio, há povos com muitas nuances 

que, ao fim e ao cabo, aspiram às 

mesmas coisas que todos os outros 

povos: dignidade, liberdade, bem 

estar...Os islamistas estão ausentes 

das praças ou quase. De qualquer 

forma, não lhes pertence a iniciativa. 

Às vezes seguem o movimento. Por 

vezes se retiram. O tom é dado pe-

los jovens laicos, cultos e amantes da 

liberdade e dos direitos humanos.

Isso não agrada a todos, ao que pare-

ce. Já em Maio de 2011, os serviços 

secretos russos (geralmente bem in-

formados por aquilo que sei) alerta-

vam sobre a iminente reconstrução 

de redes integralistas internacionais 

sob o comando do especialista sau-

dita no assunto: o príncipe Bandar 

Assudairi Ben Saud, promotor de 

vários grupos e de várias guerrilhas 

islâmicas no mundo. O objectivo era 

o de recolocar o islamismo político 

na liderança das revoltas. Essa in-

formação foi retomada apenas pela 

rede Voltaire, oficialmente classifi-

cada como subversiva, e todos fize-

ram de conta que nada existia.

 Hoje, tudo o que foi previsto na-

quele alerta se verificou, e muito 

mais.

Na Líbia, um comandante “ex” Al 

Qaeda liderando um exército ar-

mado pelo Qatar e Arábia Saudita 

e treinado pela CIA toma a cidade 

de Tripoli que as milícias tribais 

não conseguiam conquistar e o país 

torna-se uma espécie de território 

libertado por grupos armados de 

todos os tipos. No Iemen, a Arábia 

Saudita reinstala o velho regime, 

mas estranhamente grupos armados 

despontam em toda a parte como 

cogumelos. No Egipto e na Tunísia 

os irmãos muçulmanos são levados 

ao poder num tapete de petrodola-

res. Da Síria nem falemos... O resto 

da história é bem conhecida.

Entretanto, no ocidente as mes-

quitas (não todas felizmente, mas 

as mais extremistas e que seriam 

em teoria também as mais vigiadas 

pelos serviços secretos) voltam a 

ser locais de recolha de fundos e de 

recrutamento. Se amanhã um juiz 

investiga com demasiado rigor o 

porquê, pode ocorrer um novo caso 

Abu Omar. E agora, finalmente, de 

há menos de um ano para cá, todos 

a gritar o perigo. Que jogo é este? 

Alguém pode explicar?

Já há mais de 30 anos que os ser-

viços secretos de todo o mundo 

brincam com o fogo com os grupos 

integralistas. São controlados, são 

infiltrados, são insuflados quando 

servem e esvaziados quando deixam 

de servir. De resto, é o mesmo que 

se tem feito e continua a fazer com 

os grupos extremistas de direita e 

de esquerda desde a segunda guerra 

mundial. Quem se recorda da sigla 

“Stay Behind” e dos falsos atentados 

(mas com mortos verdadeiros) por 

toda a Europa sabe do que estou 

falando.

Hoje é preciso fazer subir a aposta 

em jogo. A crise pede guerra. As no-

vas guerras pelo controlo do Médio 

Oriente precisam de legitimidade. 

A crise desacreditou toda a classe 

política europeia e só o crescimento 

dos extremismos de direita pode le-

var as gentes e voltar a votá-los. Não 

gostas do Renzi mas como o perigo 

é Salvini (porque será que ele está 

sempre na TV?) então vais e votas 

Renzi. Por outro lado, também as 

redes do integralismo armado pre-

cisam de fazer aumentar o nível da 

tensão. Quem vive de violência e 

para a violência precisa da tensão 

como de oxigénio. Eles vivem na 

mesma lógica.

 E agora, cometido o delito, todos 

os fascistoides que gostariam de 

ter feito explodir a cabeça ao gru-

po Charlie Hebdo pelas suas velhas 

posições antifascistas ou pelas suas 

posições sobre a homosexualida-

de e outros temas do género, todos 

eles já publicaram mensagens de 

condolências e choram lágrimas de 

crocodilo sobre esta Europa que 

queriam livre, mas que é ameaçada 

pelos muçulmanos, pelos africanos, 

pelos asiáticos, portadores de valores 

antidemocráticos !!!!!!

 E nos set televisivos já começaram 

a recolher os frutos deste verdadeiro 

maná político que lhes foi servido 

num prato de … chumbo.

 É para não fazer parte deste gigan-

tesco teatrinho das emoções enco-

mendadas, das indignações selecti-

vas, da solidariedade de fachada, das 

amnésias colectivas e da hipocrisia 

generalizada que me recuso a içar a 

bandeira negra, nem escreverei “Eu 

sou Charlie”. Eu não sou Charlie. 

Fui Charlie quando era criança, 

quando também Charlie era Char-

lie. Hoje já não o somos, nem ele 

nem eu.

 Hoje Charlie já não faz rir ninguém 

e a mim vem vontade de chorar, 

chorar só, isolado. Tenho vontade de 

chorar, mas não só por Wolinski e 

pelos seus colegas. Vem-me vontade 

de chorar por todos os mortos desta 

história sórdida. Chorar pelas cen-

tenas de milhar de mortos durante a 

guerra suja na Argélia, pelos amigos 

que ali perdi. Chorar elas vítimas 

do World Trade Center, pelo meio 

milhão de iraquianos, as centenas 

de milhar de afegãos, paquistaneses, 

pelas dezenas de milhar de líbios, de 

iemenitas, de palestinos, pelas cen-

tenas de milhar de pessoas mortas 

na Síria, tudo parte de uma trágica 

farsa chamada “conflito de civiliza-

ções”.

* Do original em italiano “Mi dispiace, 
ma io non sono Charlie! - Divaga-
-azioni” no blog  http://karim-metref.
over-blog.org/2015/01/mi-dispiace-
-ma-io-non-sono-charlie.html
Tradução gentil de JLC

Lá onde as possibilidades 

de ascensão social são em 

menor número, lá onde o 

horizonte é mais estreito, 

mais paroquial, é lá onde a luta 

é mais dura, é lá onde quem tem 

poder absolutamente não deseja 

perdê-lo.

Se pudéssemos colocar uma invi-

sível máquina de filmar em cada 

microcanto político de luta por 

recursos vitais, talvez nos surpre-

O poder de muitas coisas
endêssemos - nós, os dos lugares 

distantes - com a multiplicidade 

de acções destinadas a barrar, não 

importa como nem onde, o aces-

so dos adversários, quando está 

em causa o poder que se tem, que 

não se quer partilhar, que se re-

ceia perder, que se deseja ampliar, 

pelo qual se é, até, capaz de dar a 

vida ou de a tirar a outrem. 

Que poder? O poder de muitas 

coisas, das físicas às simbólicas, 

das simples às complexas. 
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Enquanto as delegações 

do Governo e da Re-

namo se continuam a 

sentar, frente a frente, 

no Centro de Conferências 

Joaquim Chissano repetindo 

as suas posições pela décima 

milionéssima vez, alguma coisa 

diferente parece estar a aconte-

cer nos bastidores.

Estou a falar, é claro, da ida 

a Quelimane de uma missão 

formada por observadores/

mediadores das negociações no 

Centro, formada por D. Dinis 

Sengulane e padre Filipe Cou-

to.

Pelo que foi dito, estas perso-

nalidades levaram a Afonso 

Dhlakama uma mensagem de 

Filipe Nyusi. Transmitida essa 

mensagem ouviram a resposta 

do dirigente da Renamo e re-

gressaram a Maputo.

Como é normal neste tipo de 

coisas ninguém revelou o con-

teúdo da mensagem de Nyusi 

nem da resposta de Dhlakama. 

Mas o simples facto de elas te-

rem acontecido já é um bom 

sinal.

E talvez não seja mera coinci-

dência o facto de Dhlakama ter 

andado mais calmo e calado do 

que vinha acontecendo antes 

destes acontecimentos.

A zona de sombra é saber que 

grau de autonomia tem Nyusi 

para negociar seriamente seja o 

que for com Dhlakama.

Se as nomeações para o novo 

Governo foram um teste a essa 

autonomia, parece ter muito 

pouca ou quase nenhuma. A 

batuta do maestro parece con-

tinuar empunhada pela mesma 

mão. E todos nos lembramos 

da forma desastrosa como essa 

mão conduziu o país a uma 

nova guerra e conduziu o pro-

cesso eleitoral que pode estar a 

empurrar-nos para novo derra-

mar de sangue.

A escolha dos novos governan-

tes pareceu o jogo das cadeiras, 

com governadores a passarem 

a ministros, ou vice-ministros, 

e ministros ou vice-ministros a 

passarem a governadores.

Na sua grande maioria a equipa 

governativa guebuzionista con-

tinua a ser a equipa governativa 

Nyusista, embora com as pastas 

trocadas.

E não sei sequer o que pen-

sa Filipe Nyusi enquando não 

deixar de ver, atrás dele, o fan-

tasma assustador de AEG.  

Fantasma 
assustador

Fazendo uma análise retrospectiva do pensamento 

e das orientações político-ideológicas subjacentes 

à política em Moçambique das últimas décadas, é 

possível identificar várias gerações de paradigmas e 

as suas principais características éticas políticas e ideoló-

gicas.

Assim, a primeira geração, da década de 60, caracterizava-

-se por um paradigma de identidade nacionalista e revolu-

cionária, cujos projectos tinham como principal objectivo a 

libertação do domínio colonial Português.  Tal paradigma 

promovia uma abordagem militar e de unidade nacional, 

no sentido em que se acreditava na existência de um mo-

delo de governação independente, feito pelos moçambi-

canos.

Na década de 70, surge uma segunda geração no pensa-

mento político moçambicano: o paradigma Samorista. 

Essa fase coincide com a independência de Moçambi-

que em 25 de Julho 1975, tal paradigma baseava-se numa 

lógica política de uma coordenação única e centralizada 

do poder político e económico vista a promoção de uma 

justiça social redistributiva e igualitária à escala nacional. 

