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Antigos Ministros do sector reconhecem... 

“Este Governo deve ser mais comu-
nicativo com o povo. Os membros 
deste Governo devem encarar 
o acesso à informação como um 
direito de cidadania consagrado 
na Constituição e na lei. A nossa 
acção deve estar alicerçada nos 
mais altos princípios da ética gov-
ernativa, como a transparência, a 
integridade, o primado da lei, a im-
parcialidade, a equidade e a justiça 
social” – Filipe Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique; In: 
“Discurso de Tomada de Posse 
do Primeiro-Ministro, Ministros e 
Vice-Ministros”, proferido a 19 de 
Janeiro de 2015.

Na cadeia de Máxima Segurança (B.O.)
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A  
maior unidade sanitária 

do país, o Hospital  Cen-

tral Maputo (HCM), 

com um total de 3700 

funcionários, continua longe de 

atingir metas traçadas no seu plano 

de funcionamento.

As fraquezas denotam-se em várias 

vertentes desde as infra-estruturas 

que não são adequadas para as exi-

gências modernas, recursos huma-

nos com maior realce para o pessoal 

de enfermagem, demora no atendi-

mento dos pacientes, roubos entre 

outras.    

Estas dificuldades foram reconhe-

cidas por João Fumane, Director-

-geral do Hospital Central de Ma-

puto em entrevista ao SAVANA.

Segundo Fumane, o grosso das in-

fra-estruturas que compõem aque-

la unidade sanitária foram erguidas 

há mais de 100 anos e a esmagado-

ra maioria não está preparada para 

as exigências modernas.  

Para contornar este cenário, a di-

recção do hospital é obrigada a rea-

daptar os edifícios facto que obriga 

a obras de vulto.

“O nosso hospital é velho, tem cer-

ca de 115 anos. Há edifícios muito 

velhos e por outro lado, há edifícios 

que não estão adaptados para no-

vas tecnologias. Então, o que temos 

que fazer é adaptar as infra-estru-

turas. Isso significa que na realida-

de temos que fazer grandes investi-

mentos para manter os edifícios em 

condições.

Há situações extremas como é o 

caso do edifício da enfermaria de 

Dermatologia que tivemos que 

destruir porque já não havia como 

fazer remendos, já não garantia se-

gurança”, disse.

A outra situação que dificulta a 

gestão do património do HCM 

prende-se com a dispersão das en-

fermarias. 

O HCM ocupa uma área de 25 

hectares e os edifícios estão disper-

sos facto que choca com o modelo 

actual de edificação de hospitais 

onde tenta se aglutinar tudo no 

mesmo espaço. 

“Para garantir a mobilidade de do-

entes internados dentro do hospi-

tal duma enfermaria para outra, 

temos que usar viaturas, isso cria-

-nos constrangimentos em algum 

momento”, disse. 

Fumane revelou-nos que está a ser 

elaborado um plano que que vai de-

finir o tipo de intervenção. Porém, 

tudo será feito a medida das possi-

bilidades do país.

“Não podemos nos emocionar, o 

plano de reconstrução do hospital 

deverá ter em conta a realidade do 

país”.   

Recursos humanos 
Conta Fumane que outro grande 

desafio daquela unidade sanitária 

tem a ver com recursos humanos 

em termos de quantidade e de qua-

lidade. 

“Temos áreas em que a nossa situ-

Maior unidade sanitária do país funciona com metade do pessoal de enfermagem  

Patologias do HCM

ação é lamentavelmente muito má. 

Estou a falar do sector da enfer-

magem. Não temos a quantidade 

suficiente de enfermeiros para um 

hospital desta dimensão.

Estamos neste momento com 750 

enfermeiros e precisaríamos de 

pelo menos o dobro deste número”, 

lamentou.

Como consequência directa desta 

situação, segundo Fumane é que 

uma enfermaria com 40 doentes 

internados é assistida por um en-

fermeiro apenas.

“Imagine um enfermeiro para 40 

doentes durante um turno. Como 

pode presumir, a pressão é maior e 

a qualidade de atendimento tam-

bém baixa”.

De acordo com Fumane, uma en-

fermaria com 40 camas devia ter, 

por cada turno, quatro enfermeiros, 

o que não é possível neste momen-

to.

O responsável máximo do HCM 

diz que, no que concerne a vertente 

médica, o hospital possui um nú-

mero razoável para funcionar em 

pleno.

No total são 350 médicos entre ge-

neralistas e de outras especialidades 

afectos ao HCM.

Relação com classe 
médica 
A greve dos médicos que abalou 

o país em Janeiro e Maio de 2013 

afectou grandemente a maior uni-

dade sanitária do país, pelo facto de 

albergar o maior número de médi-

cos.

Após a greve, a direcção do Minis-

tério da Saúde iniciou uma mega 

operação de caça as bruxas facto 

que culminou com a instauração 

de processos disciplinares, reformas 

compulsivas e descontos salariais.

A situação provocou fúria no seio 

da classe médica que regressou ao 

labor com lágrimas no canto do 

olho. 

  Quanto a matéria, João Fumane 

diz que a situação tende a norma-

lizar-se. 

“Ao nível do pessoal serventuário e 

de enfermagem podemos dizer que 

já voltamos a situação normal. Em 

relação ao pessoal médico demos 

passos gigantescos em relação a 

reconciliação da família. Sinto que 

o ambiente está cada vez melhor. 

Estou consciente que as feridas que 

foram criadas durante este processo 

vão sarando”, disse.

Demora no atendimento 
aos doentes 
A direcção do HCM definiu que o 

tempo médio de espera no atendi-édio de espera no atendi- atendi-

mento do doente não deve exceder 

20 minutos.

No entanto, os doentes chegam a 

ficar mais de duas horas a espera.

Confrontado com esta situação, 

João Fumane diz que os 20 minu-

tos são um sonho, mas que, para 

que isso se concretize é preciso que 

o sistema se organize.

Confessa que no actual contexto 

essa pretensão dificilmente pode 

ser alcançado.

“Só no banco de socorros chegá-

mos a receber, por dia, entre 500 

a 600 doentes. Se juntarmos com 

os pacientes de outras enfermarias 

atingem 1500. Isso num único dia. 

Com que recursos pode-se respon-

der essa demanda em tempo útil?”, 

questionou.

O nosso entrevistado diz-se triste 

na medida em que apenas 20% dos 

doentes que recorrem ao atendi-

mento no HCM é que de facto ne-

cessitam de tratamentos numa uni-

dade sanitária daquela dimensão. O 

resto das enfermidades podem ser 

tratados nas unidades sanitárias da 

periferia.

“Temos vontade de atender. Um 

dos grandes problemas do HCM 

é a sobrecarga que muitas vezes é 

motivada por situações desneces-

sárias”.

A elevada procura não só afecta a 

qualidade de serviços no atendi-

mento ambulatório.

Ao nível dos internamentos a situ-

ação também não tem sido agradá-

vel. 

O HCM tem uma capacidade de 

internamento de 1500 camas. 

Trata-se duma capacidade que por 

vezes é superada pela procura na 

medida em que o HCM chega a 

internar por dia cerca de 200 pa-

cientes.   

Fumane reconhece que há situa-

ções em que os doentes são obriga-

dos dormir nos colchões sem base 

porque não há camas suficientes.

Esta situação é muito mais visível 

na área das medicinas. É também, 

nas medicinas onde regista-se 

maior número de mortes inter-

-hospitalares.

Soubemos de Fumane que a média 

de mortes no HCM é de 8 em cada 

100 internados.  

O dirigente diz que a resolução do 

problema das enchentes nas camas, 

não passa pelo aumento do número 

de camas ,mas sim, pela descentra-,mas sim, pela descentra-

lização dos serviços e  mudança de 

mentalidade no seio das pessoas 

para recorrem também aos hospi-

tais da periferia com capacidades 

de internamento.

“É bom que as pessoas saibam que 

o HCM é um hospital de referên-

cia nacional, isso, significa que as 

pessoas devem lá chegar através de 

guia de transferência duma unida-

de periférica. O hospital não tem 

vocação académica mas tem a mis-

são de profissionalizar o pessoal de 

saúde e se queremos fazer o ensino 

como deve ser, temos obrigação de 

estar pouco pressionados para es-

tarmos mais concentrados na me-

dida em que a qualidade dos pro-

fissionais de saúde depende daquilo 

que aprendem. 

Médicos nas clínicas e es-
tagiários nas enfermarias 
Há concepção popular que dá a 

entender que no HCM os médicos 

experientes passam mais tempo nas 

clinicas privadas e deixam doentes 

internados nas enfermarias gerais 

com os médicos estagiários.

Confrontado com alegação, João 

Fumane diz que é uma percep-
ção que tem seu espaço, mas que, 
a realidade não mostra isso por-
que, o HCM tem uma doutrina 
que obriga aos médicos mais ex-
perientes, a assistirem os doentes 
internados e também, a assistirem 
médicos estagiários e em processo 
de formação. Os médicos da faixa 
intermedia tomam conta das con-
sultas externas e dos serviços de 
urgência.
“O atendimento público obedece o 
padrão definido pela administração 
pública moçambicana pelo que, 
esses médicos só podem fazer 
consultas especiais ou na clinica 
depois da 15:30. Na clinica especial 
médicos só são chamadas em situa-
ções de urgências”. 
Noutra vertente, João Fumane diz 
que o hospital ainda debate-se com 
alguns problemas de roubos.
“A situação de roubos já foi dramá-
tica. Tínhamos problemas de roubo 
de medicamentos, pensos, bens ali-
mentícios e roupa hospitalar, mas, 
já estamos a controlar. Para tal ti-

vemos que contratar uma empresa 

de segurança privada”, disse. Para 

depois acrescentar, no que concer-

ne aos médicos falsos a situação 

também não é alarmante. 

“Tivemos um caso no passado e 

outro há poucos dias. Mas todos 

eles operavam fora do Hopsital 

burlando pessoas  não prudentes”, 

finalizou.

Por Raul Senda

Com o grosso dos edifícios construídos há mais de 100, o HCM clama por melhorias  

João Fumane, Director-geral do Hospital Central de Maputo
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Discursando na ceri-

mónia fúnebre no 

âmbito das exéquias 

fúnebres do general 

na reserva, José Moiane, o Pre-

sidente da República falou da 

necessidade de os moçambica-

nos preservarem o que chamou 

de “legado” daquele que parti-

cipou activamente na luta de 

libertação nacional. 

“Neste momento, choramos a 

morte de um homem que foi 

combatente inesquecível, co-

rajoso e conselheiro. Foi um 

nacionalista da primeira linha 

e com elevada justiça social. 

Esperamos reconhecer o seu 

legado. Esta honra merecida 

constitui a gratidão do povo 

moçambicano por tudo que 

fez pelo país. Por isso, devemos 

continuar a preservar a paz 

como forma do seu reconheci-

mento”.

 Nyusi disse que é preciso que 

se capitalize a vida e obra do 

Moiane como forma de eterni-

zar os seus feitos.

Por seu turno, o ex-estadista, 

Joaquim Chissano, apelou à 

massificação, distribuição e pu-

blicitação da obra escrita e da 

autoria de José Moiane, isto, no 

sentido de as histórias contadas 

serem conhecidas por maior 

número de moçambicanos. 

“Foi um homem honesto e de-

fensor de causas nobres. Por 

isso, a melhor maneira de per-

petuar a sua memória, é que o 

livro que ele escreveu, seja di-

vulgado, sobretudo, nas escolas, 

para que até as crianças possam 

conhecer os seus ideais”. 

Já o general António Hama 

Thai pediu para que o país pre-

serve os feitos daquele herói 

como forma de garantir a con-

tinuidade daquilo que de mais 

precioso o país tem: a luta, a 

bravura por um país melhor. 

“É uma perda irreparável, te-

mos que reconhecer os seus 

feitos para imortalizar a sua 

figura.”

O secretário-geral da Frelimo, 

Eliseu Machava, disse que José 

Moiane deixa um vazio no 

seio dos moçambicanos. “Era 

um defensor de valores no-

bres. Pela sua entrega à causa 

da liberdade,  independência e 

bem-estar das populações, ele 

Nyusi fala da necessidade 
de preservar o legado 
de Moiane

Exéquias do general na reserva, falecido na 
última quinta-feira

Restos mortais de do tenete-coronel José Moiane foram depositados na praça dos Heróis 

deixa em vazio enorme no sei 

dos moçambicanos”. 

(Eduardo Conzo)
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Educação procura fantasmas que 
ensombram o sector

O 
Ministério da Educa-

ção e Desenvolvimento 

Humano organizou, na 

quarta-feira, em Maputo, 

a primeira reflexão sobre a educa-

ção e desenvolvimento humano, 

um evento que juntou antigos titu-

lares do sector. 

Os mesmos defendem que para o 

desenvolvimento da educação no 

país deve, haver mudanças e o en-

volvimento das comunidades locais. 

A reflexão arrancou com a inter-

venção de Augusto Jone, ministro 

de Educação entre 2012-2014. 

Destacando a sua sapiência para o 

ensino primário, Jone afirmou ser 

preocupante a situação do ensino 

no país. 

Destacou, a título de exemplo, o 

facto das crianças que frequentam 

o ensino primário hoje, não sabe-

rem ler nem escrever. 

Jone disse que urge tomar medidas 

para reverter este cenário porque, 

caso contrário, de nada valerá o es-

forço que está sendo feito no sector. 

“Se não pormos as nossas crianças 

a ler e a escrever de nada valerá. 

Enquanto não resolvermos o as-

sunto da leitura e da escrita, não 

saberemos algo de concreto”- disse 

Augusto Jone, que na ocasião lan-

çou duras críticas ao actual sistema 

curricular. 

Segundo Jone, o ensino primário 

moçambicano está cheio de disci-

plinas e, prejudica de certa forma,  

o aproveitamento pedagógico dos 

alunos, principalmente os do ensi-

no primário. 

Entende o antigo governante que o 

facto das crianças hoje, terem tan-

tas disciplinas, constitui um grande 

obstáculo para os professores lec-

cionarem com a eficácia exigida. 

Diante desta situação o governan-

te considera que alguma coisa deve 

ser feita para reverter este cenário.

Sublinhou que é necessário colocar, 

com alguma urgência, crianças a le-

rem e a escrever, sob pena de nunca 

chegarmos ao tão almejado desen-

volvimento humano. 

“Não devemos ter medo 
das mudanças”
na sua reflexão sobre o assunto, o 

antigo Ministro da Educação da 

era de Joaquim Chissano, Aniceto 

dos Muchangos, apelou ao elenco 

de Jorge Ferrão e Armindo Ngun-

ga a não terem medo de mudanças. 

Para Munchagos, o acréscimo da 

designação “desenvolvimento hu-

mano”  à palavra “educação” vai sus-

citar alguma mudança e os gestores 

do sistema educacional devem estar 

preparados para lidar com este fe-

nómeno. 

Muchangos alertou que uma pos-

sível marginalização destas compo-

nentes pode deitar por terra todo 

o trabalho que poderá ser feito à 

posteriori. 

acrescentou que não é possível pen-

sar no desenvolvimento humano 

sem olhar para a componente edu-

cacional, e partilhou a opinião que 

é necessário investir muito na edu-

cação, associando-a ao desenvolvi-

mento do ser humano. 

Muchangos considera que só se 

vai desenvolver a educação a partir 

do momento em que se começar a 

pensar na componente local. 

 “Na educação para o desenvolvi-

mento deve-se integrar e ter uma 

visão local. Só vamos desenvolver a 

educação se olharmos para a com-

penetre local”, afirmou Aniceto dos 

Muchangos        

  
 “É preciso ligar a educa-
ção à comunidade” 
Zeferino Martins, Ministro da 

Educação de  2009 a 2012 desta-

cou a necessidade de ver o sector da 

educação mais próximo da comuni-

dade. 

Martins considera ser importante 

que o sistema educacional esteja 

mais perto das comunidades. 

A título de exemplo, destacou o fac-

to de alguns distritos ainda terem 

um número reduzido de institui-

ções de ensino.

O ex-governante não deixou de 

lado a problemática do curriculum 

e  da qualidade dos professores. 

Martins recomendou ao novo elen-

co a envidar esforços para doptar os 

professores de ferramentas que lhes 

permitam “desenvolver trabalhos e 

apresentar resultados satisfatórios”.

Martins lamentou ainda, o facto do 

“bolo” que é destinado para o sector 

da educação ser bastante irrisório. 

Disse que espera ver revistas em 

alta as verbas que são normalmente 

canalizadas para a educação através 

Orçamento do Estado.       

             

“ Temos que acabar com o 
curso nocturno infantil”
O antigo Ministro da Educação, 

Aires Ali (2005-2009), teceu duras 

críticas ao modelo de afectação de 

alunos no curso nocturno. 

Para aquele dirigente, que também 

foi Primeiro Ministro de 2010 a 

2012, “é inconcebível que crianças 

de menor idade frequentem o curso 

nocturno”. Entende Ali que o cená-

rio do curso nocturno infantil deve 

ter uma solução urgente. 

“Temos que encontrar uma solução 

para o curso nocturno Infantil”- 

frisou

Ainda na sua intervenção o actual 

deputado da Assembleia da Repu-

blica, pela Frelimo, avançou que o 

sucesso no sector da educação de-

pende muito do envolvimento das 

comunidades. 

Ali considera o envolvimento das 

comunidades como peça chave para 

o sucesso das actividades a serem 

desenvolvidas pelo Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Hu-

mano. 

No encontro estiveram também 

presentes Guidion Ndobe e Arnal-

do Nhavotso, que também foram 

titulares da pasta de educação. De 

realçar que Graça Machel, até aqui 

a única mulher que dirigiu aquele 

ministério foi uma das principais 

ausentes do encontro. 

Intervindo no encontro, Arnaldo 

Navotso frisou que não pode existir 

desenvolvimento sem que se tenha 

em conta o factor educação, daí a 

necessidade de se dar o devido valor 

e espaço a este sector. 

Para ele, o sector da educação deve 

ser uma das principais  prioridades 

para o Governo moçambicano, pois, 

para que haja desenvolvimento hu-

mano na saúde, na agricultura e se-

gurança alimentar, na promoção do 

desenvolvimento da mulher, entre 

Resultados das 
aprendizagens 
No que refere aos resultados das 

aprendizagens, o estudo apresenta 

três níveis de avaliação. O primei-

ro, o reconhecimento do sistema 

alfabético, apropriação do sistema 

alfabético e leitura, compreensão e 
análise de textos. No que tange ao 
desempenho dos alunos por pro-
víncia, o estudo aponta que 6,3% 
dos alunos alcançaram as compe-
tências pré determinadas para o fim 
do primeiro ciclo.
O documento aponta ainda  que 
17% dos alunos que estão na 3ª 
classe ainda não desenvolveram a 
competência referente ao reconhe-
cimento de convenções do sistema 
alfabético, isto é, não identificam 
letras do sistema alfabético.  
Ferrão diz que todos devem decidir 
sobre o modelo da educação 
O ministro da Educação e Desen-
volvimento Humano, Jorge Ferrão, 
disse que todos os moçambicanos 
devem decidir sobre o modelo a ser 
aplicado para sua própria educação.
Ferrão defendeu que a educação no 
país, apesar dos avanços registados, 
continua sendo problemática do 
ponto de vista da sua contribuição 
para o  crescimento da sociedade.
Referiu que a actual geração tem 
hoje mais informação do que qual-
quer outra e que existem tantas for-
mas de passar conhecimento que 
transformam a memória das pesso-
as, mas que tais são, muitas vezes, 
inúteis, isto porque a maioria da 
informação nem sequer é utilizada 
em actividades quotidianas e  inte-
lectuais.
“O conhecimento e o número de 
escolas multiplicou, andamos já nas 
13 mil, mas nem por isso temos 
produzido jovens que sabem ler, 
escrever, pensar e, acima de tudo, 
amar o próximo. Os nossos alunos 
parece que perderem o prazer de 
aprender. Ou nós é que já não sa-
bemos ensinar, ou motivar para as 
aprendizagens, ou ainda não esta-
mos a ensinar o que deveríamos e 
sobretudo não estamos a educar”, 
frisou.
O ministro questionou o facto de 
mesmo com os esforços do Gover-
no, os sistemas implementados no 
sector da educação continuarem a 
falhar.
Para ele, o debate deverá responder 
questões como o que tem falhado? 
Como melhorar? Que visão e mis-
são nos próximos anos e que o país 
quer para uma educação solidária, 
para o desenvolvimento das poten-
cialidades de cada um dos moçam-
bicanos e inclusiva e participativa.
“Resolveríamos  os problemas se 
todos os docentes tivessem forma-

ção universitária? Se todos tives-

sem computador? Se todos  tivés-

semos salas e laboratórios de topo? 

