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Em julgamento sumário, 

a liberdade de expressão 

sentou-se no banco dos 

réus no dia 31 de Agosto. 

O académico Carlos Nuno Castel-

-Branco e o jornalista Fernando 

Mbanze foram naquela segunda-

-feira julgados na quarta secção do 

Tribunal Judicial de KaMpfumu, 

na Cidade de Maputo. O juiz da 

causa, João Guilherme, marcou a 

leitura da sentença para dia 16 de 

Setembro. 

O economista Carlos Nuno Cas-

tel-Branco, de 55 anos de idade, é 

acusado do crime de injúria, calúnia 

e difamação ao cidadão Armando 

Guebuza, ao que se acresce a acu-

sação de crime contra a segurança 

de Estado, porque o visado desem-

penhava as funções de Chefe de 

Estado à altura.

Castel-Branco publicou, em No-

vembro de 2013, na sua conta do 

facebook, maior rede cibersocial 

mundial, um texto opinativo sobre 

o ambiente político que o país vivia 

na altura. No referido post, que foi 

reproduzido pelo diário electrónico 

MediaFAX e pelo semanário Ca-

nal de Moçambique, o fundador 

do Instituto de Estudos Sociais 

e Económicos (IESE) refere que 

Armando Guebuza estava “fora de 

controlo”, pelo que devia “arrumar 

os seus patos e deixar” o país em 

paz. 

Estas palavras mereceram um pro-

cesso-crime movido por iniciativa e 

exclusiva responsabilidade da Pro-

curadoria-Geral da República. Em 

sede de tribunal, o académico assu-

miu a autoria do texto e disse tê-lo 

feito para consumo restrito. “Escre-

vi para o consumo dos meus ami-

gos no facebook, onde expressava o 

meu sentimento sobre o momento 

que o país atravessava”, disse, subli-

nhando: “publiquei como um post e 

não como uma carta”. 

À pergunta da Procuradora Sheila 

Matavele, representante do Mi-

nistério Público, se o texto não foi 

feito com a intenção de atingir Ar-

mando Guebuza, o réu respondeu 

negativamente: “não sabia que ia 

chegar ao Presidente da República 

(PR). Pela natureza do post não ti-

nha confiança e nem interesse que 

chegasse ao PR. Só queria discutir 

o assunto com os meus amigos. 

Referia-me a ele, mas não tinha 

intenção de me dirigir a ele”, frisa.

Traído por Armando 
Guebuza
“Não tenho nada contra o cidadão 

Armando Guebuza. Escrevi o post 

como repúdio às suas políticas de 

desenvolvimento”, declarou.

O réu afirma que se sentiu traído 

por Armando Guebuza, quando 

este violou os princípios comunis-

tas que defendia na época da revo-

lução (1975-1987).

Castel-Branco conheceu Armando 

Guebuza em 1977, quando ingres-

sou nas fileiras das Forças Popula-

res de Libertação de Moçambique 

(FPLM), onde trabalhava como 

jornalista.

Na altura, Guebuza era Comissá-

rio Político Nacional das FPLM 

e Castel-Branco foi convidado 

para escrever discursos políticos do 

mesmo. Conta que aprendeu muito 

deste e chegou ao ensino superior a 

mando do seu antigo chefe. 
Entretanto, as relações não mais 
foram as mesmas quando Arman-
do Guebuza mudou de filosofia. 
“Com ele aprendi ideias socialistas, 
mas quando tornou-se PR mu-
dou. Então, tive de escolher entre 
me conformar com o novo rumo 
e continuar com a minha linha de 
pensamento. Preferi continuar com 
os ideais socialistas”, disse Castel-
-Branco, com lágrimas nos olhos.
No seu post, o pesquisador do 
IESE diz que “Armando Guebuza 
está fora de controlo” e que “deve 
recolher seus patos e deixar o país 
como estava”, em alusão à famosa 
fonte de acumulação primitiva de 
riqueza pelo ex-estadista moçam-
bicano.
O réu esclarece que usou esses ter-
mos por duas razões: “por um lado, 
estava no apelo à liberdade de ex-
pressão e, por outro, queria que o 
PR ouvisse o pedido dos cidadãos, 
porque este desprezava o povo com 
termos como ‘apóstolos da desgra-
ça, tagarelas, etc.”
“A direcção do país não era das 
melhores e as alianças entre o ca-
pital doméstico (negócios familia-
res) e internacional eram maiores”, 
aponta o acusado, citando como 
exemplos os casos da compra dos 
autocarros da EMTPM à Tata e 
da adjudicação directa do processo 

da migração digital à StarTimes, 

ambas empresas ligadas à família 

Guebuza.

 “Há também o uso dos media pú-

blicos (TVM, RM e Notícias) para 

atacar os fundadores da Frelimo 

por questões raciais (Marcelino dos 

Santos, Jorge Rebelo, Sérgio Viera 

e Óscar Monteiro)”, acrescenta.  

“O crime organizado se alastra-

va pelo país, com o agravamento 

da onda de raptos e o PR dizia 

que confiava na Polícia. O confli-

to político-militar também tinha 

atingido contornos alarmantes e o 

PR respondeu aos jornalistas, em 

Manica, que os ataques militares 

eram um teste à unidade nacional”, 

continuou, arrolando as questões de 

interesse público que o moveram a 

escrever o artigo.

Ambiente político
Recorde-se que o artigo foi publi-

cado em Novembro de 2013, dias 

após a marcha de repúdio aos rap-

tos e ao conflito político-militar, 

que levou milhares de moçambica-

nos à rua na capital do país e repli-

cada nas cidades da Beira, Queli-

mane e Nampula.

A mesma foi publicada no momen-

to mais crítico do conflito político-

-militar, após 21 anos dos Acordos 

Gerais de Roma, com o ataque mi-

litar à base da Renamo, em Satun-

jira, no centro das atenções.

Um dos termos arrolados pelo Mi-

nistério Público na sua acusação, 

como tendo injuriado Armando 

Guebuza, é “lambe-botas”. O acu-

sado esclareceu a essência do uso 

do mesmo: “o termo já fazia parte 

do debate político nacional e já era 

utilizado pelos membros e militan-

tes da Frelimo. Não sou o autor do 

mesmo”.

“Refiro-me aos servidores públicos 

que davam informações erradas ao 

PR, em troca da protecção e carrei-

rismo. Os relatórios indicam que 

a pobreza aumentou na cidade e 

reduziu no campo. Os índices de 

desenvolvimento humano reduzi-

ram”, continuou.    

Questionado pelo Juiz-presidente 

da causa, João Guilherme, como o 

post parou nas páginas dos jornais, 

em particular no MediaFAX, edita-

do pelo co-réu Fernando Mbanze, 

Castelo-Branco respondeu que este 

“leu directamente, porque já fazia 

parte dos meus amigos (tinha 150 

amigos, na altura)”, mas teria sido 

o PCA da Mediacoop (proprietária 

do MediaFAX), Fernando Lima, 

que o contactou para saber se o tex-

to lhe pertencia ou não.

“Respondi que o texto é da minha 

autoria. Perguntaram-me se po-

diam publicar e aceitei, porque a 

censura não é proibida neste país e 

não cabe a mim fazê-lo”, disse.

Crime de abuso à liberdade 
de imprensa   
Por sua vez, o jornalista Fernando 

Mbanze, editor de mediaFax de 37 

anos de idade, é acusado de abuso à 
liberdade de imprensa, por ter pu-
blicado “de livre e espontânea von-
tade o post, mesmo sabendo que o 
conteúdo era injurioso”, segundo o 
Ministério Público.
Mbanze diz que publicou o texto 
com a intenção de alargar o espaço 
de debate, devido à idoneidade das 
questões levantadas e em nenhum 
momento concluiu pelo carácter 
difamatório e injurioso do texto, 
conforme alega a PGR.
“Uma das questões que aprendi 
na Escola de Jornalismo é identi-
ficar os critérios de noticiabilidade. 
Primeiro, o texto abordava ques-
tões de interesse público; segundo 
era escrito por um académico de 
reconhecido mérito; e terceiro, os 
assuntos dominavam a actualida-
de”, justifica o réu, acrescentando: 
“antes de publicá-lo, entrámos em 
reunião de redacção para discutir 
o conteúdo do post para vermos se 
publicávamos”.
“Senti que o texto tinha um tom 
um pouco elevado, mas, jornalis-
ticamente, não conseguimos iden-
tificar a injúria e nem a calúnia”, 
explica.
O Editor do MediaFAX revela que 
não publicaria um texto se estivesse 
convicto que iria ferir a honra do 
Chefe de Estado, “fi-lo na intenção 
de ampliar a esfera de debate de 

ideias”, defende.

“O texto representava o 
que a maioria sentia”- 
Terezinha da Silva.
As quatro testemunhas (Abdul Ca-

rimo Issá, Terezinha da Silva, João 

Carrilho e José Jaime Macuane) 

arroladas como testemunhas de 

defesa do académico são unânimes 

em dizer que não viram nenhum 

conteúdo injurioso contra a figura 

de Chefe de Estado. 

“Li como um texto normal. As 

opiniões diferentes são sempre ne-

cessárias. Já ouvi palavras fortes do 

Chefe de Estado a dirigir aos cida-

dãos, mas sempre estivemos 

prontos para ouvi-las”, diz o 

Engenheiro João Carilho.

Acusação do jornalista Fernando Mbanze e do economista  Castel- Branco encharcada de ensombramentos

Nuno Castel-Branco e Fernando Mbanze na sala de audiências do Tribunal Judicial de Ka Pfumo

- Sentença será conhecida no dia 16 de Setembro

Por Abílio Maolela / Fotos de Naíta Ussene

Réus interangindo com juiz da causa
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“Admirei a coragem do professor, 

senti que aquele texto representava 

o que a maioria sentia, mas que fal-

tava coragem”, advogou Terezinha 

da Silva.

 “Não sentimos que o 
texto fosse difamatório”- 
Francisco Carmona 
Como na defesa de Castel-Bran-

co, as testemunhas de Fernando 

Mbanze também foram unânimes 

em afirmar que o texto tinha mé-

rito de noticiabilidade e não era de 

conteúdo calunioso.

O Editor-Executivo do SAVANA, 

Francisco Carmona, afirma que foi 

ouvido pelo colega antes da publi-

cação da estória e considerou o seu 

conteúdo de interesse público.

“Não sentimos que o texto era di-

famatório, mas que era de interesse 

público. Foi escrito por um acadé-

mico proeminente e não por um 

cidadão anónimo”, subscreve.

“O texto, por si, configura a um 

género jornalístico (opinião) e não 

tem nenhum elemento injurioso. 

Penso que devia ter sido mais se-

vero, pelo contexto que vivíamos, 

porque o país estava ingoverná-

vel”, rematou Armando Nenane, 

Director-Executivo da Associação 

Moçambicana de Jornalismo Judi-

ciário.  

Defesa pede a absolvição 
dos réus 
A defesa dos réus pediu absolvição 

dos mesmos, por julgar não haver 

matéria para serem condenados. 

Os advogados dos réus apontam 

que seus clientes fizeram tão só uso 

da liberdade de expressão e de im-

prensa, sublinhando que “os titula-

res de cargos públicos estão expos-

tos à crítica pública”.

“O texto foi publicado no pico da 

instabilidade do nosso país, com 

a onda de raptos, assim como dos 

ataques militares, em que não se 

sendo governado”, argumentou o 

causídico.

Pelo facto de a PGR mover o 

processo por se injuriar a pessoa 

singular de Armando Guebuza e 

também por ser Chefe de Estado, 

Álvaro Bastos, advogado de Fer-

nando Mbanze, pediu que o Tri-

atravessava o Rio Save”, frisa João 

Trindade, advogado de Carlos 

Nuno Castel-Branco, alertando 

que o país caminha para a mesma 

situação, caso a tolerância não pre-

valeça.

“Em Portugal, Cavaco Silva foi 

chamado de Macaco por um ci-

dadão, mas o Ministério Público 

daquele país não moveu nenhum 

processo por avaliar o contexto em 

que a palavra foi proferida”, exem-

plificou o juiz jubilado. 

Para Trindade, o problema não 

está nos termos utilizados pelo seu 

cliente, mas na fronteira entre a 

democracia e a ditadura. Realçou: 

“nunca invocamos a Lei de Amnis-

tia, porque aceitar a amnistia signi-

fica aceitar que cometemos crime, 

o que não é verdade. Queremos 

provar a nossa inocência, que não 

cometemos nenhum crime e que o 

único, talvez, tenha sido o facto de 

termos expressado a nossa indigna-

ção pela forma como o país estava 

bunal arrolasse Armando Guebuza 

para ser ouvido no processo. Entre-

tanto, defende não haver matéria de 

julgamento. 

A decisão fica a cargo do Juiz-pre-

sidente, João Guilherme, que mar-

cou a sentença para quarta-feira de 

16 de Setembro.

João Trindade e Álvaro Basto, advogados dos réus
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Foi um dia especial. Um dia 
em que um dos mais laure-
ados, renomados e amados 
escritores moçambica-

nos, António Emílio Leite Cou-

to, ou simplesmente Mia Couto, 

foi laureado com o título Honoris 

Causa, pela Universidade “A Poli-

técnica”. Assumindo uma postura 

verdadeiramente académica, Mia 
Couto aproveitou a ocasião, não 
para bajular a quem quer que seja, 
como muitos supostos académicos 
e comentadores independentes fa-
riam. Com os pés assentes no chão, 
sem receio de quem quer que seja 
e sabendo que a sua opinião conta 
para a construção de uma socieda-
de cada vez mais justa, Mia Couto 
criticou, criticou e voltou a criticar 
aquilo que, efectivamente, não está 
bem.  

É verdade que o discurso foi filosó-
fico, mas para um bom entendedor, 
meia-palavra basta. 
Sempre com uma linguagem fina e 
académica, Mia Couto posicionou-
-se contra aqueles que, a todo o 
custo, tentam combater o “outro”, 
combater quem pensa diferente, 
combater quem não é do mesmo 
partido, combater quem não é da 
minha raça…. Enfim, Mia Cou-
to exigiu uma postura verdadeira 
e honesta. Uma postura em que 
o “outro” é tão importante e mais 
importante do que aquele que tem 
como função bater palmas e bajular 
o chefe. 
É verdade também que as palavras 
afiadas de Mia Couto tinham uma 
multiplicidade de destinatários, 
mas não podem restar dúvidas de 
que o alvo principal era o tipo de 
governantes que incentiva um ver-
dadeiro culto à personalidade. Um 
cenário em que, mesmo que as 
coisas estejam tão más – como es-
tiveram há pouco tempo – o chefe 
é “líder incontestável”. Não citou 
nomes porque de facto é complica-
do citar nomes, mas fazendo leitura 
atenta, o discurso foi directo con-
tra o anterior governo, liderado por 
Armando Guebuza. 
Segundo se sabe, momento houve 
em que o governo de Armando 
Guebuza atingiu níveis de impopu-
laridade históricos, mas dezenas de 
supostos académicos e comentado-
res independentes ocupavam pági-
nas em jornais públicos, tv pública 
e rádio pública a enaltecer a “figura 
incontestável” do grande chefe. 
Aliás, o editor do mediaFAX está 
agora no banco dos réus por ter ou-
sado em dar espaço para um cida-
dão em pleno gozo das suas liber-
dades de pensar e opinar em torno 
do que não estava bem, criticando 

a figura do presidente Armando 

Guebuza.

O cidadão que opinou, Carlos 

Nuno Castel-Branco, também está 

no banco dos réus. 

Entretanto, boa parte do grupo dos 

bajuladores oficiais à figura do che-

fe e seus próximos foram enalteci-

dos e agraciados com altos cargos 

públicos. 

Parte deste grupo foi oficialmente 

designado por G40, que apesar de 

estar a caminhar para o estado de 

coma profundo, tenta lançar os úl-

timos suspiros resistindo, a todo o 

custo, aos ventos da mudança.

E os ventos da mudança foram 

enaltecidos por Mia Couto. Aqui 

entra a figura do actual presidente, 

Filipe Nyusi que, segundo o Ho-

noris Causa, está a tentar “fugir da 

prática de bajulação”.

Mas há quem resiste
Infelizmente, alertou Mia, mesmo 

com os ventos da mudança e do 

fazer diferente em relação à neces-

sidade de ouvir o pensar diferente, 

um exército de bajuladores já se 

auto criou. Pelo discurso de Mia, o 

grupo pode se ter criado volunta-

riamente, mas sempre à espera de 

oportunidades para qualquer agra-

ciamento.

“Apesar de tudo isto é fácil imagi-

nar que junto à vossa excelência já 

se criou um batalhão, um exército 

de bajuladores. E o senhor sabe que 

eu não estou dentro desse exército, 

felizmente” – disse Mia Couto, dei-

xando claro que, em nenhum mo-

mento, aceita fazer parte do grupo 

de bajuladores. 

Muito pelo contrário, Mia Couto 

deixou claro que quer fazer parte 

do esforço que, a todo o custo, tenta 

buscar a consciência de que é im-

portante ouvir a quem pensa dife-

rente, ou seja, ouvir o outro. 

Queremos fazer parte de 
um país que não exclui 
Queremos ser parte desse esforço, 

queremos aprender a ser um país 

que não exclui, um país plural e di-

verso. Queremos ajudar a construir 

uma nação que assume, sem medo, 

as suas diferenças. Esta nova atitu-

de pode ser a cura para uma espécie 

de autismo de que vínhamos pade-

cendo.

É difícil imaginar quanto, mesmo 

ouvindo, podemos ser surdos. Se-

lectivamente surdos. Escutamos os 

que nos são próximos, escutamos os 

que nos obedecem, escutamos o que 

nos agrada ouvir.  Escutamos os do 

nosso partido, escutamos sobretudo 

quem não nos critica. Tudo o resto 

não existe, tudo o resto é mentira, 

tudo o resto é calúnia. Tudo o resto 

é proferido pelos “outros”. 

Horas e horas para desva-
lorizar o “outro”
E é quase um paradoxo: porque se 

ocupam páginas inteiras dos jornais 

a dizer que os “Outros” não devem 

ser ouvidos. Gastam-se horas de 

programação radiofónica e televi-

siva para dizer que os outros não 

disseram nada. Esses “outros” que 

querem questionar o que fazemos, 

esses outros são “estranhos”, a ca-

minho mesmo de serem “estrangei-

ros”.

A verdade, porém, é que ninguém 

pode anular a existência desses “ou-

tros”. Ninguém pode negar que são 

moçambicanos. Ninguém pode sa-

ber se têm razão se não deixarmos 

que falem livremente.

Nyusi tenta abrir caminhos 
para o pensar diferente
Esta é a grande lição do Presiden-

te Nyussi, que entendeu reconciliar 

uma nação apartada de si mesma. 

É ele que nos lembra que esses que 

dizem “não” são da mesma família 

dos que dizem “sim”. Esta é uma 

mesma família que dispõe de uma 

única casa. Não existe outro lugar, 

não existe outro destino senão este 

que dá pelo nome de Moçambique.

Digo tudo isto sem qualquer emba-

raço. Porque todos nós, a começar 

por si, Senhor Presidente, quere-

mos fugir da prática da bajulação. 

Com a sua atitude de abertura e 

simplicidade, o Presidente sugere 

uma outra relação, mais próxima, 

mais verdadeira. Apesar de tudo, 

é fácil imaginar que junto a Vossa 

Excelência já se criou um cortejo 

de aduladores (bajuladores). E o se-

nhor sabe que eu não estou dentro 

desse exército, felizmente.

Até os ministros já escu-
tam o pensar diferente
Felizmente, veio da sua parte um 

sinal de alerta: assim que tomou 

posse, o Presidente Filipe Nyussi 

começou a receber gente que não 

batia palmas, gente que tinha in-

terrogações e levantava críticas. Os 

seus ministros estão a fazer o mes-

mo, estão a escutar os que pensam 

diferente, estão a sentar-se com os 

que deixaram de ser ministros, es-

tão a aprender desses outros que 

estavam condenados à condição de 

já terem sido alguém. Parece pouco 

perante os gigantescos problemas 

que enfrentamos. Mas esta forma 

de lidar com as pessoas pode suge-

rir uma outra forma de lidar com os 

grandes os desafios. 

Por tudo isto queria muito dizer-

-lhe: muito obrigado, Senhor Pre-

sidente. Muito obrigado por nos 

ter devolvido a nossa dimensão de 

família. Muito obrigado por ter re-

abilitado o nosso estatuto de mora-

dores na mesma casa. 

Os moçambicanos de pri-
meira e de segunda
Durante a realização do X Con-

gresso da Frelimo, em Muxara, 

Pemba, muitos partidários saíram 

com níveis de desgosto acima da 

média. A razão não era coisa pe-

quena. É que na sessão houve quem 

não teve palavra simplesmente por 

não ser “moçambicano de gema”. 

Os “goeses” que o digam. E boa 

parte deles, alguns históricos da 

Frelimo, foram expurgados. 

Se calhar foi repescando este pas-

sado recente que Mia Couto disse:

“Durante muito tempo fomos con-

duzidos a construir fronteiras que 

nos separavam em pequenas nações 

dentro da grande Nação moçambi-

cana. Durante muito tempo houve 

quem sugerisse que havia catego-

rias de moçambicanos, uns mais 

autênticos que os outros. Ainda 

hoje sobrevive em alguns esse olhar 

de polícia de identidades. Ainda 

hoje há quem avalie os outros pela 

cor da sua pele, pela cor da tribo, 

pela cor do seu partido. Ainda hoje, 

há os que, em lugar de discutir 

ideias, atacam pessoas. E ainda pre-

valecem os que, em lugar de pro-

curar soluções, procuram modos 

de esconder os problemas. Toda 

esta cosmética foi sendo feita em 

nome da unidade e do patriotismo. 

Toda esta encenação de normalida-

de é uma herança que pedia uma 

resposta firme. Esta resposta foi 

trazida por si (Filipe Nyusi). Sem 

grandes proclamações, mas de um 

modo firme e continuado. Conhe-

cemos hoje essa sua mensagem: po-

demos ter os recursos que tivermos. 

Não disso é tão promissor como o 

nosso património humano feito de 

tanta gente tão diversa. 

O Presidente está a criar uma dinâ-

mica que é bem mais do que uma 

nova política. É uma nova cultura. 

E esta cultura pode marcar uma 

diferença em toda a história de 

Moçambique. Parabéns por quanto 

já acendeu como esperança, para-

béns pelo seu modo paciente, sem 

recurso ao autoritarismo, sem uso 

da demagogia fácil. Parabéns pelo 

caminho iniciado para devolver à 

política a sua dimensão ética e hu-

mana”.

No dia em que foi Honoris Causa

- e critica os incentivadores da bajulação e dos que negam o pensar diferente
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Foram as primeiras palavras saídas da sua 

boca. Logo que ocupou o pódio, para o 

primeiro discurso na qualidade de Doutor 

Honoris Causa pela Universidade “A Poli-

técnica”, Mia Couto avançou logo para pedir aquilo 

que de mais precioso o Homem pode ter: a paz, a 

paz efectiva. Mia Couto nem quer saber de culpados, 

quer simplesmente assegurar que os políticos, de 

tudo façam para manter ou devolver a paz efectiva, 

tirando o país de uma situação de um permanente 

cenário de paz armada. 

Mia Couto recordou que quando os políticos falam 

em guerra, é o povo todo que é ameaçado e infe-

lizmente no desenrolar da contenda, é este mesmo 

povo que mais e severamente sofre. 

“Todos os povos amam a Paz. Os que passaram por 

uma guerra sabem que não existe valor mais precio-

so. Sabem que a Paz é um outro nome da própria 

Vida. Vivemos desde há meses sob a permanente 

ameaça do regresso à guerra. Os que assim ameaçam 

devem saber que aquele que está a ser ameaçado não 

é apenas um governo. O ameaçado é todo um povo, 

toda uma nação. 