Neste paradigma de governação, a cooperação instituição 

- cidadão era vista como uma “imposição central”, (e não 

necessariamente como um direito ou dever), que devia ser 

utilizada independentemente dos modelos alternativos 

universais que os cidadãos ou mesmos algumas instituições 

pudessem pretender defender ou crer. Esta conjuntura si-

tuacional interna, aliada ao descontentamento de alguns 

descendentes, levou o país ao cenário de uma guerra civil 

que durou 16 anos

A década de 90 ficou conhecida com a demarcação do pa-

radigma político da liberalização, do ajustamento estrutu-

ral.  Tal mudança foi impulsionada por alterações político-

-ideológicas nas relações internacionais aliadas ao fracasso 

prático do entendimento predominante até então, dum 

lado, e a significativa alteração do contexto interno, que 

até essa altura era caracterizado por um conflito civil ar-

mado. Os finais dos anos 80 e início dos 90 simbolizaram 

um retorno à visão disposicional, identificando as políticas 

internas como a principal causa da pobreza mas também 

como o caminho para o desenvolvimento. Houve um cer-

to ingresso a uma abordagem política mais tolerante, ins-

tauração da primeira constituição de matriz democrática, 

entrada numa era política de convivência multipartidária, 

embora haja quem sustente que a caracterização deste pe-

ríodo como uma democracia monopartidária seja o mais 

adequável.  Contudo, é um paradigma um pouco contro-

verso, enquanto marcado por duas fases de governação: a 

chissanista (com grande enfoque na estabilidade política 

e reconciliação nacional) e a guebuziniana (focalizada nas 

políticas que promoveram o desenvolvimento económico, 

e com forte resgate da imagem partidária).  

O paradigma que predomina esta década, dum modo ge-

ral, sofre uma forte influência do paradigma anterior: o 

samorismo, mas distingue-se pela definição da luta contra 

a pobreza como objectivo universal. No entanto, se formos 

a observar, os quatro significativos paradigmas são exclu-

sivamente e fortemente ligados à direcção do partido Fre-

limo, ou seja, aos ideais de Mondlane, Samora, Chissano 

e Guebuza, que por sinal a súmula de tais ideais parece de 

certo modo ter influenciado a razão de ser “político direc-

cional” do actual presidente Jacinto Nyusi, sem contudo,  

ter alterado a sua personalidade política, que ficou clara 

e bem patente, no discurso, após a sua tomada de posse 

como Presidente da República, onde exalta uma questão 

de fundo: a da inclusão! Incluindo, deste modo, a parte 

“boa”, de todos esses ideais, e estendendo a mão a outros 

tantos ideais, e pensamentos diferentes desde que constru-

tivos e úteis para o País.

O pensamento do actual Presidente eleito traz mudanças 

significativas em relação ao passado, no que diz respeito à 

abordagem da cooperação intra-partidária e da sociedade 

civil, que nos permitam falar de uma nova era de governa-

ção, de um novo paradigma, de uma quinta geração focada 

na governação inclusiva.

Esta mudança nota-se na sua declaração incondicional de 

priorizar a exaltação das competências técnicas e profissio-

nais, de prescindir das cores partidárias, em detrimento da 

lógica de governação, “Nós cá” e “vocês lá’”... A reconstru-

ção de um Moçambique, sem moçambicanos de primeira 

ou de segunda, um pouco como “roubar” a mágica ideia da 

unidade nacional samorista, e distanciando - se da ideia de 

quem pensa diferente de “nós” é inimigo.

Há, ao meu ver, uma sensação geral que entende o actual 

Presidente como alguém que se apercebeu da necessidade 

de mudança de governação, devido à existência de novos 

factos que colocam em causa a visão do mundo existente 

no paradigma dominante, devido às mudanças ideológi-

cas, sociais, económicas, que se verificam a nível do País, às 

incoerências que se vão identificando dentro dos próprios 

paradigmas que impedem o consenso e por causa da coe-

xistência de paradigmas.

Se houver condições objectivas para realização deste in-

tento, e acredita - se que existirão, pois a maioria do povo 

moçambicano encontra - se neste ponto que defende a ne-

cessidade de uma “revolução”, de uma mudança, de uma 

aceleração, então estaremos a viver numa fase de um novo 

paradigma de governação, adequado à dimensão sócio-

-político e económica da actualidade moçambicana. Nessa 

altura, saber-se-á se terá valido a pena ter cantado: “Eu 

confio em ti... NYUSI!”

*Jurista e Docente Universitário

“Já sinto news” na mudança do 
paradigma de governação em Moçambique!
Por Laurindo Saraiva*

Diz-se que nas negocia-

ções entre o governo e 

a Renamo, esta vai lá e 

“fala sozinha”. Nem as 

questões militares, nem a des-

partidarização tem motivado 

algum avanço nas discussões 

onde os monólogos (das par-

tes) consubstanciam o diálogo 

de surdos. Neste “diálogo” a 

movimentação militar gover-

namental, com referência ao 

mês de Janeiro, começa a fazer 

parte de alguma jogada estra-

tégica no centro do país (ou 

em alguns pontos localizados 

das províncias de Inhambane, 

Sofala, Manica e Tete). En-

quanto a Renamo alega que 

estas forças estão a “ocupar po-

É preciso desempatar
sições” perigando a paz e promo-

vendo um “Estado de Sítio”, por 

outro lado joga-se com o trunfo de 

que o exército pode estar em qual-

quer canto do país para garantir a 

paz e a segurança. Não sei quem 

não tem razão. A razão deve andar 

pelo meio, aliás, pelo centro onde 

estes argumentos se cruzam; é, 

por isso, bastante difícil decifrá-la 

mesmo estando aos olhos das par-

tes. Está-se a preparar mais uma? 

Creio que não. 

Há um braço de ferro que se man-

tém neste teatro que começa a 

fartar: o governo quer a lista dos 

homens da Renamo, o material 

bélico e localização. A Renamo, 

por sua vez, exige a definição de 

um modelo que clarifique como 

serão integrados e enquadrados os 

seus homens nas Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique. Um 

empate fictício, claro. Com quem 

estará a fórmula para o desem-

pate? É mais lógico fazer o que 

o Governo exige ou aquilo que a 

Renamo coloca como pressupos-

to? Como e o que negociar para 

que a Renamo cumpra com as exi-

gências do Governo, ao ponto de 

retirar os seus homens das matas? 

De algum lado terá que aparecer a 

solução. Um desempate não signi-

fica vitória de uma das partes pois, 

os cidadãos encontram-se em 

maioria como parte interessada.

Neste dom de transformar os 

processos em lesmas doentias 

surge-nos, uma vez mais, o jogo 

da despartidarização. Se o desa-

fio é que tenhamos um “Estado 

não partidário”, obedecendo ao 

princípio da meritocracia, como 

um dos nossos governantes afir-

mou em conferência de imprensa 

na 91ª ronda do diálogo político 

Governo-Renamo, então, por que 

razão se mantém de forma doentia 

um desfasamento gritante entre o 

discurso e a prática? Por onde an-

dam as acções que são a alma do 

discurso? Oxalá que a proposta re-

ferente ao ponto sobre a desparti-

darização do Aparelho do Estado, 

avançada pelos observadores na-

cionais no diálogo político, surta 

o seu efeito de modo sustentável.

Cá entre nós: se no Centro de 

conferências “Joaquim Chis-

sano” as delegações do Gover-

no e da Renamo continuam 

empatadas sem “rede” para se 

comunicar, na perspectiva do 

cidadão comum, para garanti-

rem a paz e tirar a poeira que 

prejudica o nosso desenvolvi-

mento, no Centro e Norte as 

populações vão chorando, não 

só por isso, como pelos preju-

ízos decorrentes do impacto 

negativo das cheias, sobretu-

do pelas vidas perdidas. En-

fim, a rapidez em solucionar 

problemas depende da per-

cepção que os países tem so-

bre o valor do Estado.
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O 
presidente do Automóvel 
Touring de Moçambique 
(ATCM), António Mar-
ques, faz uma radiografia das 

actividades realizadas pelo organis-

mo que dirige e, de viva voz, afirma 

que 2014 foi um ano de muitas reali-

zações, as quais catapultaram, sobre-

maneira, a instituição e o desporto 

motorizado para outros patamares. 

Mas também não entende como é 

que os Ministérios da Juventude e 

Desportos e da Justiça permitiram, 

faz já algum tempo, que se aprovasse 

um estatuto de uma federação na-

cional na qual pessoas singulares e 

estrangeiras de boa vontade podem 

ser membros, o que atenta contra os 

princípios do associativismo despor-

tivo. Faz menção ao património do 

ATCM “abocanhado” um pouco por 

todo o país e, endiabrado, explica que 

“existe, no MJD, gente que não pres-

ta”. Seguem os excertos da conversa.

Que balanço faz de 2014, para o des-

porto motorizado?

-Foi um ano rico em eventos e rea-

lizações porque, em 2014, com os 33 

mil euros alocados pela FIA (Fede-

ração Internacional de Automobilis-

mo), conseguimos fazer campanhas 

de sensibilização e prevenção rodo-

viária na Matola, Beira, Quelimane e 

Maputo. Nunca tínhamos feito uma 

acção com este nível, pois, com auto-

nomia conseguimos ir a Quelimane 

com 41 pessoas para organizarmos 

uma prova de kart e também uma pro-

va de drifts. Fomos também à África 

do Sul fazer uma prova. Ainda inse-

rido nessas campanhas, organizámos, 

em Dezembro, sete provas de karting 

e cinco de drifts. Fizemos ainda duas 

provas de drag racing, foi um trabalho 

intenso, uma vez que trabalhámos por 

dez meses, ou seja, em média, fizemos 

mais que um evento por mês. 

E na componente estritamente des-

portiva?