Ou se todas as classes tivessem exa-

mes e a passagem não fosse obriga-

tória?”, questionou.

Com antigos Ministros do pelouro

Por Ilódio Bata

outros é preciso que haja educação.

“Não se pode fazer tudo ao mesmo 

tempo, temos que definir priorida-

des e neste momento a educação 

deve ocupar o primeiro lugar”, vin-

cou.

Propôs que o Ministério da Edu-

cação e Desenvolvimento Huma-

no firme parcerias com institui-

ções como o Instituto Nacional 

do Desenvolvimento da Educação 

(INDE), Universidade Pedagógica 

(UP), e outras para a promoção de 

pesquisas que possam responder a 

muitas questões levantadas. 

Avaliação Nacional do 
Ensino Básico 
No primeiro encontro de reflexão 

sobre a Educação e Desenvolvi-

mento Humano, o Instituto Nacio-

nal do Desenvolvimento da Educa-

ção lançou a avaliação nacional do 

ensino básico. O estudo que teve 

como amostra alunos do terceiro 

ano de escolaridade, revela que em 

média 76% das crianças moçambi-

canas continuam a sentar no chão 

em todo país.

A província com a maior percenta-

gem de alunos que sentam no chão  

é a da Zambézia que ronda a casa 

dos 95%. A cidade de Maputo (ca-

pital do país), é a que apresenta a 

taxa mais baixa (44%).   

Crianças que estudam ao 
relento
O relatório de avaliação avança ain-

da que na 1a classe, cerca de 25,8% 

dos alunos estudam ao relento. Na 

2a classe o estudo avança que 21,3% 

dos alunos estudam ao ar livre. A 

província de Maputo ocupa a po-

sição de destaque com um total de 

74,1%. 

Para o caso da 3a classe, os números 

indicam que 24,5% dos alunos es-

tudam ao relento em todo país. 
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Jorge Ferrão, Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano
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O Fundo das Nações Unidas Para a Infância - UNICEF em Moçambique pro-
-

buir para a promoção dos direitos das crianças em Moçambique. 
-

cas e que estejam interessados em contribuir para o desenvolvimento do seu 
país. candidate-se às seguintes vagaspara Consultoria Individual. 

Consultoria para o apoio à melhoria do planeamento, implementação e 
monitoria do Sector da Educação nos níveis descentralizados, para melho-
rar a qualidade da aprendizagem na educação, sediado em Tete, ref. MOZ/
VN/2015/007

de apoiar a DPEC em planear, implementar, coordenar os programas de inter-
venção educativa de forma que, conduzam em última instância à qualidade e 
aprendizagem a um número cada vez maior de alunos.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação:

gestão de projectos educacionais.

Consultoria para o apoio à melhoria do planeamento, implementação e mo-
nitoria do Sector da Educação nos níveis descentralizados, para melhorar a 
qualidade da aprendizagem na educação, sediado em Quelimane, ref. MOZ/
VN/2015/008

intervenção educativa de forma que, conduzam em última instância à quali-
dade e aprendizagem a um número cada vez maior de alunos.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação:

gestão de projectos educacionais.

Consultoria para Escritor e/ou ilustrador do relatorio Anual do UNICEF 
2014,sediado em Maputo, ref. MOZ/VN/2015/009

de Comunicação, Advocacia, Participação e Parcerias (CAPP) para mapear o 

aumentadas ao longo do relatório com ilustrações, informação “encaixilha-

contributo da UNICEF.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS

O escritor deve possuir um cadastro comprovado e distinto de pesquisa, en-
trevista e perícia de escrita para crianças.
O ilustrador deve possuir um cadastro comprovado e excelente de aptidões 
criativas em trabalhos de ilustração para crianças.

PROCESSO DE CANDIDATURA
-

rência completos estão disponíveis no portal , 

Curriculum Vitae e cópias das credenciais endereçadas ao seguinte correio 
electrónico: 

Só serão aceites candidaturas recebidas por correio electrónico e serão contactados so-
mente candidatos que satisfaçam aos requisitos.

unite for
children
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Munícipes da cidade da 

Beira, ignoraram o 

apelo do partido no 

poder e “gazetaram 

em massa” o comício popular orien-

tado por Tobias Dai, chefe-adjunto 

da Brigada Central, destacado para 

a província de Sofala.     

A reunião popular agendada para 

tarde do último sábado, no campo 

de futebol de Chigussura, arreado-

res da cidade da Beira, foi antece-

dida por jornadas de mobilização 

da população a fim de participar no 

referido evento.

Para tal, o partido Frelimo delegou 

aos chefes de quarteirão, membros 

dos grupos dinamizadores e mem-

bros da Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM) a missão de 

se deslocarem aos bairros e apelar 

às comunidades para se fazerem 

presentes.

A fim de facilitar a mobilidade dos 

munícipes, o partido Frelimo dis-

ponibilizou autocarros da empre-

sa Transportes Públicos da Beira 

(TPB) para o transporte gratuito 

da população.    

Por causa dessa expedição, muitos 

bairros da cidade da Beira e arre-

dores, ficaram privados daqueles 

serviços de transporte  público por 

mais de cinco horas.

Contudo, apesar do esforço, os mu-

nícipes não se fizeram presentes 

ao local. A audiência limitou-se a 

partidários da Frelimo, membros 

da OJM, da OMM, alunos, pro-

fessores e outras pessoas ligadas à 

Função Pública.

Falando na ocasião, Tobias Dai re-

feriu que a Frelimo vai continuar a 

assegurar o investimento nacional e 

estrangeiro para o desenvolvimento 

do país e defender a paz. 

Dai também repudiou os discur-

sos do líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, afirmando que os mes-

mos atentam ao principio de uni-

cidade do Estado moçambicano 

plasmado na Constituição.

“Estes discursos são para semear 

confusão e regionalismo, actos que 

foram usados pelo colonialismo 

para dominar o povo moçambica-

nos”, disse.

Questionado pelo SAVANA, à 

margem do encontro, se a ofensiva 

dos membros da Comissão Política 

Mesmo com a mobilização de autocarros dos TPB

Munícipes da Beira “gazetam” comício da Frelimo  
Por Constantino André, na Beira

mandatados para as províncias, não 

representava um sinal de isolamen-

to do Presidente da República, Fi-

lipe Nyusi, pelo seu partido, Tobias 

Dai disse que a Frelimo não estava 

a ofuscar os esforços do Chefe do 

Estado. “Estamos apenas a cumprir 

uma agenda que foi traçada quan-

do o líder da Renamo começou a 

trazer ao público discursos que 

atentam contra a unicidade do  Es-contra a unicidade do  Es-

tado”. 

Sublinhou que o seu partido não 

funciona a reboque de outros par-

tidos nem a mando de alguém. 

Trabalha em função de uma agen-

da previamente preparada pela Co-

missão Política.

Tobias Dai, chefe-adjunto da Brigada 
Central, destacado para a província de 

Sofala.
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O 
debate em torno de dois 

centros de poder no seio 

do partido no poder, bem 

como da reacção da Co-

missão Política da Frelimo, após 

os encontros entre o Presidente 

da República (PR), Filipe Nyusi e 

o Presidente da Renamo, Afonso 

Dhlakama, está atingir níveis de 

cortar a faca.

Depois do constitucionalista e aca-

démico Gilles Cistac ter vindo ao 

público referir que as exigências da 

Renamo, de governar as províncias 

onde obteve maioria nas eleições 

de 15 de Outubro, bem formuladas, 

podem ter enquadramento legal, 

várias opiniões foram lançadas em 

ataque ao jurista.

Nas redes sociais, foram publicados 

vários textos acusando o académico 

de estar a instigar a violência e divi-

são do país, para além de distorcer 

o Direito. 

No meio dos ataques, o mais gra-

ve, de acordo com o ofendido, foi 

quando, um cidadão identificado 

nas redes sociais, pela alcunha de 

Calado Calachinicov publicou um 

texto acusando Cistac de ter obti-

do a nacionalidade moçambicana 

de forma fraudulenta e por vias 

corruptas e de estar a fomentar a 

divisão do país para obter ganhos 

obscuros.

Segundo Gilles Cistac, os escritos 

deste faceboqueiro constituem um 

verdadeiro atentado à sua honra e 

ao seu bom nome pelo que, optou 

por avançar pela via judicial para 

exigir a reposição dos danos. 

Em declarações ao SAVANA Gil-

les Cistac referiu que as acusações 

de Calachinicov constituem o pon-

to mais alto da intolerância bem 

como da violação dos direitos fun-

damentais. 

“Dos mesmos comentaristas já 

senti sinais de intolerância polí-

tica, académica e até do racismo. 

Ignorei-os, agora, aparecem acusar-

-me de prática de actos criminosos. 

Acho que já basta. Tenho que agir. 

Não posso admitir que esse grupo 

de criminosos continuem a man-

char o meu nome. Vou avançar com 

uma queixa crime junto à Procura-à Procura- Procura-

doria”, desabafou.

Gilles Cistac diz que exprimiu a 

sua opinião convencido que estava 

numa sociedade democrática onde 

o debate de ideias é um acto de 

salutar e que contribua para a for-

tificação do sistema democrático. 

Porém, foi com algum espanto que, 

em vez das pessoas usarem também 

argumentos jurídicos e académicos 

para rebater a sua tese optaram por 

injúrias e discriminação racial.

“Esses comportamentos são um 

atentado à democracia e à cons-

trução de um Estado de Direito 

Democrático pelo que, devem ser 

desencorajados na medida em que 

estão a pôr em causa os direitos 

fundamentais dos cidadãos como: a 

liberdade de opinião, de expressão 

bem como ao pensamento acadé-

mico”, advertiu.

Gilles Cistac diz que vive e trabalha 

em Moçambique desde 1993.

Durante 22 anos serviu o Estado 

moçambicano em várias verten-

tes. Foi assessor de Aguiar Mazu-

la quando dirigia o Ministério de 

Administração Estatal e mais tarde 

no Ministério da Defesa Nacional, 

do Ministro de Turismo, Fernando 

Sumbana, do Tribunal o Adminis-

trativo assim como da Assembleia 

da República.

“Contribuí grandemente na orga-

nização do sistema administrativo 

moçambicano bem como na for-

mação de juristas moçambicanos. 

Posso afirmar com toda certeza que 

não há nenhuma província ou uni-

versidade que não tenha um jurista 

que não tenha contado com a mi-

nha formação académica”.

Reconhecendo que o autor da 

acusação usa nome emprestado, o 

nosso entrevistado referiu que o 

Ministério Público tem técnicas 

apropriados para a investigação e 

confia nas suas capacidades.

Cistac diz que há uma necessidade 

urgente de desmantelar essas redes 

porque através de intrigas procu-

ram enfraquecer o Estado e criar 

certa confusão entre as pessoas.

Gilles Cistac diz que a acusação é 

grave pelo que, vai pedir ao Minis-

tério Público para que pune exem-

plarmente os infractores. 

Para tal, vai pedir uma indeminiza-

ção que varia de 50 a 100 mil dóla-

res americanos.

Em causa estão os escritos difamatórios publicados nas redes sociais

Gilles Cistac apresenta queixa a PGR
Por Raul Senda 

“Admito que as pessoas discordem 

das minhas ideias, do meu pensa-

mento ou das minhas opiniões. 

Porém, não aceito que pessoas, in-

dependentemente da relação que 

tenham comigo, apareçam publi-

camente a distorcer minhas ideias 

com vista a confundir a opinião 

pública”, disse.

Gilles Cistac
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A 
Procuradora Geral da 

República(PGR), Beatriz 

Buchile, visitou pela pri-

meira vez, desde que as-

sumiu o cargo, os estabelecimentos 

prisionais da cidade e província de 

Maputo. Na cadeia de máxima se-

gurança, vulgarmente conhecida por 

BO, a PGR deparou-se com um ce-

nário de imundice na entrada do pa-

vilhão três, facto que coloca aqueles 

reclusos numa situação de exposição 

a doenças. 

Com o objectivo de se inteirar da 

realidade em que vive a população 

reclusória e confrontar os vários 

relatórios sobre o não respeito pe-

los direitos humanos nas cadeias 

moçambicanas, Buchili escalou, 

durante três dias, os principais esta-

belecimentos prisionais da cidade e 

província de Maputo. 

Trata-se do Cadeia Feminina de 

Ndhlavela, Cadeia de Máxima Se-

gurança da Machava (BO), Centro 

Prisional de Recuperação Juvenil de 

Boane, Cadeia Central de Maputo, 

Estabelecimento Preventivo de Ma-

puto (Cadeia Civil) e a cadeia do  

Comando da Polícia da República 

de Moçambique (PRM) da cidade 

de Maputo.

Naquela que constituiu a primei-

ra vez que a garante da legalidade 

no país escala os estabelecimentos 

prisionais, bateu-se de caras com a 

dura realidade a que os reclusos são 

sujeitos. 

Na Cadeia de Máxima Segurança,  

segundo ponto escalado pela PGR, 

foi visível a imundice no portão de  

entrada do pavilhão três. Águas es-

tagnadas com cheiro nauseabundo, 

carcaças de cabeça  peixe e respec-

tivos espinhos, restos de xima e uma 

lata de lixo cheia de moscas junto à 

grade que dá acesso ao pavilhão.

O programa não previa a visita a este 

pavilhão, mas depois de Buchili ter 

estado no posto médico e num pa-

vilhão em obras depois de ter sido 

recentemente vandalizado pelos 

reclusos, passou de fronte deste pa-

vilhão e perante os gritos dos reclu-

sos pedindo para serem ouvidos, ela 

quebrou o roteiro e tratou de dialo-

gar como os mesmos. 

Aliás, devido ao cheiro que exalava 

na lata de lixo, o Director do Serviço 

Nacional Penitenciário (SENAP), 

Eduardo Mussanhane, pediu aos 

guardas para que a retirassem do 

local.

 De acordo com os reclusos, aquela 

situação deve-se à inexistência de 

qualidade do serviço prestado pelos 

técnicos do Instituto de Patrocínio e 

Assistência Jurídica (IPAJ), os quais 

chegam a abandonar seus consti-

tuintes em sede de tribunal, sem 

qualquer justificação prévia.   

Samuel Tunguane pediu a melhoria 

da qualidade e quantidade das refei-

ções, alegando que as duas refeições 

servidas por dia são insuficientes. 

De acordo com Tunguane, a cadeia 

tem doentes que devem medicar no 

mínimo três vezes ao dia, mas, com 

o tipo de refeições, correm sérios 

riscos de morrer a medicar.  

Disse ainda que se registam demo-

ras na transferência de casos em 

estado grave, o que tem resultado 

em mortes por falta de assistência 

médica. 

Artur Lampião disse que a cadeia 

não tem cumprido com o seu papel 

de transformação dos reclusos em 

cidadãos úteis para a sociedade. 

“Não há desporto, actividades reli-

giosas ou outro tipo de recreação”, 

desabafou.  

Eduardo Mussanhane, prometeu 

criar uma equipa para esclarecer aos 

reclusos os mecanismos da liber-

dade condicional, sublinhando que 

não basta o cumprimento de meta-

de da pena ou a informação de bom 

comportamento.  “É preciso apurar 

as garantias de que uma vez fora da 

cadeia, vai conduzir a sua vida da 

melhor maneira e não retornar ao 

mundo do crime”, acrescentou.

Manifestou surpresa quanto a in-

formações sobre a morte de reclusos 

por falta de assistência médica ade-

quada mas também deu a conhecer 

a existência de alguma resistência 

por parte dos hospitais em receber 

pessoas transferidas das penitenci-

árias, alegando que podem colocar 

em perigo a vida de outros pacien-

tes.

No tocante ao desenvolvimento de 

actividades recreativas, Mussanha-

ne disse que  a retoma das mesmas 

depende do comportamento dos 

reclusos. 

“Vivemos momentos difíceis e se 

não tivéssemos capacidade humana 

teria havido uma catástrofe. Num 

espaço de três meses, registamos 

dois motins protagonizados pelos 

reclusos, mas, conseguimos levar a 

melhor”, disse.

Mussanhane acrescentou que de-

vido a esta situação, o SENAP foi 

obrigado a apertar as medidas de 

segurança, restringindo os banhos 

solares  e banir temporariamente 

o desporto, mas que tudo era feito 

dentro da lei.

Quanto ao banimento das activida-

des religiosas, Mussanhane disse que 

as confissões devem se organizar da 

melhor maneira para desenvolverem 

as suas actividades e sem mencionar 

os nomes, acusou algumas confis-

sões de compactuarem com o mun-

do dos criminosos, usando as visitas 

para a troca de informação.

“Só podemos admitir a entrada de 

um máximo de três pessoas por cada 

confissão  religiosa, mas temo-nos 

deparado com grupos compostos 

por 30 indivíduos, o que pode difi-

cultar o nosso trabalho”, disse.

PGR depara-se com imundice na BO 
Por Argunaldo Nhampossa

Um ano depois de 

assumir mais um 

mandado na gover-

nação municipal, 

Daviz Simango, presidente do 

Conselho Municipal da Beira 

(CMB), mexeu na sua máqui-

na governamental e exonerou 

vereadores e directores.

Dados em poder do SAVANA, 

a partir da cidade da Beira, in-

dicam que no total foram me-

xidos três vereadores e quatro 

directores.

Para tal, Deviz Simango exo-

nerou José Domingos Manuel 

da direcção da vereação do 

Desenvolvimento Institucio-

nal para Gestão Urbana; Lian-

da Jeremias, da vereação de 

Gestão urbana e Ambiental e 

Samuel Mateus da vereação da 

Juventude e Desportos.

Nos seus lugares, Daviz Si-

mango indicou Luís Chibia e José 

Moisés enquanto que José Domin-

gos Manual ocupa a vereação dei-

xada por Lianda Jeremias.     

No campo dos directores, o edil da 

Beira, indicou seu cunhado para di-

rigir o pelouro de Serviços Autóno-

mos, Água e Saneamento do CMB. 

Trata-se de Moisés Chinene, irmão 

da esposa do presidente do  muni-

cípio da Beira.

Manuel Brás foi indicado para o 

cargo de chefe da secretária-geral 

do CMB e José Chitula vai dirigir 

o gabinete jurídico e Flora Impula 

foi conduzida para o cargo de as-

sessora administrativa dos postos 

administrativos dos bairros muni-

cipais da Beira.