Pode não ser este o momento, pode não ser este o 

lugar. Mas é preciso que os donos das armas escutem 

o seguinte: não nos usem, a nós, cidadãos de Paz, 

como um meio de troca. Não nos usem como carne 

para canhão. Diz o provérbio que “sob os pés dos 

elefantes quem sofre é o capim”. Mas nós não somos 

capim. Merecemos todo o respeito, merecemos viver 

sem medo. Quem quiser fazer política que faça polí-

tica. Mas não aponte uma arma contra o futuro dos 

nossos filhos. É isto que queria dizer, antes de dizer 

qualquer outra coisa”. 
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O Programa de Apoio aos Actores Não Estatais – PAANE é um programa 

financiado através do 10° Fundo Europeu de Desenvolvimento no âmbito do 

Programa Bilateral de Cooperação entre Moçambique e a União Europeia, im-

plementado pelo Gabinete do Ordenador Nacional, instituição subordinada ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC). O seu objectivo 

é reforçar a responsabilização mútua entre actores não estatais, autoridades pú-

blicas e os cidadãos em Moçambique. O Programa tem um período de imple-

mentação de 72 meses e um orçamento global de 5.000.000 EUR.  

O Programa criou um MECANISMO DE RESPOSTA À PROCURA di-

reccionado às Organizações da Sociedade Civil para responder de maneira mais 

flexível as suas necessidades de capacitação e suportar pequenas iniciativas de 

duração máxima de 6 meses e de um valor entre 40.000 e 400.000 Meticais 

sem obrigação de co-financiamento. Esta ferramenta está em vigor até o 1º de 

Setembro 2016.

Neste sentido, o PAANE vem por este meio informar as organizações interes-

sadas que podem ter acesso ao guião para apresentação de propostas, incluindo 

as regras de funcionamento e o formulário de apresentação através dos seguintes 

meios:

PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais, 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação

Gabinete do Ordenador Nacional - GON

Av. Julius Nyerere, n. 1A, 2º Andar

Maputo 

MECANISMO DE RESPOSTA À PROCURA – Pe-
quenos fundos para Organizações da Sociedade Civil

República de Moçambique
Ministério dos Negócios Estrangeiros e

 Cooperação 
Gabinete do Ordenador Nacional

Os trabalhadores comunicam com 

pesar, o falecimento do senhor Paulo 

Machava, ex-colaborador, ocorrido no 

dia 28 de Agosto, cujo funeral reali-

zou-se no dia 2 de Setembro.

Nesta hora particularmente dolorosa, 

apresentamos à família enlutada as 

mais sentidas condolências.

Paulo Machava

Faleceu

Necrologia Necrologia Necrologia Necrologia
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O 
Centro Terra Viva 
(CTV), uma Organiza-
ção Não Governamental 
dedicada aos estudos e 

advocacia ambiental, foi alvo de 

contestação pela população de 

Quitupo e de censura pelo admi-

nistrador do distrito de Palma. O 

facto deu-se durante a recente reu-

nião de auscultação pública naque-

la localidade sobre o processo de 

reassentamento e pagamento das 

respectivas compensações às co-

munidades da Península de Afungi 

para dar lugar à fábrica de gás na-

tural liquefeito.   

 

Em causa está o que chamam de 

“má assessoria” que aquela ONG 

presta à comunidade de Quitupo. 

Sulemane Momad, residente da-

quela comunidade, afirma que não 

quer o CTV, porque “sempre que 

eles chegam criam desentendimen-

to entre a população”.

Na mesma linha de pensamento 

está Abacar Jamal, que sublinha: “o 

CTV cria desentendimento entre 

nós, porque sempre que se reúne 

com os Chefes de Comité, estes 

não nos informam”.

Sumail Ali observa: “somos uma 

comunidade desfavorecida. Não te-

mos hospital e mesmo a escola que 

temos foi construída pelo governo. 

As Organizações da Sociedade Ci-

vil não se preocupam com a nossa 

educação e nem saúde, mas agora 

Os residentes do distri-
to municipal KaTembe 
queixaram-se ao presi-
dente do Conselho Mu-

nicipal de Maputo (CMM), David 

Simango, de uma alegada exclusão 

no acesso a serviços básicos tais 

como água potável, energia eléctri-

ca e ausência de serviços bancários, 

factos que, segundo estes, colocam 

aquele distrito municipal como ilha 

isolada e não como parte de cidade 

de Maputo.

Em resposta, Simango anunciou 

uma nova era para aquele distrito 

que deverá passar pela sua transfor-

mação em cidade. 

Durante dois dias, o Presidente do 

CMM trabalhou no distrito muni-

cipal KaTembe, onde manteve con-

tactos com residentes locais para se 

inteirar dos problemas e proceder 

ao lançamento de diversos projectos 

rumo ao desenvolvimento daquele 

distrito que se localiza doutro lado 

da baia de Maputo.

Durante um comício popular rea-

lizado no bairro de Incassane, An-

tónio Hobdjana lamentou exclusão 

daquele ponto dos principais pro-

gramas de desenvolvimentos da ci-

dade de Maputo, como é o caso dos 

projectos de alargamento da rede 

de abastecimento de água, acesso 
à energia eléctrica para as residên-
cias e iluminação pública, falta de 
serviços bancários, fraca segurança 
pública, com agravante de existên-
cia de muitas quintas abandonadas 
que afugentam malfeitores e colo-
cam aquele ponto como uma zona 
de ruinas, contrastando com o al-
mejado sonho de transformá-la em 
cidade.  
Hobdjane lamentou também a de-
mora nos despachos de pedido de 
terrenos para habitação e um mer-
cado de referência. 
Enquanto isso, Carlos Boa Vida 
queixou-se dos maus tratos que 
são submetidos pelos militares das 
Escola de Fuzileiros Navais, que se 
consubstanciam em agressões às po-
pulações sem justa causa, facto que 
cria um mal-estar naquele ponto. 
Paulino Tchembene procurou saber 
das reais medidas da edilidade para 
não expropriar as terras dos nativos 
e como garantir que estas sirvam de 
herança para os seus herdeiros, uma 
vez que também as herdaram dos 
seus progenitores.

Transformar KaTembe em 
cidade
O Edil de Maputo, David Siman-

go, esclareceu que a sua visita visava 

lançar as bases para materialização 

do plano geral de urbanização da 

KaTembe, tendo na ocasião reini-

ciado com o processo de atribui-

ção dos títulos de Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra (DUAT) 

aos residentes.

A atribuição de DUAT´s foi in-

terrompida há cinco anos, para dar 

lugar à elaboração e consequente 

aprovação do projecto de urbani-

zação que visa transformar aquele 

ponto em cidade.   

Actualmente, o distrito conta 20 mil 

habitantes e projecções da edilidade 

indicam que nos próximos trinta 

anos terá cerca de 500 mil. Deste 

modo, Simango aponta ser este o 

momento oportuno para montagem 

de infra-estruturas como estradas, 

alargamento da rede de abasteci-

mento de água, energia.

Aliás, no seu primeiro dia de visi-

ta (sexta-feira), procedeu ao lança-

mento da primeira pedra para cons-

trução da primeira estrada asfaltada, 

num percurso de 3,5 quilómetros. A 

via parte da ponte-cais até ao hotel 

Marisol e está orçada em cerca de 

161 milhões de meticais. 

Simango lançou também um pro-

jecto de reabilitação de sete vias 

terraplanadas, entregou um camião 

basculante e uma pá escavadora para 

manutenção das vias e anunciou 

para breve o arranque da construção 

de uma agência bancária, por sinal a 

primeira na história. 

Por forma a colocar ordem na feroz 

corrida às terras de KaTembe, a edi-

lidade vai instalar um gabinete para 

lidar especificamente com o assun-

to de regularização e atribuição de 

DUAT´s. 

Sete milhões de diferença
Simango visitou dois beneficiários 

do fundo de desenvolvimento dis-

trital, vulgo sete milhões.

Alberto Pale foi o primeiro a rece-

ber a visita do edil e conta que pediu 

150 mil meticais e investiu na cons-

trução e apetrechamento de uma al-

faiataria e um estaleiro de venda de 

material de construção para garantir 

o sustento familiar. 

Emprega seis jovens, um dos quais 

é seu filho, com um sorriso no rosto, 

diz que o negócio está a caminhar 

no rumo desejado e aponta que tem 

de investir mais no estaleiro, uma 

vez que a cada dia surgem novas 

construções e a demanda pelo ma-

terial é cada vez maior.

Ina Ngoenha é uma jovem de 22 

anos, concluiu o nível médio e não 

conseguiu ingressar no ensino supe-

rior. Aproveitou o tempo de espera 

da época seguinte para exames e 

submeteu ao conselho consultivo 

um projecto de criação de frangos 

orçado em 69 mil meticais.

Com os lucros gerados por este ne-

gócio, hoje financia os seus estudos 

no curso de Linguística pós-laboral. 

Ina tem também uma horta na qual 

produz produtos para alimentação 

familiar. 

O Edil não escondeu a sua satis-

fação com o projecto desenvolvido 

por esta jovem e prometeu-lhe um 

terreno mais espaçoso caso queira 

aumentar o nível de produção de 

frangos.    

O bairro Chamissava, um dos mais 

populosos, testemunhou a inaugu-

ração do Centro de Saúde local, que 

é visto pelos residentes como sendo 

de capital importância, pois vai re-

duzir a pressão que era exercida ao 

outro. 

O centro de Saúde tem capacidade 

para atender 100 pessoas, 10 camas 

para internamento e oito técnicos 

de saúde.

que se fala de dinheiro, o CTV está 

aqui para contrariar o nosso projec-

to”.

Estas declarações mereceram um 

pedido de palavra para os devidos 

esclarecimentos pela Directora-ge-

ral da organização, Alda Salomão, 

mas os críticos não a permitiram 

reagir. Tentativas de deixá-la falar 

originaram em confusão e, apesar 

de ter sido amenizada pela equi-

pa do protocolo da Anadarko, não 

mais o ambiente tornou-se o mes-

mo. 

Aliás, depois deste desentendimen-

to, que durou quase 20 minutos, o 

encontro terminou sem o habitual 

discurso do administrador distrital, 

Pedro Romão, limitando-se a di-

zer: “não havendo mais condições 

para continuarmos com a reunião, 

declaro encerrada a terceira aus-

cultação pública à comunidade de 

Quitupo”.

Os visados não tiveram espaço para 

responder na reunião, mas contac-

tados pelo SAVANA, disseram ser 

vítimas do “ódio do Administra-

dor” para com a organização.

Em entrevista à nossa reportagem, 

Alda Salomão disse não se ter sur-

preendido com o que lhe aconteceu 

e acusa o Administrador do Dis-

trito, Pedro Romão, de sempre lhe 

limitar a liberdade de expressão.  

“Não é a primeira vez que me le-

vanto e o administrador me impede 

de falar. Acho que o administrador 

não está interessado em que as pes-

soas ouçam o que o CTV tem a fa-

lar”, afirma Salomão, acrescentado: 

“as divisões que existem em Quitu-

po já eram previstas”. 

“Quando se criou o Comité Co-

munitário, eu questionei as mo-

dalidades usadas para a escolha 

dos seus integrantes, porque estes 

foram recolhidos no decurso de 

uma reunião. Não foram eleitos. 

No princípio, designava-se Comité 

Comunitário de Quitupo e depois 

chamaram de Comité Comunitário 

de Apoio ao Projecto LNG”, revela.

Acrescenta que os Comités foram 

criados para servirem de barreira 

no acesso à informação na comu-

nidade.

“Fomos impedidos de ir às aldeias 

para participarmos dos debates e 

foi nessa altura que começaram as 

divisões na comunidade de Qui-

tupo. O Administrador usa a es-

tratégia de dividir para reinar e 

esconde-se nos jovens com falsas 

promessas”, remata.

Questionada como a sua organiza-

ção chegou à Península de Afungi, 

Alda Salomão conta que chega a 

Palma a convite da Anadarko, em 

2012, com o objectivo de assessorar 

esta no processo de reassentamen-

to daquelas comunidades. Porém, a 

ONG e a multinacional ficaram de 

costas voltadas quando o CTV des-

cobriu várias irregularidades, desde 

a atribuição do Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra (DUAT) 

até as auscultações públicas.

Além da Anadarko, a Directora-ge-

ral do CTV refere que foi acolhida 

pelo Administrador do Distrito 

para ajudar-lhe na gestão de terra, 

pois “as populações já andavam a 

vender terra de forma desordenada, 

devido à pressão de estrangeiros”.

Apesar destes incidentes, Alda Sa-

lomão afirma que a sua organiza-

ção continuará a prestar assistência 

àquelas comunidades.

“Não vamos parar de trabalhar. O 

CTV vai continuar a fazer o seu 

trabalho, porque o problema não 

somos nós. O Estado é que se deve 

preocupar em corrigir os erros que 

cometeu. Seguir procedimentos 

exige tempo”, termina.

Tratando-se de um Projecto milio-

nário, fala-se de interesses finan-

ceiros desta organização naquela 

região, o que Alda Salomão des-

mente: “Não recebemos nenhuma 

quinhenta deste projecto. Pode vi-

sitar a direcção financeira da nossa 

organização ou a nossa página na 

internet. Não ganhamos nada. Só 

estamos aqui a fazer o nosso tra-

balho”.

Por sua vez, o Administrador do 

Distrito de Palma refuta as acusa-

ções e aponta aquela organização 

de estar a instrumentalizar as co-

munidades da Península de Afungi.

Pedro Romão afirma que desde 

2007 a sua equipa trabalha com 

aquelas populações, explicando o 
que vai acontecer naquele local e o 

que as mesmas devem fazer.

“Esta ONG é que contraria a co-

munidade. Ela é que instrumen-

taliza as populações. Até que nós 

trabalhamos bem com a delegação 

distrital, mas quando chegam esses 

de Maputo, sempre temos proble-

mas. Parece que há dois centros de 

poder no CTV”, remata Romão.

De referir que Quitupo é a única 

comunidade - das quatros abran-

gidas pelo Projecto de construção 

da Fábrica de Liquefacção de Gás 

Natural (LNG) - que será desloca-

da para outra zona, para dar lugar 

à execução do mesmo. Esta, além 

de ser compensada, como as outras, 

também será indemnizada. 

Na terceira ronda de auscultação pública:

Centro Terra Viva contestado em Quitupo
Por Abílio Maolela, em Palma

Alda Salomão, Directora-geral do CTV

De serviços básicos providenciados a outros autarcas da capital do país

Munícipes da KaTembe queixam-se de exclusão
Por Argunaldo Nhampossa
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Existem evidências acerca do fraco desempenho da agricultura na economia moçambicana no 

que respeita à produção alimentar e à geração de rendimentos para as famílias residentes no meio 

rural (cerca de 70% da população moçambicana). Cerca de 75% dos rendimentos destas famílias 

dependem da produção agrícola. Apenas com estes dados é possível concluir que a redução da po-

breza implica necessariamente a elevação dos rendimentos das famílias rurais, seja pelo aumento 

da produtividade e das vendas de produtos agrários, como da geração de emprego na economia e 

de oportunidades de criação de pequenos negócios em diversas actividades económicas.

Para aumentar os rendimentos, elevar a produção alimentar, criar emprego e melhorar a vida no 

meio rural são necessárias medidas específicas direccionadas aos produtores que realizam mais de 

90% destes bens. Estes são os camponeses (sector familiar).

Existem estudos e as experiências que revelam que os principais incentivos para o aumento da 

produção a curto praz são os seguintes:

os produtores na adopção da produção de determinados bens (e não de outros ou mudar de ac-

tividade - economias informais, migração, etc.). Nesse caso, é importante o desenvolvimento de 

mercados institucionais de âmbito local (produtores com instituições locais – escolas, hospitais, 

refeitórios de trabalhadores, etc.).

de produção, principalmente fertilizantes e sementes melhoradas, assim como medidas de con-

servação dos solos. É necessário que o tipo de fertilizantes, as sementes e as tecnologias a introdu-

zir estejam adaptadas às condições produtivas dos produtores, aos sistemas de produção de cada 

local e às lógicas reprodutivas das unidades familiares como entidades económicas e sociais.

-

panhada de “pacotes de insumos”, assim como de serviços públicos veterinários e de empresas 

fornecedoras de bens e serviços aos produtores.

-

nos produtores para, de um modo comercial, existirem maiores disponibilidades de crédito e 

formas de crédito ajustados às condições da procura.

que invistam na transformação de produtos e com destino ao mercado (moageiras, sumos, 

conservação de frutas e vegetais, armazenagem, etc.), produção pecuária semi-intensiva, fa-

brico de material de construção, pequenas carpintarias, etc.

além de abastecerem o meio rural podem desempenhar funções de comercialização, realizar 

investimentos de pequena transformação, serem agentes de crédito e de prestação de serviços 

ao produtor.

população na produção agrícola. A continuação dos esforços de implantação da rede escolar e de 

centros de saúde deve ser acompanhada com mais assistência de professores e de pessoal de saúde 

e no acesso ao material escolar e a medicamentos.

É importante que existam incentivos que estimulem a emergência da pequena indústria e ne-

gócios formais em várias actividades conforme as realidades específicas de cada região. Neste 

âmbito, é importante priorizar as actividades com maiores efeitos sobre a geração de emprego, 

rendimento, absorção do aumento demográfico e transferência de mão-de-obra da agricultura 

para outros sectores no quadro da transformação estrutural do sector agrário, para a criação de 

valor no meio rural e para que a acumulação se converta em mais investimentos locais.

Em termos de infraestruturas, tem particular importância a priorização das redes secundária e 

terciária de estradas de modo a articular as principais zonas produtoras com os mercados e com 

as estradas nacionais, assim como a cobertura da rede de comunicações de telefone. É importante 

o estabelecimento de parcerias com as rádios comunitárias para a existência de programas radio-

fónicos de apoio aos produtores (informações técnicas, de preços e mercados, etc.).

A aplicação destes princípios deve sempre considerar que o designado sector familiar é muito 

heterogéneo em função de vários factores, como por exemplo: proximidade dos mercados e de 

empresas agrárias, ou outras, e respectiva tradição de assalariamento; tradições migratórias; posse 

de gado; possibilidade de se praticar a pluriactividade; proximidade de centros urbanos; culturas 

praticadas, entre outras. Estas heterogeneidades implicam a necessidade de compreensão das 

lógicas produtivas e reprodutivas das famílias como unidades económicas e sociais, suas implica-

ções nos níveis e diversificação das fontes de rendimento, assim como, no acesso aos serviços e ao 

consumo, e na obtenção de bens patrimoniais que melhorem o nível de vida. Para isso, as estra-

tégias sectoriais necessitam de ajustamentos criativos a nível local, sendo para o efeito necessário 

que existam técnicos qualificados nos distritos e localidades e a realização permanente de estudos 

que facilitem a compreensão das dinâmicas económicas e sociais e a implementação de medidas.

Não sendo possível cobrir a curto e médio prazo todo o território nacional e todos os produtos, 

torna-se necessário definir prioridades assentes em critérios de eficiência dos limitados recursos 

e de eficácia e simplicidade de implementação das medidas. As prioridades devem ser dirigidas 

para as regiões de maior potencial produtivo, maior densidade populacional e onde existam me-

lhores infraestruturas e maiores facilidades de articulação com os mercados. O desenvolvimento 

deve enquadrar-se numa estratégia/modelo de desenvolvimento integrado

A opção dos bens a incentivar deve basear-se nos que mais contribuem para o rendimentos dos 

produtores (por experiência produtiva e demanda dos mercados), mais contribuam para a melho-

ria da dieta alimentar, as que possuem défices de oferta e que são mais importados. As culturas 

do milho e mandioca (as mais praticadas pelo sector familiar), os feijões e o amendoim, o arroz, 

caju e as hortícolas (tomate, cebola, repolho e alface) e as frutas (manga, citrinos, papaia, banana) 

deveriam merecer atenção. Neste quadro, deve-se assegurar uma total liberdade e autonomia 

dos produtores nas suas opções produtivas em respeito pelas suas lógicas enquanto unidades 

económicas e sociais e no contexto das dinâmicas reprodutivas das comunidades onde se inserem.

A organização dos produtores em diversas formas de associativismo deve merecer atenção assim 

como o aprofundamento da advocacia. Existem organizações da sociedade civil com experiência 

que, mantendo a natureza destas instituições, deveriam merecer apoios públicos para assegurar a 

função de terceiro sector como promotoras do desenvolvimento. A organização dos produtores 

deveria capacitá-los para a gestão de associações e cooperativas, para as negociações nos merca-

dos, envolvimento em fases de comercialização e pequena transformação, obtenção de crédito, 

e, eventualmente, reivindicação dos seus direitos.

Numa primeira fase, o aumento da produção deveria basear-se principalmente no incremento da 

produtividade e, posteriormente, no aumento da superfície. É importante que a introdução ou o 

aumento da produção de culturas de rendimentos/exportação seja realizada assegurando efeitos 

positivos sobre a produção de alimentos (aumento da produtividade por efeito da “imitação”/

transferência tecnológica, de sistemas de produção, de insumos e de conhecimento), o emprego 

e o rendimento das famílias.

A conjugação das prioridades territoriais e dos bens a produzir implicaria igualmente a conver-

gência das medidas associadas com o descrito anteriormente: mercados e preços, venda de in-

sumos, extensão rural e prestação de serviços agrários, serviços financeiros, pequena transforma-

ção, educação, saúde e infraestruturas. As opções de priorização territorial devem ser assumidas/

compreendias de modo a se conjugarem esforços e evitarem-se descoordenações intersectoriais 

(órgãos centrais) e na administração local. O princípio da dupla subordinação, tal com está sendo 

aplicado, deve ser reequacionado de modo a evitar distorções existentes e descontinuidades no 

funcionamento e execução das funções do Estado, entre as instituições de cada nível e diferentes 

âmbitos territoriais. A unidade e coerência de programas nacionais deve ser assegurado em todo 

o território onde se implantam.

A segurança do uso e aproveitamento da terra deve ser crescentemente assegurada de modo a 

transmitir confiança e protecção dos pequenos produtores. O cumprimento estrito da Lei e do 

Regulamento de Terras é essencial e os serviços de gestão de terras devem merecer capacitação. 

Quando absolutamente necessários, os processos de transmissão do uso da terra devem respeitar 

as leis relacionadas com estes processos: auscultação/consulta junto dos afectados, selecção de 

terras alternativas para reassentamentos e produção, indeminizações e garantias de mudanças de 

local de residência e de produção para condições globais não inferiores às anteriores (qualidade 

dos solos segundo os fins produtivos das comunidades abrangidas, habitação, acesso à água, aos 

serviços básicos, aos mercados, comunicações, etc.). O Estado tem um papel chave na defesa dos 

direitos dos cidadãos e dos agentes económicos de pequena escala (neste caso do sector familiar), 

aplicando e fazendo cumprir as leis existentes.

As medidas sugeridas deveriam ser acompanhadas de uma efectiva descentralização de alguns 

poderes de decisão do Estado, do orçamento e da capacidade executiva dos serviços públicos. A 

administração pública dos distritos definidos como prioritários deveriam ser reforçada com re-

cursos humanos qualificados, condições de trabalho e de vida dos técnicos, recursos financeiros e 

meios materiais e incentivos para os técnicos afectos nestes locais. Sugere-se a institucionalização 

de incentivos diversos para que os técnicos dêem preferência por desenvolver as suas actividades 

no meio rural.

Sendo o sector familiar, por razões diversas, menos competitivo, compete ao Estado optar por 

políticas públicas com o objectivo de equilibrar as capacidades concorrenciais, seja entre tipos de 

produtores agrários, destes com outras actividades económicas e com as importações e exporta-

ções. Políticas de preços, mercados e subsídios, tarifas e pauta aduaneira, crédito, taxas de câmbio, 

investigação e extensão, entre outras, devem ser coerentes e estáveis a médio e longo prazo. 