-Em termos desportivos foi impor-

tante porque tivemos mais pilotos 

que nos outros anos; a própria orga-

nização melhorou o seu performance, 

no que tange à sua prestação nas pro-

vas; os comissários melhoraram, ape-

sar de ainda estarmos longe daquilo 

que achamos ser o ideal, mas houve 

vontade e, uma coisa que nunca dis-

se, sendo o desporto motorizado uma 

modalidade que movimenta muito 

dinheiro (cada viatura para drifts cus-

ta um milhão de rands), desde 1987 

nunca houve um caso de corrupção e 

também nunca houve caso de feridos 

ligeiros e nem graves, muito menos 

óbitos. Este foi o melhor ano dos úl-

timos dez anos. 

O que contribuiu para que 2014 fosse 

um ano bom?

-Deveu-se, essencialmente, ao am-

biente criado no desporto motoriza-

“Há gente que não presta no MJD”
-Alerta António Marques, para quem o Governo deve alocar mais fundos ao desporto

Por Paulo Mubalo e Abílio Maolela

do, porque, antigamente, sempre que 

saíamos de casa, aos fins-de-semana, 

a pergunta que nos colocávamos era: 

o que é que vai acontecer hoje? Ago-

ra todos vamos à pista felizes porque, 

primeiro, vamos proporcionar aos pi-

lotos aquilo que mais gostam que é 

correr e, segundo, nós fazemos aquilo 

para que fomos eleitos, que é organi-

zar eventos sérios.

O pendente que existia no Tribunal 

já foi resolvido?

-Não foi resolvido. O elenco do Mi-

nistério da Justiça saiu (Benvinda 

Leví e Alberto Nkutumula) e o as-

sunto está por se resolver. E os clubes 

estão na expectativa de ver o assunto 

resolvido, sob pena de ver cancelada a 

constituição dessa federação. Pois, ela 

peca por dois motivos chocantes (o 

facto de poder ser membro da fede-

ração, pessoas singulares e estrangei-

ras de boa vontade). Não se entende 

como é que os Ministérios da Juven-

tude e Desportos e da Justiça permi-

tiram que se aprovasse um estatuto 

de uma federação com este erro. Nós 

negamos e nunca vamos aceitar que 

uma federação seja constituída dessa 

forma. Pois, esta situação atenta con-

tra os princípios do associativismo 

desportivo. Também não podemos 

permitir que um estrangeiro seja 

membro de uma federação nacional. 

Já  conversaram com os dois ministé-

rios acerca deste caso?

-Nós tivemos duas audiências muito 

importantes. Uma com o Ministro da 

Juventude e Desportos cessante (Fer-

nando Sumbana), que revelou estar 

fora deste assunto, pois, quando tudo 

isto foi preparado ele não estava na 

direcção daquele pelouro, mas sim al-

guns elementos que compõem aquela 

instituição. Tivemos outra com a ex-

-Ministra da Justiça, em que ela, nas 

entrelinhas, reconheceu que havia al-

guma coisa que estava mal. Mas, daí 

nunca mais se resolveu este problema 

e estamos na expectativa. 

Entretanto, há que focalizar o péssi-

mo trabalho feito pelo juiz ao preten-

der interditar o trabalho do ATCM, 

após ter-se criado a federação desta 

forma. O ATCM, por sua vez, não 

está isolado. Pertence a um grupo de 

oito clubes, que acharam chocante 

essa forma de querer criar uma fede-

ração.

Pode-se concluir que o ambiente 

continua tenso...

-Não. O ambiente não está tenso. Es-

tamos tranquilos e continuamos a de-

senvolver o nosso trabalho e os pilo-

tos a fazerem aquilo que mais gostam. 

O mesmo se pode dizer do relacio-

namento entre o ATCM e o Motor 

Club da Beira?

-A nossa relação com o Motor Club 

da Beira é óptima. Temos uma óp-

tima relação, pessoal e institucional, 

com o Motor Club da Beira e entre 

os presidentes dos dois clubes (Antó-

nio Marques e Miguel Chemane). A 

relação entre colaboradores também é 

muito boa, é o caso do senhor Eurico 

Gonçalves que, frequentemente, co-

munica connosco. Aliás, a nossa ida 

a Quelimane foi em parceria com o 

Motor Club da Beira.

O que determinou o fim do desen-

tendimento?

-Primeiro, foi uma maior conscien-

cialização das funções e, segundo, a 

mudança da direcção do Motor Club 

da Beira.

Quer dizer que a direcção cessante 

era problemática?

-Não foi isso que quis dizer. 

  

Em que situação está a concretização 

do sonho do ATCM?

-Primeiro dizer que foi péssimo 

exemplo o trabalho prestado por um 

senhor que é da Federação Moçam-

bicana de Basquetebol, da área do 

ambiente no Conselho Municipal, ao 

não querer aprovar o nosso projecto 

e não teve capacidade para entender 

que na Assembleia Municipal havia 

deputados da Frelimo, Renamo e JPC 

( Juntos Pela Cidade). Foi a primeira 

vez que um projecto foi aprovado com 

votos favoráveis da Frelimo e Rena-

mo e abstenção do JPC. Ou seja, não 

houve voto contra. Não conseguiu en-

tender que ele é que estava a emperrar 

isto, mas finalmente, com o saber es-

tar do Presidente do Conselho Mu-

nicipal, na última sessão conseguiu-se 

aprovar o projecto. É uma pena que 

tenhamos levado um ano sem resolver 

questões relacionadas com os duats e 

as cedências que tivemos de fazer. Na 

semana passada tivemos uma reunião 

com os investidores para fazermos o 

upgrade da situação, que é cada um 

dos investidores apresentar os projec-

tos definitivos que compõem o pro-

jecto, no todo, para depois aprovar-se 

a licença de concessão pelo Conselho 

Municipal da Cidade de Maputo.

Em que estágio estão as pistas do 

ATCM?

-Reabilitamos 800 metros de exten-

são e 10 metros de largura, da pista 

principal. Os outros 3200 metros 

ainda estão por ser reabilitados. O 

Conselho Municipal aprovou a ini-

ciativa do ATCM de os investidores 

drenarem aquela água (uma parte da 

pista do ATCM está inundada), ur-

gentemente, para as condutas insta-

ladas na Estrada Circular de Maputo 

(Secção I), desde que a Maputo Sul 

(empresa gestora da estrada circular) 

aprove. Pois, nunca fomos autori-

zados a colocar as manilhas de que 

dispomos. Mas, agora, a iniciativa vai 

ser aprovada e deixaremos de ter água 

estagnada na pista. Peço aos parceiros 

e ao Conselho Municipal para que 

sejamos céleres nos projectos. Aliás, 

chamo o Conselho Municipal para 

abraçar o projecto como seu também 

e não levarmos muito tempo.

Qual é o valor envolvido para a reabi-

litação da pista?

-Na altura fizemos, em simultâneo, a 

reabilitação dos 800 metros da pista 

principal e a construção, de raiz, dos 

1200 da pista de kart e isto nos custou 

um milhão e trezentos mil dólares.

De forma recorrente, o ATCM tem 

reclamado o seu património. Será 

que teve a oportunidade de o fazer 

junto das instituições competentes?

-Já fomos recebidos por várias enti-

dades, primeiro, pelo antigo Ministro 

das Obras Públicas e Habitação (Fe-

lício Zacarias), segundo, fizemos uma 

exposição a dra. Luísa Diogo (então 

Primeira-Ministra – 2005-2009) e 

à Procuradoria-Geral da República. 

Tudo ficou em águas de bacalhau. Já 

levantamos essa questão junto de to-

dos os presidentes do Conselho Mu-

nicipal de Maputo (menos ao actual), 

mas nunca fomos correspondidos, 

pois não se sentem confortáveis com 

o assunto. Mas, não tem nenhum sen-

tido porque a Lei das Nacionalizações 

não abrangeu o ATCM. Abrangeu os 

ex-Benfica, Sporting, entre outros 

clubes de então. Tudo foi uma rou-

balheira de um oportunista que nos 

extorquiu. Falamos do Palácio dos 

casamentos na Beira, bombas de ga-

solina na zona do Museu, Complexo 

de Zalala, só para citar alguns. Dói-

-nos muito porque é um património 

avaliado em milhões de dólares, que 

muita falta nos faz. Propriamente, a 

minha família perdeu uma casa pró-

ximo ao Palácio da Ponta Vermelha, 

frente ao Hotel Cardoso. Foi lei e 

deve ser cumprida.

Mas, o património não está na lei. 

Fomos extorquidos. Nas nossas au-

diências queríamos que Moçambique 

fosse independente e fosse dirigido 

por moçambicanos, mas não tirarem 

o que é nosso. E porque não quere-

mos confrontação propusemos que 

nos deixassem escolher uma ruína, 

em cada província onde temos nosso 

património e o Estado teria entre 15 

a 20 anos para reabilitá-la e nos de-

volver. Mas não seria nos pagar, seria 

compensar o que nos tiraram. 

Como analisa a nova composição do 

Ministério da Juventude e Despor-

tos?

-Primeiro, congratulo ao Presidente 

da República pela ousadia de deixar 

um ministério na mão de dois jovens 

(menores de 40 anos de idade). Mas, 

sobretudo, significa investimento na 

juventude porque essa coisa de que 

para ser governante é preciso ser velho 

é mentira, porque cada vez estamos 

mais conscientes de que os jovens têm 

mais capacidades de absorção que os 

velhos. Mas, isso agora vai depender 

deles em mostrar seu trabalho e jus-

tificarem o porquê de terem merecido 

a confiança do Presidente da Repú-

blica. Entretanto, pedi ao presidente 

da República, ainda candidato, para 

que desse mais atenção à Académica 

(meu clube do coração) e ao ATCM, 

porque a Académica não marca pon-

tos nos campos, mas marca pontos 

na formação e na escola e no ATCM 

mostrar-lhe a nossa preocupação pelo 

nosso património. A título de exem-

plo, Ana Flávia é a terceira membro 

do Conselho de Ministros formada 

na Académica. O Primeiro-Ministro 

que saiu da Académica é o Dr. Anice-

to, o segundo foi Dr. Manuel Chang. 