Na ocasião, Daviz Simango, exigiu 

maior entrega e dedicação no tra-

balho.

Em contacto com o SAVANA, os 

recém nomeados prometeram tra-

balhar afincadamente em prol 

do bem estar dos munícipes da 

Beira.

José Domingos que vai gerir 

o pelouro de Gestão Urbana 

e   Ambiental, reconheceu que 

a cidade da Beira está a passar 

por momentos dramáticos em 

termos de saneamento e gestão 

de resíduos sólidos assim como 

de erosão facto que implica um 

trabalho redobrado da sua par-

te, bem como dos seus colabo-

radores directos.

“Não trago varinha mágica para 

acabar com o lixo, mas,  acredito 

que com mais dedicação, traba-

lho em equipe, boa colaboração 

podemos minimizar a situação”, 

prometeu.

Por seu turno, Samuel Mateus 

garantiu que tudo fará para ga-

rantir melhores serviços e apro-

ximar o município dos autarcas. 

... e nomeia cunhado para director de Serviços Autónomos, Água e Saneamento   

Governação municipal na Beira

Daviz Simango exonera vereadores 
e directores  
Por Constantino André, na Beira

um lavatório naquele pavilhão, o 

que os obriga a terem que lavar a 

loiça junto ao portão de grade que 

dá acesso ao local. Consequente-

mente, todos os restos de comida 

e água usada para o efeito ficam ali 

estagnados, expondo os reclusos a 

doenças. 

Os reclusos mostraram também à 

Procuradora uma garrafa de purifi-

cador de água já fora do prazo. 

Problemas de sempre   
A BO tem uma capacidade para al-

bergar 600 reclusos, mas actualmen-

te conta 635. Contudo, a direcção da 

cadeia considera que a situação me-

lhorou substancialmente, conside-

rando que o estabelecimento já che-

gou a albergar mais de 900 pessoas. 

No contacto que os reclusos manti-

veram com a PGR, vários foram os 

problemas apresentados, mas o des-

taque vai para a concessão da liber-

dade condicional, cumprimento da 

pena em caso de o recluso ter dois 

ou mais processos e o bicudo pro-

blema de alimentação. 

No que toca ao material de higiene 

pessoal, os reclusos informaram que 

só recebem uma vez em cada seis 

meses, contrariando dados avan-

çados pela direcção da cadeia, que 

indicavam que tais materiais são 

distribuídos trimestralmente. 

Um dos reclusos, que se identifi-

cou como Silvestre Zita, disse que a 

maior preocupação prende-se com a 

concessão  da liberdade condicional 

para os que estão em regime de con-

denação. 

Sublinhou haver muitos internos 

que já cumpriram metade das pe-

nas, tendo a direcção da cadeia 

dado pareceres favoráveis sobre o 

seu comportamento, mas a quem os 

tribunais continuam a negar a sua 

liberdade.

Zita queixou-se também da moro-

sidade na tramitação de processos 

de recurso à condenação e sentença, 

havendo condenados que chagam a 

cumprir metade das respectivas pe-

nas sem que tenham obtido ainda 

alguma informação.

Manifestou indignação quanto à 

Ile
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Reclusos clamam pela liberdade condicional à PGR
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A Comissão Nacional da SADC, em Moçambique, anuncia o lança-
mento do 17º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS 
SECUNDÁRIAS DA SADC aberto para todos os estudantes nacio-
nais matriculados nas escolas estatais e privadas nas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 
12ª classes, no ano  lectivo de 2015. 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
A 34ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC adop-
tou o seguinte Lema, em Agosto de 2014: “Exploração dos Recursos 

-
lor”. Desenvolva as modalidades através das 
 quais esses recursos resultariam em desenvolvimento económico 
sustentável. 
1. Na redacção, o concorrente deve: 

a) Discutir os recursos naturais abundantes em relação ao desenvol-
vimento económico na região da SADC como um todo, destacando 
os assuntos de apropriação, valores e benefícios monetários anuais  
daí resultantes ao longo dos últimos cinco anos. 

recursos naturais desde a democratização total devido à queda do 
regime de Apartheid na África do Sul em 1994. 

-
cretas para a região da SADC sobre a apropriação e o processamen-

-
dãos da SADC, se tal tiver acontecido, e o que pode ser melhorado 
com vista a maximizar os benefícios para a cidadania da SADC. (20 

d) Discutir como a região da SADC deverá implementar o Lema 

alguns dos seus Estados Membros que não poderão ter tantos recur-
sos naturais como os outros.
e) Discutir o papel a ser desempenhado na operacionalização do 
Lema da 34ª Cimeira pelos actores não-estatais na região da SADC, 
nomeadamente, sector privado, organizações não-governamentais, 
autoridades tradicionais e comunidades locais. 
f) Como estudante do ensino secundário, recomendar o papel da 
educação na operacionalização do Lema da 34ª Cimeira para bene-

-
damente, inglês, português e francês. Embora os trabalhos a con-
curso possam ser manuscritos, os concorrentes são encorajados a 
dactilografar as suas redacções. 
3. Os trabalhos a concurso deverão conter todos os detalhes de con-
tacto do concorrente, incluindo endereço físico, números de tele-
fone/telemóvel e, onde for aplicável, de fax e endereço de correio 

província. Todos os dados sobre o concorrente devem constar ape-
nas na última página e esta não deve conter conteúdo da redacção. 

-
vinciais de Educação e Cultura, até dia 30 de Abril de 2015. Cada 

submeterá a lista dos vencedores à 

 CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC

ANÚNCIO

ao Secretariado Técnico da CONSADC, em Maputo, as três me-
lhores redacções da província, por correio electrónico, em for-

e as redacções em formato físico, até 20 de Maio de 2015. 
7. Os trabalhos a concurso recebidos das províncias serão anali-

sados por um júri, a nível nacional, constituído por elementos a 
serem indicados pelo Director da CONSADC, sob a proposta do 
Ministério da Educação, que seleccionará as três melhores obras 
para serem submetidas ao Secretariado da SADC, em Botswana. 
8. Os vencedores a nível nacional em Moçambique serão anun-
ciados no dia 29 de Maio de 2015 e os prémios serão atribuídos 
numa cerimónia pública, na Cidade de Maputo, por ocasião das 
comemorações do Dia da SADC: 17 de Agosto. 
9. Haverá três prémios nacionais que serão atribuídos da seguin-

10. Da decisão do Júri Nacional não há recurso. 
11. Os três vencedores a nível nacional de cada Estado Membro 
competirão depois a nível regional. 
12. Haverá três prémios regionais que serão atribuídos da se-

13. Os três vencedores regionais participarão em Agosto de 2015 
na Cerimónia de Abertura da Cimeira dos Chefes de Estado e/
ou Governo da SADC, na República do Botswana, onde o vence-

-
nal. 
15. Da decisão do Júri Regional não há recurso. 
16. Os familiares directos dos quadros do Secretariado da SADC, 
das Comissões Nacionais da SADC e dos Coordenadores Nacio-

central, provincial e distrital, não participam no concurso. 
17. Recomenda-se que exemplares do regulamento deste Con-

10ª, 11ª e 12ª classes. 

da CONSADC: 

www.consadcmocambique.blogspot.com 
Maputo, 23 de Outubro de 2014.
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Reformas da rede eléctrica & qualidade de energia

O 
fornecimento da energia 
eléctrica à cidade e provín-
cia de Maputo, bem como 
noutras regiões do país, 

ainda constitui um verdadeiro martí-
rio. A população queixa-se frequen-ão queixa-se frequen-queixa-se frequen-
temente da fraca qualidade da cor-
rente elétrica, constantes cortes sem 
aviso prévio, morosidade das equipas 
para o restabelecimento da corrente 
e ainda, a falta de indemnizações em 
caso de perda de eletrodomésticos ou 
deterioração dos produtos. 

A Electricidade de Moçambique 

(EDM), empresa que detém o 

monopólio destes serviços à nível 

nacional, justifica-se dizendo que 

está a construir uma segunda linha 

para resolver o problema, mas, que 

está a enfrentar muitos problemas 

com a população que está no traçado 

da mesma e por via disso, neste mo-

mento, os trabalhos estão paralisados 

aguardando a deliberação do Tribu-

nal Judicial da província de Maputo.

Os bairros em expansão, a nível da 

cidade e província de Maputo, são os 

que mais se ressentem dos problemas 

de fornecimento da energia elétrica. 

Esta situação é considerada como 

consequência directa de uma rede ob-

soleta, aliada a respectiva sobrecarga e 

ainda, a falta de fontes alternativas de 

abastecimento. 

A baixa qualidade de serviços tem 

sido regra e não excepção em quase 

todas as empresas que detém exclu-

sividade na provisão de serviços no 

país. 

Nos últimos três anos a EDM tem 

investido muito na expansão da rede 

de fornecimento de energia, mas, em 

paradoxo, a qualidade tem deixado 

muito a desejar. No princípio de Fe-

vereiro de 2013, a cidade capital reg-

istou um apagão que se prolongou 

por quatro dias, causado pela ex-

plosão de um painel de controlo na 

sala de comando da subestação que 

funciona na antiga central térmica de 

Maputo, vulgarmente conhecida por 

SONEF.  

Na altura, o então PCA da EDM, 

Augusto de Sousa anunciou que 

haveria de encomendar uma perícia 

independente  para apurar os factos, 

alegando que o equipamento adquir-

ido a uma empresa alemã denomi-

EDM corre atrás do prejuízo e escuda-se na população 
Argunaldo Nhampossa (texto) e Ilec Vilancilos (fotos) 

nada ABB- Tecnel, era novo e que 

tinha garantia de um ano e mais 40 

de vida útil, pelo que não se entendia 

as razões da avaria precoce. 

Passados dois anos, a empresa pub-

lica nunca mais se pronunciou sobre 

os resultados da perícia e o assunto 

morreu assim mesmo.  

Depois disso, as restrições suceder-

am-se de forma tímida em alguns 

bairros, mas ano passado, a situação 

voltou a verificar-se em proporções 

alarmante, tendo afectado a zona sul 

do país.

Dessa vez, a EDM acusou o nevoeiro 

e poeiras como os principais culpados 

pelas avarias. “o excesso de humidade 

provocado pelo intenso nevoeiro du-

rante a madrugada da passada sexta-

feira, conjugado com poeiras result-

antes de trabalhos de construção de 

obras públicas na cidade de Maputo, 

danificaram alguns equipamentos que 

sustentam o transporte de energia na 

subestação do Infulene, localizada 

no município da Matola”, justificava 

um comunicado da empresa pública, 

publicado em Agosto de 2014. 

A mesma fonte acrescentou que: “que 

este é um fenómeno que ocorre par-

ticularmente, neste período do ano, 

quando há escassez de chuvas”.

Lembrar que a subestação da antiga 

SONEFE funcionava como redun-

dância das subestações de Fomento e 

Infulene e era accionado em caso de 

avaria de uma das subestações anteri-

ormente referidas.

População desiludida
O tempo passa, os problemas preva-

lecem e as populações continuam 

desiludidas com a fraca qualidade de 

serviços prestados pela única enti-

dade provedora de energia eléctrica.

 Abdul Hamide é proprietário de 

uma mercearia instalada na sua casa 

que constitui a principal fonte de 

rendimento familiar. Residente no 

bairro de Mahlazine, Hamide disse 

estar agastado com os constantes cor-

tes de energia eléctrica que se veri-

ficam no seu bairro, porque afectam 

negativamente o seu negócio.

“Já deitei fora alguns produtos como 

peixe, sorvetes, frangos dentre outros 

porque ficaram deteriorados devido à 

falta de energia” lamentou.

Segundo Hamide é normal ficar-

em um ou dois dias sem corrente e 

quando comunica a avaria a EDM, 

é informado que já há uma equipa a 

caminho, sendo que, por vezes, levam 

24 horas só para chegarem ao local da 

avaria. Pelo que, algumas vezes, tem 

recorrido a compra de pedra de gelo 

para gelar as bebidas e conservar al-

guns produtos.

Assim, apela a EDM para apostar na 

melhoria de qualidade dos serviços, 

pois, a actual situação constitui um 

grande embaraço a todos e princi-

palmente aos que somam prejuízos 

financeiros.

Levio Paulino garante que a sua so-

brevivência e da família, com trabalho 

que desenvolve na barbearia que er-

gueu junto à sua residência, no bairro 

de Zimpeto. 

Revelou-nos que esta foi a melhor 

maneira que encontrou o ganha o 

pão, visto que, não consegue um em-

prego melhor.

Para Paulino a energia é indispensáv-

el para desenvolver a sua actividade 

e garantir o sustento da sua família, 

mas, diz enfrentar muitas dificul-

dades devido aos constantes cortes 

de energia que se verificam no seu 

bairro.

Diz existirem dias que não trabalha 

porque fica privado da corrente ao 

longo das 24 horas, como também 

é normal registarem sucessivos cor-

tes num determinado dia o que se 

reflecte, directamente no seu bolso 

dado que não tem clientes.

Mas, também conta que já teve situ-

ações caricatas, enquanto cortava 

cabelo a um dos seus clientes houve 

restrições de corrente, tendo o mes-

mo ficado um dia com cabeça mal 

apresentada.   

Na mesma rua, encontramos Fran-

cisco Ernesto que trabalha com a 

sua tia num salão de beleza familiar. 

Trata dos cabelos de homens e mul-

heres, diz que a última avaria prolon-

gada verificou-se na quinta-feira feira 

da semana passada que foi das 6 às 

18 horas, mas, diariamente o mes-

mo cenário verifica-se em pequenas 

proporções duas a três vezes por dia.  

Segundo Francisco Ernesto esta 

situação tem afugentado clientes, 

principalmente mulheres que pas-

sam a optar pelos salões de beleza lo-

calizados na cidade, onde o índice de 

restrições de energia é relativamente 

menor.

Julieta Buque reside no bairro de 

Magoanine e aponta que o mesmo 

não foge a regra do que sucede nos 

outros bairros, quando se fala do for-

necimento da corrente eléctrica.

Para Buque a situação é extrema-

mente preocupante, na medida em 

que muita gente molda às suas vi-

das em função da corrente eléctrica 

e as constantes privações trazem in-

úmeros prejuízos a muita gente. 

Refere ainda, que no passado mês de 

Janeiro ficou quatro dias sem corrente 

eléctrica e foram vários os constrang-

imentos registados como: perda de 

electrodomésticos e produtos.

Buque diz não perceber a que se 

deve esta precariedade dos serviços, 

porque anualmente há varias infor-

mações que dão conta de construção 

de novas centrais térmicas para refor-

çar a rede, mas parece que os resulta-

dos mostram-se cada vez mais longe. 

Jeitoso Nhachingule residente na 

zona de grande Maputo, constitui 

outra face agastada com os serviços 

de fornecimento de energia.

Alfaiate de profissão, tem duas 

maquinas para desenvolver  sua activ-

idade; uma manual e outra eléctrica, 

mas diz que é obrigado a continuar 

a usar a manual em virtude de con-

stantes restrições no fornecimento da 

corrente eléctrica.

Para além desta situação, Nhachin-

gule conta ainda como consequência 

das restrições, o seu congelador avari-

ou ano passado e com o intenso calor 

que se faz sentir não dispõe de meios 

para conservar os seus produtos. 

“Não apresentei nenhuma reclamação 

a EDM porque tenho vizinhos que já 

o fizeram há dois anos e os resultados 

não foram satisfatórios. Preferi de-

sistir, estou fazendo poupanças para 

comprar um novo ainda este ano ”, 

disse.

Nova linha encravada    
A Electricidade de Moçambique 

diz que, de forma a inverter a actual 

situação, caracterizada por constantes 

restrições no fornecimento de ener-

gia eléctrica, aos bairros da cidade e 

província de Maputo, está a construir 

desde ano passado, uma segunda 

linha para reforçar a qualidade de 

energia.

A obra parte da subestação de Infu-

lene e deverá estender-se até ao dis-

trito de Manhiça. 

De acordo com a empresa pública, os 

bairros em expansão como Zimpeto, 

Magoanine, Guava, Khongoloti, 

Marracuene e Abel Jafar,  por sinal os 

que mais se ressentem desta situação 

deverão conhecer dias melhores  com 

o reforço da capacidade da linha. 

De momento a empresa já implan-

tou as torres metálicas com uma 

base de betão numa extensão de 20 

quilómetros, faltando o lançamento 

dos condutores.   

Contudo, quando falta um mês para 

entrega das obras, a EDM diz que 

teve um revés no trabalho, em virtude 

do embargo ordenado pelo Tribu-

nal Judicial da Província de Maputo 

(TJPM).

Esta decisão surge em função de não 

entendimento entre a EDM e duas 

famílias residentes no bairro Zona 

Verde, local onde passa o traçado da 

linha. 

Para a viabilizar a construção da 

segunda linha, cujas obras estão a 

cargo da empresa Electrotec, tida 

como ligada ao antigo presidente 

da República, Armando Guebuza, 

a EDM diz que mesmo sabendo de 

antemão que aquela população con-ão con-con-

struiu dentro da sua área de servidão, 

optou por entrar em negociações 

com as mesmas por forma a encon-

trar uma solução pacífica, que passava 

pelas indemnizações.

 Assim, aponta que alocou cerca de 

7,4 milhões de meticais para indem-

nizações, que em alguns casos impli-

cavam  destruição de total ou parcial 

das casas e ainda indemnização pelas 

plantas destruídas entre outros. Já no 

terreno, houve necessidade de fazer 

algumas alterações no traçado da 

linha e a EDM acrescentou mais 1,4 

milhões de meticais para suprir lacu-

nas detectadas. 

No entanto, das 30 famílias directa-

mente afectadas, duas é que estão em 

pé de guerra com esta instituição e 

não deixam o empreiteiro prosseguir 

com os trabalhos. 

Uma alega que o valor é irrisório ape-

sar de não ser necessário reassentá-los 

e a sua casa não sofreu danos, e outra 

diz que depois de ver o perigo que 

corre em caso de queda de um dos 

cabos prefere abandonar a residência. 

A EDM nega aumentar valores ale-

gando que já atribuiu às famílias um 

valor suficiente para tal, visto que, 

houve acréscimos em função das al-

terações contatadas.

Um grupo de jornalista que seguia o 

caso, abordou via telefone o segundo 

visado que apenas se identificou pelo 

nome de Ilídio. Este confirma que re-

cebeu um cheque de 300 mil metic-

ais, como valor de indeminização pela 

implantação da torre na sua casa e 

agora falta uma o nova renegociação 

por forma abandonar a casa face ao 

perigo que corre.  

O  jurista da EDM, João Paulo Do-

mingos, conta que devido a este im-

bróglio a empresa foi obrigada usar 

mecanismos legais e encaminhar o 

caso ao Tribunal Judicial da Província 

de Maputo.

Segundo Domingos aquelas famílias 

indemnizadas construíram ilegal-

mente dentro da área reservada de 

EDM, porque a lei  estabelece que 

deve haver uma reserva de espaço  

que compreende 50 metros à direita e 

outros à esquerda onde está implan-

tada uma linha de alta tensão. “Na 

presente situação a EDM está con-

struir uma segunda linha que dista 

cerca de 15 metros com a primeira 

erguida em 1983”, explicou.

O 
debate em torno da questão da má qualidade 

dos serviços prestados pela EDM não é nova, 

ano passado, o Centro de Integridade Públi-

ca (CIP) publicou uma investigação na qual 

apresenta as principais questões que minam a melhoria 

destes serviços.