Para o exercício das suas funções, o orçamento de Estado para a agricultura deve ser continu-

adamente reforçado. Mas mais importante é a melhoria da capacidade da execução orçamental 

efectiva e com mais qualidade, isto é, priorizar os recursos nas áreas que possuem uma maior 

produtivas e rede comercial rural). Simultaneamente é necessário dotar os órgãos locais (distri-

tos) de mais recursos para tornar a descentralização de alguns poderes de decisão e capacidade 

executiva.

As medidas com efeitos a médio prazo, que requerem elevados investimentos, capacitação insti-

tucional, estruturação/promoção/desenvolvimento de tecidos produtivos e de serviços especiali-

zados, devem ser ponderadas com a urgência do incremento da produção e da segurança alimen-

tar imediatas. São os casos da investigação, das infraestruturas produtivas (por exemplo, regadios 

e rede de estradas secundárias e terciárias), da mecanização e a respectiva logística e criação do 

mercado de aluguer, da reforma efectiva do aparelho de Estado. 

A prioridade do sector familiar não implica a hostilização de outros tipos de produtores, quanto à 

escala, objectivos produtivos, tecnologias e relações com os mercados. As ligações entre os produ-

tores devem ser baseadas em boas práticas e o Estado, as organizações dos pequenos produtores 

e a sociedade civil, são essenciais para a redução das distorções dos mercados, as assimetrias de 

informação e das capacidades negociais. 

Maputo, Agosto de 2015

A Direcção do OMR

DESTAQUE RURAL Nº 10

AGRICULTURA
Prioridade para a produção alimentar e para o sector familiar

Filipe Nyusi ouviu atentamente o 
discurso de Mia Couto 
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 A Anadarko Moçambique Área 1, Limitada (Anadarko), co-proponente do Projecto de De-
senvolvimento de Gás em Moçambique (o Projecto), está empenhada em difundir de forma 
transparente informações precisas sobre o processo de reassentamento, associado ao desen-
volvimento do parque de Gás Natural Liquefeito (GNL) na península de Afungi, no Distrito 
de Palma. 

Este é o sétimo de uma série de nove artigos que facultam uma actualização e informação 
sobre os progressos alcançados com as actividades de planeamento do reassentamento, du-
rante os últimos 24 meses. O objectivo deste artigo é dar a conhecer o processo de selecção de 
um local adequado para a aldeia de reassentamento e o planeamento da disposição espacial 
da aldeia de reassentamento e os modelos das casas.

Selecção do Local de Reassentamento 

Os estudos iniciais investigaram a viabilidade dos locais da aldeia de reassentamento fora da 

as reuniões do anúncio de reassentamento e actividades de envolvimento comunitário sub-
sequentes, as comunidades informaram a sua preferência em permanecer nas proximidades 
do local onde viviam actualmente. Respondendo ao parecer e à preferência da comunidade, 
o Projecto explorou modelos alternativos para as instalações do Projecto. Isto resultou numa 
redução global da área do Projecto e disponibilizou áreas dentro do DUAT como potenciais 
áreas da aldeia de reassentamento. Foram realizadas outras actividades de pesquisa e análi-

para reassentamento dentro da área do DUAT. Alguns dos principais passos na avaliação do 
local e no processo de selecção incluíram:

pudessem ser imediatamente excluídas como potenciais locais de reassentamento. As 
áreas não viáveis incluíam as áreas com potenciais riscos para a saúde e segurança, ori-
ginados pela proximidade do local de construção e operação das instalações de GNL, 
zonas de mangais, pântanos, áreas propensas a inundações, nas áreas de elevada sensi-
bilidade ecológica e áreas onde os níveis de ruído à noite iriam exceder o nível interna-
cionalmente aceitável.

-

proximidade com a costa e zonas de pesca adequadas, a proximidade com locais comu-
nitários existentes, a proximidade a Palma para permitir o acesso a serviços e a oportu-
nidades comerciais, a proximidade a terrenos agrícolas adequados, a disponibilidade 

-
camente sensíveis. As duas áreas com maior conveniência foram seleccionadas como 
potenciais locais para aldeias de reassentamento e foram apresentadas ao governo.

Após a avaliação e a aprovação do Governo, foram realizadas uma série de visitas e con-
sultas comunitárias, culminando num dia de votação, durante o qual a comunidade votou 
esmagadoramente a favor do local mais próximo de Quitunda. A sua preferência baseou-se 
na proximidade do local à terra considerada mais apropriada para a agricultura, a familia-
ridade com as potenciais comunidades hospedeiras e o acesso a zonas de pesca marinha 
alternativas. As potenciais comunidades hospedeiras, Senga e Quitunda, foram também 

das comunidades afectadas.

opção preferida, a Comissão Técnica para Monitoria e Supervisão do Processo de Reassenta-
mento preparou um relatório detalhando a sua recomendação ao Administrador do Distrito, 
anexando uma carta expressando sua opinião informada sobre a adequabilidade do local.

-

reuniões públicas realizadas em Senga e Quitupo, durante Agosto de 2014. 

Localização

O local da aldeia de reassentamento está localizado a cerca de 4 km a sudoeste da aldeia de 
Quitupo, na parte sudoeste da área do DUAT. O local é caracterizado por solos relativamente 

Disposição da aldeia, infra-estruturas da aldeia e modelo da casa

A disposição e as infraestruturas da aldeia, bem como a concepção da casa basearam-se nos 
-

mentos relevantes ao nível nacional, provincial e distrital, e as consultas com as comunida-
des afectadas pelo reassentamento fundamentaram e aperfeiçoaram ainda mais os modelos. 

Disposição espacial da aldeia

Após a divulgação da disposição inicial da aldeia ao Governo de Moçambique, e na se-
quência de discussões com a comunidade hospedeira e as comunidades deslocadas foram 

-

incluem:

saúde tipo II, centro de administração pública, esquadra da polícia, mercado e centro 
comunitário. 

num terreno adjacente à escola primária;

como vias de acesso interiores para garantir que todas as áreas da aldeia sejam facilmen-
te acessíveis para os peões, bem como para os veículos;

Inicialmente, 550 parcelas residenciais serão preparadas, e será construído o número neces-
sário de casas para as famílias a serem reassentadas. O projecto da aldeia inclui espaço para 
cerca de 200 parcelas residenciais adicionais para acomodar o desenvolvimento futuro.
Modelo da casa de substituição

será construída em cimento, com paredes rebocadas e pintadas. As portas e as janelas da casa 
serão de madeira, e o tecto será um telhado de duas águas em chapa metálica com guarda-
-ventos e isolamento. A casa terá uma cozinha interna, com uma bancada de betão, bem 
como uma cozinha externa.

A parcela incluirá um tanque de águas pluviais e caleiras para colecta da água da chuva, e 

As casas serão equipadas com um contador de electricidade do tipo pré-pago, quadro de 

Cada casa terá uma latrina e casa de banho separada e localizada a uma distância de, pelo 
menos, 10 metros da casa.

De modo a assegurar a qualidade de construção das casas, o contrato entre o Projecto e o 
empreiteiro para a construção da aldeia de reassentamento terá uma cláusula que obriga o 
empreiteiro a corrigir qualquer defeito observado nas casas nos 12 meses seguintes após a 
conclusão da aldeia de reassentamento.    

Em Novembro de 2014, o Projecto construiu um modelo da casa à escala real, e convidou 
membros do governo e as comunidades afectadas a visitarem e comentarem sobre a casa. 
Após a visita, várias recomendações foram incorporadas e o Projecto da casa foi actualizado. 

Projecto de Infra-estruturas
As infra-estruturas adicionais da aldeia de reassentamento, para além do que já foi mencio-
nado, incluirão o seguinte:

fornecimento de electricidade às casas de reassentamento e instalações públicas. A aldeia 

todas as casas e edifícios públicos.

residenciais e as instalações públicas. O sistema será gerido, operado e mantido pela 
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS). 

como a esquadra da polícia, o centro de saúde e a escola) e as infra-estruturas (tais como 
as estradas, o abastecimento de água e de electricidade) serão construídos pelo Projecto, 

-
mendações do Governo. Após a conclusão, serão transferidos para os órgãos governa-
mentais relevantes, os quais serão responsáveis pela sua gestão, operação, manutenção 
e recrutamento de pessoal. Os custos de água e energia eléctrica serão suportados pelos 
agregados familiares e pelos departamentos públicos, após a ocupação das novas casas e 
edifícios.

O Projecto das infra-estruturas públicas foi adaptado com base na contribuição das partes 
interessadas. Algumas alterações feitas aos projectos das infra-estruturas públicas incluem 

-
ção de casas de banho públicas para o mercado e a estação de autocarros.

Posse da Aldeia

De acordo com os requisitos estabelecidos no Decreto de Reassentamento e nas Directivas 
Ministeriais associadas (Directiva Ministerial Nº. 156/2014 de 19 de Setembro e o Diploma 

reassentados serão registadas pelo Governo de Moçambique. O terreno onde está localizada 
a aldeia de reassentamento será desvinculado da área do DUAT do Projecto e a comunidade 
auferirá do direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT) para as instalações comunitá-
rias. Este acordo será detalhado nos acordos comunitários.

Terra agrícola de substituição

Para além do local seleccionado onde será construída a aldeia de reassentamento, os 456 

que serão economicamente deslocados também necessitarão de terrenos agrícolas adicio-
nais. As terras de substituição para as actividades agrícolas fazem parte do pacote de com-
pensação e dos direitos dos agregados familiares afectados, que será abordado no próximo 
artigo.

www.mzlng.com para obter mais informações sobre o processo de reassentamento.
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A Anadarko Moçambique Área 1, Limitada (Anadarko), co-proponente do Projecto de Desenvol-
vimento de Gás em Moçambique (o Projecto), está empenhada em difundir de forma transparente 
informações precisas sobre o processo de reassentamento, associado ao desenvolvimento do par-
que de Gás Natural Liquefeito (GNL) na península de Afungi, no Distrito de Palma. 

Este é o oitavo de uma série de nove artigos que facultam uma actualização e informação sobre os 
progressos alcançados com as actividades de planeamento do reassentamento, durante os últimos 
24 meses. O objectivo deste artigo é informar sobre o quadro de direito à compensação. 

Compensação justa
O Projecto irá compensar de forma justa as partes afectadas pelo custo total de substituição dos 
bens perdidos, em dinheiro ou em espécie, em conformidade com os termos da legislação moçam-
bicana e da Norma de Desempenho 5 da International Finance Corporation: Aquisição de Terra e 
Reassentamento Involuntário (Janeiro de 2012).
Com base em amplas consultas às comunidades afectadas e ao Governo de Moçambique, foi de-

será elegível a receber uma compensação, faculta detalhes sobre o tipo de compensação e assis-
tência a que as pessoas afectadas pelo reassentamento serão elegíveis, e explica como é que foram 
medidos e avaliados os impactos e as perdas que os agregados familiares afectados vão enfrentar, 
para determinar uma compensação “justa”.
A informação do quadro de direito à compensação será combinada com os resultados dos levan-
tamentos e os inventários patrimoniais para preparar um acordo de compensação do agregado 
familiar para cada agregado familiar afectado. Cada acordo irá descrever em detalhe os bens afec-
tados, a compensação em dinheiro ou em espécie a ser fornecida aos agregados familiares afecta-
dos, e as demais formas de assistência a que a parte terá direito. 

Critérios de elegibilidade
Com base nos resultados do censo, do levantamento de dados socioeconómico, do inventário pa-
trimonial, programa de monitoria das pescas e registo dos proprietários das embarcações, foram 

pelas actividades do Projecto e que serão elegíveis para compensação incluem:

da zona industrial do Projecto ou do local da aldeia de reassentamento; 
-

cluindo direitos sobre terras agrícolas, em pousio ou de mato) dentro da zona industrial do 
Projecto ou do local da aldeia de reassentamento; 

negócio;

locais sagrados, sepulturas ou cemitérios; 

recursos comuns, por exemplo, as áreas entremarés, a pesca e a lenha;
-

plo, os inquilinos com acordos formais ou informais; e meeiros);

ou zonas entremarés, que será temporariamente interrompido ou degradado pelas activida-
des do Projecto;

terras dentro da zona industrial do Projecto ou local da aldeia de reassentamento;
-

mas na zona de exclusão marítima; 

da pesca em áreas de pesca alternativas.
Cada um destes grupos terá diferentes direitos à compensação e assistência, dependendo da natu-
reza da perda e do impacto incorrido aos meios de subsistência. 

Direitos dos agregados familiares
Com base no tipo de impacto de deslocamento (baseado na terra, não baseado na terra, pesca e 
captura costeira), a compensação será calculada para cada agregado familiar afectado elegível. A 
compensação pode ser em dinheiro ou em espécie. A compensação em espécie inclui, por exem-
plo, a substituição de uma casa por outra casa, ou a substituição das terras que serão perdidas por 
terras de substituição e programas de restabelecimento dos meios de subsistência.
Uma versão pictórica do quadro de direito à compensação foi preparada para tornar o quadro do 
direito à compensação e as tabelas de compensação constantes no quadro acessíveis às comunida-
des afectadas . A Equipa de Facilitação do Reassentamento continua a reunir-se com as comuni-
dades afectadas relativamente ao quadro, para garantir que as mesmas estejam plenamente cons-
cientes da compensação a que têm direito, e para facilitar a participação informada em assuntos 
que têm uma incidência directa sobre as suas vidas e meios de subsistência.

Direitos da comunidade
O Projecto reconhece que as comunidades perderão acesso a recursos comuns como resultado das 
actividades e uso da terra pelo Projecto. De modo a contrabalançar estas perdas, o Projecto propõe 
a celebração de acordos comunitários com cada comunidade afectada e delimitada. “Os acordos 
comunitários” incluirão mais do que simples benefícios, pois estes têm também por objectivo as-
segurar às comunidades os compromissos que o Projecto está assumindo. 
As negociações dos acordos comunitários serão facilitadas por uma ONG independente e expe-

negociar um pacote de compensação e benefícios comunitários para contrabalançar estas perdas. 
-

de pública. Os acordos comunitários incluirão, de entre outros aspectos, a criação de um Fundo de 
Desenvolvimento Comunitário.
O Fundo de Desenvolvimento Comunitário será disponibilizado às comunidades mediante solici-
tação dos fundos para uso comunitário – por exemplo para o ensino, formação, desenvolvimento 
de competências, projectos de meios de subsistência, infraestruturas comunitárias, etc. O Projecto 

-
-

mentar projectos, operá-los e mantê-los. Será expectável que as comunidades contribuam através 
da disponibilização de terra, mão-de-obra, materiais comuns ou de outra forma. O Projecto faci-

litará o estabelecimento e administração do Fundo de Desenvolvimento Comunitário e este será 
gerido por um conselho de administração e um comité de gestão constituído por representantes 
da comunidade, do Projecto e do Governo.

Em troca, o Projecto espera que a comunidade coopere respeitando as zonas de exclusão do Pro-
jecto e encaminhando quaisquer reclamações ou questões ao Projecto através dos Comités Comu-
nitários de Reassentamento, para que sejam resolvidos.   

Taxas de compensação
Será paga uma compensação pela perda e impactos às estruturas, culturas, árvores e recursos 
pesqueiros, e será desembolsada antes dos agregados familiares incorrerem em perdas ou impac-
tos. As taxas serão revistas anualmente e ajustadas para tomar em consideração as mudanças nos 
preços de mercado e o custo de vida.
Os pacotes de compensação serão calculados individualmente e irão variar de agregado para agre-
gado, uma vez que a magnitude dos impactos vivenciados pelas famílias difere. Porém, as taxas 
de compensação serão padronizadas e aplicadas equitativamente.

Casas, estruturas relacionadas e outros bens: O Projecto construirá uma habitação de substituição 

afectadas e o Governo de Moçambique.
A compensação monetária, baseada no custo agregado de materiais e de mão-de-obra, será paga 
pela perda de estruturas auxiliares às casas, como capoeiras, currais para cabritos, vedações, e 

Compensação Agrícola: O Projecto realizou um estudo de avaliação para determinar o valor de 
substituição dos bens agrícolas, incluindo árvores produtivas e culturas perenes e anuais. Na se-
quência de uma revisão do estudo de avaliação do Projecto pelo CEAGRE, Centro de Estudos de 
Agricultura e Gestão de Recursos Naturais, foram acrescentadas culturas adicionais à tabela de 

proposto para os bens agrícolas era justo.
As taxas de compensação das culturas e árvores propostas foram revistas e aprovadas pelo Comité 
de Revisão Técnica e Administração do Distrito, e foram amplamente debatidas com as comunida-
des afectadas, como parte do envolvimento no reassentamento rumo à terceira ronda de reuniões 
públicas de reassentamento. 
A compensação monetária será paga pelas árvores, culturas anuais e perenes. Além da compensa-
ção monetária, será dado um aviso prévio aos aldeões afectados, com uma antecedência de pelo 
menos 90 dias, antes da ocupação do local, para permitir que façam a colheita de quaisquer cul-
turas anuais plantadas. Para cada árvore perdida, o Projecto facultará aos proprietários afectados 
duas mudas de substituição, para além da compensação monetária.

Cada agregado familiar física ou economicamente deslocado que perderá o acesso, ou o uso de 
terra agrícola terá direito a 1,5ha de terra agrícola de substituição. A dimensão da parcela agrícola 
baseia-se na avaliação da área necessária para que um agregado familiar seja capaz de produzir 
as suas necessidades alimentares em um ano médio. Com base no censo dos agregados familiares 
afectados pelo Projecto, os 456 agregados familiares que vão enfrentar impactos de deslocamento 

Além de fornecer terra agrícola de substituição, o Projecto pretende compensar os agricultores 
pelo trabalho investido na melhoria da terra, por actividades como limpeza, desbravamento, cul-

programas de meios de subsistência.

Compensação das Pescas 
Os impactos da pesca terão uma natureza de curto e a longo prazo, associados ao cronograma de 
construção e de operação do Projecto. O Projecto desenvolveu um quadro de compensação das 
pescas que inclui uma combinação de elementos em espécie e em dinheiro, bem como programas 
de meios de subsistência de prazos mais longos. As medidas propostas foram discutidas com os 
pescadores e os colectores entremarés afectados, e a Comissão Técnica, bem como responsáveis 

do Ministério das Pescas. 
-

vel da comunidade, enquanto os pescadores e os colectores sujeitos a impactos de maior dimensão 

por apoio transitório, se necessário. Os pescadores menos afectados serão compensados através 

nível da comunidade.
A assistência material, o apoio transitório e a compensação de curto prazo serão calculados e 
pagos numa base individual (em vez de agregado familiar). Os valores de benefícios disponíveis 
através da assistência material, apoio transitório e compensação de curto prazo serão avaliados 
por meio de dados de estudos de base relacionados com as características das pescas e o grau de 

Prevê-se que a assistência material, o apoio transitório e a compensação de curto prazo sejam 
pagos em três fases do Projecto, o que corresponde ao reassentamento, construção e operação. 

Quadro de direito à compensação e Plano de Reassentamento

O quadro de direito à compensação é capturado em detalhe no Plano de Reassentamento. O esbo-
ço do plano será disponibilizado para comentário público antes da 4ª ronda de reuniões públicas 
de reassentamento. Após o período da revisão pública e consideração das recomendações das par-
tes interessadas, o Plano Final de Reassentamento será apresentado ao Governo de Moçambique 
para informar a sua tomada de decisão.

O último artigo da série incidirá sobre a monitoria da implementação e sucesso do Plano de Re-
assentamento.

Para mais informações sobre o processo de reassentamento, visite www.mzlng.com.
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O 
governo moçambicano, 
através da Direcção Na-
cional de Terras e Flo-
restas (DNTF), Organi-

zações da Sociedade Civil ligadas 

à protecção dos recursos florestais 

lideradas pelo Fundo Mundial para 

a Natureza (WWF) e a Comuni-

cação Social juntaram-se à mesma 

mesa, no distrito de Cheringoma, 

província de Sofala, para ensaiar 

como colocar um “travão” ao saque 

dos recursos florestais que tende a 

atingir contornos alarmantes ano 

após ano.

É que, apesar de Moçambique ter 

um potencial florestal e faunísti-

co invejável, dados fornecidos pela 

DNTF apontam para um cenário 

desolador.

O inventário florestal actualizado 

em 2007 indica que o potencial 

florestal do país é de cerca de 55 

milhões de hectares, ou seja, 70 por 

cento da área total do país. Desta 

cifra, 27 milhões de hectares cor-

respondem à área produtiva, onde 

se pode explorar 13 milhões de hec-

tares para a conservação e quase 14 

milhões de hectares de formações 

florestais lenhosas, de tipo arbustos, 

matagais, entre outras.

Porém, estas áreas são guarnecidas 

por um total de 628 fiscais posicio-

nados em 100 postos fixos de fisca-

lização e 18 brigadas móveis.

O “apetite voraz” da China pela 

madeira, aliado à corrupção e má 

aplicação das leis em Moçambique, 

é apontado como a principal causa 

que poderá levar o país a perder toda 

a sua nobre madeira. 

A DNTF revelou ainda que, ac-

tualmente, o país conta com 622 

operadores florestais em regime de 

Licença Simples (que deveria ser 

exclusivo para nacionais com um 

tecto de corte de 500 metros cúbi-

cos) e 211 operadores em regime 

de Concessão Florestal, onde se 

posicionam investidores de peso, 

capazes de montar indústrias, fazer 

o reflorestamento e guiarem as suas 

actividades em respeito a um Plano 

de Maneio.

No entanto, a realidade mostra que 

no que concerne a licenças simples, 

os moçambicanos são apenas usa-

dos para a obtenção do documento 

porque quem corta a madeira são 

estrangeiros, sobretudo chineses.

Em Cheringoma, os mais de 70 

participantes presentes no encon-

tro reconheceram que a exportação 

ilegal da madeira em Moçambique 

ainda está longe de acabar, tendo em 

conta os relatos constantes vindos 

de instituições públicas, privadas, 

organizações internacionais e nacio-

nais que denunciam casos graves de 

perda de receitas pelo Estado, pela 

acção de exploradores nacionais e 

estrangeiros.

De todo o resto, Moçambique dis-

põe de uma invejável legislação para 

o sector de florestas e fauna bravia, 

mas a implementação dela continua 

uma utopia, pelo que a prática está 

sempre a ignorar a sua implemen-

tação e o contrabando se impondo.

Vários estudos foram desenvolvidos 

por organizações da sociedade ci-

vil sobre a exploração e exportação 

ilegal da madeira, dando conta do 

envolvimento de figuras sonantes na 

arena política e governativa moçam-

bicana.

O novo milénio começou mal para 

Moçambique no que se refere à 

conservação de recursos naturais e 

sua exploração sustentável.

Um estudo tornado público em 

2003 da autoria da pesquisado-

ra Catherine Mackenzye, intitu-

lado “Exploração de Florestas na 

Zambézia: Um Take Away chinês” 

desvendou o véu, deixando claro o 

envolvimento de altas patentes polí-

ticas, militares e governamentais no 

tráfico da madeira para China.

Muito recentemente, uma agência 

britânica revelou o contrabando da 

madeira de primeira classe envol-

vendo figuras públicas moçambica-

na, com destaque para o actual mi-

nistro da Agricultura e Segurança 

Alimentar, José Pacheco.

Um estudo desenvolvido pela Uni-

versidade Eduardo Mondlane 

(UEM) deixa claro que Moçambi-

que está perdendo receitas avultadas 

com a exportação ilegal da madeira. 

Neste caso, o estudo desenvolvido 

entre 2003 e 2013 revela a perda de 

pouco mais de 540 milhões de me-

ticais com essa prática ilegal.

De acordo com o estudo, apresenta-

do por Andrade Egas, Moçambique 

está a perder quantias avultantes 

desde 2004, visto que se constata 

que a quantidade de madeira ilegal 

explorada no país e exportada para 

China de forma ilegal é cinco a sete 

vezes maior que o volume declarado 

oficialmente pela Direcção Nacio-

nal de Terras e Florestas.