Portanto, isto é o sinal daquilo que é a 

Académica, formação do homem e da 

mulher. Em relação aos empossados, 

acho que devemos lhes deixar traba-

lhar para depois fazermos a devida 

análise. Mas, estou preocupado com 

o Conselho de Ministros. Forçosa-

“2014 foi o melhor ano dos últimos 10 anos”
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A 
introdução tardia e não 
consensual do regulamen-
to que estabelecia a divisão 
da competição em dois ní-

veis e a mudança brusca do local da 
competição (da Piscina do Zimpeto 
para a Piscina Raimundo Franisse, 
devido a uma avaria causada pelas 
chuvas), foram alguns aspectos que 
ensombraram o campeonato nacio-
nal de verão de piscina curta, que 
decorreu entre 21 e 25 de Janeiro. O 
certame, que foi ganho pelos Golfi-
nhos de Maputo, com os Tubarões 
a conseguirem o segundo lugar e o 
Ferroviário da Beira a terminar no 
terceiro posto,  foi o primeiro desde 
que Fernando Miguel assumiu a di-
recção da Federação Moçambicana 
de Natação (FMN).

Apesar de ter sido considerada como 

bem disputada pelos técnicos das 

equipas participantes, a competi-

ção mereceu críticas por parte dos 

mesmos, devido à introdução de um 

regulamento que estabelecia a reali-

zação de competições de dois níveis. 

O treinador de Golfinhos, Eleutério 

Malate, avalia positivamente a com-

petição e destaca o recorde de parti-

cipação.

Frederico dos Santos, técnico dos Tu-

barões, realça o facto de “até à última 

jornada não se sabia quem ia ganhar 

a competição”.

Sérgio Faftine, do Ferroviário de 

Nampula, aponta a conquista de al-

gumas medalhas, como sendo o auge 

da sua participação, tendo em conta 

os objectivos traçados.

O treinador do Desportivo de Ma-

puto, Pedro Jalani, considera que o 

evento foi benéfico porque permitiu 

avaliar “a performance dos atletas”.

Entretanto...
Apesar dos elogios, em termos des-

portivos, não faltaram críticas à or-

Nacionais de Natação

Fernando Miguel passa no teste debaixo de fogo
Por Abílio Maolela

ganização deste evento. O técnico do 

Ferroviário da Beira, José Pene, des-

taca a indefinição do regulamento da 

competição, como tendo sido a man-

cha do evento, pois “viemos ao cam-

peonato apenas com atletas de nível 

um, pois até a nossa saída da Beira, 

havia indefinição”.

Pene entende: “não é possível dispu-

tar-se dois campeonatos na mesma 

época”, por isso, “sugiro que a compe-

tição seja separada”.

Pedro Jalani e Eleutério Mala-

te apontam a mudança do local de 

competições, como um dos factores 

negativos.

“A mudança do local das provas pre-

judicou os atletas, porque prepara-

ram-se para competir numa piscina 

longa (50 metros), mas à última da 

hora tivemos de disputar numa pis-

cina curta (25 metros)”, refere Jalani.

O evento tinha sido projectado para 

a piscina do Zimpeto, mas a avaria 

verificada naquele empreendimento 

moderno, devido às chuvas, obrigou 

a organização a estudar o segundo 

plano. 

A falta de marcador electrónico na 

Piscina Raimundo Franice é um dos 

problemas apontados pelo técnico do 

Chiveve, José Pene, e recomenda para 

a contínua formação dos monitores.

“Nunca sabemos se os tempos são re-

ais, pois são controlados manualmen-

te”, observou.

O técnico dos Tubarões, Frederico 

dos Santos, foi mais longe ao afirmar: 

“o regulamento foi encomendado 

para beneficiar uns em detrimento 

dos outros”.

“A competição ficou condicionada. 

Não se pode organizar campeonatos 

de dois níveis na mesma piscina. Isto 

fez com que se competisse até as 21 

horas, no dia seguinte, competir-se, 

novamente, de manhã”, frisou.

Para dos Santos, “faltou a verdade 

desportiva”, pelo que “os resultados 

não foram justos”.

O técnico dos Golfinhos alinha na 

mesma ideia, considerando que o 

regulamento introduzido manchou a 

competição. Porém, partilha da opi-

nião de divisão do campeonato, em 

níveis.

“Temos de analisar se é que se justi-

fica separarmos as duas competições. 

Ou seja, se não conseguirmos ter 10 

atletas com mínimos para participa-

rem nos nacionais do nível um, será 

que vamos organizar uma competi-

ção para o número de atletas conse-

guido”, questiona a fonte.

Por sua vez, Sérgio Faftine, aponta a 

falta de apoio aos clubes das provín-

cias, por parte da FMN.

Os técnicos do Ferroviário da Beira 

e Nampula, da HCB de Songo e do 

Náuticos da Beira referem que não 

tiveram apoio, por parte da Federa-

ção, “como acontecia com Gilberto 

Mendes”.

“As passagens, a alimentação e a 

hospedagem foram pagos pelo Clu-

be Ferroviário da Beira. Este facto 

levou-nos também a diminuir a co-

mitiva”, comentou José Pene.

Quanto ao debate dos campeonatos, 

organizados em níveis, Faftine saúda 

a ideia, mas considera que a mesma 

“foi mal aplicada”.   

“O campeonato do nível dois deve 

servir de incentivo para todos os 

atletas, na medida em que é porta de 

acesso à primeira divisão. Mas, verifi-

camos equipas sem qualidade técnica 

que não deviam participar neste tor-

neio. Aliás, acho que se devia limitar 

as idades para se estar num determi-

nado escalão porque não se dá chan-

ces a pessoas que estejam no último 

escalão”, sublinhou. 

Longe das questões polê-
micas esteve o treinador 
da HCB de Songo.
Edmó Alberto refere que a compe-

tição foi “bem organizada e não há 

razões de queixa. Não sentimos ne-

nhuma falta de apoio”, disse.

O presidente da FMN concorda com 

os técnicos, que a mudança do local 

das competições condicionou o cam-

peonato, concluindo que “os objecti-

vos não foram alcançados”, mas dis-

corda que o regulamento tenha sido 

protagonista.

“Projectamos a competição para a 

piscina longa, com o objectivo de 

assegurarmos as reais marcas dos 

atletas e, segundo, criar um grupo 

de atletas para os Jogos Africanos, 

por isso a mudança do local baralhou 

tudo”, disse.

Para Miguel, a introdução de modelo 

de níveis de competição tinha como 

objectivo “colocar atletas do mesmo 

nível a competirem entre si e não 

organizar dois campeonatos”. Aliás, 

a fonte indica: “não temos nadadores 

suficientes para organizarmos duas 

competições”.

Em relação ao apoio, que os clu-

bes das províncias reclamam, o líder 

da natação diz que a sua instituição 

esteve disponível a custear algumas 

despesas, entretanto, os mesmos “ti-

nham conseguido apoio superior ao 

da Federação”.  

O presidente da FMN refere que a 

piscina do Zimpeto precisa de ser 

utilizada, constantemente, de modo 

a se ultrapassar os actuais problemas, 

algo que não se tem verificado.

“De campeonato nacional, tornou-se num campeonato de banhistas”, Frederico dos Santos

mente, deve alocar mais fundos 

ao desporto. Não se entende como 

um CM alocava mais fundos à 

Casa Militar que ao Ministério da 

Juventude e Desportos, Educação, 

etc. Um país sem saúde, educação, 

desporto e justiça tem poucas pos-

sibilidades de desenvolver. Espero 

que eles consigam fazer com que 

isso aconteça, porque se queremos 

desporto temos de ter dinheiro, se-

não iremos andar neste ‘cai-cai’.

Como analisa o elenco cessante do 
MJD?
-Certamente que o ministro é sem-

pre o responsável, mas não é o cul-

pado. No MJD há gente que não 

presta. Há pessoas que se arrastam. 

Como é que o MJD permitiu que 

se criasse uma federação, onde só 

pode ser membro pessoa singular e 

estrangeira? Isso só é possível com 

pessoas que não prestam. E o novo 

elenco deve mexer nisso. Se quiser 

ser um bom ministro daquele pe-

louro deve fazer uma lavagem ali, 

porque há pessoas que só mudam 

de cadeiras, mas sem atitude e nem 

abrangente. Aliás, são pessoas que 

não abraçam nenhuma causa do 

desporto e com isso servirem a na-

ção. 

Essa sua verticalidade não lhe traz 
alguns dissabores?
-Se eu tivesse rabos de palha, sim. 

Mas, como não tenho tentam apon-

tar-me,  minando alguns dos nossos 

dirigentes, mas vou continuar a ser 

como sou.

Será que o desporto motorizado tem 
tido algum apoio do governo?
-Achamos que os governos que temos 

tido no país têm outras prioridades. 

Mas, continuo a dizer que começa por 

eles gerirem os fundos que têm e alo-

car ao desporto. O valor que tem sido 

alocado para o desporto é repartido, 

primeiro, pelas modalidades prioritá-

rias. Mas, também, se formos a ver as 

próprias modalidades prioritárias não 

recebem nada e, como exemplo, está 

o futebol. Por isso, o novo elenco do 

MJD deve concentrar-se num pro-

blema que é a falta de fundos e for-

mação dos nossos atletas e técnicos. 

Diz-se que os nossos atletas ganham 

mil dólares por mês e quando acabam 

a época, como não tem formação pro-

fissional, acabam nas barracas. 

Voltando ao ATCM, que projectos 

tem para 2015?
-Neste ano gostávamos de ir a 

Inhambane e, neste momento, es-

tamos em negociações com a SA-

SOL. Também para Tete e, agora, 

estamos em negociações com a 

Vale para continuarmos a fazer 

campanhas de prevenção e segu-

rança rodoviária, para combater a 

sinistralidade que há no país. Mas, 

também para organizar algumas 

provas, como a que fizemos em 

Quelimane.

Quantos sócios tem o ATCM? 
-Temos 846 membros, mas só 

pagam quotas durante as Assem-

bleias-Gerais. A quota mensal 

custa 260 meticais e a joia 750 

meticais.