De acordo com o CIP, com a reversão da barragem de 

Cahora Bassa ao Estado moçambicano em 2007, es-

perava-se muitas melhorias na provisão dos serviços de 

fornecimento de energia eléctrica no país, começando 

pela qualidade de energia, alargamento da rede e ainda 

no preço praticado, por tratar-se de um produto genu-

inamente nacional. 

Mas, a realidade mostra que tratou-se de uma autêntica 

miragem e nada melhorou e o país continua a importar 

electricidade para o consumo interno a preços elevados. 

O estudo indica que no ano 2000, Moçambique gastou 

13,2 milhões de meticais na importação de energia e em 

2013 a cifra quedou-se nos 262 milhões de meticais. 

Em paradoxo, o país é o segundo maior produtor de en-

ergia eléctrica ao nível da África Austral, uma quanti-

dade que pode ser suficiente para alimentar as necessi-

dades do consumo actual e gerar excedente para exportar. 

Mas, verifica-se que apenas 20% da população nacional 

tem acesso a este recurso, tornando o país no quarto ao 

nível da região com menor taxa de acesso a electricidade, 

sendo que a taxa regional ronda os 37%  até em países 

não produtores de energia.  

Como uma das principais causas para o agravamento 

desta situação, segundo o  CIP é que a HCB está presa 

a acordos comerciais com algumas empresas da região 

que  a obrigam a vender mais da metade da sua produção.

Trata-se de acordo com a ESKOM, uma empresa sul 

africana que a HCB deverá garantir fornecimento de 

energia em quantidades fixas por mais 15 anos. 

De um total de produção cifrado em 2000 MW a HCB 

deve obrigatoriamente vender 1100 MW a sul africana. 

“Estes acordos terão sido usados como garantia de com-

pra da energia produzida pela barragem e, desta forma, 

assegurar fundos para o pagamento da reversão”, revela 

o estudo.

Outro acordo, obriga ainda a empresa nacional a vender 

400 MW à zimbabweana ZESA. 

Para Moçambique resta uma quota reduzida estimada 

em 350 MW, que não satisfaz as necessidades nacionais 

de consumo energético.

A EDM dispõe de três tipos de fontes de energia eléc-

trica: a que adquiri junto da HCB, que representa cerca 

de 90% do total da energia eléctrica distribuída pela em-

presa; a produção interna/própria, que representa aproxi-

madamente, 7% e o restante é importação.

Mas o estudo refere que apesar da quantidade de energia 

importada representar 2% à 3 % ela é muito desvantajosa 

devido aos elevados custos. “A energia eléctrica impor-

tada da ESKOM custa 8 vezes mais do que a energia 

adquirida na HCB”, refere. 

O documento aponta que o antigo PCA, Augusto de 

Sousa endereçou uma missiva ao ministro de energia 

pedindo que a HCB se aumenta a quota de energia 

fornecida a EDM como forma de responder a tamanha 

demanda. 

Futuro sombrio     
O estudo do CIP diz que apesar do Estado estar a assi-

nar acordos para a partilha de produção e compra de en-

ergia eléctrica produzida no país por empresas

privadas, ou seja centrais termoeléctricas, mas, nada disto 

vai reverter a actual situação de défice no fornecimento 

de energia, porque nem toda energia produzida nestes 

pontos será fornecida a operadora nacional, o que é asso-

ciado ao elevado custo e ainda a preferência dos privados 

em ter clientes atractivos.  

A incerteza no arranque de alguns do género, também 

mina as pretensões da EDM de fazer frente a procura.  

Há projectos de produção de energia em manga mas 

que continuam sendo projectos e não vislumbram sinais 

de realizações como é o caso da barragem de Mphanda 

Nkuwa que deveria produzir cerca de 1500 MW com 

entrada em funcionamento prevista para 2017. 

Previa-se que até 2015 entrassem em funcionamento as 

centrais termoeléctricas de Moatize e Benga  com ca-

pacidade de produção de 300 MW com recurso a carvão 

mineral. Havia ainda a previsão de entrada em funciona-

mento em 2017 de duas hidroeléctricas localizadas na 

província de Tete, a de  Lupata (200 MW) e Boroma 

(600 MW).

O investimento na modernização e expansão da rede na-

cional de electricidade, deve afigura-se também, como 

um outro desafio, visto que, a maior parte das infraestru-

turas foram herdadas do período colonial, pelo que, es-

tão obsoletas e mesmo assim, vão sendo sobrecarregadas 

causando cortes programados para permitir que as 

empresas que actuam nesses pontos possam viabilizar a 

sua produção. 

 De uma forma generalizada, verifica-se que há falta de 

coordenação entre esta instituição, governo e municípios 

sobre os novos projectos, tanto de crescimento urbano 

como investimentos que vão necessitar de energia eléc-

trica, o que coloca a empresa a seguir a carroça.   

EDM longe de satisfazer  a demanda do consumo

De acordo com Domingos, o tribunal 

embargou as obras no percurso que 

vai de Infulne à  Zimpeto e marcou 

para o próximo dia 18 de Março uma 

inspecção no terreno para fazer a re-ção no terreno para fazer a re- no terreno para fazer a re-

spectiva avaliação. 

O Jurista avança que esta situação 

para além de comprometer a entrega 

das obras, deixa mais agonia aos con-

sumidores que todos dias reclamam a 

fraca qualidade de energia. Precisou 

ainda que devido a esta situação o 

empreiteiro exigiu um reajuste de 4,3 

milhões de meticais devido a estes 

imprevistos que surgiram. 

Abdul Hamide Lénio Paulino Francisco Ernesto

Julieta Buque Jeitoso Nhachingule João Domingos

EDM em braço de ferro com duas famílias para viabilizar a construção da segunda linha de corrente eléctrica
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UE 
medidas de austeridade

Mais um ano lectivo que 

agora se inicia. Muitas 

crianças não o vão iniciar 

nas melhores condições, 

quase por todas as Províncias existem 

salas de aula, e mesmo escolas, que fo-

ram destruídas pelas águas. 

A possibilidade que temos de fre-

quentar a escola, socializar com velhos 

amigos e receber os novos colegas, ne-

cessita de ser bem aproveitada. É uma 

oportunidade única. Os Professores, 

Pais e Encarregados de Educação, não 

podem pensar que basta que a crian-

ça frequente a Escola e que esta por 

si só fará todo o trabalho. Aprender 

e Ensinar é um trabalho e uma res-

ponsabilidade de todos – desta grande 

comunidade que se chama Escola. Os 

professores ensinam a Ler, Escrever e 

Contar, os pais educam os seus filhos 

a viver em paz, respeitar os outros, a 

andar asseados e limpos, a chegar a 

horas e se possível levar consigo todo 

o material escolar. A tudo isto chama-

mos Educação.

Não podemos ter a ideia que a Escola 

é um local para passar o tempo, onde 

se vai porque não temos mais nada 

para fazer! A Escola é o lugar onde se 

deve brincar e sonhar mas é também 

onde se Aprende. A Escola é hoje e 

será sempre um compromisso entre 

o Presente e o Futuro. Esta mesma 

Escola também ensina o “saber fazer” 

e pode, por exemplo, ensinar a cuidar 

da machamba. A agricultura tem o 

seu “saber próprio”, tem a sua ciência 

e é preciso aprender a tirar a riqueza 

da terra - o ouro verde! A produção 

escolar pode ser a ligação à Terra de 

que todos precisamos, não só para so-

breviver mas para viver. Viver bem, se 

soubermos como explorar a terra, com 

respeito, com sabedoria e com o amor 

que ela nos merece.

Uma palavra de encorajamento para 

Pode-se educar sem sonhar?
Por Jorge Ferrão* 

as nossas meninas que com a ajuda de 

toda a Sociedade devem ter a opor-

tunidade de crescer na Escola. Deve 

ser a Escola a criar o primeiro espaço 

de igualdade de oportunidades, sem 

discriminação, onde a rapariga possa 

aprender as questões de saúde, de se-

xualidade e de reprodução, para que 

tomem o rumo da sua vida e assumam 

a sua liberdade por completo. Infeliz-

mente é nas meninas que se encon-

tra os maiores índices de abandono 

escolar. Sendo que este é um assunto 

que diz respeito a toda a sociedade - 

é um desperdício de inteligência que 

nenhum País pode tolerar. Quando 

um aluno abandona a Escola está a 

virar costas ao Desenvolvimento do 

seu País e à Liberdade! A Escola não 

pode permitir que tal aconteça, tem de 

se renovar para ser mais interessante, 

explorando por exemplo o curriculum 

local, e os Pais têm de perceber que 

não há futuro sem Escola.

Não podemos descansar enquanto 

não tivermos escolas para todos os 

alunos deste País. Não podemos re-

pousar se não tivermos salas de aula 

com carteiras, casas de banho e espaço 

para jogar. 

Não haverá progresso enquanto não 

soubermos Ler e Escrever. Este é o 

primeiro sentido a dar ao Desenvol-

vimento Humano que temos de de-

senvolver. O nosso sistema de ensino 

tem muitos méritos. Temos mais de 6 

milhões de crianças na escola – qua-

se 80% de todas as crianças do país. 

Porém, não conseguimos atingir um 

nível de qualidade que nos satisfaça 

se elas não aprenderem a Ler, Escre-

ver e Contar nos primeiros seis anos. 

Alterar esta situação é uma tarefa de 

todos nós! Não, não basta dizer que a 

criança não sabe Ler! Precisamos de 

por a mão na consciência e perguntar 

a nós próprios o que fizemos para aju-

dar essa criança. O que podemos fazer 

e o que está ao nosso alcance para a 

ajudar? 

Os Professores têm na Educação a 

maior das responsabilidades. Todos 

sabemos que existem problemas de 

progressões nas carreiras, atrasos de 

vistos do Tribunal Administrativo e 

salários em atraso. Mas isto não pode 

ser justificação para que não estejam 

nas escolas. Queremos ajudar a resol-

ver os seus problemas mas não sere-

mos coniventes com o absentismo. 

Em 2015, vamos integrar mais de 

8.000 professores novos nas escolas. 

Gostaria de ver, este ano, todos os 

professores com o seu fardamento e 

com a sua assiduidade registada pelo 

Director da Escola. Estes últimos têm 

a responsabilidade de administrar, 

controlar e fazer cumprir as decisões 

emanadas do Ministério com o apoio 

das Direcções Provinciais.

Queremos este ano iniciar a descen-

tralização dos orçamentos e colocar 

uma parte destes nas Escolas. Isto 

permitirá que as Escolas tenham a 

autonomia necessária para resolver os 

problemas básicos de operacionalida-

de. Mas vamos ser muito rigorosos! 

Faremos o controlo rigoroso e efecti-

vo para que os recursos sejam usados 

de forma responsável. 

Sonho muitas vezes com uma Escola 

diferente. Uma Escola virada para a 

descoberta e para o desenvolvimento 

de jovens alegres, amáveis e com inte-

resse pelo mundo que os rodeia. Uma 

escola onde cresçam e aprendam a ser 

livres e responsáveis.

Muitos de vocês vão dizer… isso é 

uma utopia! 

A isso eu respondo com esta pergun-

ta: pode-se Educar sem sonhar? 

*Ministro da Educação e Desenvolvi-
mento Humano. Excertos da interven-
ção na abertura do novo ano escolar. 
Edição do SAVANA

Bloqueio de sinal (interno)

Numa sociedade normal, o Chefe de Estado ocupa-se em 100 

porcento e a tempo inteiro sobre as matérias do Estado. Des-

de o estado geral da economia, a prontidão  combativa contra 

forças externas, a segurança interna, as relações externas, e 

muito mais. 

São muitas vezes, matérias de imensa complexidade, que requerem 

que o soberano se faça rodear de dezenas de conselheiros, assistentes, 

e gente de toda a estirpe para o apoiar. 

Por isso, ao Chefe de Estado raramente resta tempo para outras acti-

vidades, sobretudo as de índole político-partidário. É por isso que em 

alguns países, para que alguém se candidate ao cargo de Presidente da 

República, se exige que ele se desvincule das funções de direcção no 

partido político em que milita. A ideia é também não permitir que se 

confundam as funções de Chefe de Estado com as de um líder políti-

co que toma decisões tendo em vista satisfazer a sua  base partidária. 

Pelo que, a separação das funções de líder do partido no poder das 

do Chefe de Estado não é completamente uma má ideia. Partidos 

políticos podem propor candidatos, mas, quem elege o Presidente da 

República é o povo.

É uma reflexão que muitos têm estado a fazer neste momento em que 

Moçambique atravessa um período de transição não só de um antigo 

Presidente para um novo, mas também, de uma geração para a outra. 

Nesta reflexão, posiciona-se uma corrente de opinião que entende que 

talvez tenha chegado o momento de se romper com a velha tradição 

do Presidente da República ser também o líder máximo do partido no 

poder. Seria, em parte, uma forma de contribuir para o actual debate 

sobre a necessidade de separar, na prática, o partido do Estado.

Mas se os acontecimentos das últimas semanas são alguma coisa para 

se medir tal possibilidade, está se a tornar clara a impraticabilidade 

da manutenção de dois centros de poder, com um Presidente da Re-

pública a subordinar-se ao Presidente do partido pelo qual concorreu 

para as eleições. 

O episódio do Presidente Filipe Nyusi instar o Presidente da Re-

namo, Afonso Dhlakama, a submeter ao Parlamento uma proposta 

de legislação tendo em vista dotar as províncias de autonomia, para 

logo de seguida membros da Comissão Política da Frelimo serem 

despachados de emergência às províncias para lançarem uma cam-

panha contra a eventual proposta legislativa, é a expressão inequívoca 

de duas carruagens que se movimentam em sentidos diametralmente 

opostos.

Há certos sectores da opinião pública que não vêm nenhum problema 

nos pronunciamentos dos membros da Comissão Política da Frelimo 

nestas deslocações, e que consideram que tal como é do seu direito o 

líder da Renamo viajar pelo país e realizar encontros populares para 

transmitir as suas ideias, não deve haver problemas em que os dirigen-

tes da Frelimo também o façam.

Só que há uma grande diferença. A Frelimo é o partido que suporta o 

governo. A Comissão Política é o mais alto órgão executivo do parti-

do Frelimo, e dela faz parte o Presidente da República, como membro 

ex-officio. Não haverá, como não dar legitimidade à Renamo se esta 

chegar à interpretação que Nyusi está a agir de forma desonesta. Não 

será fácil não fazer transmitir, com sucesso, a ideia que ele engendrou 

uma estratégia com a Comissão Política do seu partido, para depois 

se reunir com Dhlakama e tentar o enganar.

Para o Presidente Nyusi, não pode haver outra prioridade superior à 

necessidade de garantir que o país se mantenha politicamente estável. 

E será pura ingenuidade acreditar que este infeliz precedente poderá 

ser corrigido no futuro. Antes pelo contrário, a situação só poderá vir 

a deteriorar-se. Há sinais claros de uma máquina já sem óleo, em que 

as roldanas se rouçam directamente umas às outras. 

Certamente que ao nível dos seus órgãos, a Frelimo saberá encontrar 

o espaço necessário para se debruçar sobre esta matéria, e a partir daí 

procurar encontrar soluções criativas que no fim, resultem em benefí-

cios para toda a sociedade.

Duas carruagens, 
dois destinos

Você está quebrando!
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Há como que um consenso 

em torno de uma africa-

nidade essencial, biologi-

zada e a-histórica, agindo 

homeostaticamente. Nas palavras 

do antropólogo Georges Balan-

dier, como se fixada num “eterno 

presente etnográfico”. 

Um notável e recorrente exemplo 

é o de muitos dizerem, com pro-

funda e irremediável convicção, 

que a norte do Zambeze as po-

pulações são matrilineares e a Sul, 

patrilineares, como se só esse pu-

desse ser o fatal e congelado desti-

no dos Moçambicanos. 

Na realidade, abunda, tenaz, infi-

nita, a afrociência infusa do tipo “é 

assim que as coisas são em África”. 

Como na ideia finalista das “dis-

posições estabelecidas pela nature-

za”, diria Friedrich Engels, muitos 

defendem que os Africanos foram 

feitos para serem tradicionais, tal 

como “os gatos foram criados para 

comer os ratos, os ratos para serem 

comidos pelos gatos, e o conjunto 

da natureza para testemunhar a 

sabedoria do criador”.

Afrociência infusa

Na noite da vitória do Syri-

za escreveu Paolo Flores 

d’Arcais, filósofo e radical 

italiano: “Hoje na Grécia, 

amanhã na Espanha, depois de ama-

nhã na Itália.” Alexis Tsipras, líder do 

Syriza, prometeu refundar a Europa. 

“O 25 de Janeiro é o começo, a vitória 

do Syriza será seguida pela do Pode-

mos em Espanha e, no próximo ano, 

pela do Sinn Féin na Irlanda.”

Pablo Iglesias, líder do Podemos, pro-

clamou: “2015 será o ano da mudan-

ça na Espanha e na Europa. Vamos 

começar pela Grécia.” Anuncia-se o 

fim da “era da austeridade” e um novo 

efeito dominó, inverso daquele que a 

Grécia abriu na zona euro em 2010. 

Os mais ousados sonham com uma 

nova “Primavera dos Povos”, como a 

de 1848.

Três factos perturbam a festa. Primei-

ro, o Syriza escolheu para aliado um 

partido da direita radical — Gregos 

Independentes (Anel). Foi um balde 

de água fria para Roma e Paris. É uma 

“aliança contra naturam”, protestou 

Daniel Cohn-Bendit. Não é um pon-

to acessório e a ele voltaremos.

A 19 de Abril, há eleições legislativas 

na Finlândia. Os Verdadeiros Finlan-

Hoje a Grécia, amanhã a Espanha e depois a Itália?
Por Jorge Almeida Fernandes* 

deses, partido populista eurocéptico, 

contam com Atenas para mobilizar 

o eleitorado contra Bruxelas e contra 

o Sul. Seria a primeira de uma série 

de vitórias eleitorais “anti-Grécia”. O 

perdão parcial da dívida grega provo-

caria uma ressaca no Norte da Europa 

que fortaleceria a extrema-direita e os 

partidos nacionalistas, anotou o ana-

lista britânico Gideon Rachman.

Por fim, o Sul não é homogéneo. 

Em Portugal, mantém-se a lógica 

bipartidária. Na França, quem capi-

taliza eleitoralmente a luta antieuro 

e antiausteridade é a Frente Nacional, 

de Marine Le Pen — que as sonda-

gens colocaram esta semana na casa 

dos 30%. Marine apoia o Syriza. Ou 

melhor: utiliza o Syriza para reabrir 

o “julgamento” da União Europeia. 

Também na Itália não é a esquerda ra-

dical que capitaliza a vitória do Syri-

za: são os adeptos de Beppe Grillo e a 

Liga Norte, convertida hoje a Le Pen. 

Tsipras e Iglesias esqueceram-se de 

juntar Marine à sua lista de desejos.
Os novos radicais
O Syriza e o Podemos são um fenó-

meno político novo, uma esquerda 

radical que não deve ser confundida 

com as antigas extremas-esquerdas de 

que provêm. É Iglesias quem melhor 

o teoriza. O velho esquerdismo visava 

manter a pureza doutrinal e os seus 

mitos ideológicos, permanecendo 

uma força marginal. Iglesias expli-

ca que ao Podemos não interessa ter 

10% ou 15% dos votos — aspiração 

do Bloco de Esquerda ou das extre-

mas-esquerdas europeias. Quer sedu-

zir o eleitorado do centro e mesmo 

da direita. Quer o poder. Não fala em 

luta de classes — relíquia do século 

XX —, mas no confronto entre os de 

“cima” e os de “baixo”, entre a “gente” 

e a “casta”.