Os resultados do estudo fazem uma 

radiografia do sector de florestas em 

Moçambique, com destaque para 

o quadro legal, exploração e trans-

porte da madeira, processamento e 

exportação, perdas de receitas e fis-

calização.

O estudo aponta o aumento do nú-

mero de licenças simples autoriza-

das pelo governo, cuja maioria está à 

venda ao desbarato, estando na pos-

se de pessoas envolvidas no processo 

de licenciamento.

“Qualquer pessoa possui licença 

– há negócio de venda de licenças 

ao desbarato (régulos, professores, 

admistradores, técnicos do sector, 

etc.). Madeira ilegal é vendida aos 

madeireiros e serrações, portanto le-

galizada” – conclui o estudo.

Todas as fases do estudo deixam 

clara a fragilidade institucional na 

função pública moçambicana que 

a dado passo não tem domínio da 

situação.

De acordo com o mesmo, cerca de 

90% da madeira exportada de Mo-

çambique tem como destino a Chi-

na.

Por outro lado, o estudo revela a não 

menos conhecida situação da falta 

de capacidade de fiscalização por 

parte dos Serviços Provinciais de 

Florestas e Fauna Bravia, inclusive 

quando há denúncias verifica-se que 

os fiscais não têm armas, há inter-

ferências políticas, operadores que 

não entregam dados aos SPFFB 

como guias de trânsito usados e a 

não responsabilização dos fiscais 

e outros intervenientes no sector 

(corrupção).

Entretanto, as áreas de conservação 

são as que estão em perigo latente, 

considerando a pressão existente 

para os recursos florestais maderei-

ros nelas existentes.

Por exemplo, na província de Nam-
pula, organizações da sociedade civil 
denunciam a invasão da reserva flo-
restal de Mecuburi.
Segundo o vice-presidente da Plata-
forma Provincial das Organizações 
da Sociedade Civil de Nampula 
(PPOSCN), António Lagres, a si-
tuação é dramática e os riscos são 
visíveis, sendo que “até 2020 caso 
não sejam tomadas medidas concre-
tas, a reserva estará quase que com-
pletamente destruída e em risco de 
desaparecer”.
Constituida como foco de conser-
vação de ecossistemas, a reserva de 
Mecuburi é constantemente inva-
dida por exploradores furtivos que 
desenfreadamente abatem espécies 
florestais no local.
Por outro lado, este interlocutor 
afirma que a reserva de Mecubu-
ri não pode ser alvo de actividades 
de prospecção e pesquisa mineira 
segundo as normas públicas por se 
tratar de uma área de conservação 
total mas, também, as licenças fo-
ram atribuídas ilegalmente.
Perante este negro cenário, o gover-
no diz que há necessidade de unir 
esforços e concentrar-se todas as ac-
ções para este mal.  
Darlindo Pechisso, chefe do De-
partamento de Florestas na Direc-
ção Nacional de Terras e Florestas 
no ministério da Terra, Ambiente 
e Desenvolvimento Rural (MITA-
DER), referiu que o problema já foi 
identificado. 
Neste momento, cada uma das par-
tes deve fazer tudo o que estiver ao 
seu alcance para se almejar resulta-
dos positivos e se salvar o país.

Darlindo diz que o governo conta 

com apoio e parceria da sociedade 

civil bem como da imprensa nesta 

luta. 

Quando o contrabando soa mais alto 

É 
um facto que o corte e 

a exploração de recursos 

faunísticos está a levar o 

país ao abismo. No en-

tanto, também há exemplos de 

louvar.

O distrito de Cheringoma conta 

com uma concessão florestal que 

que é exemplo.

As práticas seguidas pelo respec-

tivo gestor e população que vive 

no interior da mesma constituem 

uma referência a nível nacional, 

no que diz respeito à conservação 

dos recursos florestais.

A concessão está dividida em três 

áreas, nomeadamente para a ex-

ploração de produtos florestais, 

sobretudo madeireiros, para a 

fauna bravia e para habitação das 

comunidades que desenvolvem 

actividades orientadas para a con-

servação dos recursos naturais.

James White, dono da concessão 

de Catapú, tem um plano de maneio 

florestal que tem vindo a implemen-

tar de forma criteriosa. 

Referiu que explora a madeira den-

tro das normas legalmente estabele-

cidas. 

James ergueu uma serração em Ca-

tapú que está a laborar e a produzir 

mobiliário que é vendida em vários 

pontos do país e nos países da Eu-

ropa.

A ideia de James White é criar 

oportunidade de emprego para 

a população local, através da ex-

ploração da madeira que conser-

vam na floresta desta concessão 

que conta com 80 trabalhadores. 

A concessão florestal de Catapú 

é uma das raras entre as cerca de 

130 existentes no país que cum-

pre com o seu dever de fazer o 

reflorestamento para garantir a 

reposição das espécies abatidas 

para fins sociais e económicos. 

O sucesso da concessão de cata-

pú foi reconhecido por Darlindo 

Pechisso, que referiu que cons-

titui um exemplo de boa gestão 

dos recursos naturais e inspira 

aquilo que os restantes conces-

sionários do sector devem fazer 

em cumprimento do dispositivo 

legal sobre a matéria.

A concessão florestal de Catapú 

conta com uma extensão de cer-

ca de 26 mil hectares. 

Catapú: um exemplo a seguir  

O abate indiscriminado das árvores para produção de madeira está a devastar 

James White, dono da concessão de 
Catapú
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Por Raul Senda (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

Padre Filipe Couto, antigo 
reitor das Universidades Ca-
tólica e Eduardo Mondlane 
e mediador do diálogo polí-

tico entre o Governo e a Renamo no 

Centro Conferências Joaquim Chis-

sano (CCJC), entende que o encon-

tro entre o Presidente da República 

(PR), Filipe Nyusi, e o Presidente da 

Renamo, Afonso Dhlakama, deve 

ser sigiloso. Caso se queira produzir 

os efeitos desejados, deve haver um 

forte jogo de bastidores e que muitas 

das coisas sejam negociadas longe 

dos holofotes da comunicação social 

ou da observação pública, defende o 

académico.

Para Filipe Couto, o líder da Renamo 
leva um fardo muito grande na medi-
da em que tem muitas contas a pres-
tar aos seus seguidores. Nessa senda, 
avança que ele só poderá se encontrar 
com Nyusi se tiver certeza que as suas 
reivindicações serão tidas em conta, 
sob o risco de ser reprovado pelos 
seus discípulos e admiradores. 
“Na realidade essas coisas só podem 
ser tratadas num foro fechado e longe 
da mediatização”, disse.
Em entrevista ao SAVANA, Couto 
referiu que é notável o esforço do PR 
em trazer a paz para os moçambica-
nos. No entanto, a intenção por si só 
não é suficiente. É preciso que mostre 
acções concretas e esse é o seu desafio 
nos próximos dias.
Filipe Couto diz que a questão da es-
tabilidade não pode ser vista apenas 
na vertente de entendimento com a 
Renamo, mas na melhoria das condi-
ções sociais dos moçambicanos atra-
vés da distribuição justa da riqueza.
“A força e admiração que as pesso-
as têm por Dhlakama e a Renamo 

são atiçadas pelo descontentamento 
que aflige a maioria dos moçambi-
canos. Se formos atentos podemos 
notar com tamanha simplicidade 
que o apoio da Renamo é interno, os 
apoiantes da Renamo estão dentro da 
Frelimo, dentro do sistema e no seio 
da população”, advertiu.
Exemplificando, Couto falou do fra-
co funcionamento das instituições e 
apontou o sector da justiça como o 
epicentro da apatia, clientelismo e de 
despudor das instituições de Estado.
Nas linhas abaixo, o padre Couto 
analisa ainda a governação de Filipe 
Nyusi e diz que o mesmo deve dei-
xar de querer mostrar as pessoas que 
trabalha e deve trabalhar no verda-
deiro sentido, mostrando resultados 
concretos e que se possam resumir na 
melhoria das condições de vida das 
pessoas. 

“Renamo não tem assim tan-
tos homens como aparenta”
- Em Setembro de 2014, o então 
PR, Armando Guebuza, e o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, as-
sinaram o acordo de cessação das 
hostilidades militares pondo fim à 
crise político-militar que o país vi-
via desde 2013. Um dos capítulos 
desse acordo previa o desarmamen-
to e a integração das forças residuais 
da Renamo dentro de um prazo de 
135 dias. Já passa um ano e a Rena-
mo não entregou nem homens nem 
armas. Como mediador do diálogo, 
o que estará por detrás disso?    
- Embora algumas correntes digam 
que a Renamo é valorizada por causa 
dos homens armados, eu sou de opi-
nião que o maior partido da oposição 
não tem assim tantos homens e armas 
para entregar. A Renamo não tem as-
sim tantos homens como aparenta. 

O que na realidade se verifica é o 
descontentamento provocado pelas 
desigualdades sociais. O que torna a 
Renamo poderosa são os problemas 
sociais das comunidades que vivem 
em zonas sob o seu domínio. 
É preciso que o governo trace um 
plano concreto que crie programas de 
desenvolvimento daquelas regiões. A 
população de Marínguè, Gorongosa, 
Tsangano e outras zonas sob influ-
ência da Renamo precisa de serviços 
sociais básicos, precisa da saúde de 
qualidade, educação, estradas e outras 
oportunidades.
O governo não pode esquecer que 
naquelas zonas há moçambicanos 
que praticam agricultura e precisam 
de vender seus excedentes, há crian-
ças que precisam de escola. Enfim, 
são essas coisas que não devem ser 
desprezadas. 
Portanto, mais do que dizer que a Re-
namo deve desarmar seus homens e 
entregá-los ao Estado para sua inte-
gração, é preciso criar condições so-
ciais naquelas zonas.
Muitas vezes que se fala de armas 
eu pergunto-me: onde estão as tais 
armas, são armas novas ou antigas, 
como é que chegaram aos homens da 
Renamo e quem faz a sua manuten-
ção e não consigo encontrar  a res-
posta exacta.
- Mas as armas existem e prova dis-
so é que o som dos tiros paralisou o 
país entre os anos 2013 e 2014.
- Isso é verdade, mas também temos 
de fazer certas perguntas a nós mes-
mos. Vinte anos depois dos acordos 
de Roma, será que a Renamo tinha 
armas escondidas debaixo da terra, 
essas armas não se danificam.
Quando se fala da tensão político-
-militar de 2013/2014 a minha 
questão é quem apoiou a Renamo? 
Sobretudo no período em que o pre-
sidente da Renamo esteve refugiado 
na floresta da Gorongosa. Para mim, 
o apoio da Renamo é interno, a força 
e a pujança que a Renamo exibiu e 
exibe deriva de apoio interno.
As condições sociais, o descontenta-
mento popular e de pessoas dentro 
do sistema adubam o terreno para a 
Renamo. 
As armas que a Renamo usou no 
conflito saíram dos quartéis, os ho-
mens saíram das comunidades. 
Quantas vezes foram reportados ca-
sos de assaltos a quartéis para o roubo 
de armas?      
A minha tese é de que o conflito é 
alimentado internamente e o descon-
tentamento das pessoas dentro do 
sistema facilita. 
Enquanto essas situações prevale-
cerem, continuaremos a ver pessoas 
como Afonso Dhlakama a granjear 
simpatias porque as suas manifesta-
ções respondem às preocupações do 
povo.
- O que se pode fazer para inverter 
este cenário? 
- Este cenário só pode ser invertido 
com a devida arrumação da casa e 
fazer entender certas pessoas que a 
Renamo de hoje não é totalmente a 

mesma que dirigiu a guerra dos 16 
anos. Hoje a Renamo está muito mais 
diversificada.
É preciso desenvolver o país, com-
bater os males, as desigualdades so-
ciais e promover a inclusão. As ins-
tituições de Estado devem funcionar 
devidamente. Não podem ser centros 
de promoção de exclusão. Há que 
reformular a administração pública 
e voltar-se a validar a competência 
técnica. A purificação dos órgãos de 
Estado deve começar pela justiça. 
O Estado deve ser gerido de forma 
muito mais transparente e a justiça é 
o espelho. É ela que se deve guiar pela 
ética e ter coragem de responsabilizar 
os criminosos.

“Dentro da Frelimo, Dhlakama 
tem simpatizantes”
- Para dizer que a justiça moçambi-
cana não funciona devidamente? 
- A nossa justiça não satisfaz os an-
seios da população. Se funciona é de 
forma lenta. Em Moçambique é mui-
to difícil ver um grande criminoso a 
ser castigado.
- No entender do padre Couto, en-
quanto as desigualdades sociais 
prevalecerem, Moçambique conti-
nuará vulnerável à instabilidade… 
- É isso mesmo! Aliás, temos exem-
plo disso. O presidente Chissano 
conseguiu manter o país estável por 
mais de 10 anos porque era mais dia-
logante, inclusivo e preocupado com 
as situações sociais. Esse paradigma 
mudou e o país voltou à instabilidade. 
Voltámos à guerra porque de um mo-
mento para o outro as coisas funcio-
naram mal. Ninguém me tira da ca-
beça que Afonso Dhlakama tem forte 
apoio interno. Dentro da Frelimo há 

pessoas que gostam de ver Dhlakama 
a fazer o que faz. 
Os discursos e a forma de estar de 
Dhlakama agradam certas correntes 
dentro da Frelimo, assim como da 
esmagadora maioria da sociedade. 
É por isso que numa das entrevistas 
que concedi ao SAVANA eu disse 
que Dhlakama fala aquilo que o povo 
sente no coração.
- A Assembleia da República apro-
vou em meados do ano passado 
o estatuto do segundo candidato 
mais votado. O mesmo prevê um 
gabinete de trabalho, orçamento e 
segurança de estado. Porém, mesmo 
com esse direito, Afonso Dhlakama 
nunca aceitou tomar posse. Como é 
que o padre Couto interpreta essa 
situação?
- No lugar dele também não tomava 
posse, não aceitaria ocupar a cadeira 
porque os meus seguidores podiam 
entender o gesto como acomodação 
em troca das mordomias. Afonso 
Dhlakama está comprometido com 
os seus seguidores e ao tomar posse 
estaria a desviar-se da causa e ficaria 
sem argumentos para continuar com 
as suas reivindicações.
Mas também não podemos pensar 
que ele não goze das mordomias do 
Estado. Ele tem protecção estadual 
e recebe dinheiro do Orçamento de 
Estado. 
- Qual é a visão do padre Couto 
acerca do impasse do diálogo polí-
tico no CCJC?
- O Governo defende e sempre de-
fenderá que saiu das eleições e está a 
representar os interesses do povo. Por 
seu turno, a Renamo defende e de-
fenderá que está na oposição porque 
foi roubada. 
Para mim, o mais importante é que 

as partes percebam que estão ali para 
dialogar e alcançar consensos. Para 
tal, cada uma das partes deve ceder, o 
que por vezes falta.
Ao exigir paridade no seio das forças 
armadas, polícia e nas oportunidades 
económicas, a Renamo está a procu-
rar imitar aquilo que a Frelimo vem 
fazendo ao longo dos anos.
Como mediador acho que as duas 
partes deviam perceber o que a nossa 
democracia quer de facto, quais é que 
são os anseios da sociedade moçam-
bicana. Devem perceber que as opor-
tunidades são para todos os moçam-
bicanos, os recursos devem ser distri-
buídos de forma equitativa e justa. No 
dia que tivermos essa sensibilidade as 
coisas vão andar devidamente.
- Como é que analisa o chumbo do 
projecto da Renamo, das autarquias 
provinciais, pela bancada da Freli-
mo na Assembleia da República?
- É um facto que a Frelimo chumbou 
a proposta, mas não disse que veda-
va por completo o debate do mesmo. 
Chumbou nos moldes em que foi 
apresentado e sou da opinião que há 
espaço para ser revisto e voltar para 
o debate.
A Renamo fala da autonomia. Eu 
falo da descentralização. Isso é que 
interessa o país. O projecto da Rena-
mo deve ser tido em conta e servir de 
base para reflexão. É importante per-
ceber que descentralizar não é  desu-
nificar.
- Resumindo, o projecto da Renamo 
das autarquias provinciais é perti-
nente e pode ser um ponto de parti-
da para a almejada descentralização.
- Não diria que seria o ponto de par-
tida, mas aquilo que a Renamo quis 
tem de provocar em nós algum des-
pertar e perceber o que é que há aqui. 
É que se o meu bebé chora é porque 

está com sede e quer água, é porque 
está com fome e quer comida ou tal-
vez sinta alguma dor. Logo vamos 
nos aperceber que alguma coisa deve 
ser feita pelo bebé. 
A questão da descentralização não é 
de hoje. Já nos tempos dos ministros 
Aguiar Mazula e Alfredo Gamito na 
Administração Estatal falava-se da 
descentralização até ao distrito.
Isso até foi discutido e aprovado, mas 
depois a Frelimo e a Renamo nega-
ram. Os dois tinham medo. Se ago-
ra querem trazer o debate à ribalta é 
preciso que se abra espaço para tal. 

Há contra-informação na 
tradução dos discursos de 
Dhlakama 
- No seu discurso da tomada de 
posse, Filipe Nyusi prometeu ser 
um presidente inclusivo e aberto ao 
diálogo. Nove meses depois, o PR 
está a conseguir transformar o seu 
discurso em realidade prática?
- Sou de opinião que o PR continua 
a manter esse discurso. O PR sempre 
fala de diálogo. Se estamos recorda-
dos, há dias o PR disse que no espíri-
to de diálogo convidaria o presidente 
da Renamo para um encontro onde 
falariam da paz. Nesta segunda-feira 
o ministro Pacheco disse que o convi-
te já tinha sido formulado à Renamo 
com proposta da agenda.
Nyusi está a dar sinais de um presi-
dente dialogante. Contudo, é preciso 
fazer mais do que se faz agora. É pre-
ciso ir mais longe e tomar as coisas 
noutra vertente. Nesta coisa de nego-
ciações muitos encontros devem ser à 
porta fechada entre as partes. Devem 
ser secretos. Devem ser reuniões não 
publicitados. Devem ser feitos nos 

bastidores. Isso permite que as partes 
dialoguem à vontade sem pressão do 
público.
- O PR anunciou o convite ao líder 
da Renamo no meio de um culto 
numa seita religiosa bastante ques-
tionada. O templo da Igreja Univer-
sal será um local decente para anun-
ciar um encontro do mais alto nível?
 - Acha que deveria ter formulado 
esse convite na rua? Na rádio ou te-
levisão? Numa comunicação à nação? 
Olha, a gente nunca fica completa-
mente satisfeita. Pode ser que aí na 
Igreja Universal exigiram paz e pedi-
ram-lhe para negociar e ele prometeu 
falar com o presidente da Renamo.
Os crentes da Igreja Universal são 
moçambicanos. Ele pode ter aprovei-
tado aquela ocasião onde as pessoas 
exigiram para anunciar o encontro. 
Não acho isso mau.
Para mim, o mais importante é que o 
PR manifestou interesse e endereçou 
o convite ao presidente da Renamo. 
Isso é que é importante. 
- Afonso Dhlakama recusou o en-
contro. Como é que interpreta?
- Presumo que recusou por uma 
questão estratégica, mas ele vai se 
encontrar com Nyusi. Quantas vezes 
o presidente da Renamo disse uma 
coisa para depois fazer outra? Afonso 
Dhlakama queria evitar expectativas 
no seio dos seus seguidores. 
É importante que o PR se encontre 
com Dhlakama, mas que não publi-
cite esse encontro. É preciso que cha-
me Dhlakama longe dos holofotes da 
comunicação social e das observações 
públicas. Isso é importante e deixa as 
partes mais à vontade porque estão 
longe da pressão popular. Essa ini-
ciativa deve ser do presidente Nyusi. 
É que Dhlakama está comprometido 
com os seus seguidores e se ele en-
contrar se com Nyusi deve voltar com 
resultados palpáveis sob o risco de ser 
questionado.
Os encontros públicos devem ser so-
mente para chancelar aquilo que foi 

discutido nos bastidores. Garanto-
-lhe que se Dhlakama saiu da parte 
incerta para vir assinar os acordos 
de cessação das hostilidades e parti-
cipar nas eleições não foi por causa 
do CCJC. Houve um trabalho sério 
ao nível dos bastidores que envolveu 
gente que andava longe da Joaquim 
Chissano.
Houve um outro trabalho sério que 
não envolveu nem as partes do diálo-
go e muito menos os mediadores. To-
dos vimos a marcha de embaixadores 
de vários países nessas operações.
- E como é que analisa a suspensão 
do diálogo? 
- Já disse publicamente que Afonso 
Dhlakama tem a toda razão porque 
no CCJC não se estava a produzir 
nada. Desde Fevereiro que aquilo não 
produz nenhum resultado.  
É que nessas coisas de pacificação há 
coisas sensíveis que só os mais altos 
dignitários podem resolver. Há coisas 
que só o presidente Nyusi e o presi-
dente Dhlakama podem solucionar. 
Por exemplo, quando se fala do exér-
cito, quando se fala de segurança, isso 
só pode ser resolvido ao mais alto ní-
vel.  
- O governo e a Renamo assinaram 
em sede do diálogo o acordo de Des-
partidarização da Administração 
Pública. Porém, nas cerimónias de 
Estado ou nas presidências abertas 
os quadros da Frelimo continuam 
a assumir o protagonismo. Isso não 
contraria o espírito de inclusão que 
o PR defende? 
- É uma opinião. Suponhamos que o 
PR convide membros de outros par-
tidos. Será que iriam? A experiência 
não mostra isso. 
Contudo, são desafios que o presi-
dente Nyusi tem e com o tempo po-
demos avaliar melhor. Ainda é cedo. 
Uma gravidez normal leva nove me-
ses. Ele ainda não completou os nove 
meses. Talvez em Janeiro poderemos  
lhe avaliar melhor.
- No coração de Nyusi cabem todos 
os moçambicanos? 

Um político tem sempre ambições e 
o PR Nyusi não será excepção.  Te-
nho certeza de que ele gostaria de ser 
um presidente brilhante que quando 
acabasse o tempo dele dissesse que 
ele foi um bom presidente, trabalhou 
para um bem comum e trabalhou 
para todos. 
- Nove meses depois de tomar pos-
se como PR. O presidente Nyusi já 
definiu a sua marca de governação?
Ele ainda está a começar o seu man-
dato. No entanto, quer ele bem como 
os seus ministros devem trabalhar de 
segunda à sexta-feira e ter o fim-de-
-semana para descansarem, conviver 
com a família e buscar novas energias. 
Isso porque quando você descansa 
bem, come bem, dorme bem, tam-
bém começa a decidir bem. Agora 
eles como são novos querem correr 
sem repouso e isso pode arregimentar 
a tomada de decisões erradas.
Há ministras e vice-ministras que 
quando tomaram posse eram bonitas 
e bem tratadas e agora se tornaram 
feias por não terem tempo de fazer 
maquiagem porque estão sempre em 
reuniões.
Se desleixarem-se a si próprios, se 
não descansarem, se não tiverem 
tempo para ficar com as famílias, não 
estarão em condições de fazer bem à 
nação. A marca de Nyusi é procurar 
gente com competência. É claro que 
herdou gente da antiga administra-
ção, mas tem tentado buscar a com-
petência.
- O que acha dos pronunciamentos 
de Afonso Dhlakama ora de paz ora 
belicistas? 
- A Renamo e o seu presidente es-
tão comprometidos com a paz. É 
preciso saber interpretar o discurso 
de Dhlakama. A comunicação social 
tem um papel muito importante nes-
te processo de tradução dos discursos 
de Dhlakama e o que se verifica é que 
nalgumas ocasiões há contra infor-
mação e isso não é benéfico. 