Qual é o orçamento anual do 
ATCM?
-No geral, precisamos de 250 mil 

dólares. 150 mil dólares para acti-

vidades da colectividade e o resto 

para o pagamento de salários dos 

funcionários. Anualmente recebe-

mos 33 mil euros, o corresponden-

te a 40 mil dólares da FIA. Os ou-

tros valores provêm da publicidade, 

licenças de condução, aluguer de 

espaços, inscrições, etc.
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Por Luís Carlos Patraquim

HOMENAGEM A LORD BYRON, poeta romântico que nasceu em Londres 

em 22 de Janeiro de 1788, um ano e pouco antes da Revolução Francesa, muito 

mulherengo quando cresceu; ao contrário de Pessoa que nasceu um século depois, 

no mesmo ano mas a 13 de Junho, poeta complicado português, que viveu em 

Durban e voltou a Lisboa onde tinha um sino de aldeia e mais tarde uma Ofélia que 

desdenhou e não era Lord como Byron, de seu nome George Gordon Noel, apesar de 

Pessoa ter um amigo gordo, esfinge dizia ele, o Mário de Sá-Carneiro que se julgava Lord 

de outras Escócias e se suicidou em Paris, em 1916, só com um alarido de telegramas e 

o lamento do pai, engenheiro dos Caminhos de Ferro em Lourenço Marques, sendo que 

não consta que Byron tenha libertado Moçambique, apesar de ser poeta romântico, nem 

se finou aqui mas em Missolonghi, Grécia, em 19 de abril de 1824, após contrair uma 

misteriosa febre, um percalço e uma interrupção no seu apoio à luta de libertação dos 

“grécios, como diria George W Bush muitos anos mais tarde, estava o Lord a combater as 

hostes otomanas que dominavam a Hélade como diz em grego demótico o Alexis Tsipras 

que está a pôr a senhora Angela Merckl a ver-se grega o que é um despautério para uma 

teutónica de Hamburgo mas crescida na RDA, Estado já desaparecido dos nossos antigos 

aliados naturais apesar de ainda haver muitos magermanes, ainda que o socialismo seja 

ainda uma boa ideia a redescobrir, algo que não passava pela cabeça de Lord Byron que só 

queria libertar os gregos e depois que se governassem, actividade muito pouco conseguida 

a julgar pelas opiniões da Comissão Europeia, no que difere o nosso Lord de muitos 

poetas libertadores de outros países dominados mas sem serem nem aristocratas, com as 

devidas excepções de algumas linhagens, nem muito românticos mas mulherengos como 

compete a africanos genuínos ou derivados, de tal forma que as queriam libertar também, 

ao passo que Lord Byron gostava de as namorar e idealizar, assuntos que ele tratava em se-

parado, sabedoria essa só na posse de alguns dos ditos poetas libertadores africanos que se 

libertavam com elas voluptuosamente em lençóis alados venerando Eros e cientes de que  

“transforma-se o amador na cousa amada”, afirmação com a qual Lord Byron também 

concordava mas em inglês e noutros versos equivalentes, intervalando estas actividades 

libertadoras com as outras que dão fama, fazenda a alguns e muita penúria a outros tantos, 

os mais românticos e parvos, cujo étimo latino tanto significa pobre como simples, sendo 

que os de espírito sempre souberam compensar essa penúria com boa fazenda e fama e 

Lord Byron movia-se por idealismo e talvez por alguma secreta veneração ao deus que 

havia em si peregrinando muito como fazem sempre os se tentam libertar primeiro, o que 

no caso de Lord Byron foi sempre complicado por causa das imagens tétricas que punha 

nalguns dos seus versos onde convidava a que se bebesse vinho do seu crânio tal como 

os vikings faziam no tempo deles, tendo viajado muito depois de umas críticas severas 

aos seus poemas que nem Deus nem os homens deviam admitir e lançou-se num Childe 

Harold e noutros textos e num Dom Juan deixado inacabado, sendo que a outra obra sua, 

apesar das febres, pode agora ser lida todos os dias nos jornais com nome de Hélade como 

diz o Alexis Tsipras ou Grécia, também cheia de imagens tétricas, Zorbas libertadores, 

clãs Karamalis e outros, muito mediterrânica e nada gutural nem luterana, onde nem 

azeite já há para todos enquanto a Cassandra perora em Berlim, faz eco em Bruxelas e 

manda a sua corte menor em Lisboa e Madrid repetir os anátemas e as ameaças, tão nos 

antípodas do Lord Byron que conhecia a mitologia enquanto andava pela Ática e outros 

lugares aos tiros contra os otomanos, só por causa de uma ideia estulta e romântica de 

libertação, tendo-lhe acontecido o mesmo que sucedeu a Moisés quando estava quase a 

chegar à terra prometida e ainda bem porque ele sabia que há uma ordem do indizível e do 

invisível e o risco da libertação é ela precisar de ser libertada continuamente, pelo que es-

colheu morrer de febres muito jovem, cumprindo a máxima de que morrem jovens os que 

os deuses amam, daí as febres, antes essas dos que as do ouro, mortíferas e sem nenhuma 

estética, pelo que merece a homenagem ao ímpeto inicial, dele e de outros, porque Lord 

Byron deve ter visto a Acrópole e isso tem uma importância danada e Tucídedes vai ter 

de escrever uma versão sua do rapto de Europa enquanto outros mais a sul parecem estar 

vaticinados para a mesma tarefa em África.

Os cineastas Sol de carvalho e Licínio de 
Azevedo representam o país no Fes-
tival de cinema designado “Vidas em 
Português: Mostra de Filmes Africa-

nos Lusófonos” a ter lugar no Brasil, de 11 a 
16 de Fevereiro. O evento terá lugar no Centro 
Cultural do Banco do Brasil, que vai celebrar 
o cinema dos países africanos de língua por-
tuguesa, com a exibição gratuita de produções 
vindas desses países. “Essa é mais uma oportu-
nidade que os filmes nacionais têm para serem 
conhecidos ainda mais além-fronteira. Mesmo 
com muitas dificuldades. os filmes moçambica-
no são apreciados no estrangeiro”, disse Sol de 
Carvalho

Entre os filmes moçambicanos destaque vai 

para “A Virgem Margarida”, “Hóspedes da 

Noite”, e “O Grande Bazar”, produções feitas 

pelo realizador brasileiro radicado em Moçam-

bique, Licínio de Azevedo. De Moçambique 

será visto ainda a longa-metragem “O Jardim 

do outro Homem”, do realizador moçambicano 

Sol de Carvalho. “Sempre é uma boa oportuni-

dade de fazer intercâmbio com outros cineastas. 

Fazer conhecer os filmes que são feitos no país”, 

afirma Licínio de Azevedo.

A selecção integra nove filmes, divididos em 

três sessões por dia. “Vidas em Português: Mos-

tra de Filmes Africanos Lusófonos” traça um 

panorama da filmografia africana que utiliza a 

língua portuguesa como idioma e faz uma refle-

xão sobre os laços entre o Brasil e estes países. 

“Os filmes que representam o Moçambique vão 

de alguma forma mostrar como cineastas abor-

dam os assuntos candentes na sociedade”, realça 

Sol.

Filmes premiados figuram na selecção como “O 

Grande Bazar”, “Hóspedes da Noite”, “Virgem 

Margarida” e “Nha Fala”. Os filmes descrevem 

desde o feminismo, visto nas cenas de “O Jar-

Filmes espelham o país
Por Abdul Sulemane

dim do Outro Homem”, em que as mulheres 

enfrentavam dificuldades para construir um fu-

turo melhor por meio da sua educação, até actos 

de corrupção cometidos por um jovem angola-

no em “O Grande Kilapy” - estrelado pelo bra-

sileiro Lázaro Ramos.

A obra “Virgem Margarida” tem como enre-

do a história real de uma camponesa virgem 

moçambicana, internada à força num campo 

de reeducação para prostitutas, como os mui-

tos que surgiram no país no período logo após 

a independência, cujo objectivo era construir o 

“homem/mulher novos”.

“O Grande Bazar” conta a história de dois me-

ninos com experiências e objectivos diferentes 

que se encontram num velho mercado africa-

no. Um deles procura trabalho para readquirir 

o que lhe foi roubado e poder voltar a casa; o 

outro não olha a meios e chega mesmo a roubar 

para não ter de viver com a família. Apesar des-

tas diferenças, eles tornam-se amigos e juntos 

reinventam o mundo.

Já “Hóspedes da Noite” é um documentário 

sobre o Grande Hotel, na cidade da Beira, em 

Sofala. Esta infra-estrutura era um grande e 

luxuoso hotel – o maior existente no país – na 

era colonial, com 350 quartos, suites luxuosas, 

piscina olímpica. Mas, agora o prédio está em 

ruínas, sem electricidade e sem água canaliza-

da, e é habitado por 3500 pessoas em condições 

precárias. Alguns vivem lá há mais 20 anos. Os 

quartos, os corredores, as cozinhas e até as arcas 

frigoríficas e as casas-de-banho servem de casa.

Maior produção cinematográfica moçambicana 

realizada até aos dias de hoje, “O Jardim de ou-

tro homem” retrata o quotidiano de uma jovem 

estudante que enfrenta dificuldades de vária or-

dem para realizar o seu maior sonho: tornar-se 

médica. Na obra, Sol de Carvalho também de-

nuncia os malefícios do HIV/Sida na sociedade 

moçambicana. 

A 
banda de jazz Pazedi Malinga Jazz 
realiza todos os sábados, a partir das 
17 horas, no Núcleo de Arte, sessões 
de jazz. “Na antiga gerência, a nossa 

banda sempre fez os inícios de programa mu-
sical que se tem levado a cabo neste recinto 
dos artistas. Desta vez, com a nova gerência 
as sessões de jazz são denominadas de o dia 
do artista. Tudo isso para homenagear todos 
os artistas e os amantes do jazz que fazem 
parte desta agremiação, e não só, que faz de 
tudo para levar as artes plásticas moçambica-
nas para patamares mais elevados”, explica Zé 
Maria, saxofonista e líder da banda.