A sua aprendizagem na Venezuela ou 

na Bolívia não visa assimilar a Europa 

do Sul à situação da América Latina. 

O seu objectivo é encontrar novos 

mecanismos da acção política. A anti-

ga esquerda radical sonhava “mudar o 

mundo sem tomar o poder”. Podemos 

quer o poder. Por isso estudaram as 

experiências de “conquista da hege-

monia” pelos populismos bolivaria-

nos. “Ganhar eleições não é ganhar o 

poder”, escreve Iglesias. Por enquanto, 

a meta são as eleições. O resto, e o de-

pois, é deliberadamente vago.

O seu “primeiro mandamento” é dei-

xar de falar para a esquerda e falar 

para a “gente”. O segundo é estar em 

sintonia com o “estado de espírito” 

(não com as ideologias) dos espa-

nhóis. O Podemos quer dizer “aquilo 

que as pessoas pensam”. Os grandes 

partidos só agora começam a perceber 

um fenómeno que menosprezaram 

O Podemos reconhece que o terreno 

lhe foi aberto não só pela crise eco-

nómica — que popularizou a hosti-

lidade a Bruxelas e Berlim —, mas 

sobretudo pela degradação do sistema 

bipartidário, que se propõe destruir. 

Tal como o Syriza, rompeu com a 

anterior estratégia de aliança com a 

esquerda social-democrata — o ob-

jectivo é “pasokizar” o PSOE.

O Syriza começou por ser uma co-

ligação de várias forças da extrema-

-esquerda clássica que, agora, se vê 

forçada a funcionar como partido. 

Tem um estilo mais clássico que o 

Podemos. Mas começou recentemen-

te a usar uma retórica mais próxima 

de Iglesias, falando para “toda a socie-

dade”, para “a nação”, ultrapassando a 

dicotomia esquerda-direita.

O seu sucesso não decorre apenas do 

“desespero social”, mas do descrédi-

to do sistema bipartidário e da ruína 

das “dinastias gregas”. Depois, soube 

condensar o descontentamento social 

num sentimento de “humilhação na-

cional”. Faz uma leitura da crise com 

raízes na História. “A esquerda radical 

interpretou a crise dos últimos anos 

como uma luta de libertação nacio-

nal contra o jugo estrangeiro”, anota 

o economista Manos Matsaganis. 

“Prometeu um regresso fácil e indolor 

aos bons velhos tempos de antes do 

resgate. (...) O partido é alérgico às 

reformas, combatendo asperamente 

as mais inócuas.” A mola unificadora 

é o nacionalismo. Não é surpresa que 

se tenha aliado ao Anel, “uma direita 

reaccionária e xenófoba” com laivos de 

anti-semitismo. “A Europa é governa-

da por alemães neonazis” — é a tese 

de Panos Kammenos, líder do Anel. 

Tudo os separa ideologicamente me-

nos a questão principal: a austeridade 

e a Europa.

Não será a primeira vez, nem a últi-

ma, que os extremos se aliam. Não é 

de excluir, na actual conjuntura, ines-

peradas recomposições políticas que 

não passam pela clivagem esquerda-

-direita. Lembremos o referendo 

francês sobre a Constituição europeia, 

em 2005. Esquerdistas partidários de 

“outra Europa”, soberanistas e euro-

cépticos, de esquerda e de direita, e a 

extrema-direita de Le Pen uniram-se 

para derrotar o tratado.
“Credores e devedores”
O Governo grego está numa posição 

de fraqueza negocial no plano eco-

nómico: a chantagem sobre o fim do 

euro deixou de funcionar. Mas tem 

uma posição política forte. Joga numa 

vaga de simpatia, na contestação da 

austeridade noutros países do Sul e 

no aumento da pressão sobre Berlim. 

Estabeleceu uma base negocial ma-

ximalista para dramatizar a negocia-

ção, tentando forçar uma mediação 

por parte de países como a Itália ou 

a França.

Diagnostica o alemão Joschka Fis-

cher: “Dado o impacto do resultado 

das eleições gregas na Espanha, na 

Itália e na França, onde os sentimen-

tos antiausteridade são igualmen-

te altos, subirá significativamente a 

pressão sobre o Eurogrupo — tanto 

à direita como à esquerda. (...) A elei-

ção grega já produziu uma inequívoca 

derrota de Merkel e da estratégia ba-

seada na austeridade para defender o 

euro.”

“O elo fraco da teoria europeia é po-

lítico”, escreveu há semanas Gideon 

Rachman. “É, especificamente, o ris-

co de os eleitores se poderem revoltar 

contra a austeridade e darem os seus 

votos a partidos ‘anti-sistema’ que 

rejeitam o consenso europeu para 

manter a moeda única.” É nisto que 

Atenas aposta, ignorando o efeito 

boomerang que vai criar.

Que significa politicamente? Cresce-

rão as reacções “soberanistas antieu-

ropeias” a norte e a sul? Que margem 

de manobra terá Merkel na Alema-

nha para retomar a iniciativa? Como 

vão Paris e Berlim responder à divi-

são norte-sul que se alarga e mudará 

a UE? A Europa está a radicalizar-se 

entre dois blocos: credores e devedo-

res.

*Jornalista, PÚBLICO

Acrobacias retóricas, ameaças 

e votos de boas intenções 

marcam as manobras de 

abertura de Alexis Tsipras 

nas negociações com credores pouco 

dados ao trato com desengravatados 

da extrema-esquerda. 

Atirando o barro à parede, o minis-

tro das Finanças, Yanis Varoufakis, 

insinuou a possibilidade de o BCE 

converter 27 mil milhões de euros de 

títulos de dívida em “obrigações per-

pétuas”, sem maturidade pré-estabe-

lecida.

Prometendo excedentes orçamentais 

primários (excluindo serviço de dí-

vida) entre 1% e 1,5% do PIB, Va-

roufakis aventou, ainda, proteger os 

interesses dos investidores privados 

(detentores de 17% do total da dí-

vida) por via de outras operações de 

troca que levariam demais credores e 

parceiros do euro a indexarem prazos 

de pagamentos e juros ao crescimento 

nominal da economia grega. 

 
A calculada moderação 
Salvaguardando o vice-primeiro-

-ministro Yannis Dragasakis para as 

negociações com a troika, Tsipras e 

Varoufakis tentaram promover uma 

imagem de moderação deixando cair 

exigências maximalistas de novo per-

dão de dívida.

O executivo do Syriza, sem contes-

tação aparente dos parceiros Gregos 

Independentes, compromete-se a 

honrar os compromissos com o FMI 

(19,4 mil milhões de euros a pagar em 

2019 e 6,4 mil milhões de euros entre 

2020 e 2024) e o BCE (aproximada-

mente 50 mil milhões de euros con-

juntamente com os bancos centrais da 

eurozona).

Dos 315,5 mil milhões de euros de 

dívida, o governo de Tsipras procura 

O grego e a bondade alheia
Por João Carlos Barradas* 

aparentemente isolar 141,8 mil mi-

lhões de euros detidos pelo Fundo 

Europeu de Estabilização Financeira 

(FEEF) e 52,9 mil milhões de euros 

em dívidas bilaterais a países da euro-

zona para negociação.

Um período de carência até 2023, ju-

ros (0,2% ano) e prazos de pagamento 

(32 anos em média) excepcionalmen-

te favoráveis a Atenas por parte do 

FEEF tornam, contudo, extrema-

mente difícil admitir, após dois resga-

tes, novas cedências à Grécia.   

O financiamento de emergência do 

Banco Central de Atenas a bancos 

com escassez de liquidez e carentes 

de garantias, mediante aprovação do 

BCE, tem, entretanto, reduzido o im-

pacto dos levantamentos de depósitos 

(cerca de 11 mil milhões de euros em 

Janeiro a somarem-se a 4 mil milhões 

de euros em Dezembro), mas está 

dependente de um acordo no final 

deste mês sobre novos prazos para 

conclusão do segundo plano de ajuda 

à Grécia.

     
Falta de programa  
Depois de suspender privatizações, 

anunciar aumento de despesa (in-

cluindo justificados programas de 

subsídios a pessoas em situação de 

pobreza) prometer combate à evasão 

fiscal (mantendo silêncio sobre o es-

tatuto de isenção da Igreja Ortodoxa, 

o maior proprietário imobiliário do 

país), Tsipras e os seus não adianta-

ram, contudo, iniciativas para a alega-

da promoção do crescimento econó-

mico por parte do Estado. 

A mão direita do governo, o nacio-

nalista xenófobo Panos Kammenos, 

visitou Imia - Kardak para os turcos 

que disputam com os gregos a sobera-

nia da desabitada ilhota do Mar Egeu 

- no seu primeiro acto como ministro 

da Defesa deixando claro que as for-

ças armadas não desarmam no con-

fronto com Ancara.

Panagiotis Lafazanis - ministro da 

reconstrução produtiva, ambiente e 

energia - luziu, por sua vez, as cre-

denciais de timoneiro da ala mais 

extremista da Coligação de Esquerda 

Radical ao declarar-se oposto a san-

ções da UE à Rússia.

Sinais de um programa de reformas 

que sustente a concretização ou re-

visão do segundo plano de ajuda não 

se vislumbram, deixando assim sem 

fundamento a ideia de que a Grécia 

possa continuar a gerar excedentes 

orçamentais primários.

 
Duche frio 
Os líderes do Syriza fazem por ig-
norar os condicionalismos políticos 
nos demais países da União Europeia 
opostos a um estatuto privilegiado 
para a Grécia, considerando apenas 
ventos favoráveis a movimentos como 
o Podemos em Espanha.
A 15 de Fevereiro terão o primei-
ro duche frio quando as eleições na 
cidade-estado de Hamburgo, gover-
nado pelo Partido Social-Democrata, 
confirmarem o aumento da votação 
dos eurocépticos da Alternativa para 
a Alemanha.
A votação alemã será tida por muitos 
governos como o primeiro sinal dos 
riscos que cedências sem garantias 
possam apresentar.
Ainda antes das eleições finlandesas 
de 19 de Abril cada vez mais gente 
andará perdida no labirinto grego 
onde sem consensos políticos não 
haverá qualquer saída para programas 
viáveis de reformas.    
Pouco falta para os radicais gregos 
perceberam que, afinal, sempre de-
penderam da bondade de estranhos.          
   
*Jornalista e colunista do jornaldenego-
cios.pt
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Uma mochila carrega-

da de inquietações 

e de “precipitações 

esclarecedoras” tem 

antecipado a submissão do 

anteprojecto sobre as regiões 

ou províncias autónomas de 

Moçambique. Reunião aqui 

e acolá para esclarecer o que 

não se quer, aliás, para alertar 

que há uma nova intenção de 

divisão; que é melhor con-

tinuarmos divididos como 

sempre estivemos e não como 

alguns querem agora. 

Está a ser muito difícil, por 

parte de alguns membros do 

partido no poder, esperar pela 

submissão da proposta (do 

Como debater o desconhecido?
maior partido da oposição) à As-

sembleia da República (AR) para 

depois reagir. Elegeram o ataque 

por antecipação como a melhor 

defesa…Alguns. O problema é 

que, uma vez que a proposta ainda 

não é pública, de que é que se es-

tão a defender? Faria sentido, sim, 

politizar e lançar as chamas do 

populismo depois de tomarem co-

nhecimento do conteúdo do ante-

projecto no sentido de melhorá-lo 

onde for necessário (caso exista 

esta possibilidade). Esta atitude, 

esta dificuldade, reforça o “desa-

fio para os deputados” a que me 

referi na peça anterior. Colocava 

o desafio a partir do momento da 

aprovação ou não do anteprojec-

to, olhando para o suposto acordo 

político entre Nyusi e Dhlakama 

que estaria na origem do antepro-

jecto. Não estava a colocar a hipó-

tese de o desafio começar muito 

antes da submissão do referido 

anteprojecto. 

Esta antecipação do desafio pode 

ter uma razão muito simples: tes-

tar até onde vão as sensibilidades 

em relação a este assunto do an-

teprojecto; assunto desconhecido 

e ainda fora do domínio público. 

Claro que esse desconhecimento 

é enervante para quem está ha-

bituado a mandar. Pretende-se 

objectivamente influenciar a lógi-

ca entre a postura do PR Nyusi, 

a disciplina partidária e como os 

deputados do partido no poder se 

equilibrarão para completar e dar 

sentido a este triângulo. Assumin-

do que o maior fluxo de influên-

cia, nesse triângulo, está entre a 

“disciplina partidária” e a aceita-

ção deste comando por parte dos 
deputados, então, o lado fraco es-
tará aparentemente no fluxo entre 
PR e os deputados do seu parti-
do e, menos fraco, entre ele e o 
seu partido cujo presidente “deve 
obediência”. Apesar disto não ser 

assim tão verdadeiro, não deixa, 

porém, de ser um indicador que já 

se sente o cheiro daquilo que está 

a ser preparado pelo cozinheiro. 

E, na mesa, Afonso não quererá 

outra comida senão aquela que foi 

antecipadamente combinada.

Esta semana chegaram 

a mim algumas de-

clarações de Teodato 

Hunguana, talvez as 

mais importantes de um 

membro do partido Frelimo 

desde há bastantes anos.

E eu começaria por salientar 

uma que se destaca pelo seu 

alto sentido de bom senso. Se-

gundo ele, “se não negociares 

para evitar uma guerra vais ter 

que negociar para acabar com 

uma”. Isto seria, só por si, um 

alerta vermelho a ter absoluta-

mente em conta, mesmo que 

não houvesse antecedentes. 

Mas ele acrescenta que “por-

que não conseguimos negociar 

para evitar as tensões politico-

-militares tivemos que nego-

ciar uma cessação das hostili-

dades porque, mais uma vez, 

não fomos capazes de resolver 

o problema na sua raíz.”

Ora isto, que qualquer pessoa 
medianamente inteligente 

percebe com facilidade, parece 

não ter ainda sido aceite por 

aquele que nos habituámos a 

ouvir chamar de clarividente 

e visionário. E o resultado é 

esta campanha histérica que 

lançou para desvalorizar uma 

proposta de lei da Renamo 

cujo conteúdo ainda ninguém 

conhece. Resultado que pode 

ter consequências semelhan-

tes, ou bem piores, ao mais de 

um ano de derramamento de 

Uma voz séria
sangue, ainda bem recente.

Teodato Hunguana afirma, 

por outro lado, que, de acor-

do com a Constituição nin-

guém está acima do Chefe 

de Estado e este não pode 

subordinar-se a nenhum par-

tido, digam o que disserem os 

estatutos desse partido. O que 

me parece correcto.

No entanto, já na Assembleia 

da República o mesmo me 

parece que não se passa e os 

deputados eleitos nas listas 

do partido Frelimo lhe devam 

obediência. Isto na minha 

pouco apurada visão jurídica. 

E isso pode paralizar as ini-

ciativas do Presidente, e do 

seu Governo, se não tiverem 

apoio parlamentar.

De qualquer forma começa-

mos a notar, no interior do 

partido Frelimo, um incó-

modo, um descontentamento 

com os caminhos traçados 

pela sua Comissão Política, 

dirigida pelo clarividente e vi-

sionário Armando Guebuza.

E, sobre este dirigente, não 

posso deixar de aconselhar 

a leitua do artigo de capa do 

Canal de Moçambique des-

ta semana, em que se fala do 

Bilene, do gaz natural e dos 

patos.

E recordemos que os patos 

também produzem gazes na-

turais. Normalmente muito 

mal cheirosos...

No seu discurso na reunião do Fórum Económico 

Mundial de 2015 em Davos, o primeiro-ministro 

chinês, Li Keqiang, reconheceu que a economia da 

China está a enfrentar fortes ventos contrários. O 

crescimento anual do PIB em 2014 foi de 7,4%, a taxa de 

crescimento mais baixa desde 1990. Mas, para estabilizar o 

crescimento económico, prometeu que a China vai “conti-

nuar a perseguir uma política orçamental pró-activa e uma 

política monetária prudente”.

A desaceleração actual da China foi induzida pelas polí-

ticas. Durante os últimos dois anos, o governo ajustou a 

política orçamental e monetária, na esperança de compen-

sar os efeitos adversos do enorme pacote de estímulos que 

se aplicou em resposta à crise financeira mundial de 2008. 

A intenção do discurso de Li em Davos foi a de assinalar 

que o governo chinês não vai permitir que a taxa de cres-

cimento deslize mais.

O pacote de estímulo da China foi de longe o maior a ní-

vel mundial e aquele que foi implementado de forma mais 

eficaz. Estabilizou o crescimento na China e moderou a 

contracção económica mundial. Mas deixou como sequela 

alguns problemas sérios para a economia chinesa.

Mas importante ainda, a economia do país tornou-se alta-

mente alavancada. Os preços das casas dispararam, os pro-

motores imobiliários pediram crédito de forma impruden-

te e os governos locais tornaram-se altamente endividados. 

Como resultado, a massa monetária em sentido amplo 

(M2) aumentou rapidamente e hoje é mais do dobro do 

PIB da China – um dos níveis mais elevados do mundo.

Esta inundação de dinheiro fez soar os sinais de alarme 

para Li e o presidente Xi Jinping quando assumiram as 

suas funções no início de 2013. O governo, desde então, 

travou o crescimento do dinheiro em circulação e começou 

a impor limites ao endividamento dos governos locais. A 

expansão monetária desacelerou. A lei do orçamento foi 

revista para permitir que os governos locais emitam obri-

gações e o seu endividamento junto dos bancos comerciais 

está a ser monitorizado de perto.   

Estas políticas fizeram subir os custos de capital e o aper-

to monetário, em particular, implicou um preço muito 

caro para os governos locais e os promotores imobiliários. 

Como um crescimento mais lento os obriga a pedir mais 

dinheiro emprestado para pagar as suas dívidas, as taxas de 

juro sobem e os empresários na economia real são prejudi-

cados, o que cria um maior travão ao crescimento.

Enquanto isso, os preços no produtor têm estado a cair, ao 

passo que os preços no consumidor se mantêm estáveis. 

Assim, como grande parte do resto do mundo, a China 

enfrenta o risco de deflação. De facto, a pressão deflacio-

nista mundial teria emergido muito antes se a China não 

tivesse lançado o seu plano de estímulos de dois anos em 

2008, que impulsionou a procura de investimento e, assim, 

atrasou a queda dos preços das matérias-primas mundiais. 

Agora que finalmente a queda chegou, a deflação domés-

tica tornou-se uma verdadeira ameaça, particularmente 

tendo em conta a expansão orçamental interna mais lenta.

É por isso que o governo da China faria bem em recordar 

a crise financeira asiática de 1997. Em resposta à famosa 

viagem de Deng Xiaoping ao sul, que ofereceu o impulso 

necessário para o processo de reformas, o investimento au-

mentou rapidamente na primeira metade da década de 90. 

Como resultado, a taxa de inflação anual da China subiu 

para o máximo histórico de 24% em 1994. As medidas 

subsequentes do governo para travar a inflação podem ter 

proporcionado uma aterragem suave; mas a crise financeira 

atingiu a China de forma severa, levando a seis anos de 

deflação.