“Há que evitar mediatização e privilegiar bastidores” 
Filipe Couto e as incertezas em torno do encontro Nyusi/Dhlakama 

“As condições sociais, o descontentamento popular e de pessoas dentro do sistema adubam o terreno para a Renamo” 

“Dentro da Frelimo há pessoas que gostam de ver Dhlakama a fazer o que faz” “Encontros entre dirigentes como estes devem realizar-se longe dos holofotes”
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Cartoon
Estado de segurança da 

agência  David Mahlobo

EDITORIAL
Como a FACIM 
espelha a economia 
de Moçambique

As imagens que nos vão 

chegando dão ao mes-

mo tempo uma certa 

ideia de queda de im-

pério, ou de fim de um ciclo, ou 

mesmo de mudança de civiliza-

ção. O mundo está em convulsão, 

e vai ser muito difícil ter sossego 

nos tempos que aí vêm.

O mundo passou de facto a vi-

ver constantemente no fio da 

navalha. Entre as permanentes 

ameaças à paz, o assassinato de 

dois jornalistas em directo numa 

televisão dos Estados Unidos 

da América, os dramáticos mo-

vimentos migratórios no conti-

nente europeu de várias partes 

do globo, tudo vai contribuindo 

para uma enorme sensação de 

insegurança colectiva.

 

Esta questão das migrações vai 

mudar muita coisa no continen-

te europeu nos próximos anos, e 

tem muitos ingredientes para ge-

rar conflitos muito complicados 

entre estados que querem viver 

em paz. O muro que se ergue, e 

que está em vias de finalização 

entre a Hungria e a Sérvia é um 

sinal dos tempos. Só que mo-

vimentos migratórios com esta 

amplitude não são anuláveis por 

qualquer construção desse tipo. 

Infelizmente, só costumam parar 

quando ocorrem acções violentas, 

de dimensões variáveis. Ninguém 

as quer e ninguém as deseja. Mas 

se é imperioso um investimento 

colossal nos meios e forças que 

reforcem o controlo das frontei-

ras de entrada nos estados que 

são mais demandados, é também 

necessário que todos se conven-

çam que isto tem de ser resolvido 

a montante dos Países Estados de 

origem destes fluxos migratórios.

 

Ora, como se sabe, são de tipo 

variado as situações, nesses di-

ferentes países de proveniência 

que dão origem a estes movi-

mentos de centenas de milhares 

de pessoas (a caminho de mais). 

Se é verdade que aqueles para 

quem a comunidade internacio-

nal tem prontos mecanismos de 

acolhimento, que são os refugia-

dos políticos que vêm de países 

em guerra ou com regimes dita-

toriais, merecem toda a atenção, 

também é verdade que não pode 

ser ignorada a dimensão social 

de pobreza e miséria que está na 

base da fuga de muitas famílias 

em busca de uma vida melhor. Na 

prática, aqui na Europa ociden-

tal e central estamos “sentados” 

em cima de níveis de vida que 

a grande maioria dessas pessoas 

nem sonha alcançar, querendo, 

tão só, algo de muito distante 

mas que será sempre superior 

àquilo de que dispunham.

 

As imagens que nos vão chegan-

do dão ao mesmo tempo uma 

certa ideia de queda de império, 

ou de fim de um ciclo, ou mes-

mo de mudança de civilização. O 

mundo está em convulsão, e vai 

ser muito difícil ter sossego nos 

tempos que aí vêm.

Face a tudo aquilo que vamos 

assistindo, a capacidade política 

que a Europa está a demonstrar 

atinge o nível do caricato face à 

dimensão do que se está a passar.

 

Esperamos todos que isso pos-

sa mudar rapidamente, embora 

saibamos que é quase impossível 

a União Europeia resolver, tudo 

sozinha, sem o envolvimento da 

ONU para tratar do problema a 

montante, nomeadamente quan-

do estão em causa países de ou-

tros continentes.

Os dirigentes europeus têm de 

ser muito grandes neste processo.

 

 *Advogado

O mundo em bolandas
Por Pedro Santana Lopes*

Com a abertura da edição deste ano da FACIM, Moçambi-

que tem a oportunidade para expor as suas potencialidades 

económicas ao resto do mundo, assim como também apre-

ciar as oportunidades que o mundo tem para oferecer.

Torna-se assim numa plataforma de excelência para a troca de 

ideias e de contactos entre representantes empresariais de todo o 

mundo, contribuindo para uma melhor cooperação económica in-

ternacional.

Serve por isso de uma oportunidade para reflectir sobre o estado da 

economia de Moçambique e avaliar não só as oportunidades que ela 

tem para oferecer ao resto do mundo, mas também sobre que bene-

fícios o país pode colher das transformações económicas registadas 

no mundo nos últimos anos.

A economia moçambicana tem estado a registar progressos nos úl-

timos anos, mas apesar disso ainda tem um longo caminho a percor-

rer para se tornar mais robusta e melhor contribuir para a redução 

dos níveis da pobreza, aumentar os índices de emprego e manter-se 

relevante no contexto das relações económicas internacionais.

As fragilidades de Moçambique no sector económico são, por um 

lado, de natureza material e, por outro, no capítulo de políticas go-

vernamentais para optimizar todas as oportunidades e potenciali-

dades existentes. 

Cerca de 75 por cento da população economicamente activa do país 

sobrevive através do sector informal, este que contribui com 40 por 

cento para o Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com os dados 

mais recentes do Instituto Nacional de Estatísticas (INE). 

O sector informal geralmente cresce na mesma proporção em que 

se reduzem as oportunidades de emprego. São pessoas que, vendo 

todas as portas fechadas em termos de uma actividade económica 

formal, se refugiam em actividades fora do sector formal, na maior 

parte dos casos com uma contribuição bastante modesta para a cap-

tação de recursos para as finanças públicas.

Mas o crescimento do sector informal não resulta apenas da falta 

de emprego no sector formal. Pode ser também consequência do 

excessivo burocratismo e da penalização injusta a que estão sujeitos 

os que pretendem fazer as suas coisas seguindo todas as regras esta-

belecidas pelas autoridades do Estado.

Investir em Moçambique ainda continua a enfrentar uma série de 

barreiras que não só têm a ver com os longos e lentos procedimen-

tos formais exigidos, mas também, e não raras vezes, a um bloqueio 

de informação útil sem a qual o potencial investidor não tem como 

prosseguir com as suas intenções.

Este bloqueio não é, na maioria das vezes, por razões técnicas. É 

político e deliberado. Porque criou-se no país uma prática em que 

as principais decisões sobre investimentos não são tomadas ao nível 

técnico, mas sim político, onde não é a viabilidade do projecto o que 

conta, mas a identidade do seu promotor e dos agentes políticos que 

o apadrinham.  

Outro sector que em mais de 40 anos de independência Moçam-

bique ainda não conseguiu explorar no seu máximo potencial é a 

agricultura. Sem encontrar a solução para o desenvolvimento da 

agricultura, Moçambique continuará a ser um país pobre, mesmo 

que os recursos naturais continuem a permitir que tenha um cresci-

mento positivo. Os recursos naturais podem trazer muito dinheiro, 

mas não absorvem mão-de-obra na intensidade que seria necessária 

para se entrar na outra fase do desenvolvimento. 

A razão por que a agricultura em Moçambique continua subdesen-

volvida parece ser uma crença bastante enraizada entre nós de que 

basta traçar boas políticas agrárias para que o sector desponte. O 

que falta, na verdade, é que tais políticas sejam traçadas ao nível dos 

próprios produtores, estando o Estado apenas preparado técnica e 

financeiramente para as ajudar a implementar. 

Indepen-dência judicial

Esperava 
menos de ti
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Enquanto repórter, enquanto 

um eterno candidato a jor-

nalista, desde cedo me con-

siderei uma pessoa aben-

çoada, ou mesmo abensonhada, 

para usar um termo cunhado pelo 

incontornável escritor moçam-

bicano Mia Couto. Tudo porque 

tive sempre a sorte de lutar jorna-

listicamente com gente especial e 

especializada. Uma dessas pessoas 

é Paulo Machava.

Mas porquê Paulo Machava é uma 

dessas pessoas especiais e especia-

lizadas com quem tive a honra e 

privilégio de trabalhar?

Paulo Machava é especial por ser 

consistente, por investir no que 

bem o faz, por não deitar abaixo 

as suas convicções, por ser humil-

de [no sentido, sobretudo, de re-

conhecer os seus pontos fracos ou 

menos fortes], por nunca passar 

despercebido nos seus meios, de 

entre os quais se destacam o jor-

nalístico e o religioso.

Paulo Machava é ou era espe-

cializado por ser um nato conta-

dor de histórias. “Vamos pôr as 

partes a falar”, dizia ele quando 

o assunto fosse documentar, jor-

nalisticamente, um certo assunto, 

sobretudo os que tivessem nuan-

ces criminais, mas interessando ao 

jornalismo e aos jornalistas, por 

neles se acharem insertos valores-

-notícia como actualidade e inte-

resse público.

“Você não fareja nada”, disse ele 

certa vez ao finado Estevão Man-

jate, na redacção do SAVANA, de 

que foi chefe por bons anos, quan-

do aquele repórter o apresentou, 

para efeitos de edição, uma repor-

tagem sobre certa matéria de in-

teresse público. Tudo porque o re-

pórter, frisou Machava, tinha feito 

um relatório de um evento, e não 

uma reportagem jornalística. A 

notícia estava...no background, ou 

seja, nos últimos dois parágrafos...

Mesmo em situações de especia-

lidade, sobretudo nas similares 

à que descrevemos acima, Paulo 

Machava não deixa(va) de ser es-

pecial: diferentemente de muitos 

editores e/ou chefes de redacção, 

que se destacam por humilhar 

os principiantes, os estagiários, 

chamando-os nomes, às vezes até 

convidando-os a fazerem coisas 

outras, ele dava notas pedagógi-

cas sobre como se deveria proce-

der, sobre como a peça deveria ser 

montada, para que se tornasse pu-

blicável, ledível, para que ganhasse 

a dignidade de artigo jornalístico.

Particularmente, tive a oportuni-

dade de conhecer o lado 'grande 

repórter' de Paulo Machava an-

tes mesmo de me tornar repórter, 

nomeadamente quando, ainda 

mais jovem, acompanhava a forma 

como ele (re)construía socialmen-

te a realidade no éter, no ‘Onda 

Matinal' da Rádio Moçambique, 

de que ele era o corpo e alma. 

Mesmo quando penetrava em 

bairros como Chamanculo, para 

contar histórias de presumíveis 

criminosos, dava, a estes, voz, sem 

os questionamentos arregimenta-

dores que não poucas vezes vemos 

em “jornalícias” (amálgama de jor-

nalista e polícia).

Quando com ele tive a honra e o 

privilégio de trabalhar, tal tornou-

-se-me evidente, sem pretender, 

com isso, dizer que o jornalista 

Paulo Machava defeitos e imper-

feições não tivesse. Refiro-me ao 

SAVANA, título no qual ele foi 

meu chefe de redacção; falo do 

ZAMBEZE, de que fui primei-

ro chefe de reportagem e depois 

chefe de redacção; falo dos 'bons e 

possíveis' tempos das publicações 

da Media Jornalistas Associados’ 

(DN e extinto semanário Embon-

deiro), de que fui, respectivamen-

te, editor e director editorial (e não 

sócio-gerente ou administrador 

ou coisa parecida).

Do convívio profissional e social 

que mantive com Paulo Macha-

va durante vários anos, pude nele 

identificar “cinco paixões”, umas 

mais fortes que outras, natural-

mente: (i) a ginástica matinal; (ii) 

o vinho tinto; (iii) a fé em Cristo; 

(iv) conversa com amigos e ami-

gas; e (v) apoio ao partido Frelimo.

Com as corridas matinais que fa-

zia rigorosamente todos os dias, 

mesmo quando caísse chuva, 

Paulo Machava se mostrava eter-

namente jovem e atlético, embo-

ra estivesse já para além dos 60 

anos de idade. De todos os cole-

gas e amigos que já tive e tenho, 

Paulo Machava é ou era o único 

que, sempre e sempre, só beb(ia)e 

vinho tinto, temperado com coca-

-cola. Sempre. Não era daqueles 

que quando vêem uísque velho 

se mudam para este. Muito me-

nos daqueles que estando muito 

quente, mesmo sendo adeptos de 

outras bebidas, se mudam para a 

cerveja.

Todos os domingos, mesmo que 

obrigações profissionais tivesse, 

Paulo Machava se fazia à missa, 

para demonstrar o seu amor em 

Cristo. E, quase sempre, o fazia 

em Mavalane, o bairro que o viu 

nascer e crescer. Metodista Wes-

leyano “de gema” ele! Pelo me-

nos uma vez, designadamente na 

Igreja Metodista Wesleyana de 

Hókwè, no distrito de Chókwè, 

testemunhei “ao vivo” a sua po-

pularidade nos círculos religiosos, 

quando ali me fiz, a convite de um 

falecido tio meu, que era pastor. 

A conversa desinteressada com 

amigos e amigas, sempre alegre e 

degustando o seu “líquido vital”, é 

outra “paixão” de Paulo Machava. 

Nos seus tempos do SAVANA, 

até nos mobilizava, às sextas, de-

pois da reunião semanal de análise 

da publicação e planificação da se-

mana seguinte, para irmos à Praia 

do Costa do Sol, conversar, beber 

um copo e comer magumba. Salo-

mão Moyana, que era nosso editor, 

nunca ia. Questionado certa vez 

por Paulo Machava sobre os seus 

“boicotes recorrentes”, em ple-

na redacção, ele respondeu: “No 

dia que me convidarem para co-

mermos coisas nutritivas, iremos 

juntos. Eu vos convido a Taninga, 

onde tenho muitos animais”.

Outra “paixão” do Paulo Machava 

era a Frelimo, o partido sobretudo. 

Às vezes, até não conseguia dis-

farçar. Duas breves histórias: (i) 

Numa certa noite de terça-feira, 

no ZAMBEZE, Paulo Machava 

fez-se à redacção trajado de uma 

camiseta da Frelimo. Eu, que che-

fiava a redacção, o convidei a aban-

donar as instalações da publicação, 

pois não era ali onde tínhamos 

que expor as nossas paixões po-

líticas, fossem quais fossem. De-

pois de uma pequena resistência, 

agiu em conformidade; (ii) Nas 

“autárquicas” de 2003, também 

no ZAMBEZE, teve a missão de 

fazer uma reportagem sobre os 

potenciais candidatos àquele plei-

to nas cidades de Maputo e Ma-

tola. Foi-lhe dito que tinha duas 

páginas para o efeito. Quando me 

entrega o texto, constato que tinha 

dado uma página (50 por cento do 

espaço disponível) ao mais do que 

potencial, porque certo, candidato 

da Frelimo na cidade da Matola. 

Todos os demais “disputavam” 

uma página. Quando o convidei a 

rever a peça, resistiu terminante-

mente, tendo eu o feito, enquanto 

editor de serviço. Zangou-se e foi 

à casa triste. Mas, dia seguinte de 

manhã, estava ele simpático e tudo 

pacífico.

Perto das 7 horas da manhã da 

passada sexta-feira, 28 de Agosto, 

estando eu fora do país, o colega e 

amigo Francisco Carmona telefo-

na para me dizer que acabava de 

ser informado do assassinato de 

Paulo Machava. Fiquei chocado, 

como também estava o Carmona. 

Quando me liguei às redes sociais, 

vi as imagens do corpo do colega 

e amigo crivado de balas. Esta ter-

ça-feira, 1 de Setembro, seus res-

tos mortais foram a enterrar, antes 

mesmo do meu regresso ao país, 

na tarde do mesmo dia.

Das crónicas dos jornais, ressalta 

que a Polícia ainda não tem pis-

tas dos assassinos. De uma coisa 

tenho certeza quase que absolu-

ta: sendo o DN, jornal de que ele 

era editor, jornal de comunicados, 

jornal que se baseava em notícias 

de agências, quase a 100 por cen-

to, é muito improvável que o seu 

assassinato tenha que ver com o 

seu trabalho enquanto jornalista. 

Ele, enquanto editor, nem se po-

sicionava, há mais de uma década, 

sobre nada. Claro que nem tenho 

a ideia do que o terá vitimado! A 

Polícia tem o dever de esclarecer 

este assassinato bárbaro.

Paulo Machava, amigo e colega 

de �Cinco Paixões�, provaste a 

veracidade do que Fernando Ma-

nuel, o escriba, adora dizer: “Para 

morrer basta viver”. Até sempre, 

quadro!  

Não olho para a profissão 

de jornalista como pon-

te segura e confesso que 

por vezes envergonho-me 

ao explicar meus amigos, a essên-

cia da carreira jornalística, o quão 

desafiante ela pode ser quanto ao 

empenho, dedicação, criativida-

de e sensibilidade que  requer de 

seu profissional, pois ainda que 

explique em palavras ou demons-

tre a partir da complexidade que é 

produzir um texto de interesse pú-

blico, os meus amigos, futuros en-

genheiro, juristas e médicos, com 

extractos de reportagens, pesquisas 

científicas e fotos pejorativas de 

habitações mais belas, cobiçadas 

e menos desejadas do mundo já se 

aditam a demonstrar qual será o 

meu futuro.

Num breve olhar panorâmico so-

bre a realidade moçambicana, em 

especial sobre o percurso de gran-

des jornalistas nacionais (sabemos 

todos como/onde os mais desta-
cados terminam – traidores abas-
tados da profissão ou silenciados 
obstinados pela notícia), os meus 
amigos parecem estar cobertos de 
razão.
Confesso que no princípio frus-
trei-me ao ver tais imagens e ar-
tigos, mas logo depois lembrei-me 
de ter lido uma vez: “O prazer no 
trabalho, aperfeiçoa a obra”, talvez 
esteja a ser modéstia, ou até como 
alguns se atrevem a dizer, em voz 
alta o que na cabeça de muitos 
passa: “estou sendo apenas burra”, 
ou ingénua como dizem os mais 
corteses.
Mas certo é, se não sofremos ou 

enfrentamos preconceitos como 

estes, seremos todos apenas mais 

uns, um a formar-se em jornalis-

mo, engenharia, direito ou qual-

quer outra área, só mais um, e nada 

mais que isso.

Por essas e outras posso dizer, sem 

medo de errar, eu preciso do jor-

nalismo, a sociedade precisa do 

jornalismo, Moçambique precisa 

de jornalismo investigativo tanto 

quanto precisa de democracia. E 

se esta profissão é mesmo o espe-

lho da realidade, espero ainda ver 

muito que com Paulo Machava 

não se entregam aos adornos que 

a actividade pode trazer e de modo 

a fazer reflexo a vida, pincelam de 

forma indelével, sua contribuição 

no longo e contínuo desenvolvi-

mento do país.

Paulo Machava: descanse em paz! 

Com o seu exuberante 

movimento relacional 

de pessoas e de coisas, a 

rua é uma excelente sala 

de aulas. 

Há duas maneiras de estar nes-

sa sala de aulas: a mais comum 

consiste em tomar tudo o que lá 

existe ou está a existir como um 

conjunto de coisas naturais sem 

história; a mais difícil consiste 

em tomar tudo o que lá existe 

ou está a existir como um con-

junto de coisas sociais com his-

tória cuja acesso requer digamos 

que uma “chave”. 

Por outras palavras: o natural 

não precisa de “chave” de entra-

da, o social exige-a. 

É com a “chave” que podemos 

ter acesso ao funcionamento, 

à lógica ou às lógicas  do que 

existe ou está a existir na rua, é 

com ela que podemos analisar e 

teorizar o que parece caótico e 

natural à superfície.

A rua e a chave

RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

Paulo Machava, o Senhor “Cinco Paixões”!

Por Merluz Simbine
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

Desde o princípio que o 

julgamento do econo-

mista Carlos Castel-

-Branco e dos jor-

nalistas Fernando Mbanze e 

Fernando Veloso me pareceu 

um enorme erro. Aquilo não 

tinha ponta por onde lhe pegar 

e era apenas uma forma de ten-

tar confortar o ego ferido do 

“filho mais querido da nação 

moçambicana”. 

Mas, como sou uma pessoa de 

maus instintos, sempre desejei 

que o julgamento se realizasse. 

Para me poder divertir, reco-

nheço egoistamente...

E a verdade é que durante a 

manhã do dia do julgamento 

(à tarde não me foi possível ir 

assistir) me diverti bastante. 

Várias vezes me veio o sorriso 

aos lábios e, em algumas delas, 

cheguei ao riso aberto.

Se tudo aquilo era para intimi-

dar críticos do clarividente e vi-

sionário ex-dirigente e a classe 

jornalística em particular, não 

podia ter falhado mais retum-

bantemente. Os réus, longe de 

se mostrarem intimidados, de-

fenderam totalmente o que um 

tinha escrito e os outros divul-

gado, acrescentando detalhes e 

exemplos que melhor permitiu 

entender o seu raciocínio.

E o resultado é que um do-

cumento que teve a sua circu-

lação, relativamente restrita, 

no Facebook e no Mediafax e 

Canal de Moçambique, foi fil-

mado e entrou na casa de mi-

lhares de pessoas em voz clara 

e lógica impecável por alguém 

que, sendo professor há muitos 

anos, tem facilidade em falar 

em público, seja de um estra-

do de sala de aulas, seja de um 

banco dos réus.

Sendo o objectivo do julga-

mento abafar o documento, 

o resultado foi exactamente o 

oposto, divulgou-o muitíssimo 

mais. Com a agravante de essa 

divulgação ser agora acompa-

nhada de denúncias, nacionais 

e internacionais, de tentativas 

de violar as liberdades de ex-

pressão e de imprensa.

Dificilmente imagino um 

maior desastre para os promo-

tores do evento.

Em relação à forma como os 

trabalhos decorreram só posso 

salientar o exemplar profissio-

nalismo do Juiz João Guilher-

me que, com competência e 

rigor, dirigiu o julgamento sem 

se colocar em posições que pu-

dessem intimidar os réus, seus 

defensores e testemunhas.

Resta-nos aguardar a sentença 

do Tribunal para, como disse o 

Dr. Trindade, sabermos se es-

tamos numa ditadura ou em 

democracia.

Mas estou a aguardar com es-

perança...

Um julgamento 
decivo

Merkel tem a ética e a razão de seu lado 

quando reconhece a obrigação de ajuda, 

mas claudica ao apresentar como impe-

rativo político uma estratégia que faz 

sentido para a Alemanha, mas levanta problemas 

de identidade étnico-nacional e económicos nou-

tros estados.  

A UE terá de ponderar bem a política de acolhi-

mento, definindo limites para aceitação de refu-

giados e imigrantes, porque a sangria das guerras 

na Síria, no Iraque, no Afeganistão e no Corno de 

África não vai parar. 

Mais de 450 mil chegadas até Julho - na maioria 

refugiados sírios, afegãos e eritreus -, afora entra-

das clandestinas, comprometeram a liberdade de 

movimento nos 26 estados do espaço Schenghen e 

arruinaram os princípios europeus de asilo político.   

 
O medo e a fuga
O “medo fundamentado de perseguição” para defi-

nição de refugiado, justifica genericamente o aco-

lhimento de sírios, iraquianos, afegãos, somalis e 

eritreus, mais dificilmente pessoas da Nigéria, do 

Mali ou do Sudão do Sul, e exclui quem, enquan-

to cidadão de determinado estado, conte, alegada-

mente, com a “protecção do seu país”.

 Os termos da Convenção da ONU de 1951, ne-

cessariamente vagos e amargos, abrangem perse-

guições de ordem racial, religiosa, nacional, social e 

política, e fundamentam as regras de concessão de 

asilo na UE que, até à crise deste Verão, deveria ser 

solicitada no país de chegada.   

Argumentos económicos e religiosos determinam 

a recusa de muitos estados em acolherem candida-

tos a asilo ou limitam a integração de um número 

insignificante de refugiados, avivando tradições ve-

lhas e recentes invenções xenófobas e nacionalistas.