Em termos de repertório, o músico afirma que 

leva para estes concertos músicas variadas da 

sua autoria. “Para estes programas dos sábados 

Jazz volta ao Núcleo de Arte
preparei um programa de música jazz moçam-

bicano que tenho vindo a compor durante es-

tes últimos anos em que fiquei fora dos palcos. 

São músicas novas e outras com nova roupa-

gem”, disse o saxofonista.

Os concertos vão servir para os artistas apri-

morar as músicas que o artista pretende gravar 

futuramente. “Tenho músicas que posso gra-

var dois álbuns. Compus muitos temas du-

rante a minha ausência dos palcos nacionais. 

Trabalhei muito fora do país com músicos de 

diversos países. Agora estou empenhado em 

trabalhar nas minhas músicas. E a melhor 

forma é tocando para sentir a sensibilidade do 

público. Gosto de gravar ao vivo. Tenho uma 

proposta de gravar em Inhambane mas pre-

ciso de organizar toda a logística”, aponta o 

músico.

A ausência de músicos para ensaiar a tempo 

inteiro fez com que o saxofonista de jazz pa-

rasse de apresentar em palcos nacionais. “Os 

músicos aqui em Maputo principalmente já 

não gostam de ensaiar. E para eu tocar sem 

ensaiar não serve. Os artistas têm muita difi-

culdade de ensaiar. Tocam com muitas bandas. 

Não digo que isso seja mau mas o tempo de 

ensaio fica curto e isso faz com que os artistas 

não melhorem a sua performance”, lamenta.

Para este multifacetado artista, tocar com 

muitos músicos faz com que os executantes 

não tenham tempo para praticar sozinhos os 

seus instrumentos. “Lamento muito quando 

vejo os artistas a dedicarem-se de uma forma 

pouco profissional. Talvez as circunstâncias da 

vida fazem com que os músicos queiram ape-

nas tocar sem ter ensaiado como deve ser. Para 

a música isso não serve. Tocar como se fossem 

mercenários não dignifica a música”, destaca.

O país já não tem bandas de referência pelo 

facto de os artistas não terem tempo de es-

tar juntos por muito tempo. “Muitas bandas 

de referência desapareceram por causa disso. 

Esquecem o compromisso que têm com a sua 

banda e vão fazer outros programas individu-

ais. Esquecem o compromisso que têm com a 

banda de onde criaram e surgiram. Fazer parte 

de banda não é apenas juntar músicos. Existe 

entre eles uma cumplicidade, familiaridade e, 

acima de tudo, um compromisso. Isso já não se 

vê aqui na praça. Por isso em termos de ban-

das o país é pobre. São os mesmos artistas que 

tocam com vários artistas. Isso faz com que a 

nossa música não desenvolva”, finaliza. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

No dia 21 de Janeiro de 1994 saía a primeira edição do jornal SA-
VANA. No passado dia 21 de Janeiro de 2015 completou 21 anos. 

São muitos anos de vida para um jornal independente num país 

como Moçambique. Foram muitas barreiras superadas até aos dias 

de hoje. Não é por acaso que os jornalistas e burocratas da empresa para-

ram por uns instantes para brindar mais um ano de existência. Era a hora 

do fecho. Vemos na foto Francisco Carmona, Marcelo Mosse, Argunaldo 

Nhampossa, Miguel Bila, Milton Machel, Azarias Manuel, Rafael Ricardo, 

Fernando Mbanze e Naíta Ussene, no momento solene.

Outros também continuam em Festejos. Festejos de alívio por terem saído 

da quente situação onde se haviam metido. Refiro-me ao Abdul Carimo, 

que foi o Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Teve de passar por 

muitas situações durante o processo das eleições que decorreram no país 

recentemente. Parece que para relaxar consulta Noor Momad, da agência de 

viagens Cotur para ver se arranja uma viagem. Talvez queira ir a Meca para 

ir pedir perdão por alegados erros que cometeu, ou foi obrigado a cometer 

quando presidia a CNE. 

Para outros não há momentos de festa. O país está a passar por situações 

que estão a preocupar muitos. A situação do país não está bem e pode vir a 

piorar. Os que analisam e têm conhecimentos sobre determinado assunto 

dão dicas aos que no momento não tenham a mesma visão. É o que aconte-

ce com o Procurador-geral-adjunto da República, Taibo Mucobora, elucida 

o antigo Procurador-geral da República, Eduardo Mulémbwe, agora depu-

tado da Assembleia da República. Quem sabe, sabe e quem não sabe, escuta 

para aprender. Conhecimentos são assim. 

Os que parece que foram surpreendidos ao tirarem a foto são Joel Libombo, 

recentemente eleito para integrar o Comité Directivo da Organização da 

Expo Milano 2015, aí de chapéu, nem deu para fazer uma cara melhor para 

a foto, e o Salimo Abdula, PCA da Vodacom, de boca aberta. Esse fotógrafo 

nem deu tempo pá. É assim pose para quê?

O mais relaxado como sempre é Filimone Meigos, Director do ISArC, que 

não se incomoda em fazer até caretas para fazer rir Tomaz Salomão, PCA 

do Standard Bank e a Josina Machel, filha do saudoso presidente Samora 

Machel. Ser da área cultural parece que não tem com que se preocupar. Isso 

é o que muitos pensam. As tantas tudo isso faz para ganhar um empréstimo 

no Standard Bank. Não sei de nada. Apenas imaginei. A imaginação é mais 

que a inteligência.  

Reflectir com razão
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Diz-se.
.. Diz-seFoto de Naita Ussene

O 
primeiro dos seis navios 
de patrulha encomen-
dados pela EMATUM 
(Empresa Moçambicana 

de Atum) à companhia francesa 
CMN (Constructions Mecani-
ques de Normandie) já está dis-
ponível para navegação, revela o 
portal sul-africano sobre assuntos 
de defesa “Defense Web”.

Segundo o “Defense Web”, trata-
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mento em água, dois dias depois.

a partir de Fevereiro, nas vésperas 
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Primeiro patrulheiro da EMATUM 
está pronto para zarpar
Por Ricardo Mudaukana
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A 
mineradora Montepuez 
Ruby Mining, detida 75% 
pela Gemfields plc, e 25% 
pela Mwiriti Lda, assinou 

recentemente com a Game Reser-

ves United (GRU) um compromis-

so de apoiar a aeronave de combate 

à caça furtiva de rinocerontes, ope-

rada por esta última no combate à 

caça furtiva, em 10 reservas de caça 

ao longo da fronteira de Moçambi-

que com a África do Sul.

A consciencialização da empresa no 

combate à caça furtiva de rinoce-

rontes iniciou quando a mesma, na 

realização do seu último leilão, onde 

atingiu um valor recorde de USD 

43,3 milhões, baptizou um rubi com 

40,23 quilates encontrado na mina 

de Montepuez como “Rhino Ruby” 

(Rubi Rinoceronte), despertando 

a comunidade internacional para a 

dimensão da crise criada pela caça 

ilegal deste mamífero.

Assim, em reconhecimento da ven-

da bem-sucedida deste rubi, a Ge-

mfields e a Mwiriti doaram parte 

Montepuez Ruby Mining apoia GRU
da receita da sua venda para o pa-

gamento das despesas de voo da ae-

ronave da GRU para o ano de 2015.

Este apoio providenciado à GRU 

permitirá que a sua aeronave de 

combate à caça ilegal de rinoceron-

tes duplique o seu tempo de voo 

em 2015. Em 2014, as unidades de 

combate à caça ilegal de rinoceron-

tes detiveram 41 caçadores ilegais e 

apreenderam 25 espingardas, redu-

zindo o número de mortes de rino-

cerontes em 50% em cada 100.000 

hectares, face ao ano anterior.

Ian Harebottle, CEO da Gemfiel-

ds, explica: “o nosso apoio à causa 

de combate à caça ilegal de rinoce-

rontes é uma forma da Gemfields 

apoiar uma região que está em ris-

co de perder um dos seus animais 

mais majestosos. Moçambique, em 

particular, enfrenta uma grave crise 

na conservação dos seus rinoceron-

tes e esperamos que, para além do 

apoio que estamos a dar ao longo da 

fronteira do país, sejamos capazes 

de fazer mais em Moçambique num 

futuro próximo.”

A 
Praça da Independência, 
na cidade de Maputo, vai 
acolher, este sábado, o es-
pectáculo de abertura da 8ª 

edição do Festival da Marrabenta, 
a decorrer nas cidades da Matola, 
Maputo, Xai-Xai, bem como nas 
localidades de Marracuene e Mata-
lane, devendo-se prolongar até 7 de 
Fevereiro.

O evento, organizado pelo Labora-

tório de Ideias, com o alto patrocí-

nio da mCel-Moçambique Celular, 

decorre todos os anos desde 2008, 

com o objectivo de contribuir para a 

preservação e promoção da cultura 

moçambicana.

Pretende-se, igualmente, com o 

Festival da Marrabenta, resgatar 

o gosto pela música acústica e a 

sua importância entre as gerações, 

criando oportunidades de debates 

sobre práticas e comportamento 

socialmente aceites, para que haja 

uma abordagem comum de aspectos 

sócio-científicos ligados à música.

Numa conferência de imprensa 

ocorrida nesta quarta-feira, Jo-

nas Alberto, chefe do Grupo de 

Eventos, Patrocínios e Promoções 

da mCel, referiu que o Festival da 

Marrabenta constitui o prossegui-

mento das acções do Verão Amare-

lo, focalizadas sobretudo no produ-

to nacional.

Festival da Marrabenta  promove cultura moçambicana
“Será uma semana repleta de muita 

música, na qual vamos ter em palco 

vários artistas moçambicanos que 

executam este estilo de música”, in-

dicou Jonas Alberto, destacando o 

facto de todos os concertos do festi-

val serem de acesso livre.

A presente edição do Festival da 

Marrabenta contará com a partici-

pação de artistas que representam 

todas as gerações da música mo-

çambicana, fazendo a diferença des-

de a fusão de cores, energia, até aos 

ritmos tipicamente moçambicanos.

Paulo Sitoe, do Laboratório de 

Ideias, disse acreditar que com este 

projecto “foi possível segurar este 

estilo musical que é nosso e levá-lo 

a um patamar de consumo actual”.