A principal lição da crise financeira asiática – ou de qual-

quer crise financeira – é que a deflação é a maior ameaça 

para a recuperação. Como a crise de 1997 estava confinada 

ao este da Ásia, a China foi capaz de escapar à deflação 

depois de se ter juntado à Organização Mundial do Co-

mércio.

Mas actualmente as coisas são diferentes. Todo o mundo 

está preso nas garras das forças da deflação. Se a China 

entrar no vórtice, os seus parceiros comerciais desta vez 

não serão capazes de retirá-la. Portanto, a questão-chave 

para o governo da China é se o país pode ou não fazê-lo 

por conta própria.

A política orçamental pró-activa que Li prometeu em Da-

vos vai ajudar, mas a política monetária também precisa de 

mudar. O enigma que as autoridades da China enfrentam 

é que a expansão monetária não fará mais do que alimentar 

uma subida dos preços dos activos, em vez de resultar em 

maiores fluxos de crédito para a economia real.

Os obstáculos costumam ser os governos locais e os pro-

motores imobiliários zombie. Mas isso deverá mudar este 

ano. O endividamento dos governos locais será estritamen-

te monitorizado e o financiamento da nova dívida vai che-

gar sobretudo das obrigações governamentais. E, embora 

a maior parte dos observadores acreditem que as cidades 

chinesas de primeiro nível (Pequim, Xangai, Guangzhou e 

Shenzhen) vão ainda ter dificuldades em 2015 para digerir 

o elevado “stock” imobiliário que construíram nos últimos 

anos, algumas cidades de segundo e terceiro nível já bate-

ram no fundo e começaram a recuperar.

A China é o maior país comercial no mundo, o que exige 

que os líderes chineses assumam uma maior responsabili-

dade para a saúde geral da economia mundial. O pacote 

de estímulos pós-crise da China demonstrou a disponi-

bilidade das autoridades para o fazer. Da mesma forma, o 

esforço anti-deflação do governo vai ajudar não apenas a 

China, mas o resto do mundo também.

*Yao Yang é reitor da Escola Nacional de Desenvolvimento e 
director do Centro de Pesquisa Económica da China, da Uni-
versidade de Pequim

Pode a China evitar a deflação?
Por Yao Yang*

Cá entre nós: alguns começam 
a acreditar (ou a fazer crer) 
que depois das últimas eleições, 
não houve crise política. Os “ob-
servadores” não viram nada de 
substancial que comprometesse os 
resultados; assinaram por baixo 
e comemorou-se. Este antepro-
jecto, ainda desconhecido, sobre a 
criação de províncias autónomas 
é já um caminho seguro para um 
longo, senão definitivo, desanu-
viamento da tensão política e so-
cial. Por enquanto, nada mais nos 
resta a não ser esperar pela sub-
missão do anteprojecto para pos-
teriormente, colocarmos o dedo no 
seu conteúdo, mexendo-o e reme-
xendo-o. Quem não sabe esperar,  
terá que ter alguma paciência.
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A 
pista de aquecimento do 
Estádio Nacional do Zim-
peto (ENZ), construída 
em 2011, como alternativa 

à principal, está entregue à sua sor-

te, pois, continua há sensivelmente 

um ano, mergulhada no matagal, o 

que cria embaraço aos atletas que 

nela treinam. A vedação está em 

degradação precoce e, seguramen-

te, não deixa de constituir uma má 

propaganda para o atletismo. 

A infraestrutura localiza-se no ex-

terior do ENZ e serve de traves-

sia para às populações do Bairro 

de Cumbeza, pois, usam-na para 

chegar a terminal de transporte do 

Zimpeto, a qual localiza-se nas ex-

tremidades do portão sul. É caso 

para se dizer que a sua durabilidade 

está simplesmente ameaçada.

Tal como tinha o feito em Agosto 

do ano passado, o SAVANA voltou 

a visitar aquele espaço para ver, in 
loco, as condições  em que o mesmo 

se encontra.

Com efeito, apesar de estarem a de-

correr trabalhos de limpeza naque-

le recinto desportivo, por força da 

reclamação apresentada por Bento 

Tomás, treinador de atletismo da 

Universidade Pedagógica, ao Mi-

nistro da Juventude e Desportos, 

Alberto Nkutumula num encontro 

com o movimento associativo des-

portivo, o SAVANA deparou-se 

com outros problemas que limitam 

muitos atletas a treinar naquele es-

paço.

Dentre eles, destacam-se a falta de 

balneários para fazer necessidades 

(maiores e menores) e tomar ba-

nho após os treinos e de sombra 

ou bancada para se esconder do ca-

lor ou mesmo da chuva; a falta de 

uma torneira para beber água e de 

uma vedação segura que permita a 

protecção da infra-estrutura e dos 

atletas.

Durante o período em que estive-

mos no local, pudemos ver situações 

tristes, como  o choque  entre os 

atletas paralímpicos e as pessoas que 

atravessam o local.

Bento Tomás, diz que “trabalhar na 

pista de aquecimento do Zimpeto é 

muito terrível porque não há condi-

ções de trabalho”. 

Tomás diz que falta quase tudo, 

principalmente “sombra, balneários, 

armazém para guardarmos o mate-

rial e água”.

“Para entrarmos nas casas-de-ba-

nho temos que ir até ao Estádio e, 

as vezes, temos que usar a entrada 

principal porque as restantes não 

estão abertas. Portanto, é meio qui-

lómetro a ser percorrido só para nos 

Atletas e pista de aquecimento do Zimpeto 
entregues ao destino
Por Abílio Maolela

satisfazermos”, diz aquele treinador, 

profundamente agastado.

Sem possibilidades para se chegar 

aos balneários do Estádio, os atletas 

têm recorrido a mata para se satis-

fazerem.

“Quando não dá para chegarmos às 

casas de banho do Estádio, recor-

remos a esta mata para nos satisfa-

zermos, porém corremos um grande 

perigo, porque há muitas cobras e 

já matamos duas”, conta Zeferina 

Lúcio, atleta dos 800 e 1500 metros, 

da UP. 

A atleta acrescenta também que, 

devido a falta de balneários, sempre 

que terminam o treino, são obriga-

dos a tomar o transporte com suor, 

algo que incomoda vários passagei-

ros que consigo viajam.

Fernando Lucas, treinador do Nú-

cleo Atlético de Bagamoio, reco-

nhece que a pista “está bem localiza-

da” e que “é muito boa” para a prática 

desta modalidade, mas, reclama às 

condições nas quais trabalham, pois, 

considera-as “péssimas para quem 

forma grandes atletas”. 

“Este problema é sério e deve ser 

resolvido porque isto frustra-nos. 

Principalmente para o atleta que 

sai de um treino cansado e é obri-

gado a percorrer um distância muito 

grande só para beber água ou fazer 

necessidades menores. Isto desin-

centiva-nos”, revelou.

Outra preocupação que apoquen-

ta aqueles técnicos e seus atletas, 

está relacionada com a falta de uma 

sombra ou bancada para poderem 

repousar, depois do treino, e princi-

palmente nos dias de chuva.

“Depois dos treinos temos tido di-

ficuldades para repousar porque não 

temos sombras. Quando chove pa-

rámos porque não temos lugar para 

deixarmos as nossas pastas. As vezes 

recorremos ao Centro de Saúde (lo-

caliza-se nas proximidades da pista), 

mas nos tiram, alegando que existe 

o Estádio, onde temos que nos aco-

modar”, comenta Leonardo What-

ty, atleta dos 400 metros,  da UP.

Para os nossos entrevistados, se não 

houvesse estes itens, mas com uma 

torneira de água, seria um passo 

muito significativo, pois este liqui-

do é vital para sua saúde e sucesso 

desportivo.

O facto é que este liquido não existe 

naquele local, sendo obrigados a fa-

zer o mesmo percurso (pista-estádio 

ou pista-centro de saúde), caso se-

jam necessitados. 

Outra opção, que tem sido frequen-

te, segundo eles, é trazer água das 

suas residências, mas que não tem 

sido suficiente, uma vez que só tra-

zem ao máximo 1,5 litros, devido a 

carga. 

As corridas de velocidade e resistên-

cia são os exercícios habituais na-

quele recinto, segundo os técnicos, 

a falta de uma armazém para dei-

xarem o seu material, uma vez que 

“há muita burocracia para aceder 

ao material armazenado no Estádio 

Nacional”, o mesmo acontecendo 

com a própria pista principal, caso 

seja requisitado.

“Há momentos em que queremos 

fazer um treino específico e somos 

impossibilitados de o fazer porque 

o material, a ser utilizado, está den-

tro do Estádio (barreiras, dardos e 

os pesos) e, para tal, temos que fazer 

um pedido formal, que também de-

mora ser respondido. Também não 

somos aceites para treinar na pista 

do Estádio”, diz Bento Tomás.

O último ponto do desagrado dos 

fazedores do atletismo moçambi-

cano prende-se com a falta de se-

gurança na pista, concretamente a 

vedação.

O facto é que a vedação colocada 

aquando da construção da pista está 

degradada, possibilitando a travessia 

daquele local por parte dos morado-

res do extremo norte do Estádio 

Nacional do Zimpeto (Cumbeza, 

Grande Maputo, entre outros) que 

tomam o transporte na terminal do 

Zimpeto (localizada no extremo 

sul).

Segundo as fontes acima supraci-

tadas, aquele acto, inocente e viável 

por parte dos moradores, coloca 

em perigo a durabilidade da infra-

-estrutura, a qualidade dos atletas e 

a integridade física dos mesmos, em 

particular dos paralímpicos. 

“A vedação deve ser reabilitada por-

que as pessoas atravessam pela pista 

e isso é um grande perigo. Aliás, di-

minui-nos o ritmo do treino porque 

as pessoas não estão interessadas no 

que fazemos, mas, para onde vão”, 

diz Bento Tomás, para quem urge 

resolver a situação.

“Nós que trabalhamos com os para-

límpicos somos os mais sacrificados 

porque eles precisam de muita aten-

ção, tendo em conta que as pessoas 

atravessam pela pista. Isso, cria-nos 

grandes problemas porque as vezes 

há choques entre eles, chegando até 

a criar algumas lesões”, acrescentou 

Fernando Lucas, treinador do Nú-

cleo Atlético de Bagamoio, que tra-

balha com atletas paralímpicos.

Diante desta situação, o atleta dos 

400 metros, Leonardo Whatty, sen-

te que o seu trabalho não está sendo 

valorizado.

Fernando Lucas alinha na mesma 

opinião, realçando que trabalhar 

naquelas condições é desvalorizar as 

medalhas ganhas pelas atletas para-

límpicas (Edmilsa Governo e Maria 

Muchavo).

Aliás, o técnico confessa que “só não 

vamos ao Parque dos Continuado-

res porque aquilo está degradado, 

mas as condições daqui são difíceis”.

Questionados se já teriam mani-

festado esta preocupação junto das 

entidades competentes, os técnicos 

afirmaram que o problema é do co-

nhecimento da entidade gestora do 

Complexo do Zimpeto, faltando 

apenas uma reclamação formal. 

Nkutumula e Azinheira ludi-
briados
Os problemas da manutenção da 

pista de aquecimento do Zimpe-

to são antigos. Em Agosto do ano 

passado, o SAVANA visitou aquele 

empreendimento, onde constatou 

que o mesmo estava mergulhado 

num “matagal”, situação que se alas-

trou até a última sexta-feira, dia em 

que começaram as actividades de 

limpeza da mesma.

Aliás, aquele recinto foi escondido 

ao novo elenco do Ministério da Ju-

ventude e Desportos, Alberto Nku-

tumula ( ministro) e Ana Flávia De 

Azinheira ( vice-ministra).

No inicio deste mês, Alberto Nku-

tumula visitou aquele  Complexo do 

Zimpeto, mas não foi apresentado a 

pista de aquecimento por temerem 

“farpas públicas” do novo titular da 

pasta dos desportos. 

Bento Tomás, que despoletou a 

vergonha ao Ministro, afirma que 

aquele local só fica limpo quando 

se aproximam campeonatos nacio-

nais e também da Cidade, porque as 

provas de lançamento são realizados 

naquele local.

“Aqui não se faz nenhuma limpe-

za só quando se anuncia a organi-

zação de um campeonato. Por isso, 

isto está entregue ao destino porque 

ninguém cuida dele”, finalizou a 

fonte.

MJD reconhece o problema
Por sua vez, o MJD, através da sua 

direcção de gestão do empreendi-

mento do Zimpeto, reconhece os 

problemas reportados pelos nossos 

entrevistados, mas, considera que os 

mesmos verificam-se devido a “não 

conclusão” daquele complexo.

Segundo José Pereira, Director-ad-

junto do Estádio Nacional do Zim-

peto, as más condições da pista de 

aquecimento verificam-se pelo facto 

do projecto do Complexo “não estar 

concluído”.

“Devíamos ter, naquela pista, bal-

neários, gabinetes de serviço, arma-

zém, iluminação, entre outras infra-

-estruturas, mas não temos porque 

o projecto ainda não foi concluído”, 

disse.

A fonte acrescenta ainda que a buro-

cracia que se verifica para se aceder 

a pista do Estádio é normal, pois “é 

uma pista de competição, o mesmo 

acontecendo com as piscinas, onde 

temos de competição e de treinos”. 

Com o problema à vista e o projecto 

longe de ser concluído, o SAVANA 

quis saber que planos estão a ser de-

senhados para colmatar o problema, 

pelo que, Pereira respondeu: “esta-

mos a fazer uma série de negocia-

ções para a conclusão do projecto, 

pois, o Orçamento de Estado não 

chega para tal”.

Em relação a vedação, aquele diri-

gente diz que a mesma já foi repara-

da por três vezes, projectando, actu-

almente, a construção de um muro 

para o efeito.

Chamado a comentar acerca da não 

inclusão daquela pista no programa 

de visita do MJD, Pereira explicou 

que a mesma não foi visitada porque 

“o Ministro tinha pouco tempo”.

Segundo a nossa fonte, o Gabinete 

do Ministro disse que tinha pouco, 

pelo que “não foi possível visitar a 

pista, o gerador eléctrico e a zona 

este do Estádio”.

A pista de aquecimento tornou-se corta-mato para os residentes de Cumbeza
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O DFID - Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional, em nome do BHC - Alto Comissaria-
do
Britânico convida propostas de pessoas interessa-
das e empresas, para a compra de veículos
importados e livres de impostos aduaneiros, da se-
guinte forma; Licitações em envelopes lacrados
marcado DFID - BHC - CONCURSO VEÍCULOS.
As propostas, devem ser endereçadas ao Gestor de 
Serviços Administrativos, Av. 25 de Setembro 3º
Andar, Edifício JAT, ou entregues em mão no escri-
tório do DFID. Os veículos podem ser vistos no
seguinte endereço Av. Vladimir Lenine 310 (Alto 
Comissariado Britânico) na área de estacionamen-
to.

-
culos diariamente a partir das 09h00 as 14h00

de Segunda a Quinta -feira e das 8h30 até 11h00 a 
Sexta-feira.

2. O Prazo para apresentação de propostas será 6 de 
Março 2015.

3. Os licitantes bem-sucedidos devem providenciar 
o pagamento da viatura antes de tomar

posse do veículo no prazo de uma semana após a 
-

clusivamente para o vencedor informado).

4. Em caso de pagamento por cheque, o mesmo terá 
que ser passado a favor do DFID Mozambique. 
Apenas depois de sacado o cheque far-se-á a en-
trega do veículo.

5. O DFID dentro das normas que regem área de 
transportes garante justiça no processo de aber-
tura das propostas e a aceitar a oferta que mais 
convir as necessidades, entretanto não é obrigada 

-
tra oferta.

6. Todos os veículos são vendidos numa base de 
‘’como estão’’, e ‘’onde estão’’.

VENDA DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CONCURSO

O 
Ferroviário da Beira e a 
Liga Desportiva de Ma-
puto (LDM) disputam, 
neste fim-de-semana, a 

segunda mão das pré-eliminató-

rias de acesso a fase de grupos das 

competições africanas. O campeão 

nacional desloca-se à Kigali, capi-

tal ruandesa, para defrontar o APR 

local para a Liga dos Campeões 

Africanos e o vencedor da Taça de 

Moçambique recebe, no campo da 

Manga, o Petite Reviér Noire, das 

Ilhas Maurícias para a Taça Nelson 

Mandela.

Depois de empatar sem golos, em 

Maputo, os comandados de Litos 

viajam para o Ruanda com a missão 

de conseguir um resultado melhor 

que o da primeira mão. Dentre os 

resultados possíveis, apenas uma vi-

tória ou empate a golos é que pode 

colocar o bi-campeão nacional na 

fase seguinte, algo que não se advi-

nha fácil, tendo em conta a postu-

ra apresentada pelo adversário, no 

Afrotaças

Missões difíceis, mas não impossíveis
Por Abílio Maolela

campo da Afrin.

Apesar de ter tido pouca posse de 

bola, em comparação com o anfi-

trião, o APR demostrou ter mais 

rodagem e qualidade para se bater 

frente ao combinado nacional e 

se não marcou é que também teve 

problemas de pontaria, o mesmo 

verificou-se na Liga Desportiva de 

Maputo. 

Litos afirma que a missão é “difí-

cil, mas não impossível”, tendo em 

conta a qualidade do plantel que 

tem.

O técnico português ao serviço da 

Liga admite que a sua equipa está 

furos abaixo do adversário, em 

termos de ritmo de jogo, mas não 

considera suficiente para ter a eli-

minatória como perdida.

“A eliminatória ainda está em aber-

to, acreditamos que vamos fazer 

mais do que fizemos no jogo passa-

do. O adversário é forte, mas, tam-

bém somos fortes e capazes de ga-

nhar mesmo jogando fora de casa”, 

destaca a fonte.

O representante moçambicano 

na Liga dos Campeões Africanos 

parte para o jogo desfalcado do 

avançado Telinho. O internacio-

nal moçambicano está lesionado e 

não poderá jogar em Kigali, porém, 

este facto não preocupa o técnico 

português, pois “há soluções” para 

esse caso, pelo que, a ausência de 

Telinho “não pode ser a justificação 

caso haja insucesso”.
Por sua vez, os “locomotivas de 
Chiveve”, recebem o vencedor da 
Taça das Ilhas Maurícias. 
Com vantagem de um golo, após 
vencerem na primeira mão, por 2-1, 
o Ferroviário da Beira parte para o 
jogo com um pé na segunda fase, 
mas o treinador-adjunto da equipa, 
Vally Ramadan, não quer surpresas 
e adianta que vai alinhar o “melhor 
onze possível”.
O técnico considera que o adver-
sário tem capacidade para fazer o 
mesmo que a sua equipa fez nas 
Ilhas Maurícias, por isso que “va-
mos entrar em campo como se o 
resultado fosse empate a zero golo”, 
disse. 
De referir que, em caso de transi-
tarem para a eliminatória seguinte 
(16 avos de final), as equipas mo-
çambicanas terão adversários do 
Egípto e Congo, respectivamente. 
A Liga Desportiva terá pela frente 
o El Ahly, uma formação simples-
mente musculada e o Ferroviário da 
Beira irá defrontar o AS Vita.

Liga e Ferroviário da Beira com missões diferentes
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Por Luís Carlos Patraquim

“A política é a arte de impedir as pessoas de se meterem naquilo que lhes diz respeito.”, Paul 
Valéry.