 As objecções dos governos eslovaco, polaco, hún-

garo ou búlgaro (países marcados por história re-

cente de massacres e deportações étnicas, políticas 

e religiosas) à aceitação de refugiados muçulmanos 

são tão deploráveis quanto as tiradas anti-imigra-

ção não-europeia em França ou na Finlândia.

 Berlim, em alternativa, chegou-se à frente e tenta 

impor quotas obrigatórias e não-confessionais com 

ameaças de penalizações políticas e económicas 

que só resultarão em maior acrimónia.

 
Merkel certa e equivocada
  Além das guerras, à emigração económica ma-

grebina e da África subsaariana junta-se o êxodo 

dos Balcãs ocidentais patente nos pedidos de asilo 

(inaceitáveis no rigor da lei) de kosovares, sérvios, 

albaneses e macedónios que no caso da Alemanha 

representavam no final de Julho 42% dos 196 mil 

processos registados.

Angela Merkel, considerando a chegada à Ale-

manha de 800 mil refugiados até ao final do ano, 

admite razões económicas, demográficas e morais 

para a concessão de asilo à maioria, descartando a 

questão dos emigrantes dos Balcãs, mas os seus ar-

gumentos não colhem noutros países.

 A chanceler tem a ética e a razão de seu lado quan-

do reconhece a obrigação de ajuda, mas claudica ao 

apresentar como imperativo político uma estratégia 

que  faz sentido para a Alemanha, mas levanta pro-

blemas de identidade étnico-nacional e económi-

cos noutros estados.  

  Cumpre lembrar que Bona alimentou nos anos 

1960 e 1970 uma política equivocada de migração 

de força de trabalho temporária e descartável - o 

“gastarbeiter”, trabalhador convidado - legando a 

Berlim a segregação da comunidade de origem tur-

ca e curda,  défice de morosa superação.

  Os muçulmanos turcos e curdos, rondando os 3 

milhões, metade cidadãos da Turquia, confrontam-

-se, ademais, com as limitações à dupla cidadania 

da legislação alemã, factor a dificultar a integração 

numa república não-confessional e democrática 

que ainda não superou traumas da reunificação de 

1990.       

    
Os estrangeiros e os nossos 
 Todas as sociedades confrontam-se com limites à 

aceitação nos seus territórios de comunidades es-

trangeiras, sobretudo quanto maior for o distancia-

mento cultural, religioso e étnico.

  O estabelecimento de grandes grupos aleógenos 

levanta questões de assimilação, integração ou se-

gregação que não se limitam ao dinamismo que 

possam trazer para sectores da economia carentes 

de mão-de-obra indiferenciada ou comparativa-

mente mal remunerada.

 As migrações, incluindo concessões de asilo polí-

tico passíveis de se converterem na adopção da na-

cionalidade do país de acolhimento, não podem ser 

consideradas apenas no curto prazo.

  A prioridade é atender situações de salvação de 

vidas em risco, mas, depois, terá de se passar à tria-

gem dos casos de asilo e de migrantes económicos, 

sob pena de estimular aspirações e ilusões irrealistas 

de acolhimento facilmente exploráveis por redes de 

tráfico de pessoas.

  A entrada de mão-de-obra estrangeira não é 

apenas potencial para alargar a base contribuinte 

e garantir temporariamente a sustentabilidade de 

regimes de reforma e assistência social pois leva, 

também, à criação ou reforço de potenciais focos 

de conflito políticos e religiosos.  

Ponderar esta inelutável regra, não deve obstar a 

subestimar o contributo inestimável de refugiados 

e maltratados para culturas de tolerância e cosmo-

politas: basta pensar, além de muitas vidas felizes e 

anónimas, em Albert Einstein ou em Ibn Khaldun, 

no século XV, para ficar tudo dito.

*Jornalista

A guerra das boas intenções
Por: João Carlos Barradas*

Desenganem-se aqueles que, fazendo 

fé no título do artigo, pensaram que 

o mesmo teria como assunto a acti-

tude da Alemanha - e consequen-

temente da sua chanceler - relativamente à 

Grécia. A abundância do acervo publicado 

sobre o tema desaconselha essa abordagem.

Errados estão também aqueles que, por 

idêntico motivo, acreditaram que o artigo 

versaria e condenaria a política autoritária, 

fria e até arrogante de Angela Merkel e 

como impôs uma disciplina férrea e de ré-

dea curta nas contas públicas da zona euro. 

A tentação foi grande, mas fica para poste-

rior ocasião.

Não, a temática do artigo é outra. Prende-

-se com o desejo de recandidatura em 2017 

da actual chanceler alemã. Um desejo per-

mitido pela Constituição e, ao que parece, 

partilhado ou apoiado pela maioria dos 

alemães. Na verdade, a Constituição alemã 

não impõe um tecto no número de manda-

tos. Por isso, Helmut Kohl, que, apesar de 

recentes afirmações pouco abonatórias para 

Merkel, apadrinhou a sua subida ao poder, 

esteve no cargo durante 16 anos, desiderato 

que Angela Merkel parece ter colocado no 

seu horizonte.

Não restando sombras de dúvida sobre o 

direito constitucional que assiste a Merkel, 

talvez seja de questionar a normalidade 

com que a possível recandidatura foi re-

cebida pela comunidade internacional. De 

facto, mesmo aqueles que criticam as po-

líticas de ‘merkalização’ da União Europeia 

aceitaram a recandidatura sem rebuço. No 

entanto, qual teria sido a reação se, em vez 

de Merkel e da Alemanha, estivesse em 

causa um governante de outro continente, 

designadamente de África?

Muito provavelmente, aqueles que agora 

permaneceram em silêncio não demora-

riam a encher a comunicação social com 

a denúncia de falta de democraticidade do 

acto. 

Falariam da perpetuação no poder. Lem-

brariam que um sistema de partido hege-

mónico não funciona de maneira muito di-

ferente daquele onde existe o partido único. 

Apelariam à necessidade de renovação da 

elite governante. Insistiriam na volúpia de 

um poder que corrompe. Recordariam O 

Príncipe de Maquiavel. A captura do poder

Acusações sem razão? Obviamente que 

não. Por isso se estranha este consenso à 

volta da recandidatura da mulher mais po-

derosa do mundo. Afinal, tudo não passa de 

uma questão de princípio.

Angela Merkel e a Hipocrisia da Política
Por José Filipe Pinto
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O 
Clube Desportivo Estrela 
Vermelha da Cidade de 
Maputo (CDEVCM) ce-
lebrou, no ano passado, as 

bodas de coral, pelos seus 35 anos 
de existência, pois, surgiu precisa-
mente a 5 de Dezembro de 1979. 
Neste ano, à semelhança dos ante-
riores, ganhou direito a represen-
tar, juntamente com o Matchedje,  
a cidade de Maputo na poule de 
apuramento. A direcção do clube 
tudo tem vindo a fazer para colocar 
o clube no Moçambola. Mas por-
que o momento não é de discursos, 
mas de trabalho, o seu presidente, 
Luís Manhique, é breve e directo 
na sua explanação. Seguem os ex-
certos da conversa.

Sendo muito jovem, como se sente 
estar a dirigir um clube que carrega 
a história do país?
-Naturalmente que não é fácil, já 

foi mais difícil ainda, mas a matu-

ridade de todos os lados começa a 

jogar a favor das ideias sobre a ne-

cessidade de avançarmos e consoli-

dar a estrutura de modo a assegu-

ramos a auto-suficiência do clube a 

curto e médio prazos. O conflito de 

gerações tem sido inevitável neste 

processo, mas o que nós repudia-

mos são as agendas para retardar os 

resultados, em especial os despor-

tivos.

A coesão dos sócios afigura-se 
como um grande desafio para o 
clube. Que comentário tem a fa-
zer?
-Apesar de termos dado um passo 

importante para a nossa autono-

mia administrativa, patrimonial e 

financeira, as dificuldades são ain-

da enormes, sobretudo no quadro 

das prioridades. Este é, por exem-

plo, um dos focos de conflito de 

crescimento que se verifica, mas o 

caminho a seguir é o traçado pela 

Assembleia Geral, onde deveria ser 

o único local para discussão de es-

tratégias, sendo que, depois disso, 

todos deveriam contribuir no mes-

mo sentido.

Mas há coesão na família alaran-
jada?
- A coesão começa a melhorar, 

fruto da maturidade a que me re-

feri anteriormente, ela joga e jogará 

sempre o papel fulcral, os sócios não 

devem só aparecer no clube quando 

a organização e administração dos 

processos conhece sucessos nem 

quando enfrenta entraves, pois a 

ausência de alguns sócios no dia-a-

O clube carrega a história do país por isso:

A prioridade do Estrela Vermelha é a poule
Por Paulo Mubalo

-dia do clube tem se revelado um 

factor de  desinformação.

Estarão reunidas as condições para 
se atacar a poule de apuramento? 
-Nunca estivemos tão bem prepa-

rados para enfrentar a poule como 

estamos, desde o ano passado, há de 

notar que as equipas que nos derro-

taram não se comparam com as que 

vencemos, particularmente na Taça 

de Moçambique, onde eliminamos 

o campeão nacional em título e o 

Desportivo de Maputo. Tínhamos 

enormes dificuldades de compre-

ender o que tem acontecido com a 

nossa equipa nas poules, mas as evi-

dências mais preocupantes apon-

tam para dentro de casa e em espe-

cial na estrutura do próprio futebol. 

Mas estamos a trabalhar. A massa 

associativa faz e continua a fazer 

uma grande pressão sobre a direc-

ção do clube no sentido de sermos 

mais agressivos com os problemas 

que estão na estrutura do futebol e 

ligados à equipa, estamos a intervir 

em conjunto e esperamos que neste 

não sejamos traídos novamente.

E o que se pode dizer da Aldeia 
Desportiva?

-A Aldeia desportiva vai com-

preender, no geral, todas as infra-

-estruturas necessárias para a alta 

competição. Numa primeira fase 

será construído o campo principal, 

com balneários, cabine de impren-

sa, bancadas com capacidade para 

1500 pessoas e zona de estaciona-

mento. Na segunda fase, serão er-

guidos os complexos para estágio 

de atletas, a piscina, espaços de 

lazer, sala de conferências, parque 

infantil e outras infra-estruturas 

de apoio e de rendimento, que vi-

rão das propostas dos sócios ou de 

parceiros interessados, para além do 

campo de treino.

E que apelo deixa para a massa as-
sociativa?
-O apelo que deixo para a massa 

associativa é no sentido desta con-

tinuar a ser vigilante em todos os-

sentidos, pois o Estrela é superior 

a qualquer outra vontade contrária 

aos seus objectivos.

Samora Machel patrono do 
Estrela Vermelha
No primeiro momento da sua cria-

ção, o Estrela Vermelha foi estru-

turado de tal forma que a principal 

função dos seus órgãos directivos 

não fosse mais do que administrar 

os recursos que lhes eram coloca-

dos à disposição pelos mentores e 

órgãos de tutela, concretamente, 

aquando da integração clube-em-

presa. Era um momento de pro-

moção e consolidação da unidade 

nacional.

Neste processo, os clubes Estrela 

Vermelha, no seu todo, orientados 

pela então Associação desportiva 

Estrela Vermelha (ADEV) torna-

ram-se um subsistema nacional do 

desporto nas Forças de Defesa e 

Segurança. 

Hoje, instituída a lei do despor-

to, chegou-se ao fim o objecto da 

ADEV e, diga-se, certo abandono 

dos clubes filiados em cada uma 

das províncias de Moçambique. E 

foram esses clubes o principal vec-

tor de sucesso do clube central, pois 

promoviam intercâmbios, com os 

quais a movimentação de atletas de 

um ponto do país para o outro pos-

sibilitou a selecção dos melhores, 

que contribuíram para o sucesso do 

clube de Maputo.

Com os novos ventos de mudança 

de paradigmas em termos de visão 

e de funcionamento dos clubes, de-

pois da era clube-empresa, começa 

um declínio acentuado na então es-

trutura administrativa e financeira 

da maior parte das colectividades 

desportivas. Foi, aliás, uma crise 

que não apenas afectou o Estrela, 

mas muito mais clubes, sendo que 

alguns desapareceram em decor-

rência da sua capacidade financeira 

diminuta. 

No Estrela Vermelha assistiu-se 

a saída de técnicos e atletas para 

outros clubes, a degradação das 

infra-estruturas até que em 2011 

instituições de direito decretaram 

impedimento ao uso do campo 

principal de futebol, o que colocou 

o clube num outro grande desafio, 

que tem como soluções a requali-

ficação e redimensionamento de 

infra-estruturas.

Quanto à atribuição do nome ao 

clube destacam-se três propostas: 

11 de Outubro (Dia da Vigilância 

Popular), Estrela Vermelha e Dy-

namo. O primeiro porque a base 

da criação do clube viria a ser os 

Grupos de Vigilância Popular e os 

dois últimos eram as designações 

recorrentes de clubes desportivos 

dos Órgãos de Defesa e Seguran-

ça dos países socialistas. Dos três 

nomes foram selecionados os dois 

primeiros depois de uma ausculta-

ção informal. Por fim adoptou-se 

o nome Clube Desportivo Estrela 

Vermelha por sugestão do presi-

dente Samora Machel e secundado 

pelo Major General, Jacinto Veloso.

-

A 
Academia de Xadrez da 
Matola vai distribuir,  
nos próximos dias, para 
algumas escolas pri-

márias do país, cerca de 10 mil 
tabuleiros, no âmbito da massi-
ficação daquela modalidade.

Este gesto vem juntar-se a mui-

tas outras iniciativas, como a re-

alização de cursos de formação 

de treinadores de xadrez a nível 

da zona sul, a exemplo de Chi-

zavane, em Chidenguele, muito 

recentemente, e ainda nas cida-

des de Maxixe, Inhambane, Na-

maacha, Matola e Maputo.

Segundo Domingos Langa, di-

rector da academia, o futuro do 

xadrez em Moçambique está 

Academia de xadrez distribui dez mil tabuleiros
garantido, uma vez que com o ma-

terial disponível é possível relançar  

a modalidade para zonas mais re-

cônditas do país”. Aliás, explicou 

que um dos principais constrangi-

mentos para a prática do xadrez é a 

escassez de material. 

“Só uma boa massificação nos pode 

garantir a produção de atletas com-

petentes e vencedores na alta com-

petição”, disse.

A fonte indicou que, em parceria 

com os Ministérios da Educação e 

Desenvolvimento Humano e o da 

Juventude e Desportos, a Acade-

mia vai continuar a implementar o 

projecto de massificação da modali-

dade nas escolas. Na imagem, parte 

de material a ser distribuído para as 

escolas.
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Por Luís Carlos Patraquim

À memória de Ascêncio de Freitas

Só pode ter sido a super lua. O muro branco do Museu de Geologia, a noite dele, protegido 

da cidade, colado ao muro. A lua agita os loucos.

-Um cigarro, pai!

A voz sai do escuro. É também um corpo dobrado, embora alto, cabelo revolto, talvez sujo, 

a roupa às tiras. A casa térrea, depois do muro branco e do jardim, é mineral no tempo, 

ainda resiste, deixa-se ver. Ele escolheu bem. Ele sabe que há pedras lá dentro, embora a 

sua condição seja mais a do matope. É um homem tropeçado no seu barro, escorregando.

Então falou, fumando, nervoso, muitas palavras, e lembrei-me de que Ontem era Madru-

gada, do Ascêncio de Freitas, a conversa à guiza de conto com José Craveirinha, o prefácio 

de Eugénio Lisboa. Onde isso já vai, Os Cães da mesma Ninhada! E As Raivas passam por 

cima, ficam a Engrossar o Silêncio. E o Canto da Sangardata porque “o mocho da sabedo-

ria só levanta voo ao entardecer”.

Ascêncio morreu; a casa com seu rendilhado e desenho antigo ainda resiste e o homem de 

barro está ali, agora agitado, o gesto brusco de levar o cigarro à boca, um conforto quase 

metafísico, não obstante o tabaco “prejudicar gravemente a saúde”. Isso é verdade, estou 

a contribuir para que o matope dele fique com aquele cheiro desagradável das beatas no 

cinzeiro. Ele deve ter sido um grande fumador e, talvez por isso, vá acabando ali, fuligem e 

nicotina, linguagem abrasiva, combustão lenta.

Como fuma! É por isso que não diz o nome quando lhe pergunto.

-Tenho quatro irmãs. Uma está ali, na Josina Machel. Eu também estudei por isso estou 

aquecido. Só os carros que fazem muito barulho. São mambas! Sabe o que é mambas?! 

Picaram na cabeça. Eu andava aí. Esta cidade é um país sozinho assim grande como eu. A 

lua? Hei-de subir nela e depois tudo vai ficar bem. Já só não lembro onde fica a minha casa.

- Um cigarro, pai!

- Não tem fome? Você ainda não me disse o seu nome.

- Fome. Está a ver, pai, as ruas ficaram muito estranhamente estreitas.

Dá uma gargalhada. Dou-lhe outro cigarro.

- Quatro irmãs. Uma está ali, na Josina Machel. Eu estudei. Uma vez fui lá e depois saí. 

Yah! A cidade vai cair e eu hei-de pegar nela com as mãos, vou abraçar assim como se faz 

a uma mulher mas não vou bater. Vou ajudar. Yah! E… depois… depois… aquela lua… Eu 

sou poste de iluminação. Quando tudo ficar escuro, Deus é que sabe, quando tudo ficar 

escuro, eu dou um salto… não, não é para assustar… só os olhos muito abertos, como os do 

mocho… Nada, para mim mocho já não mete medo!... Eu estudei… Tenho quatro irmãs, 

uma ali na Josina Machel. 

- Ninguém vem aqui chatear você?

- Chatear? Isso é uma coisa muito misteriosa. Como eu. Ninguém vê. E depois a lua faz 

cócegas na minha cabeça, lava tudo muito bem. Esta cidade está muito suja, Pai. Parece 

que tudo é matope. Eu, dos muros, hei-de limpar. Só custa subir ao país, é comprido, como 

jibóia quando se esconde. Não tenho frio. Um cigarro, pai!.

Dou-lhe um maço. Não se deve dar nada, muito menos cigarros, fazem muito mal. Perde-

-se o sentido do valor de uso e de troca, do que são produtos financeiros, do que custa renda 

e arrendar, perde-se o sentido da loucura. 

- Obrigado, Pai!

A lua lá onde costuma ficar. 

OBRIGADO, PAIA 
Universidade Politécnica atribuiu, 
nesta quarta-feira, 2 de Setembro 
corrente, em Maputo, o título de 
Doutor Honoris Causa em Huma-

nidades, na especialidade de Literatura, ao 
escritor moçambicano António Emílio Lei-
te Couto, mais conhecido por Mia Couto. O 
evento contou com a presença do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, e do antigo chefe 
de Estado, Joaquim Chissano, e outras indi-
vidualidades.

A proposta de atribuição do grau de Doutor 

Honoris Causa a um dos escritores mais im-

portantes de Moçambique foi aprovada pelo 

Conselho Científico da maior universidade 

privada do País. “Temos conhecimento de 

que o escritor Mia Couto já recusou várias 

propostas para esse mesmo título no país e 

no estrangeiro. Para nós, é uma honra ter-

mos doutorado o artista plástico, Malanga-

tana Valente Ngwenya, e agora vamos fazer o 

mesmo com Mia Couto”, realçou Lourenço 

do Rosário.

Esta é a primeira vez que o escritor, Prémio 

Camões em 2013, recebe um título do género 

Mia Couto é Honoris Causa

Mia Couto apelou ao diálogo permanente para manter a paz no país

çambicana. “Ainda hoje prevalecem pessoas 

que escondem os problemas. Podemos ter 

todos os recursos minerais, mas estes não são 

mais valiosos que a vida humana. A demons-

tração de paciência. Parabéns por devolver o 

ambiente de diálogo aberto. É difícil encon-

trar consensos. Os que pautam pela isenção 

são desconfiados. Este nosso país não perten-

ce a nenhum partido”, destaca.

O escritor lamentou a perda dos valores mo-

rais na sociedade moçambicana. “Há uma 

erosão dos valores morais na nossa sociedade. 

Até há quem se queixa da literatura. As éticas 

vieram revestidas nas literaturas. Há 30 anos, 

Graça Machel, então Ministra da Educação, 

estava preocupada porque nas escolas não se 

ensinava os valores morais como a amizade, 

lealdade e fraternidade. Foi quando instou-

-nos a produzirmos textos com referências 

morais para que os nossos filhos sejam dig-

nos de valores. É preciso mostrar que vale a 

pena crescer honesto, íntegro. Vejo que actu-

almente as nações pobres estão preocupadas 

em produzir homens ricos. Estamos na imi-

nência de desacreditarmos em nós próprios”, 

lamenta.  A.S
no país. No seu discurso, Mia Couto 

disse: “todos os povos amam a paz. 

Vivemos há meses o regresso à guer-

ra. O ameaçado não é o governo, é 

toda a gente. Não à guerra. Não usem 

o povo como carne para os canhões. 

Respeitem a paz. Não apresentem ar-

mas ao futuro dos nossos filhos. Para 

quem viveu a guerra não quer voltar a 

sentir”, apelou Mia Couto.

Noutro desenvolvimento, o escritor 

reiterou que os moçambicanos que-

rem viver num país de pluralismo, sem 

medo. Onde escutamos os próximos, 

os que nos obedecem. Todo o resto é 

dos outros. “Outros” não devem ser 

ouvidos. Ninguém pode anular se são 

moçambicanos uma única família. 

Queremos uma nação mais próxima 

à verdadeira. Sabemos que isto tudo 

parece pouco perante os desafios que 

o país enfrenta”, frisa.

Na ocasião, Mia Couto agradeceu ao 

Presidente da República pelo facto de 

ter devolvido a questão da nação mo-

O 
músico Mr. Bow encabeça a nova 
campanha de educação rodoviária, 
que arrancou na cidade de Maputo.
Organizada pelo Conselho Muni-

cipal da Cidade de Maputo, a mesma é cor-
porizada por palestras e actuações musicais 
de Mr. Bow e outros artistas. As acções são 
feitas em lugares públicos como escolas, pa-
ragens e mercados.

Na agenda, para o seguimento desta cam-

panha, serão ainda escalados os mercados 

de Xipamanine e Laulane, o terminal inter 

provincial da Junta, Rotunda de Magoanine, 

Artistas apoiam segurança rodoviária
Escolas Primárias Zedequias Manganhe-

la e Força do Povo, escolas secundárias de 

Lhanguene, Armando Guebuza, Francisco 

Manyanga e Alto Maé, Praia da Costa do Sol 

e Praça dos Trabalhadores. 

Mr. Bow diz ser muito útil apoiar esta cam-

panha na medida em que contribui para a 

mudança de comportamento no seio da so-

ciedade. “É uma acção que merece a minha 

atenção e atenção de todos os moçambicanos, 

sejam artistas ou não, penso que todos deve-

mos contribuir para colmatar os males que 

enfermam a sociedade. Neste caso, a educa-

ção rodoviária deve ser uma acção constante 

porque comunicamos para grupos diferentes 

e é preciso que crianças, jovens e idosos este-

jam esclarecidos sobre a sua segurança na via 

pública”, diz o artista. 

O Conselho Municipal da Cidade de Mapu-

to e a empresa BAWITO - Agência de Pu-

licidade, Marketing e Prestação de Serviços 

(empresa responsável pela campanha) pre-

tendem com a iniciativa educar o condutor e 

o peão a melhorar o seu comportamento na 

via pública, permitindo deste modo a redução 

de acidentes de viação e atropelamento.

Importa lembrar que o Governo de Moçam-

bique, através do Ministério dos Transportes 

e Comunicações, lançou em Maputo a Dé-

cada de Acção para a Segurança Rodoviária, 

com o desafio de reduzir para metade o nú-

mero de acidentes de viação até 2020 e salvar 

vidas.