“Vamos igualmente aproveitar esta 

oportunidade de convívio para nos 

solidarizarmos para com as vítimas 

das cheias, fazendo colecta de con-

tribuições nos locais dos concertos”, 

indicou Paulo Sitoe, acrescentando: 

“vamos cantar e dançar, não para 

celebrar a desgraça, mas sim para 

espantar os espíritos maus que nos 

trazem ciclicamente estas desgra-

ças”. 

Pedro Ben, músico moçambicano 

radicado em Londres, e que vai par-

ticipar pela primeira vez no festival, 

apelou ao público para que aflua em 

massa aos concertos, para que possa 

dar o seu máximo.
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A 
Cervejas de Moçambique 

(CDM) contribuiu com 

mais de seis mil milhões 

de meticais para as recei-

tas fiscais do Estado referentes a 

2014, resultantes do pagamento de 

diversos impostos e taxas. A con-

tribuição fiscal da CDM, que tem 

vindo a crescer ano após ano e se 

tem destacado ao longo dos anos 

como um importante contribuinte 

do Estado, reflecte em grande me-

dida o considerável investimento 

que a empresa tem vindo a fazer em 

Contribuição da CDM para a receita do Estado

Mais de seis mil milhões 
de Meticais só em 2014

inovação e na expansão da sua ca-

deia de produção e comercialização. 

Este investimento encontra eco no 

aumento do poder de compra dos 

moçambicanos, resultante do cres-

cimento económico que o País vem 

registando.

A CDM, uma das maiores empre-

sas do ramo de bebidas alcoólicas 

de Moçambique, tem cerca de 1200 

trabalhadores efectivos, três fábri-

cas de cerveja, dois de Chibuku, 

um de vinhos e espirituosas e sete 

depósitos de vendas.

O 
fornecimento de 
energia eléctrica às 
províncias de Nam-
pula, Cabo Delga-

do, Niassa e a zona norte da 
Zambézia - interrompido 
desde o dia 12 de Janeiro des-
te ano, devido à queda de 10 
torres da Alta Tensão em con-
sequência das intensas chuvas 
- poderá ser restabelecido até 
princípios de Fevereiro do 
ano em curso, indicou uma 
fonte ligada à Electricidade 
de Moçambique (EDM).

Com efeito, no último sábado, 

24 de Janeiro, iniciou-se a co-

locação dos pórticos que irão 

sustentar a linha provisória, 

uma vez que a reposição defi-

nitiva está dependente da im-

portação de novas torres que 

irão substituir as derrubadas.

Segundo o Administrador 

para o Pelouro da Distribui-

ção e Comercialização, Isaías 

Rabeca, são no total 45 os 

pórticos de madeira que serão 

colocados até ao Rio Licun-

go, onde estão a ser montadas 

duas torres metálicas, uma 

em cada margem (Mocuba e 

Nampula), sobre as quais será 

atravessado o cabo eléctrico. 

Dados indicam que os traba-

lhos estariam numa fase avan-

çada, não fossem as dificulda-

des encontradas no terreno, as 

quais têm a ver com as vias de 

acesso que vão dar ao local da 

ocorrência, que dista quinze 

quilómetros da Estrada Na-

cional Número Um. 

Conforme apontou Rabeca, 

“é uma zona de difícil acesso. 

A terra é muito lamacenta. A 

movimentação do material 

Zona Centro e Norte do país

Reposição de energia prevista 
para princípios de Fevereiro

é feita com muita dificuldade e, 

nalguns casos, é impossível movi-

mentar-se. Por exemplo, até agora 

temos estado a arrastar os postes 

com recurso a tractores até ao local, 

porque os camiões não conseguem 

transitar. O tractor só pode carregar 

dois postes de cada vez”. 

Para contornar a situação, a EDM 

contratou uma empresa para fazer 

o melhoramento da via, um traba-

lho que consiste na drenagem das 

águas e colocação de saibro. 

Num outro desenvolvimento, o Ad-

ministrador da EDM explicou já se 

ter 70 por cento da via transitável, 

num troço de cerca de quinze qui-

lómetros. “O melhoramento da via 

vai permitir o transporte do equi-

pamento para flexibilizar o nosso 

trabalho”, acrescentou Rabeca.

Entretanto, para além dos trabalhos 

de melhoramento da via e do recur-

so a máquinas pesadas para fazer a 

movimentação do equipamento, 

a empresa fretou um helicóptero, 

através do qual faz o transporte de 

acessórios, pessoal e alimen-

tação, para além da travessia 

entre as duas margens do Rio 

Licungo.

Importa realçar que a inter-

rupção do fornecimento de 

energia eléctrica àquelas pro-

víncias deveu-se ao derrube 

de 10 torres de transporte de 

Alta Tensão na linha de 220 

KV que faz a ligação das regi-

ões Centro e Norte. 

O incidente foi registado no 

distrito de Mocuba, província 

da Zambézia, concretamente 

no Rio Licungo que, como 

consequência das chuvas, 

transbordou, tendo deitado 

abaixo as torres deixando qua-

tro províncias às escuras. 

Desde então, uma equipa 

composta por cerca de 150 

trabalhadores foi mobilizada e 

encontra-se no local a envidar 

todos os esforços, com vista a 

repor a situação à normalida-

de.

O 
Banco Comercial e de In-
vestimentos (BCI) anun-
ciou esta semana que 
num futuro breve estarão 

instaladas caixas automáticas de 

ATM em várias lojas de conveni-

ência da rede de postos de abaste-

cimento da Galp no país. 

Sendo assim,  os clientes da Galp 

passam a poder efectuar com toda 

a conveniência e rapidez as ope-

rações bancárias mais comuns 

disponibilizadas via ATM, com 

a vantagem destes serviços serem 

assegurados por um parceiro com 

o prestígio reconhecido do BCI.

Esta boa nova foi divulgada após a 

assinatura de um acordo rubricado 

pelo  BCI e a Petrogal, do Grupo 

BCI e Galp firmam parceria
Galp Energia, na semana passada.

Representando as duas institui-

ções, o  presidente da Comissão 

Executiva do BCI, Paulo Sousa, 

e directores geral e adjunto da 

Petrogal, respectivamente, José 

Abílio Nunes Madalena e João 

Pamplona, as partes consideraram 

este um avanço para melhoria dos 

serviços oferecidos aos clientes de 

ambas as empresas.

“Este é mais um contributo da 

Galp Energia para a melhoria 

contínua dos serviços, da qualida-

de de vida e do bem-estar dos seus 

clientes, que têm sido compro-

misso permanente da empresa ao 

longo das mais de seis décadas que 

leva de presença ininterrupta no 

A 
Nova base é a primeira 
empresa em Moçambique 
a atingir o Nível de Ma-
turidade três no modelo 

de CMMI (Capability Maturity 
Model Integration). Esta avalia-
ção tem como objectivo a melhoria 
de processos no desenvolvimento 
e manutenção de soluções de sof-
tware, de forma a maximizar o de-
sempenho de uma organização.
 

A empresa viu renovada a sua ava-

liação de Nível de Maturidade três 

no modelo de CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) pela 

consultora espanhola PROQUA, 

continuando assim a pertencer 

ao restrito grupo de empresas de 

software já avaliadas com sede em 

Portugal. Adicionalmente, e após 

ter sido a primeira a atingir este 

reconhecimento em Angola, em 

2011, é agora também a primei-

ra a obter a mesma avaliação em 

Nova base 1ª empresa a 
atingir o Nível de Maturidade 
três no modelo de CMMI

Moçambique. Conta, desta forma, 

com o Nível de Maturidade três 

em CMMI em Portugal, Espanha, 

Angola e Moçambique.

Para Nelson Teodoro, Director 

Geral da Nova base Moçambique, 

“trata-se de uma avaliação reco-

nhecida a nível internacional, que 

atesta o nível de maturidade na 

utilização das melhores práticas 

no desenvolvimento de software. 

Esta certificação em Moçambique 

é uma mais-valia para os nossos 

clientes que já confiam nos pro-

jectos que desenvolvemos e uma 

forma de ganhar cada vez mais a 

confiança do mercado enquanto es-

pecialistas de topo em Tecnologias 

de Informação.” 

O CMMI é um modelo de boas 

práticas internacionais do CMMI 

Institute desenvolvido pelo Sof-

tware Engineering Institute, da 

Universidade Carnegie Mellon. 

mercado moçambicano”, afirmou 

Abílio Madalena, Director geral 

da Petrogal Moçambique, na ceri-

mónia de assinatura do protocolo.

“Com este acordo, o BCI pretende 

sinalizar o seu compromisso em 

apoiar o desenvolvimento econó-

mico e social de Moçambique”, 

afirmou na mesma ocasião Paulo 

Sousa, presidente da Comissão 

Executiva do BCI, sublinhando 

a importância da parceria com a 

Galp Energia, “empresa de refe-

rência com a qual há longa data 

temos tido o privilégio de intera-

gir na concretização de projectos 

capazes de responder eficazmente 

às novas tendências do negócio e 

do mercado”.
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As alfândegas de Moçam-
bique e seus parceiros 
reflectiram, na passada 
segunda-feira, na vila 

fronteiriça de Ressano Garcia, em 
torno da importância e desafios das 
fronteiras nacionais, como forma 
de promover maior interacção e 
coordenação entre as partes envol-
vidas neste processo.
O evento estava enquadrado no 

âmbito das celebrações do dia in-

ternacional das alfândegas e decor-

reu sob o lema “Gestão coordena-

da de fronteiras: Uma abordagem 

participativa para todos os interve-

nientes”.

Na ocasião, o presidente do Insti-

tuto Nacional do Mar e fronteiras 

(IMF), Manuel Ferrão, referiu que 

há fronteiras quer marítimas e ter-

restres no país cujas demarcações 

não são visíveis, o que pode dar a 

entender que nunca existiram.