Tsipras, o “radical” primeiro-ministro grego fez das tripas lista e enviou-a Segunda-

-Feira, antes da meia-noite, para o mail do holandês presidente do Eurogrupo 

que era para ter levado um murro de Varoufakis, o macho alfa que usa cabedal e 

cachecol de marca, deixa a fralda da camisa fora das calças e é um especialista na 

teoria dos jogos. Esta estória falsa do murro saiu no Libération, de Paris, claro, jornal que 

já foi de esquerda e radical embora não tanto como La Cause du Peuple que até chegou 

a ter Sartre como colaborador e ardina.

O holandês é credível, socialista e tudo. Há dias, alguém muito bisbilhoteiro foi-lhe à 

cara do currículo e tirou-lhe um dente, ou troféu, ou outra coisa qualquer que ele tenha 

acima dos olhos: afinal o senhor tinha-se enganado no mestrado em economia tirado 

numa universidade, de cujo nome não me quero lembrar, para citar Cervantes. A Univer-

sidade foi à sua lista e comprovou que o dito cujo presidente não constava. Azar das listas!

O senhor presidente da Comissão Europeia – não sei se se deve escrever com maiúsculas 

ou minúsculas – depois de, como primeiro-ministro, ter activamente contribuído para 

transformar o Luxemburgo no maior in-shore do velho continente, vem agora lançar um 

vasto programa de financiamento para a EU, ao mesmo tempo que faz actos de contrição 

sobre as políticas de austeridade. “Pecámos contra a soberania dos países”, disse o senhor 

no auge mediático da querela entre a Grécia e o Eurogrupo. E a Troika acabou. A alte-

ração (semântica?) não se deveu ao pecador confesso mas a uma exigência de Tsipras, é 

preciso dizer. Agora chama-se, no plural, instituições: O FMI, o BCE (Banco Central 

Europeu) e CE (Comissão Europeia). Não declinei a sigla do primeiro dos organismos 

referidos porque é, de longe, o mais famoso. Todos o conhecemos. Na constelação mediá-

tica, o FMI é a estrela que brilha sempre, imune ao olvido que a dinâmica geracional e as 

modas determinam. Os novíssimos podem não ter ouvido falar dos Beatles ou no Marvin 

Gay mas o FMI é sempre jovem. Como os abutres, flana na savana (até rima!). Sabemos 

que aqueles círculos indicam um cenário de caça.

A lista de Tsipras foi uma espécie de ultimato, embora disfarçado. Em dois dias e algu-

mas horas, depois da tal reunião do Eurogrupo em que Varoufakis não deu o murro ao 

holandês, em que não estava vestido de cabedal, ao contrário da senhora directora do 

FMI , como se vê nas fotos, e usava um cachecol branco de marca branca, suponho, em 

que houve papéis trocados sobre as medidas, o “radical” líder do Syriza e “sus muchachos” 

foram castigados com o trabalho de casa. Dois dias e algumas horas! E a lista chegou por 

mail, haja Deus! 

Tenho a certeza que a lista de Schindler levou mais tempo a ser elaborada. As listas do 

Santo Ofício, o famoso Index, demoravam-se no tempo e na elaboração. Eram perver-

samente dinâmicas. A de Tsipras, não. Assim o determinaram todos os do Eurogrupo, 

a mando do senhor alemão irascível de cadeira de rodas. Só espero que a dita cuja seja 

made in Germany.

O Alexis, Tsipras de apelido, ganhou no défice primário. Os números podem agora osci-

lar. Ganhou na desconstrução do famoso There is no Alternative.  Quanto ao resto, que é 

quase tudo, as previsões sobre o estado do tempo são as mais sombrias. Repete-se o rapto 

de Europa. Não vou entrar na arquitectura do euro ou dos tratados porque não frequentei 

as Belas Artes nem nunca desenhei uma casa. Mas aquilo está empenado. Se houver um 

terramoto, e ele chegará, cai tudo. Viva a Alemanha e os seus sipaios!

A lista de tsipras 
& outras listasO 

Presidente do Comissariado Geral 
da Expo Milano 2015, (COGEMI), 
Joel Libombo, disse que a escassez 
de verbas por parte da organização 

nacional, irá prejudicar de alguma forma a 
apresentação do país neste evento interna-
cional a decorrer de 1 de Maio a 31 de Outu-
bro corrente na Itália. “Um empreendimento 
destes é oneroso. Nós estamos a bater portas. 
Estamos a procura de patrocínios. Para além 
do Orçamento Geral do Estado do governo 
de Moçambique e da ajuda da Itália vimos que 
ainda temos algumas lacunas para podermos 
nos apresentar a um nível satisfatório”, alerta 
Joel Libombo. 

Os patrocínios para o evento ainda estão longe 

do desejado pela comissão organizadora. “Al-

guns momentos difíceis estão a ser ultrapas-

sados. Temos sinais encorajadores. Temos um 

banco, o BCI, os CFM, sabemos que a HCB 

está nesse processo. Muitas outras estão a dar 

o seu contributo. Podemos falar da televisão e 

rádio públicas que estão connosco neste barco 

no que concerne a divulgação e uns apoios que 

não são monetários, mas, sim em espécie. Es-

tamos a trabalhar com a CTA, CPI, e temos 

tido outros empreendedores que tem mostrado 

interesse em nos apoiar”, explica.

A falta de informação sobre o evento no seio 

da sociedade nacional faz com que os poten-

ciais patrocinadores não tenham informações 

sobre o evento. “É primeira vez que o gover-

no constituiu um comissariado geral para este 

efeito. Então, há um trabalho que vem sen-

do feito. Tivemos encontros com o conselho 

coordenador onde discutimos a concessão e 

desenvolvimento da própria temática. Nesta 

fase, estamos a ter uma resposta assustadora 

por parte dos moçambicanos na diáspora. Pe-

las potencialidades que lá existem, vontade de 

participar”, disse.

A divulgação das mais valias do evento para o 

O país precisa de patrocínios 
para Expo Milano 2015
Por Abdul Sulemane

empresariado nacional, tem sido a prioridade 

dos organizadores. “A nossa missão é continuar 

a explicar o que é expo e quais são os ganhos. 

Os ganhos são: voltarmos com experiência 

acrescida, daqueles que estão no nosso grupo 

de cereais que são sete países. Das palestras 

que virão dos nossos produtos, das empresas 

italianas que trabalham connosco e na possi-

bilidade de procurar uma melhoria dos nossos 

produtos”, salienta.

Com o lema Nutrir o Planeta, Energia para a 

vida, a organização pretende demonstrar as po-

tencialidades dos tubérculos e cereais. “A agri-

cultura é a temática do país. Sobretudo, aquilo 

que são as nossas descobertas em termos dos 

nossos tubérculos e cereais. O papel dos nossos 

tubérculos na cura. É uma forma original na 

interpretação da feira. Vamos expor Moçam-

bique no mundo numa plataforma, onde se 

conta com uma visita de 200 mil pessoas. Isso 

é muito bom. Moçambique aparecer a contar a 

sua história, suas conquistas, o que tem feito. É 

uma expectativa muito grande com a apresen-

tação de actividades culturais”, finaliza. 

A Expo Milano 2015 é uma plataforma para fazer 
conhecer a realidade do país ao mundo

A 
banda Kakana faz parte do naipe de 
artistas convidados para o Festival 
Bushfire 2015,  um dos maiores even-
tos musicais de África, que terá lugar 

de 29 à 31 de Maio próximo na vizinha Swazi-

lândia. A actuação do colectivo moçambicano 

no Bushfire, é resultado do Roteiro FireFest 

que estabelece uma parceria entre o Festival 

Azgo (Moçambique) e Bushfire (Swazilân-

dia). 

  

A parceria consiste, essencialmente, na troca 

de bandas entre os dois festivais. Desta feita, 

o Bushfire envia da Swazilândia para Moçam-

bique (Festival Azgo) a conceituada cantora de 

afro jazz, Flowee. Trata-se de uma artista res-

peitada nos meandros musicais não só no seu 

país de origem, bem como, ao longo de alguns 

países da África Austral. Tem uma rodagem 

quase que frequente em diferentes concertos e 

festivais da África do Sul.

Para a banda Kakana “é uma honra fazer par-

te de uma das maiores plataformas de música 

em África, na medida em que teremos maior 

visibilidade noutros países do mundo. A ida da 

banda Kakana à Swazilândia surge numa altu-

ra em que colectivo tem estado a lançar mú-

sicas novas depois do sucesso, ainda em voga 

do disco Serenata, o que permitirá a projecção 

dos novos projectos do grupo”, explica Yolanda 

Chicane, vocalista da banda.

O festival, já colocou nos palcos da Swazi-

Kakana no BushFire 2015
lândia artistas moçambicanos, como: Stewart 

Sukuma, RasHaitrim e Sigaúque Project. Por 

seu turno, o festival Bushfire partilhou com o 

Azgo o percussionista TlaleMakhene, o artista 

Masikane entre outros.

A banda Kakana é um dos agrupamentos 

musicais mais acarinhados na actualidade em 

Moçambique. O grupo incorpora nos ritmos 

africanos elementos Folk e Funk. E foi funda-

do em 2004 por Azarias Arone ( Jimmy Gwa-

za) e Yolanda Chicane, desde então, a dupla 

têm estado a brindar a plateia moçambicana 

com perfeição, actuando em vários palcos. A 

sua música não tem fronteiras. Baseados na 

Marrabenta e outros ritmos nacionais, fazem 

fusão com ritmos do mundo, fazendo uma per-

feita combinação da guitarra de Jimmy Gwaza 

e a voz inconfundível da Yolanda Chicane. A.S

Yolanda Chicane

A 
Embaixada de Espanha em Mo-

çambique organizou um curso sobre 

diplomacia cultural, que teve lugar 

nos dias 24 e 26 de Fevereiro na sede 

do Instituto Superior de Relações Interna-

cionais (ISRI).

Este seminário tem por objectivo compar-

tilhar com os responsáveis das políticas cul-

turais de Moçambique a experiência de Es-

panha na difusão cultural no exterior. Foram 

analisadas as ferramentas, instituições e a 

legislação espanholas para difundir a cultura 

como o distintivo da imagem de um país. O 

seminário serviu para estabelecer um diálogo 

com os actuais e futuros responsáveis da cul-

tura de Moçambique. 

O curso foi ministrado por, Eduardo Nar-

bona, responsável de cooperação cultural na 

Agência espanhola de Cooperação Interna-

cional (AECID), e pelo Frederico Congolo, 

académico do ISRI.

ISRI acolhe diplomacia cultural
Participaram no seminário funcionários do 

Ministério da Cultura e Turismo, Ministé-

rio de Negócios Estrangeiros e Cooperação 

de Moçambique, assim como estudantes de 

pós-graduação do ISRI, o embaixador de Es-

panha em Moçambique, a Secretária Perma-

nente do Ministério de Cultura e Turismo de 

Moçambique e o Vice-reitor do ISRI inau-

guraram o seminário.

Espanha tem colaborado assiduamente na 

definição das políticas culturais de Moçam-

bique, e ambos países, coincidem em consi-

derar que a cultura é um factor fundamen-

tal para o desenvolvimento. Este seminário 

enquadra-se dentro do programa “ACERCA” 

de formação para o desenvolvimento do sec-

tor cultural em Moçambique em diferentes 

âmbitos (jornalismo cultural, gestão cultural, 

museologia, património, etc).

 A AECID e a FIIAPP (Fundação Interna-

cional e para Iberoamérica de Administração 

e Políticas Públicas) A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Nesta coisa de morte começamos a saber de muitas coisas que o malo-

grado fez,  por aí em diante. Recentemente, perdeu a vida o general na 

reserva José Moiane. Todas as televisões estavam a trasmitir em directo 

a cerimónia fúnebre. Estavam todos lá. Não todos. Faltava o antigo 

presidente da República, Armando Guebuza. Foi a ausência que se fez sentir. 

Dizem que ficou adoentado. Terá sido motivada pela entrevista do Teodato 

Hunguana na STV? Ou a notícia do jornal Canal de Moçambique? Às sauda-

des da Ponta Vermelha, sirenes, etc.

Até o tráfego foi intenso. Mais, intenso do que nos outros dias. Foi o que acon-

teceu na capital do país. Desde o salão nobre do edifício do Concelho Munici-

pal de Maputo até a Cripta dos heróis moçambicanos. 

A morte faz muitas vezes que pessoas que não se avistam a bastante tempo se 

encontrem. As cerimonias fúnebres fazem isso mesmo. Na primeira foto vi-

mos a Esperança Bias, antiga Ministra dos Recursos Minerais, agora deputada 

da Assembleia da República e Aida Libombo, antiga vice Ministra da Saúde, 

numa conversa rápida que despoletou um sorriso. Mesmo em cerimónias fúne-

bre há momento de risada. A vida continua.

Um encontro entre Graça Machel e Joaquim Chissano a conversa que estão 

a ter é bem forte. Com os acontecimentos que se tem vivido na arena política 

nacional é de preocupar os altos quadros da frelimo. Reparem como a Graça 

Machel escuta atentamente o que Joaquim Chissano diz. É de dizer que o 

assunto está sério. Até António Muchanga, mesmo não dando a entender, está 

com a pulga atrás da orelha. Quem não está curioso em saber o que conversam 

estes dois?

Outros também que não dispensaram a conversa foi o Nataniel Ngomane, Pre-

sidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, com o reverendo Jamisse 

Taímo. Que projecção está a vislumbrar para os próximos tempos no país? Pa-

rece estar a dizer que algo de bom não é. Pelo olhar concentrado do Nataniel 

Ngomane o futuro não é promissor.

Quem pode imaginar que aqueles que tanto falam de pobreza, ajudar os mais 

necessitados, quando chegam a hora de encher o bucho a mesa fica farta. Re-

parem o Papa Francisco e funcionários do vaticano passando uma refeição no 

refetório do Vaticano. Na hora de comer esquecem de quem mais necessita.

Os que mostram ter motivos para sorrir é o Hama Thai e o Pedro Taimo. Pelos 

vistos as coisas estão a correr as mil maravilhas. Não tem receio de mostrarem 

a alegria. Mesmo em momentos tensos que se vive no seio do partido, encon-

tramos quem tenha motivos para sorrir. Nos encontros de despedida há espaço 

para tudo.  

Encontros na despedida
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Diz-se.
.. Diz-seFoto Naita Ussene

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, esca-
lou durante dois dias, às 
províncias da Zambézia, 

Nampula e Niassa para se inteirar 
dos danos provocados pelas inun-
dações que em Janeiro passado fus-
tigaram aqueles pontos.
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Nyusi no epicentro das enxurradas
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O 
SAPO MZ completou 
recentemente 6 anos de 
existencia no país. Com 
mais de 5 milhões de vi-

sualizações e 500 mil visitantes 
únicos mensais e cerca de 1 milhão 
de visualizações acessos mobile, 
a empresa reforça a sua lideraça 
como o portal mais acessado pelos 
moçambicanos.

Para o presente ano, a grande apos-

ta do portal é o segmento jovem e 

o desenvolvimento de conteúdos e 

aplicações mobile. Com a existen-

cia de muitas pessoas acedendo a 

internet através do telemóvel, o 

SAPO MZ vai lançar novos pro-

dutos e serviços de forma a me-

lhorar a experiência dos conteúdos 

no telemóvel. Lança no mercado o 

aplicativo SAPO Txiling, gratuita 

nos sistemas operativos Android e 

IOS, com vídeos e notícias de festas 

e da música de Moçambique, e em 

Março, vai ser lançada a app SAPO 

Swag, que promete revolucionar a 

SAPO Moçambique inova 
após sexto aniversárioa

moda em Moçambique. Estas duas 

aplicações móveis são as primeiras 

apps nativas e gratuitas em Mo-

çambique com conteúdos de músi-

ca, festas, entretenimento e moda.

Ainda durante o ano em curso, o 

SAPO MZ vai modernizar o de-

sign de alguns dos seus sites e tor-

ná-los adaptáveis a qualquer ecrã 

(pc, telemóvel e tablet)

Em 6 anos, a evolução do SAPO 

MZ é notória ao nível de conteú-

dos, formatos e acessos, mas, este 

crescimento e sucesso do SAPO 

MZ também se deve às parcerias 

estratégicas de excelência com ór-

gãos de comunicação social locais, 

que ano após ano se têm consolida-

do. Exemplo disso, é o lançamento 

de sites dos parceiros SAPO MZ, 

nomeadamente, o jornal Savana e 

do Grupo Soico, durante 2015, e 

do já lançado site da TIM.

O reforço da produção de conteú-

dos locais continua a fazer parte da 

estratégia do SAPO MZ e, nesse 

sentido, em 2015 vai ser celebrada 

uma parceria com o IREX (Or-

ganização Não-Governamental 

norte-americana cuja missão é o 

fortalecimento dos media em Mo-

çambique), que permitirá ao SAPO 

MZ ter mais alcance e produzir 

mais conteúdos multimédia para 

todos os seus canais. Parcerias com 

outras ONGs em Moçambique, 

irão também ser formadas este ano, 

para o reforço na criação de conte-

údos relevantes nas áreas da educa-

ção, formação, economia, empreen-

dedorismo e negócios e saúde.

A 
moçambicana Água 
da Namaacha, pro-
priedade da Sociedade 
de Águas de Moçam-

bique (SAM), foi recentemen-

te premeada  pela primeira vez 

com o Prémio Inernacional 

Arch of Europe(IAE), na ca-

tegoria Ouro. Está premea-

ção a ser entregue no decurso 

da Convenção Internacional 

IAE (International Arch of 

Europe), no próximo dia 26 de 

Abril, em Frankfurt, Alema-

nha, é um dos mais elevados a 

nível internacional. 

De acordo com o comunica-

do da BID (Business Initia-

tive Directions) recebido pela 

Água da Namaacha, “a decisão 

de conceder este prémio é re-

sultado de pesquisas e análi-

ses levadas a cabo por quality 

hunters, líderes, empresários 

e especialistas em qualidade, 

dirigidas pela BID, como reco-

nhecimento da contribuição da 

Água da Namaacha em termos 

de Liderança, Qualidade e Ex-

celência.”

A premeção que recebeu a 

apreciação de lideres e especia-

listas em qualidade e excelên-

cia de várias cidades como Pa-

ris, Londres, Madrid, Genebra, 

Frankfurt e Nova York, que 

decidiram a candidatura da 

Água da Namaacha, teve como  

decisão final de autorgar o Pré-

mio IAE, na categoria Ouro, 

com base nos critérios QC100 

Total Quality Management, o 

qual, em conjunto com a tec-

nologia Quality Mix da BID, 

fortaleçe a posição de liderança 

da marca Água da Namaacha, 

foi tomada pelo Comité de Se-

lecção IAE.”

Água da Namaacha ganha ouro no prémio IAE
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A 
Vodacom, rede de telefo-
nia móvel moçambicana, 
acaba de doar 1500 redes 
mosquiteiras a Unidade 

de Intervenção Rápida (UIR). A 

cerimónia de entrega do material 

decorreu no passado dia 23 de Fe-

vereiro, no quartel na cidade de 

Maputo, e contou com as presenças 

de Salimo Abdula, PCA da Voda-

com, e Fernando Binda, Coman-

dante da UIR.  

Está é mais uma acção que se insere 

no projecto de prevenção e combate 

à Malária, uma das grandes ameaças 

à saúde e bem-estar dos moçam-

bicanos, com o objectivo de apoiar 

as comunidades e instituições mais 

necessitadas.