Estima-se que anualmente 1.2 milhão de 

pessoas morrem em todo o mundo por causa 

dos acidentes de viação. Acredita-se que, se 

todos os países implementarem o plano glo-

bal de redução de acidentes de viação, cinco 

milhões de vidas poderiam ser salvas e 50 mi-

lhões de feridos seriam evitados. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

A 
classe jornalística e a sociedade em geral foram colhidas de surpresa 

com a morte bárbara do jornalista Paulo Machava, o que nos faz 

lembrar, mais uma vez, que no nosso país quem tem o dever de dizer 

a verdade corre o risco de perder a vida. Todos questionam as reais 

razões da morte bárbara perpetrada por homens ainda a monte. Sabemos que 

existem pessoas que não medem esforços para tirar a vida do outro.

O que o jornalista Paulo Machava descobriu que motivou que lhe tirassem a 

vida? Alguma falcatrua das grandes o jornalista descobriu que o lesado teve 

como solução tirar o que é de mais precioso. A vida. Mesmo assim, mesmo 

que leve o seu tempo a verdade virá à tona.

Outro assunto que marcou estas últimas semanas é o julgamento do econo-

mista Carlos Nuno Castel-Branco e do editor do jornal MediaFAX, Fer-

nando Mbanze. O economista é acusado de crime de atentado à segurança 

do estado e o jornalista de crime de abuso à liberdade de imprensa. Recordar 

que o economista escreveu um texto no facebook em que fazia uma crítica 

dura à governação de Guebuza e mostrava que o país estava numa situação 

de ingovernabilidade. 

Veio o julgamento. Toda a gente questionava a razão deste julgamento. O ne-

nário de indignação foi generalizado e várias figuras mostraram que o julga-

mento em causa não tem fundamento para um país que se diz democrático, 

com liberdade de expressão. 

Por isso vemos o economista Castel-Branco a olhar para o jornalista Fernan-

do Mbanze, a comentar algo que faz com que o editor executivo do Jornal 

SAVANA, Francisco Carmona, com a mão no queixo, analise a situação.

Até os mais abalizados nas questões jurídicas procuram a todo o custo tentar 

perceber a falha que estes moçambicanos cometeram. Por isso nestas duas 

fotos, vemos o renomado jurista Abdul Carimo a trocar ideias com Luís de 

Brito, do IESE. E nesta outra já com António Muchanga, que mostra logo 

uma cara de indignação pelo sucedido. Também está o jornalista, Machado 

da Graça, e o engenheiro agrário João Carrilho.

É mesmo de causar indignação. Pelo semblante do professor universitário e 

comentador televisivo, Jaime Macuane, é motivo para morder os lábios. Mes-

mo que o Adriano Nuvunga, Director do Centro de Integridade Pública, 

diga que o desfecho vai ser favorável. A solidariedade para com os acusados 

foi muito forte. Enxergamos pela última foto. Praticamente toda a comuni-

dade jornalista e os defensores dos direitos humanos estiveram em peso para 

assistir a este caso cujos reais motivos não se percebe. Por isso o jornalista do 

jornal A Verdade, Adérito Caldeira, procura registar um dos momentos do 

julgamento, ladeado do jornalista da agência LUSA, José Machicane, segui-

da da Alice Mabote. Esperamos que a verdade prevaleça e que a luta por um 

estado de direito continua. O desfecho deste julgamento irá demonstrar que 

Estado de direito está-se a edificar. Veremos no dia 16 de Setembro. A ver 

vamos. Que a verdade prevaleça.

O que se espera?
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Naíta Ussene

O 
Comando-Geral da Polí-
cia da República de Mo-
çambique reconheceu, 
esta terça-feira, que as 

autoridades ainda não têm qual-
quer pista segura que possa levar 
à identificação e neutralização 
dos indivíduos que, com recurso 
a armas de guerra, metralharam 
mortalmente o jornalista e director 
do electrónico Diário de Notícias, 
Paulo Machava. 
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Todos os povos amam a Paz. 
Os que passaram por uma 
guerra sabem que não existe 
valor mais precioso. Sabem 

que a Paz é um outro nome da 

própria Vida. Vivemos desde há 

meses sob a permanente ameaça 

do regresso à guerra. Os que assim 

ameaçam devem saber que aque-

le que está a ser ameaçado não é 

apenas um governo. O ameaçado 

é todo um povo, toda uma nação. 

Pode não ser este o momento, pode 

não ser este o lugar. Mas é preciso 

O livro que era uma casa, 
a casa que era um país
- ou a desmontagem ideológica do Guebuzismo

Por Mia Couto*

que os donos das armas escutem o 

seguinte: não nos usem, a nós, ci-

dadãos de Paz, como um meio de 

troca. Não nos usem como carne 

para canhão. Diz o provérbio que 

“sob os pés dos elefantes quem so-

fre é o capim”. Mas nós não somos 

capim. Merecemos todo o respeito, 

merecemos viver sem medo. Quem 

quiser fazer política que faça polí-

tica. Mas não aponte uma arma 

contra o futuro dos nossos filhos. É 

isto que queria dizer, antes de dizer 

qualquer outra coisa. 

Que me seja perdoado este em-

polgado intróito. Que me seja 

perdoada a falta de etiqueta que 

deveria começar por saudar a pre-

sença do Presidente da República, 

o Presidente Jacinto Filipe Nyussi. 

Na verdade, Excelentíssimo Presi-

dente, talvez eu tenha adiado esse 

momento porque um escritor não 

deveria nunca declarar-se sem pa-

lavras. Na verdade, sabendo da sua 

intensa e preciosa ocupação, eu não 

encontro palavras para lhe agrade-

cer a honra da sua presença. 
O autismo do Guebuzismo
O que quero dizer é saudar o seu 

apelo para repensarmos o modo 

como nos concebemos como povo 

e como nação. Queremos ser parte 

desse esforço, queremos aprender a 

ser um país que não exclui, um país 

plural e diverso. Queremos ajudar 

a construir uma nação que assume, 

sem medo, as suas diferenças. Esta 

nova atitude pode ser a cura para 

uma espécie de autismo de que ví-

nhamos padecendo. Quero saudar 

a presença do Presidente Joaquim 

Chissano, é um prazer imenso 

revê-lo. 

É difícil imaginar quanto, mesmo 

ouvindo, podemos ser surdos. Se-

lectivamente surdos. Escutamos os 

que nos são próximos, escutamos 

os que nos obedecem, escutamos o 

que nos agrada ouvir.  Escutamos 

os do nosso partido, escutamos 

sobretudo quem não nos critica. 

Tudo o resto não existe, tudo o res-

to é mentira, tudo o resto é calú-

nia. Tudo o resto é proferido pelos 

“outros”. E é quase um paradoxo: 

porque se ocupam páginas inteiras 

dos jornais a dizer que os “Outros” 

não devem ser ouvidos. Gastam-se 

horas de programação radiofónica 
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e televisiva para dizer que os outros 

não disseram nada. Esses “outros” 

que querem questionar o que faze-

mos, esses outros são “estranhos”, 

a caminho mesmo de serem “es-

trangeiros”. A verdade, porém, é 

que ninguém pode anular a exis-

tência desses “outros”. Ninguém 

pode negar que são moçambica-

nos. Ninguém pode saber se têm 

razão se não deixarmos que falem 

livremente. Esta é a grande lição 

do Presidente Nyussi que entendeu 

reconciliar uma nação apartada de 

si mesma. É ele que nos lembra que 

esses que dizem “não”, são da mes-

ma família dos que dizem “sim”. 

Esta é uma mesma família que dis-

põe de uma única casa. Não existe 

outro lugar, não existe outro desti-

no senão este que dá pelo nome de 

Moçambique.

Digo tudo isto sem qualquer em-

baraço. Porque todos nós, a come-

çar por si, Senhor Presidente, que-

remos fugir da prática da bajulação. 

Com a sua atitude de abertura e 

simplicidade, o Presidente sugere 

uma outra relação, mais próxima, 

mais verdadeira. Apesar de tudo, 

é fácil imaginar que junto a Vossa 

Excelência já se criou um cortejo 

de aduladores.

E eu não sou certamente um 
dos seus bajuladores.
Felizmente, veio da sua parte um 

sinal de alerta: assim que tomou 

posse, o Presidente Filipe Nyusi 

começou a receber gente que não 

batia palmas, gente que tinha in-

terrogações e levantava críticas. Os 

seus ministros estão a fazer o mes-

mo, estão a escutar os que pensam 

diferente, estão a sentar-se com 

os que deixaram de ser ministros, 

estão a aprender desses outros que 

estavam condenados à condição de 

já terem sido alguém. Parece pouco 

perante os gigantescos problemas 

que enfrentamos. Mas esta forma 

de lidar com as pessoas pode suge-

rir uma outra forma de lidar com 

os grandes os desafios. 

A polícia de identidades
Por tudo isto queria muito dizer-

-lhe: muito obrigado, Senhor Pre-

sidente. Muito obrigado por nos 

ter devolvido a nossa dimensão de 

família. Muito obrigado por ter re-

abilitado o nosso estatuto de mo-

radores na mesma casa. Durante 

muito tempo fomos conduzidos a 

construir fronteiras que nos sepa-

ravam em pequenas nações dentro 

da grande Nação moçambicana. 

Durante muito tempo houve quem 

sugerisse que havia categorias de 

moçambicanos, uns mais autên-

ticos que os outros. Ainda hoje 

sobrevive em alguns esse olhar de 

polícia de identidades. Ainda hoje 

há quem avalie os outros pela cor 

da sua pele, pela cor da tribo, pela 

cor do seu partido. Ainda hoje, há 

os que, em lugar de discutir ideias, 

atacam pessoas. E ainda prevale-

cem os que, em lugar de procurar 

soluções, procuram modos de es-

conder os problemas. Toda esta 

cosmética foi sendo feita em nome 

da unidade e do patriotismo. Toda 

esta encenação de normalidade é 

uma herança que pedia uma res-

posta firme. Esta resposta foi tra-

zida por si. Sem grandes procla-

mações, mas de um modo firme 

e continuado. Conhecemos hoje 

essa sua mensagem: podemos ter 

os recursos que tivermos. Não dis-

so é tão promissor como o nosso 

património humano feito de tanta 

gente tão diversa. 

O Presidente está a criar uma di-

nâmica que é bem mais do que 

uma nova política. É uma nova 

cultura. E esta cultura pode mar-

car uma diferença em toda histó-

ria de Moçambique. Parabéns por 

quanto já acendeu como esperança, 

parabéns pelo seu modo paciente, 

sem recurso ao autoritarismo, sem 

uso da demagogia fácil. Parabéns 

pelo caminho iniciado para devol-

ver à política a sua dimensão ética 

e humana. 

Dizem que os escritores são donos 

das palavras. Não são. As palavras, 

felizmente, não tem dono. Às ve-

zes, sinto pena que assim seja. 

Porque se tivesse esse poder eu o 

aliviaria das formas de tratamento 

que são bem mais pesadas que es-

tas minhas novas vestimentas. 

Lourenço do Rosário em busca 
de consensos
Na verdade, o Professor Doutor 

Lourenço do Rosário não precisa 

do lustro de um título seja ele qual 

for. Lourenço do Rosário conquis-

tou um lugar de respeito não ape-

nas na academia mas na sociedade 

moçambicana como um homem 

empenhado com a sua gente e com 

a sua pátria. E essa autoridade mo-

ral que vem exercendo na sua fun-

ção de mediador das conversações 

no Centro de Conferências Joa-

quim Chissano. Sabemos como é 

difícil encontrar, entre nós, perso-

nagens capazes de reunir tão am-

plo consenso. Somos uma nação 

que foi convidada a assumir-se em 

dualidades extremas. Os que de-

fendem a lucidez da isenção foram 

sempre olhados com desconfiança. 

As suas recentes palavras são um 

alerta para quem se esquece que o 

país não pertence a nenhum par-

tido. Eu vou reproduzir essas suas 

palavras com o risco de o estar a ci-

tar por via dos jornais (e os jornais 

são mais criativos do que qualquer 

escritor). O Professor terá dito: 

“No fundo, o partido da oposição 

está a revelar a sua pretensão em 

cumprir aquilo que a gíria popular 

chama de “chegou a nossa vez”. 

Traduzindo as suas palavras na 

linguagem da oralidade que Pro-

fessor Rosário tão bem conhece o 

resultado poderia ser assim: é que 

para uns, a política é uma panela. 

É preciso comer muito e rápido 

porque a colher é muito disputada 

e a refeição pode durar pouco. Para 

outros, contudo, a política ainda é 

a nobre arte de servir os outros, a 

política ainda é a missão de colo-

car acima de tudo os interesses de 

todos. Possivelmente quem tanto 

reclama contra a partidarização 

não está contra o princípio em si 

mesmo. Quer, sim, partidarizar 

a dois. Não me importa o nome 

dos partidos. A minha questão 

não é tanto de ordem política que, 

para isso, pouca vocação me resta. 

É uma objecção de natureza mo-

ral. Importa-me como cidadão 

que persista, em alguns dirigen-

tes moçambicanos, a ideia de que 

Moçambique é um quintal priva-

do. Um quintal cujo destino é ser 

parcelado, conforme interesses e 

conveniências. 

Permita-me Senhor Reitor que, 

apesar da solenidade deste acto, o 

trate pelo qualificativo mais hon-

roso que conheço que é o de “pro-

fessor”. Não existe outro título que 

a mim mais me honre. Durante 

anos, dei aulas em diferentes fa-

culdades em Maputo. Ainda hoje, 

passados quase dez anos, esses 

meus alunos passam por mim e 

tratam-me por professor. Não po-

dem imaginar o quanto isso me 

comove e quanto receio não ter ta-

manho para encher aquela palavra. 

Professor não é quem dá aulas. É 

quem dá lições. Não é aquele que 

vai à escola ensinar. É aquele cuja 

vida é uma escola. 

Pois o nosso Professor Lourenço 

do Rosário chamou-me há uns 

meses para me comunicar que a 

Universidade Politécnica me ti-

nha escolhido para receber este 

grau académico. Ele confessou que 

receava que eu não aceitasse esta 

distinção. Não sou uma pessoa 

de títulos, nem de honrarias. Mas 

não fui capaz de dizer que não. Por 

causa da pessoa que me falava, por 

causa da instituição que ele repre-

sentava. Ainda tive coragem de lhe 

perguntar: mas a cerimónia vai ser 

com protocolos de fardas, discur-

sos e chapéus? E ele respondeu 

laconicamente: vai ter que ser. E 

aquele “vai ter que ser” não deixava 

espaço para negociação.

Há um homem de cal-
ças por debaixo desta 
vestimenta
Demorei meses a me habituar à 

ideia desta tão solene solenidade. 

Quando pensava que já me tinha 

conciliado com o fantasma das 

vestimentas, aconteceu um peque-

no e infeliz incidente. É que tive 

a triste ideia de mostrar aos meus 

netos fotografias de uma outra 

cerimónias de doutoramento. E 

um deles, entusiasmado, pergun-

tou: mas, avô, vais ter que vestir 

estas saias compridas? Pois eu 

quero aproveitar este momento 

para tranquilizar a minha querida 

companheira, a Patrícia, que está 

ali sentada e dizer-lhe o seguinte: 

Patrícia, por baixo destas longas 

saias continua a estar um homem 

de calças. 

Quero falar ainda de Luis Bernar-

do Honwana, o meu padrinho. A 

palavra “padrinho” ganhou nos dias 

de hoje uma conotação deslustrosa 

e, a partir de agora, haverá mesmo, 

meu caro Luís Bernardo, quem te 

peça para dares um jeito e arran-

jes umas vestimentas para algum 

amigo carente de títulos. Quero 

dizer, no entanto, que, no teu caso, 

me reencontro plenamente naqui-

lo que é a etimologia da palavra 

“padrinho” que é o guia e de nor-

teador. Na verdade, há muito que 

o Luís Bernardo, sem o saber, vem 

cumprindo esse papel de modelo 

na minha actuação como escritor 

e como pessoa. É preciso repe-

tir aqui o quanto nós, escritores 

moçambicanos, somos devedores 

a Luís Bernardo. O que ele nos 

deixou como legado é bem mais 

do que ele escreveu. É uma espé-

cie de manifesto inaugural, uma 

instauração de caminhos que nós 

depois viemos a trilhar. Luís Ber-

nardo Honwana, José Craveirinha, 

Noémia de Souza e o João Dias 

foram os primeiros 4 vértices des-

sa construção de vozes que, a um 

certo momento proclamaram: nós 

queremos escrever a história com a 

Mia Couto, novo Doutor Honoris Causa e Lourenço do Rosário, reitor de A Politécnica
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nossa própria caligrafia. Luís Ber-

nardo, bem sei que és avesso a estes 

tratos: mas eu não posso deixar de 

expressar a minha infinita gratidão 

por seres quem és: uma figura tute-

lar e inspiradora na escrita, na vida 

e no pensamento. 

Um país há procura do seu pró-
prio jornalismo
Há aqui algo que devo ainda re-

velar: comecei a trabalhar como 

jornalista exactamente no mesmo 

jornal em que LBH se havia ini-

ciado também como repórter. Esse 

jornal chamava-se a TRIBUNA. 

Aquele foi um tempo muito curio-

so porque havia um jogo de des-

cobertas. Havia um jornalismo que 

andava à procura do seu próprio 

país; mas havia também um país 

que andava à busca de um jorna-

lismo que fosse seu. E essa dupla 

procura pedia um jornalismo fei-

to paredes meias com a literatura. 

Não foi por acaso que não apenas 

o Luís Bernardo mas José Cra-

veirinha, Rui Knopfli, Carneiro 

Gonçalves e o Luis Carlos Patra-

quim foram todos eles jornalistas 

e escritores. Eu devo muito a essa 

gente, a esse ambiente de incon-

formismo que reinava na redacção 

dos jornais. Recordo o primeiro 

dia que me apresentei na redacção 

e fui chamado por alguém que eu 

venerava como poeta e que era o 

Rui Knopfly. E ele perguntou: 

queres ser jornalista? E antes mes-

mo de eu responder ele passou-me 

uma folha de papel. Nessa folha 

estava reproduzida uma frase de 

um  cantor norte americano cha-

mado Frank Zappa. E a frase dizia 

o seguinte: “o jornalismo de hoje 

consiste em colocar jornalistas que 

não sabem escrever, entrevistando 

pessoas que não sabem falar, para 

pessoas que não sabem ler. “ Foi 

um bom começo de profissão. 

Lembrou Luis Bernardo Honwa-

na os meus pais. E estou grato por 

essa lembrança que faz justiça à 

história da minha família. Tudo o 

que sou vem daí, aquela é nascen-

te do meu Tempo e do tempo dos 

filhos, dos netos e dos que vierem 

depois. O mundo em que nasci  

e me fiz homem alimentava-se 

do preconceito. Criava muralhas 

para separar e graduar as raças. As 

muralhas não ofendiam apenas 

os que ficavam do lado de lá. Os 

do lado de cá, convertiam-se eles 

mesmos em estereótipos. Éramos, 

de um e do outro lado, diminuídos 

pelo medo e pelo desconhecimen-

to. Acreditamos que o efeito dos 

preconceitos raciais e tribais é o 

de tentar desvalorizar uma outra 

raça. E isso é verdade. Esses pre-

conceitos resultam também numa 

outra pérfida consequência que é 

a negação da existência de pesso-

as singulares, cada uma com a sua 

identidade própria.   Eis o que faz 

o racismo, o sexismo e o tribalis-

mo: cada pessoa deixa de ser uma 

criatura única, passando a ter a 

identidade do seu grupo. Deixa-

-se de ter um rosto, uma voz, uma 

alma: passamos a ser identificados 

por um rótulo geral: os negros, os 

brancos, os matsuas, os macuas, os 

do Norte, os do Sul. Fala-se de al-

guém e há uma voz que diz: ah, já 

sei como ele é, conheço esses tipos.  

Até os imorais clamam por 

valores morais
Irei falar sobre a erosão dos valores 

morais e de como pode um escri-

tor ajudar na reabilitação do tecido 

moral da sociedade. 

Escolhi este tema porque não co-

nheço ninguém que não se lamen-

te da perda de valores morais. Este 

é um assunto sobre o qual temos 

um imediato consenso nacional. 

Todos estão de acordo, mesmo os 

que nunca tiveram nenhum valor 

moral. E até os que tiram vanta-

gem da imoralidade, até esses, de-

pois de lucrarem com da ausência 

de regras, se queixam que é preciso 

travar a falta de decoro. 

Um dos caminhos que nos pode 

ajudar a resgatar essa moral perdida 

pode ser o da literatura. Refiro-me 

à literatura como a arte de contar e 

escutar histórias. Falo por mim: as 

grandes lições de ética que apren-

di vieram vestidas de histórias, de 

lendas, de fábulas. Não estou aqui 

a inventar coisa nenhuma. Este é 

o mecanismo mais eficiente e mais 

antigo de reprodução da moralida-

de. Em todos os continentes, em 

todas as gerações, os mais velhos 

inventaram narrativas para encan-

tar os mais novos. E por via desse 

encantamento passavam não ape-

nas sabedoria mas uma ideia de 

decoro, de decência, de respeito e 

de generosidade. 

Há certa de trinta anos atrás Graça 

Machel - que era então Ministra 

da Educação - convocou um gru-

po de escritores para lhes dizer que 

estava preocupada. Estou preo-

cupada, disse ela, estamos a ensi-

nar nas escolas valores abstractos 

como o espírito revolucionário, do 

patriotismo, o internacionalismo. 

Mas não estamos a ensinar valores 

mais básicos como a amizade, a le-

aldade, a generosidade, o ser fiel e 

cumpridor da palavra, o ser solidá-

rio com os outros. E ela pediu-nos 

que escrevêssemos histórias que 

seriam publicadas nos livros de 

ensino. Graça Machel tinha a con-

vicção que uma boa história, uma 

história sedutora, é mais eficiente 

do que qualquer texto doutrinário. 

Eu queria ilustrar o poder das his-

tórias com dois pequenos exem-

plos. Nestes próximos momentos 

partilharei convosco duas vivências 

e o modo como essas experiências 

produziram em mim duradouras 

lições. 

A pátria de arroz
O primeiro episódio – uma nação à 

procura de um hino

Ainda há pouco entoamos nesta 

sala o Hino Nacional. Este hino 

tem uma história e eu estou ligado 

a essa história. Aconteceu assim: 

no início da década de 80, Samora 

Machel decidiu que o Hino Na-

cional então vigente deveria ser 

mudado. Ele tinha razão: a letra era 

mais um louvor à própria Frelimo 

do que de uma exaltação da nação 

moçambicana. Estávamos ainda 

longe do multipartidarismo, mas 

Samora tomou essa decisão. E nes-

sa maneira que era a sua, “requisi-

tou” 4 poetas e 5 músicos e fechou-

-os numa moradia na Matola com 

a incumbência de produzirem não 

uma, mas várias propostas de hi-

nos. Eu era um dos 4 poetas. Eram 

tempos de guerra, a única coisa que 

havia nas lojas eram prateleiras va-

zias. Todos os dias saímos de casa 

com uma única obsessão: o que 

trazer para comer para a nossa fa-

mília. Pois, nessa altura, de repente, 

estávamos numa casa com piscina, 

rodeado de mordomias e servidos 

de comida e bebida. Confesso que 

nos primeiros dias ficamos de tal 

modo fascinados que pouco traba-

lhávamos. Quando, a meio da tar-

de, escutávamos as sirenes dos car-

ros dos dirigentes nós corríamos 

para o piano e improvisávamos um 

ar de grandes cansaços. Ao fim da 

tarde, eu e os meus colegas entre-

gávamos às nossas esposas que nos 

vinham visitar, recipientes  com a 

comida que cada um de nós tinha 

poupado durante o dia. E foi assim 

que, ao fim de uma semana, pro-

duzimos uma meia dúzia de hinos 

que foram ensaiados por um grupo 

coral e apresentados a uma comis-

são avaliadora. Havia duas propos-

tas que mereciam a nossa preferên-

cia: uma delas era esta que agora 

é o nosso hino nacional, a Pátria 

Amada. A outra era baseada numa 

composição do maestro Chemane 

e tinha um estribilho que dizia: 

“Pátria de heróis! Levanta a tua 

voz! Viva Moçambique, povo uni-

do, A estrela do amanhã brilhará!” 