De acordo com Ferrão, esta situa-

ção pode abrir espaço para conflitos 

entre países vizinhos e a título de 

exemplo, referiu que não há que es-

Alfândegas reflectem sobre gestão das fronteiras
tabelecer a fronteira marítima entre 

Moçambique e África do Sul, no 

oceano índico. Ferrão entende que 

esta situação pode de certo modo 

dificultar a gestão e exploração dos 

recursos marinhos existentes na 

costa banhada pelos dois países e 

ainda perigar a segurança e navega-

ção marítima neste ponto.

Como desafio, o presidente do 

IMF apontou que até 2017 a sua 

instituição deverá concluir o pro-

cesso de delimitação das fronteiras, 

um prazo estabelecido pela União 

Africana.        

O director-geral das alfândegas, 

Guilherme Mambo, disse que o 

debate deste tema irá contribuir 

significativamente para o reforço 

das medidas de controlo e segu-

rança nas fronteiras nacionais, bem 

como na agilização do processo de 

desembaraço das mercadorias.  

Mambo frisou ainda que isto per-

mitirá o desenho e aplicação de 

procedimentos mais harmonizados, 

transparentes e mais eficientes do 

ponto de vista de medidas de actu-

ação dos seus elementos. 

Falando em representação do Pre-

sidente da Autoridade Tributária, 

Horácio Simão disse que o objec-

tivo do sistema de gestão coorde-

nada de fronteiras é de facilitar o 

comércio e a passagem de pessoas 

pela fronteira e constitui um ins-

trumento eficaz para o alcance dos 

objectivos comuns numa fronteira, 

que é um serviço de qualidade aos 

cidadãos. (Elisa come) 

Depois da empresa Coca-

-cola Sabco ter lançado na 

capital do país a campanha 

“partilha uma coca-cola”, 

onde cerca de 200 citadinos tive-

ram a oportunidade de ver estam-

pados os nomes em garrafas de 350 

mililitros e latas deste refrigerante, 

a partir do próximo mês, Fevereiro, 

este acto será replicado para as res-

tantes províncias do país. 

Coca cola personalizada 
chega a todo o país

A campanha de activação de no-

mes, que irá decorrer até Abril 

próximo, será acompanhada de um 

road show e terá lugar em locais 

públicos como praias, mercados 

centros comercias entre outros nos 

diversos pontos do país, como for-

ma de ir ao encontro do público 

para que possa ter esta oportunida-

de de personalizar os refrigerantes.     
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No âmbito da sua política de 
Responsabilidade Social, 
a Kudumba Investments 
Lda. fez uma doacção de 

bens e utensílios ao Instituto Na-
cional de Gestão de Calamida-
des (INGC), com o objectivo de  
apoiar as vítimas das intempéries 
que assolaram as províncias do 
Centro e Norte de Moçambique.

Desde o primeiro dia de chuvas que 

caíram sobre Centro e Norte do 

país, nomeadamente nas Provín-

cias de Nampula, Cabo Delgado, 

Niassa e especialmente Zambézia, 

a Kudumba decidiu comparticipar 

com bens e utensílios básicos, que 

Kudumba faz doação ao INGC
resultou num lote de doacções, para 

assim dar o seu humilde contribu-

to a quem, neste momento difícil, 

mais precisa de ajuda.

“Não se trata apenas de agir social-

mente nas áreas onde actuamos. 

Existem circunstâncias e ou flagelos 

- neste caso - que são transversais a 

todos os sectores de actividade das 

sociedades, e que ninguém pode 

ficar indiferente. Por isso, decidi-

mos também associarmo-nos a esta 

causa e e dar o nosso contributo”, 

referiu Stephanie Baaklini, PCA da 

Kudumba

A entrega dos donativos decorreu 

na Base Aérea de Maputo, onde a 

Kudumba doou bens materiais para 

ajudar parte das milhares de famí-

lias afectadas pelas fortes chuvas 

que se têm feito sentir na região 

Centro e Norte. 

“Como empresa moçambicana que 

somos, a operar de Norte a Sul de 

Moçambique, queremos com esta 

humilde doacção transmitir a toda 

a população do Centro e Norte do 

país, que neste momento difícil, 

não estão sozinhos e podem con-

tar com o apoio da sociedade mo-

çambicana. Na Kudumba estamos 

todos solidários e queremos apoiar 

da melhor maneira que podemos 

e consideramos ser efectivamen-

te benéfica.” – Afirmou Stephanie 

Baaklini, 

O 
Moza Banco e a Agência 
Alemã para a Cooperação 
Internacional (GIZ) assi-
naram, nesta terca-feira, 

um acordo com vista a massifica-
ção do acesso a serviços e produtos 
financeiros deste banco. Numa fase 
inicial, esta iniciativa vai abranger 
as províncias de Manica e Zam-
bézia. 
As partes pretendem igualmen-

te promover acções de educação e 

Moza Banco e GIZ 
apostam nos 
serviços financeiros

dinamização financeira e bancária 

no seio da população, bem como 

promover o desenvolvimento de 

uma rede de agentes bancários e a 

respectiva formação.

Os Termos do Acordo foram rubri-

cados pelo Presidente da Comissão 

Executiva do Moza Banco, Ibraimo 

Ibraimo, e pelo Director da GIZ – 

Moçambique, Peter Pfaumann, na 

presença de membros dos corpos 

directivos e colaboradores de ambas 

as instituições.

A 
rede de telefonia móvel 
Vodacom lançou oficial-
mente, nesta quarta-feira, 
uma campanha de respon-

sabilidade social destinada a apoiar 
as vítimas das cheias que têm as-
solado o centro e norte do país nas 
últimas semanas. 

A campanha coordenada pelo 

Instituto Nacional de Gestão de 

Calamidades (INGC), que deter-

mina as principais necessidades 

das comunidades afectadas pelas 

cheias, tem como objectivo motivar 

a participação de todos os clientes 

e subscritores da Vodacom a con-

tribuir com o valor e ou crédito de 

apenas 1 MT.

O valor arrecadado destas contri-

buições será posteriormente rever-

tido a favor das vítimas das cheias e 

canalizado para a gestão do INGC.  

O Presidente do Conselho de 

Administração da Vodacom,  Sa-

limo Abdula, referiu: “este é um 

problema que afecta todos nós e 

não podemos estar indiferentes. 

Face a esta tragédia que assolou o 

território nacional, assumimos o 

compromisso de ajudar as vítimas 

e contribuir de forma activa para 

Vodacom lança campanha de 
apoio às vítimas das cheias

a recuperação das províncias afec-

tadas pelas cheias. Esta campanha 

serve para sensibilizar os nossos 

irmãos, que se encontram em qual-

quer ponto do país, sobre a neces-

sidade de ajudar com o pouco que 

cada um possa ter de forma rápida, 

fácil e segura, com a garantia que 

a sua ajuda chegará a quem neces-

sita”.

Por seu turno, a Governadora da ci-

dade de Maputo, Iolanda Cintura, 

realçou: “sabemos que a solidarie-

dade é acto de bondade para com 

o próximo, nesta óptica julgamos 

pertinente e indispensável a inicia-

tiva da Vodacom de criação de pla-

taforma solidária, que é lançada a 

partir da nossa cidade capital onde 

todos os clientes da Vodacom terão 

oportunidade de participar activa-

mente nesta onda de solidarieda-

de através do envio duma simples 

mensagem.” 

Durante o evento, Marta Manjate, 

Directora Nacional das Zonas Ári-

das e semi-áridas também fez ques-

tão de sublinhar a colaboração da 

Vodacom no apoio às vítimas das 

cheias, agradecendo o contributo 

de todos que directamente e indi-

rectamente o têm feito.

A 
S otecnisol-Entre-
posto e a Mitsubishi 
Electric, marca líder 
mundial no segmento 

de aparelhos de ar-condicio-
nado, acabam de estabelecer 
parceria de comercialização 
em exclusividade. 

Como forma de celebrar a 

parceria entre as duas orga-

nizações e reforçar a presença 

da marca japonesa em Mo-

çambique,  juntaram na última 

semana,  parceiros, clientes e 

amigos, para fazer uma apre-

sentação dos seus produtos e 

serviços.

Durante o evento, os respon-

sáveis das marcas identificaram 

os principais objectivos para 

2015 como: lançar a marca 

Mitsubishi Electricjunto; criar 

uma rede de instaladores e dis-

tribuidores autorizados; imple-

mentar um plano de formação 

técnica; dar suporte efectivo a 

todos os projectistas e garantir 

a boa execução dos vários pro-

jectos com equipamentos Mit-

subishi Electric. Ao mesmo 

Entreposto e 
Mitsubishi firmam 
parceria no país

tempo, é também um objectivo 

para este ano criar algumas de-

zenas de novos postos de traba-

lho para recursos moçambicanos 

e apostar fortemente na forma-

ção dos actuais colaboradores. 

Tendo sempre como propósito 

maior a satisfação dos clientes.

Miguel Margarido, da Mit-

subishi Electric, explicou: “A 

selecção de uma parceria local 

de confiança e capaz de asse-

gurar um serviço de excelência 

ao mercado moçambicano era 

fundamental, daí termos optado 

pela parceria Sotecnisol-Entre-

posto, que conhece o mercado, 

tem contactos e uma vasta rede 

ao longo do país. Vemos em 

Moçambique uma oportunida-

de de desenvolver o nosso negó-

cio uma vez que cada vez mais 

os projectos moçambicanos 

exigem os melhores produtos, 

os melhores profissionais e um 

acompanhamento pós-venda 

que lhes dê segurança.”

Marco Antunes da Sotecnisol-

-Entreposto reforça que “A 

Mitsubishi Electric é uma mais-

-valia para a Sotecnisol 

Entreposto não só pela 

segurança, garantia e 

qualidade dos seus pro-

dutos e serviços, mas 

também pela liderança 

mundial da marca, que 

dão boas perspetivas 

para a parceria em Mo-

çambique. A presença da 

marca em Moçambique 

será também positiva 

para toda a economia 

nacional. Actualmente 

existem grandes projec-

tos imobiliários em exe-

cução, bem como outros 

em desenvolvimento e, 

como tal, pretendemos 

oferecer as melhores so-

luções possíveis. 
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