“Com a entrega de redes mosquitei-

ras à Unidade de Intervenção Rápi-

da (UIR) aumentámos o número de 

instituições e organizações a benefi-

ciarem com a ajuda da Vodacom. É 

nosso objectivo fornecer a sociedade 

de mecanismos de defesa contra a 

malária, incluindo os responsáveis 

pela nossa segurança. Não vamos 

Vodacom entrega redes 
mosquiteiras às UIR

ficar por aqui, este é um projecto 

de dimensão nacional e portanto, 

queremos chegar a novas localida-

des do território nacional e ao maior 

número de comunidades possível”, 

refere o PCA da Vodacom, Salimo 

Abdula.

Por sua vez, Fernando Binda, Co-

mandante da UIR, afirma que “Este 

é um momento bastante importante. 

A Unidade de Intervenção Rápida 

de Moçambique apresentavam vá-

rias carências para poder fazer face 

a esta doença e garantir o bem-estar 

de todos. A Vodacom tem feito um 

trabalho exemplar e pro-activo para 

apoiar quem mais necessita e só po-

demos estar agradecidos.” 

A malária continua a ser, por si só, 

a principal causa de mortalidade em 

Moçambique. As crianças estão en-

tre a população mais vulnerável, es-

timando-se que, todos os anos, cerca 

de 36 mil crianças morrem infecta-

das por malária, sendo esta doença 

responsável por 40% das consultas 

externas e por 60% dos internamen-

tos nas enfermarias de pediatria. 

(Elisa Comé)

A 
MultiChoice Moçambi-

que SA, iniciou o ano em 

grande força, lançando 

seus produtos numa mes-

ma semana em  duas cidades, Xai-

-Xai  e Maxixe, a 16 e 21 de Feve-

reiro nomeadamente.

Com a chegada da GOtv, os habi-

tantes de Maxixe, cidade com gran-

de potencial de desenvolvimento 

pela sua capacidade de unir sul e 

centro do país, já poderão disfrutar 

nos seus televisores  de uma ima-

gem e som  digital, assim, como ter 

acesso a conteúdos de qualidade 

dando deste modo as boas vindas a 

era digital.

GOtv é o serviço  novo e emocio-

nante de televisão digital pré- pago 

e mensal, com um alcance de  nove 

países na África subsahariana. A 

GOtv é a casa do entretenimento 

africano, oferecendo um leque de 

excelentes canais que vão ao encon-

tro dos requisitos de toda a família, 

tudo a um preço bastante acessível.

Inovação, divertimento, simplici-

dade, tudo isto, oferecido através 

de um variado leque de canais na-

cionais e internacionais de notícias, 

GOtv chega à Maxixe
documentários, séries, desporto, ci-

nema e programação infantil.

O descodificador da GOtv incluín-

do uma antena exterior UHF e um 

mês de subscrição do GOtv Plus, 

poderá ser aquirido a um preço pro-

mocional, enquanto houver stock.

Após desfrutar do pacote GOtv 

Plus, o subscritor poderá escolher 

um pacote da sua preferência para 

o segundo mês, o de mais de 30 ca-

nais -  Pacote GOtv Plus ou o de 

mais de 20 canais - Pacote GOtv a  

225,00 MT. Nesse segundo mês, o 

subscritor terá que pagar  mensal-

mente,  pode usar um dos quatro 

métodos de pagamento usado na 

GOtv: Mkesh (da Mcel), ATM do 

Ponto 24 bastando o cartão ser Visa 

Electron, MMS e M-Pesa (Voda-

com).

A GOtv tem estado desde o seu 

lançamento a cumprir com as suas 

premissas que vão desde a  qualida-

de de imagem e som digital, preços 

acessíveis, instalação fácil e grande 

entretenimento local e internacio-

nal.  Esta televisão opera no mais 

recente padrão de tecnologia DVB-

-T2, transpondo o sistema T1, já 

desactualizado.

A 
Associação dos Agen-
tes Económicos de 
Marracuene (AGEM) 
inaugurou, na última 

sexta-feira, na vila-sede da-

quele distrito da província de 

Maputo, a sua sede, um em-

preendimento que custou mais 

de 500 mil meticais. O mesmo 

é constituído por três compar-

timentos (gabinete do presi-

dente, do secretário-executivo 

e uma sala de reuniões) e con-

sistiu na reabilitação de um 

imóvel da década 60, do século 

passado (XX). 

Para o presidente da AGEM, 

João Das Neves, o edifício, ora 

inaugurado, representa um ga-

nho para o empresariado da-

quele distrito, pois, “é resultado 

de um grande esforço” daquele 

grupo social, em encontrar um 

espaço onde pudesse discutir os 

seus problemas.

A AGEM é uma pessoa colec-

tiva dotada de autonomia ad-

ministrativa e financeira, criada 

em meados de 2013 e, segundo 

Das Neves, a mesma surge com 

o objectivo de “resolver uma 

série de preocupações”, que de 

uma forma isolada não é pos-

sível, pois, “só com união” é que 

os empresários daquele distrito 

podem ter voz junto do gover-

no para que possam interceder 

em seu benefício.

Durante este período de fun-

cionamento, João Das Neves 

afirma que a organização con-

AGEM inaugura sede
Por Abílio Maolela

seguiu assegurar dois aspectos fun-

damentais para o sucesso da mesma, 

que são a “criação e estruturação” da 

mesma, estando actualmente a bus-

ca da sua sustentabilidade. 

“É difícil reunir recursos para de-

senvolvermos as actividades que 

pretendemos. Por isso, um dos 

grandes desafios da agremiação é 

conquistar mais membros e meios 

para a sua sustentabilidade, de 

modo a financiarmos as operações 

da mesma”, acrescentou. 

Outro desafio a ser enfrentado por 

esta organização é a formalização 

das actividades dos seus associados. 

Segundo João Das Neves, em Mar-

racuene, mais de 75% dos agentes 

económicos são informais.

Localizado à 29 quilómetros da ca-

pital do país, o turismo é o sector 

mais privilegiado pelo empresa-

riado distrital de Marracuene, que 

possui uma das “belas praias do país 

(Macaneta)”, mas, o“conflito de 

terras” constitui a área de interesse 

desta agremiação, das 30 identifi-

cadas. 

“Em nosso entender, o Governo 

não tem estado a conseguir dar o 

tratamento necessário a assunto, 

algo que prejudica os agentes eco-

nómicos e as actividades das co-

munidades. Por isso, achamos que, 

com a nossa intervenção, é possível 

encontrar várias formas de harmo-

nizar este assunto e encontrarmos 

soluções concertadas e harmo-

niosas”, considera o presidente da 

mesma.

Neste momento, o empresariado do 

ramo do turismo e a população, em 

geral, do distrito de Marracuene 

aguarda, com muita expectativa, 

a construção da ponte sobre o 

rio Incomati que estabelecerá a 

ligação rodoviária entre a vila-

-sede daquele distrito e a praia 

de Macaneta.

A AGEM congratula-se com 

a iniciativa governamental, mas 

lamenta o “secretismo que ro-

deia este processo”. João Das 

Neves diz que o empresariado 

de Marracuene sente-se “margi-

nalizado” porque “não sabemos 

nada sobre este empreendimen-

to”, disse.

Por sua vez, o Governo do Dis-

trito de Marracuene saúda a 

organização por dispor de uma 

casa própria e considera que o 

edifício constitui uma “mais va-

lia ao distrito”.

Segundo Nazaré Mabjaia, re-

presentante da Administradora 

daquele distrito (SelminaPer-

reira), o distrito de Marracuene 

é um “polo de desenvolvimento 

por causa do nosso empresaria-

do”, pelo que, “continuaremos 

a trabalhar juntos como vinha 

acontecendo”, assegurou. 

Mabjaia reafirmou a necessi-

dade de todos actores distritais 

(Governo distrital, empresários 

e a população) estarem unidos 

na resolução dos problemas que 

apoquentam àquela parcela do 

país, dentre eles a “criminalida-

de”. 

Actualmente, a AGEM conta 

com 42 membros, dos mais de 

1500 agentes económicos exis-

tentes naquele distrito.

Esta é a sede da AGEM, que custou mais de 500 mil meticais
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O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique, desenvol-
vido, em conjunto, pela Anadarko Moçambique Área 1, Lda (Anada-
rko) e a Eni East Africa S.p.A (eni), propõe-se desenvolver os recursos 
de gás natural descobertos nas Áreas 1 e 4 no mar, na Bacia de Ro-
vuma, ao largo da costa da Província de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique. Para permitir o desenvolvimento do Projecto, é neces-
sária a execução de um processo de reassentamento na Península de 
Afungi, no distrito de Palma, local onde o Projecto tenciona construir 
um Parque de Gás Natural Liquefeito (GNL) para processar o gás 
natural para posterior exportação para os mercados internacionais.
Em cumprimento da Legislação Moçambicana (Decreto nr. 31/12 de 
8 de Agosto de 2012) e das melhores práticas e normas internacionais, 
o Projecto está a organizar uma série de reuniões públicas para infor-
mar as partes interessadas no processo de reassentamento, facultar a 
oportunidade para a apresentação de comentários, questões, preocu-
pações e sugestões, de forma a tomar em conta o contributo de todas 
as partes interessadas para o desenvolvimento do Plano de Reassen-
tamento. As reuniões públicas são convocadas em simultâneo com 
a consulta em curso junto das comunidades afectadas pelo Projecto.

O Projecto convida todas as partes interessadas a participar na ter-
ceira ronda de reuniões públicas, durante as quais serão debatidos 
os seguintes tópicos:

-

Informação relativa ao processo de reassentamento pode ser obtida 
em: www.mzlng.com, ou no escritório da Anadarko. Em caso de dú-
vidas relativas às reuniões mencionadas, por favor contactar:

Ana Paula Reis
Anadarko
Av. Julius Nyerere, 3412
Maputo
Tel :+258 214 87050/1
Fax : +258 214 87054
Correio Electrónico: resettlement@anadarko.com
O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique valoriza a 
sua participação.

As reuniões públicas serão realizadas nas seguintes datas e locais:

The Mozambique Gas Development Project, co-developed by Anada-
rko Moçambique Área 1, Lda (Anadarko) and Eni East Africa S.p.A 
(eni), proposes to develop natural gas resources discovered in Offsho-
re Areas 1 and 4 in the Rovuma Basin, off the coast of the Cabo Del-
gado Province in northern Mozambique. To enable the development 
of the Project, a resettlement process needs to be undertaken on the 
Afungi Peninsula in the district of Palma, the site where the Project 

natural gas for export to international markets.
In compliance with Mozambican Law (Decree no. 31 of 08 August 
2012) and international best practice standards and guidelines, the 
Project is convening a series of public meetings to inform interested 
parties of the resettlement process, allow opportunity for comment, 
questions, concerns and suggestions to be raised, and to consider all 
stakeholder input during the development of the Resettlement Plan. 
Public meetings are convened concurrent with on-going consultation 
with Project-affected communities.

in the third series of
-

sed:

Information about the resettlement process can be obtained at 

questions regarding the meetings, please contact:
Ana Paula Reis
Anadarko
Av Julius Nyerere, 3412
Maputo
Phone :+258 214 87050/1
Fax : +258 214 87054
E- mail: 

-

The public meetings will be convened on the following dates and at 
the following venues:
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O 
Moza Banco, no âmbito da 
sua iniciativa de Respon-
sabilidade Social, procedeu 
a entrega formal da Escola 

Primária Completa  A Luta Conti-
nua situada no Bairro da Sommer-
chield na Cidade de Maputo. 

A reabilitação orçamentada em cer-

ca de Um Milhão de meticais, com-

preendeu a desactivação da rede de 

abastecimento de águas; Remoção 

das peças hidráulicas, nomeadamen-

te: sanitas turcas, autoclismos e uri-

nóis, remoção de portas de madeira 

danificadas, desentupimento e fun-

cionalização da rede de saneamento 

Execução de nova rede de abasteci-

mento independente, fornecimento 

e assentamento de cerâmico nas pa-

redes e nos pavimentos, fornecimen-

Moza Banco reabilita Escola 
Primária Completa a Luta Continua

to e assentamento de novas sanitas 

e respectivos autoclismos, forneci-

mento e assentamento de luminá-

rias nas Casas-de-banho dos alunos 

e dos professores, fornecimento e 

montagem de portas de madeira 

bem como a reestruturação e pintu-

ra do portão metálico nas casas-de-

-banho dos alunos e dos professores. 

Falando naquela cerimonia Ibraimo 

Ibraimo Presidente do Conselho do 

Executivo do Moza Banco afirmou 

que “O Moza Banco faz isto, porque 

na sua convicção que é no âmbito da 

responsabilidade social que as em-

presas devem colaborar em esforços 

conjuntos, com vista a oferecer uma 

educação com qualidade às nossas 

crianças”

Por sua vez, o Ministro da Cultura 

afirmou que “ O Governo de Mapu-

to atribui uma importância estraté-

gica ao sector da Educação, dado ao 

seu valioso contributo para a erra-

dicação da pobreza e promoção do 

desenvolvimento económico e social 

do nosso país”

E mais adiante, falou dos grandes 

desafios para melhoria da qualidade 

de ensino que passam pela constru-

ção de mais salas de aulas e o recru-

tamento de mais professores. 

“Neste momento, o nosso principal 

desafio, no sector da educação, é as-

segurar que o aumento dos efectivos 

escolares, sobretudo de alunos e pro-

fessores, seja acompanhado pela me-

lhoria da qualidade de ensino, sendo, 

por isso, necessário continuar a me-

lhorar o rácio aluno/professor, aperfei-

çoamento, apoio e supervisão do pro-

cesso e aprendizagem. ”(Elisa Comé)

Esta patente na Media-
teca do BCI no espaço 
Joaquim Chissano, em 
Maputo, a Exposição 

de cultura intulada “Marcas 
do Tempo”, do Josué Chabela. 
Amostra composta de 27 obras 
que retratam o quotidiano do 
artista.

A mostra é composta por 27 

obras que, segundo o artista, 

“são fruto de inspiração do mo-

mento bb  e ilustram o quoti-

diano”. 

Josué Chabela avança que as 

suas obras retratam situações 

que lhe marcaram como cida-

dão comum e crítico das coisas 

boas e más que advém aos seres 

viventes por isso o título.

 “Esta exposição transporta epi-

sódios que chamaram a minha 

atenção. São coisas que não 

gostaria de ter vivido. São sinais 

fortes que marcaram épocas, de 

subnutrição, de fome, mortes ” 

daí, marcas de tempo. São coisas 

Josué Chabela expõe 
“Marcas de Tempo” 
na mediateca do BCI

que me comovem e doem. Pro-

curo dizer isto em esculturas. 

Josué Mutelo Chabela, nasceu 

na localidade de Guele, distrito 

de Matuitine, na província de 

Maputo a 25 de Maio de 1959. 

Em 1978, depois da conclusão 

do ensino secundário, fez parte 

do 1º grupo de moçambicanos 

formados em cinema, depois 

da independência nacional. 

Após o término da formação 

em produção cinematográfica, 

foi sujeito a várias reciclagens 

ministradas por professores de 

diferentes nacionalidades (ita-

lianos, cubano, e brasileiros), 

tendo mais tarde frequentado 

o curso de realização. Nos pri-

meiros anos, trabalhou como 

assistente de montagem e anos 

depois, ascendeu a categoria 

de montador. Participou em 

vários trabalhos realizados no 

Instituto Nacional de Cinema 

(INC) em particular em Ku-

xakenema. (Elisa Comé)

O 
Ministério da Saúde e As-

sociação da Luta Contra o 

Cancro de Moçambique 

(ALCCM), realizaram no 

último sábado, em Maputo, uma 

Feira de Saúde alusiva a Campanha 

sobre o Cancro, lançada no inicio do 

mês. A feira de Saúde, que contou 

com a presença e participação de 

cerca de 400 pessoas, desde profis-

sionais de saúde especializados na 

área de cancro, e não só, a curiosos e 

sociedade civil em geral, teve como 

foco a divulgação do Cancro, com a 

realização de palestras e aconselha-

mento sobre o cancro do colo do 

útero da mama, próstata, sarcoma de 

Kaposi e Cancro infantil. Em suple-

mento a esta acção, foram prestados 

alguns serviços de saúde incluindo 

avaliação da Tensão Arterial e da 

Glicemia, testes de HIV, rastreio de 

problemas de visão e saúde oral. 

No dia 4 de Fevereiro assinalou-se o 

A 
cidade de Antalya, Tur-

quia, acolheu neste mês de 

Fevereiro o  Sexto Forúm 

anual de África da coreana 

Samsung, com o tema “Um impulso 

–  Além de todos os limites”. Nes-

te mesmo encontro entre os repre-

sentantes da marca e delegados de 

várias partes do mundo, a Samsung 

anunciou que está a introduzir uma 

gama de produtos inovadores no 

mercado africano, dando continui-

dade a sua contribuição na trans-

formação do continente na área 

de tecnologias. ``Além de todos os 

limites`` a marca que é uma tendên-

cia mundial, não mede esforços em 

oferecer ao seu cliente o melhor da 

tecnologia avançada, e neste ambito 

apresentou, durante o Forum que 

decorreu em três dias, os seus  mais 

recentes produtos ao público pre-

sente. Trata-se de lançamento de 

Feira de saúde divulga mais
 sobre o cancro

Dia Internacional de Alerta Contra 

o Cancro e no dia 15 do mesmo mês 

é dedicado  ao cancro na criança. 

Sendo assim, a ALCCM em cola-

boração do Ministério da Saúde, e 

como patrona, a Ministra da Saúde, 

Názira Vali, lançou a campanha que 

pretende sensibilizar o público em 

geral sobre os vários tipos de can-

cro e em particular sobre o cancro 

na criança.

Para além do Ministério da Saúde e 

ALCCM , a organização destas ac-

tividades, contou  igualmente com a 

participação da  Direcção de Saúde 

da Cidade e Município.

Samsung “invade” África
Televisores  SUHD com o sistema 

Tizen, com uma nova linha de pro-

dutos áudio e monitores curvados, 

uma realidade  nunca antes vista 

no continente africano. Para além 

destes, a Samsung Electronics apre-

sentou para o mercado africano uma 

gama de aparelhos digitais que for-

nece um novo nível de comodidade 

em todas as divisões de uma casa, 

também, lançou a câmara NX500 

e o Galaxy A. ´´O compromisso da 

Samsung na melhoria da vida digi-

tal dos seus clientes, destaca-se pela 

excelência de inovação, comodidade, 

e percepção dos seus produtos pelo 

cliente.´´, referiu S.Y.Hong, o CEO 

da Samsung Electronics Africa.

“No último ano, introduzimos o que 

pretendíamos em África: Um im-

pulso. Este, representa o espírito de 

superação de desafios, a resposta de 

uma visão de próximidade em todo 

o continente”, continuou Hong. 

“Parte desta visão permanece ainda, 

focado no fornecimento de produtos 

inovadores aos nossos clientes afri-

canos, cujos desejos são impulsiona-

dos pelas necessidades e paixões dos 

mesmos.”, terminou.

George Ferreira, Vice-Presidente da 

Samsung Electronics Africa, afir-

mou: “A principal questão para nós 

na Samsung reside na forma como as 

pessoas utilizam os nossos produtos. 

Trabalhamos no sentido de compre-

ender o que as pessoas necessitam e 

querem e, em seguida, ultrapassamos 

os limites da tecnologia para fornecer-

mos uma resposta ao cliente. Acredi-

tamos que os produtos em exibição no 

nosso Fórum de África representam 

está linha de pensamento.”