O grupo coral que apresentou esta 

proposta em vez de Pátria de He-

róis cantava: “Pátria de arroz” e a 

proposta ficou esquecida. 

O que sucedeu é que, por razão que 

desconheço, a iniciativa de Samora 

não teve seguimento. Samora mor-

reu, o grupo de artistas foi desfeito 

e cada um de nós voltou para a bi-

cha à espera do repolho e do cara-

pau. E nunca mais nos lembramos 

do que havíamos feito. 

Uma década depois, o novo par-

lamento pluripartidário procurava 

um novo hino nacional. E eu fiz 

parte de um grupo de trabalho 

criado pela Assembleia da Repú-

blica. Esse grupo juntava pessoas 

apontadas pelo Partido Frelimo e 

pela RENAMO. Devo dizer que 

trabalhamos de facto juntos, num 

ambiente de concórdia tal que nos 

esquecíamos de que representá-

vamos duas forças rivais. Fizemos 

dois concursos públicos mas as 

propostas recebidas eram todas 

elas muito fracas. O falecido Al-

bino Magaia publicou então um 

artigo relembrando os hinos que, 

dez anos antes, um grupo de ar-

tistas havia criado. E foi assim que 

se resgataram esses registos quan-

do estávamos nos últimos dia de 

trabalhos da assembleia. Escolhe-

mos o Patria Amada com algumas 

dúvidas. O que não havia dúvida, 

porém, era que se o hino não fosse 

aprovado naquele dia, ter-se-ia que 

esperar pela próxima sessão meses 

depois. E aquela era uma questão 

de enorme sensibilidade e urgên-

cia. 

Pois nesses derradeiros momentos, 

os colegas da RENAMO coloca-

ram objecções sobre algumas pas-

sagens da letra. Para dizer a verda-

de, a maior parte dessas objeções 

tinha sentido. porque alguns dos 

versos daquela letra eram realmen-

te marcados pelo tempo de revo-

lução. Já não se exaltava nenhuma 

força política. Mas falava-se de 

proletários, falava-se no Sol ver-

melho. Pedi ao grupo de trabalho 

uns minutos e, ali num quarto ao 

lado, alterei as passagens que sus-

citavam polémica. Foi ali que sur-

giu o “Sol de Junho”, por exemplo, 

para substituir o Sol Vermelho. E 

o hino foi aprovado pelo grupo e 

transferido para debate entre os 

deputados. 

Curiosamente uma das passagens 

que suscitou mais objecções foi 

essa que diz “Nós juramos por ti 

Moçambique, nenhum tirano nos 

irá escravizar”. Alguns deputados 

achavam que aquilo não devia estar 

ali. Porque, segundo eles, nunca te-

ríamos em Moçambique a ameaça 

de um tirano. Todos os países do 

mundo podem sofrer essa even-

tualidade. Nós, não. Não imagino 

como se pode sustentar essa cer-

teza. Subsiste a ideia ingénua que 

nós, moçambicanos, estamos, por 

qualquer razão divina, acima dos 

comuns mortais. Mas nós somos 

humanos e existirão entre nós 

aqueles, que na ganância do man-

dar, já são tiranos antes mesmo de 

conquistarem o Poder. Ainda bem, 

caros amigos, que essa estrofe não 

foi retirada. Há muitos modos de 

ser tirano. Há vários modo de ser 

escravo. E é bom que o nosso hino 

nos encoraje a não aceitar nenhum 

Uma data na História. Depois do 15 de Janeiro, o 2 de Setembro. Mia Couto e seus pares na cerimónia Honoris Causa
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forma de tirania ou de escravatura. 

Censurando Samora
Segundo episódio - O não discur-

so de Samora

No Quarto Congresso da Frelimo, 

em 1983, fui designado como res-

ponsável do Gabinete de Impren-

sa. Nós, os jornalistas, ficávamos 

confinados a um compartimen-

to envidraçado, numa espécie de 

aquário suspenso sobre a grande 

sala. Na altura, nós já produzíamos 

emissões de televisão para além, é 

claro, da rádio e dos jornais. Logo 

no inicio dos trabalhos, Samora 

Machel subiu ao pódio para usar 

da palavra. Trazia consigo o Rela-

tório do Comité Central que era, 

à maneira dos partidos revolucio-

nários, um documento volumoso. 

Assim que começou a ler, Samora 

teve uma breve hesitação, colocou 

os papéis na bancada e falou de 

improviso. Foi um improviso breve 

mas o que ele disse foi, para mim, 

mais importante e mais duradouro 

que o extenso relatório do Comité 

Central. Inclinado sobre o pódio, 

como se ganhasse a proximidade 

de uma confidencia, Samora con-

vertei a solene Sala de Congressos 

num espaço com intimidade fami-

liar. E falou do seu sentimento de 

estranheza ao ver-se como um ex-

-guerrilheiro agora rodeado de fa-

cilidades, cercado pelas obrigações 

protocolares e de segurança de um 

palácio presidencial. E disse mais, 

falou daquilo que ele chamou das 

“balas doces do inimigo”. Referia-

-se às formas mais subtis de se-

dução e de corrupção que, no seu 

entender, eram mais perversas que 

as verdadeiras balas. E ele interro-

gou-se se os seus companheiros es-

tariam preparados realmente para 

esse embate, se estavam preparados 

para enfrentar as balas de açúcar. A 

sala estava suspensa naquela confi-

dência. A rádio e a televisão trans-

mitiam em directo aquele desabafo 

do Presidente. E escutavam-se não 

só as palavras mas os silêncios e a 

respiração inquieta do presidente. 

Naquele momento, um oficial do 

protocolo entrou na Gabinete de 

Imprensa e entregou-me um pa-

pel com uma instrução rabiscada 

que dizia: interrompam imediata-

mente a transmissão. Aquilo foi, 

para mim, um balde de água fria. 

Porque me parecia, como jornalis-

ta e como cidadão, que estava ali a 

acontecer tinha um alcance didác-

tico que não poderia ser recupera-

do se perdêssemos a transmissão. 

Mas havia naquele bilhete uma 

ordem que eu não tinha modo de 

refutar. Ocorreu-me uma pequena 

manobra de diversão. Eu queria 

apenas uns minutinhos adicio-

nais. Quem sabe o Presidente não 

usasse mais que esses minutos? E 

escrevi o seguinte nas costas no bi-

lhete: desculpe, não entendo bem 

a assinatura, não se importa de 

identificar melhor, afinal é o Pre-

sidente quem está falar.... Dobrei 

muito lentamente a folha e pedi ao 

mensageiro do protocolo que fosse 

de volta. Aquele vai e vem deu-me 

tempo para que o presidente ter-

minasse o seu improviso em trans-

missão directa.

Os heróis não heróis
De toda a minha carreira de onze 

anos de jornalismo talvez tenha 

sido este o momento maior. Por-

que estava ali um dirigente de uma 

nação que se despia do seu estatuto 

infalível e partilhava não uma cer-

teza, mas a confissão de uma inse-

gurança, de um fragilidade. Estava 

ali não um líder revolucionário dis-

cursando em voz alta, mas um ho-

mem dobrado pela angústia e mur-

murando dúvidas sobre o quanto 

valera a pena toda a sua luta. 

Durante um intervalo desse mes-

mo congresso tive a oportunida-

de de me sentar com um grupo 

de veteranos da luta de libertação 

nacional. E eles foram relatando 

como saíram clandestinamente do 

país para se juntarem à luta na-

cionalista. Alguns desses homens 

confessaram que o principal moti-

vo da sua fuga não era a libertação 

da pátria. O que os movia a sair de 

Moçambique era poderem estudar. 

E quando, na Tanzânia, receberam 

a notícia que, em vez de estudar, 

iriam combater esses militantes 

foram assaltados por dilacerantes 

dúvidas. Alguns pensaram em de-

sertar e fugir dos campos de trei-

no.  Foi isto que confessaram. E 

eu pensei que havia mais coragem 

naquela confissão, do que em toda 

a sua arriscada odisseia. Aquelas 

pequenas histórias humanizavam a 

narrativa solene e oficial que apre-

senta a epopeia dos nacionalistas 

como um desfile de super-homens. 

Afinal, o ninguém nasceu herói. 

Ele cresceu, teve duvidas, sentiu 

medo. A bravura maior não está no 

modo como combateu aos outros. 

A grande coragem está no combate 

interior, esse que fazemos para nos 

superar a nós  mesmos. 

Falei-vos há pouco dessa proposta 

de hino chamada Pátria de heróis 

que foi entoada como Pátria de 

Arroz. Lembro-me que, na altura, 

até gostei do equívoco dos canto-

res, porque me vieram à memória 

as palavras de Albert Camus quan-

do recordava a Argélia onde ele 

nasceu e dizia: “Pobre do país que 

precisa de heróis”. 

Naquela altura achei que talvez 

fosse preferível uma pátria de arroz 

a uma pátria de heróis. A verdade 

é que a nossa epopeia nacional foi 

apropriada por um discurso vazio 

de exaltação patrioteira. 

O resultado é que as nossas ruas e 

praças estão recheadas de nomes 

de heróis. A esses heróis, porém, 

falta-lhes rosto, falta-lhe voz, falta-

-lhes vida. Herdámos uma história 

heroica de heróis sem história. Só 

temos a História com H maiúscu-

lo. Faltam-nos as pequenas histó-

rias, falta-nos os pequenos episó-

dios que seduzem a imaginação e 

sustentam a memória. 

Um patrocínio para ser 
honesto
Um dia destes, um jovem funcio-

nário propôs-me o pagamento de 

um suborno para emitir um do-

cumento. Aquilo não correu bem 

porque ele, num certo momento, 

reconheceu-me e recuou nos seus 

propósitos. 

Para se redimir o jovem 
explicou-se da seguinte 
maneira: 
- Sabe, senhor Mia eu gostava 

muito de ser uma pessoa honesta, 

mas falta-me o patrocínio.

Não será exactamente o patrocínio 

que nos afasta da honestidade. O 

que nos falta é criar uma narrativa 

que prove que a honestidade vale a 

pena. Houve quem confundisse o 

combate contra a pobreza absoluta 

pelo combate pela ganância ab-

soluta. Sugeriram-nos que a auto 

estima pode ser resolvida pela os-

tentação do luxo. 

Uma certa narrativa quer ain-

da provar que vale a pena mentir, 

que vale a pena roubar, e que vale 

a pena tudo menos ser honesto 

e trabalhar. Aliás, a palavra “tra-

balho” suscita fortíssima alergias. 

Pode-se ter negócios, pode-se ter 

projectos. Mas ter um trabalho isso 

é que nunca. Que o trabalho leva 

muito tempo e, além disso, dá mui-

to trabalho. Mas, no fundo, todos 

sabemos: enriquecer rápido e sem 

esforço só pode ser feito de uma 

maneira: roubando, vigarizando, 

corrompendo e sendo corrompido. 

Não existe, no mundo, inteiro, uma 

outra receita. 

Preocupa-nos que os nossos estu-

dantes entrem para universidade 

com fraco desempenho académi-

co. Pois eu acho mais preocupante 

ainda que os nossos jovens cresçam 

sem referências morais. Estamos 

empenhados em assuntos como o 

empreendedorismo como se to-

dos os nossos filhos estivessem 

destinados a serem empresários. 

Ocupamos em cursos de liderança 

como se a próxima geração fosse 

toda destinada a criar políticos e 

líderes. Não vejo muito interesse 

em preparar os nossos filhos em 

serem simplesmente boas pessoas, 

bons cidadãos do seu país, bons ci-

dadãos do mundo.

Os vídeo-clips dos carrões 
e das boasudas despidas
Escrevi uma vez que a maior des-

graça de um país pobre é que, 

em vez de produzir riqueza, vai 

produzindo ricos. Poderia hoje 

acrescentar que outro problema 

das nações pobres é que, em vez 

de produzirem conhecimento, 

produzem doutores (até eu agora 

já fui promovido..,) . Em vez de 

promover pesquisa, emitem diplo-

mas. Outra desgraça de uma nação 

pobre é o modelo único de sucesso 

que vendem às novas gerações. E 

esse modelo está bem patente nos 

vídeo-clips que passam na nossa 

televisão: um jovem rico e de maus 

modos, rodeado de carros de luxo 

e de meninas fáceis, um jovem que 

pensa que é americano, um jovem 

que odeia os pobres porque eles 

lhes fazem lembrar a sua própria 

origem.

É preciso remar contra toda essa 

corrente. É preciso mostrar que 

vale a pena ser honesto. É preciso 

criar histórias em que o vencedor 

não é o mais poderoso. Histórias 

em que quem foi escolhido não 

foi o mais arrogante mas o mais 

tolerante, aquele que mais escu-

ta os outros. Histórias em que o 

herói não é o lambe-botas, nem o 

chico-esperto. Talvez essa histórias 

sejam o tal patrocínio que faltou ao 

nosso jovem funcionário. 

Tudo isto é urgente e imperioso. 

Porque nós estamos na eminência 

de desacreditar de nós mesmos. 

Todos nós já escutámos de alguém 

a seguinte desistência: não vale a 

pena, nós somos assim. Nós somos 

cabritos à espera de ser amarrados 

num qualquer pasto. Estamos a 

aprender a desqualificarmo-nos. 

Estamos a replicar o racismo que 

outros inventaram para nos des-

promover como um povo de quali-

dade moral inferior. 

E vou terminar partilhando um 

episódio real que foi vivido por 

colegas meus. Depois da Indepen-

dência, um programa de controlo 

dos caudais dos rios foi instalado 

em Moçambique. Formulários 

foram distribuídos pelas estações 

hidrológicas espalhadas pelo país. 

A guerra de desestabilização eclo-

diu e esse projeto, como tantos ou-

tros, foi interrompido por mais de 

uma dúzia de anos. Quando a Paz 

se reinstalou, em 1992, as autori-

dades relançaram esse programa 

acreditando que, em todo o lado, 

era necessário recomeçar do zero. 

Contudo, uma surpresa esperava a 

brigada que visitou uma isolada es-

tação hidrométrica no interior da 

Zambézia. O velho guarda tinha-

-se mantido ativo e cumprira, com 

zelo diário, a sua missão durante 

todos aqueles anos. Esgotados os 

formulários, ele passou a usar as 

paredes da estação para registar, 

a carvão, os dados hidrológicos. 

No interior e exterior, as paredes 

estavam cobertas de anotações e 

a velha casa parecia um imenso 

livro de pedra. Ao receber a bri-

gada o velho guarda estava à porta 

a estação, com orgulho de quem 

cumpriu dia após dia: acabou-se o 

papel, disse ele, mas o meus dedos 

não acabaram. Este é o meu livro. 

E apontou para a casa. 

E esta é a história com que termi-

no. 

*Oração de sapiência ao recebeu o 
grau de Doutor Honoris Causa pela 
Universidade A Politécnica. Edição, 
subtítulo e entretítulos da responsa-
bilidade do SAVANA 

“Mia couto, continue igual a si próprio”, presidente Filipe Nyusi, após a memorável aula de sapiência em A politécnica
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A 
construção do agro-
-acampamento de 
Changalane, no distrito 
de Namaacha, província 

Maputo, uma iniciativa conjunta 
da Agência de Desenvolvimento 
e Empreendedorismo, ADE, e da 
Majoi Agro Services, em parceria 
com o Fundo de Desenvolvimen-
to Agrário, na qualidade de par-
ceiro estratégico e de arranque, 
está  em fase conclusiva. Faltan-
do pequenos detalhes técnicos, o 
empreendimento poderá entrar 
em vigor próximo ano.

Este conta, igualmente, com apoio 

da Cepagri, Instituto Nacional da 

Projecto de agro-acampamento de 
Changalane em fase conclusiva

Juventude, Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Técnico 

Profissional e instituições priva-

das, num esforço de congregação 

na abordagem de uma agricultura 

mecanizada e na elevação da pro-

dutividade e conhecimentos téc-

nicos, procurando aliar-se a teoria 

à prática.

Para já, os parceiros que fizeram 

parte da Missão de avaliação téc-

nica do projecto e que visitaram, 

há dias, aquele empreendimento 

para se inteirar das fases da exe-

cução, mostraram-se satisfeitos 

com o ritmo das obras, depois que 

receberam explicações detalhadas 

por parte de  Policarpo Tamele 

e Joel Cossa,  da comissão insta-

ladora da ADE e da Majoi Agro 

Services do nível de execução.

O ambicioso projecto compreen-

de ainda casas modulares: dormi-

tórios, cozinha, sala de frio, sala de 

jantar, escritório e a estufa, em fase 

de acabamento, de uma área de 1 

hectare.

Os parceiros entendem, ainda, que 

o projecto é uma mais-valia para 

o engrandecimento e aprendiza-

gem dos jovens na cadeia de valor 

agrária, pois estes serão expostos a 

um processo intensivo de aprendi-

zagem, aliando a teoria à prática, 

com tecnologia de ponta.

Para o coordenador da comissão 

instaladora e director executivo da 

ADE, o projecto está num estado 

avançado de execução, concreta-

mente na ordem de 80%, faltan-

do ainda finalizar alguns aspectos 

técnicos, paisagistas e anúncio das 

candidaturas com vista à selecção 

de 22 jovens que constituirão o 

primeiro grupo a entrar no agro-

-acampamento.

Os candidatos que forem eleitos 

receberão treinamento por forma 

a que estejam em condições de dar 

réplica aos ensinamentos adqui-

ridos, tudo na perspectiva de tor-

narem a agricultura uma fonte de 

rendimento. “A agricultura é uma 

fonte de rendimento e esta inicia-

tiva enquadra-se no contexto do 

Plano  Quinquenal do Governo 

virado para o incremento da pro-

dução e para o combate à pobre-

za”, afirmou Policarpo Tamele.
“O agro-acampamento é qua-
se uma realidade e esperamos 
que até  2017 possamos ter, com 
a ajuda dos nossos parceiros, um 
em Manica e outro em Nampula 
ou Cabo Delgado. Mas Nampula 
reúne mais condições tendo em 
conta o funcionamento da escola 
básica de Ribáuè”, explicou.
Entretanto, até o momento já fo-
ram consumidos cerca de 500 mil 
dólares americanos (80% em espé-
cie e 20% em dinheiro). 

(Paulo Mubalo) 
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A 
distribuidora de serviços 

de televisão MultiChoice 

reafirmou, esta terça-feira, 

a liderança no mercado 

nacional de serviços de televisão.

O Director-geral daquela empresa, 

Eduardo Continentino, disse que 

a liderança assenta em três pilares: 

experiência, tecnologia e o seu con-

teúdo variado. Para reforçar essa 

posição, Continentino disse que a 

tecnologia e serviços da sua empre-

sa estão centradas nas necessidades 

dos seus clientes. 

“A nossa tecnologia faz diferença 

no mercado moçambicano, pois 

procuramos oferecer os nossos ser-

viços de acordo com as necessida-

des, desejos e condição financeira 

de cada cliente”, frisou.

Na mesma ocasião, Continentino 

referenciou os serviços de Extra-

view, que permitem ao subscritor 

visualizar a DSTV em vários pon-

tos da casa com apenas uma men-

sal; serviço de Cacth Up, que ofere-

MultiChoice reafirma liderança

ce a programação perdida durante 

a semana e o recentemente lançado 

BoxOffice de aluguer de filmes que 

oferece 20 propostas semanais. 

Presente em Moçambique desde 

1995, a MultiChoice Moçambique 

faz parte do gigantesco grupo de 

MIH-Naspers, que tem empresas 

de grande sucesso, em várias áreas, 

em todo o mundo.

Continentino contou que a Multi-

Choice nasceu no contexto do pro-

jecto M-net, em 1985, seguindo o 

lançamento da SuperSport (maior 

cadeia de canais desportivos de 

África) e no ano 2000 a Multichoi-

ce marca a presença em Moçambi-

que.

Em 2013, estabeleceu-se como 

empresa própria MultiChoice Mo-

çambique, tendo lançado recente-

mente os serviços GOTV. (E.C)

O 
espaço Joaquim 
Chissano na media-
teca do BCI acolhe, 
na primeira quinzena 

deste mês, uma exposição de 
pintura intitulada “Retratos 
da Vida”, da autoria do artista 
plástico moçambicano King 
Nuvunga. 

A mostra é composta por 23 

obras, predominando o acríli-

co sobre tela, técnicas mistas 

e representa um conjunto de 

memórias de diferentes mo-

mentos da vida do artista, se-

jam eles bons ou maus.

O artista classifica como sen-

do uma exposição cheia de cor 

e refere “é a minha identidade 

“Retratos da vida” 
de Nuvunga no BCI

misturada com espontaneidade, 

para dar mais dinâmica às obras 

e para não serem estáticas”.

Nascido na década de setenta, 

em Maputo, João Paulo Car-

los Nuvunga formou-se artis-

ticamente na Escola de Artes 

Visuais e em Planificação, Ad-

ministração e Gestão da Escola, 

na Universidade Pedagógica. 

Desde o início da década de 90, 

Nuvunga efectuou várias expo-

sições individuais e colectivas, 

dentro e fora do país, destacan-

do-se as realizadas no Centro 

de Estudos Brasileiros, no Mu-

seu de Arte, no Centro Franco 

Moçambicano e em Portugal. 

Esta é a primeira vez que expõe 

na Mediateca do BCI. (E.C)

A 
Companhia sul-africana 
de seguros Sanlam acaba 
de oficializar a aquisição de 
51% da moçambicana Nico 

Vida e 21% da Nico holdings, uma 
organização financeira sediada no 
Malawi, passando deste modo a ser 
o maior accionista.  

Para o PCA da Nico Vida Moçam-

bique, Ernesto Nhavoto, a Sanlam 

entra no capital daquela companhia 

para inovar os serviços, pois “vai tra-

zer uma nova capacidade na nossa 

organização”.

“Teremos a diversificação dos servi-

ços para os nossos clientes, actuando 

não só no ramo vida, como também 

no seguro geral. Vamos expandir a 

Seguradora sul-africana 
adquire 51% da Nico Vida

nossa marca para outras cidades, 

primeiro para Beira, depois vamos 

seguir para Pemba, Tete e Nacala”, 

disse.

A Nico foi lançada, em 2012, no 

mesmo local onde foi lançada a 

Sanlam e tornou-se na primeira se-

guradora a actuar no ramo vida. Pas-

sados três anos, passou 51% das suas 

acções para o capital sul-africano. 

Por sua vez, a PCA do Instituto 

de Supervisão de Seguros (ISS), 

Maria Otília Santos, congratulou 

a Nico Vida por esta parceria e diz 

esperar que a experiência daquela 

companhia sul-africana traga mais 

abrangência no mercado de seguro, 

expandindo os serviços pelo país e 

não priorizando a maximização dos 

lucros.

O facto é que, segundo aquela ges-

tora, apenas 7% da população tem 

aderido aos serviços de seguros, o 

que coloca um grande desafio às 

seguradoras, no sentido de desenha-

rem estratégias eficazes para captar 

mais clientes. Devido à fraca adesão 

a estes serviços, o mercado de segu-

ros contribui no PIB com 1%. Nos 

últimos anos, cresceu 20%, desta-

cando-se o ano de 2013 com 30%. 

Em 2014 teve um crescimento de 

20%.

Actualmente, o país conta com 17 

seguradoras, onde quatro exploram 

o ramo vida, 10 o ramo não vida e 

as restantes exploram os dois ramos.

(Abílio Maolela) 

A 
empresa de telefonia mó-
vel Vodacom e o Fundo 
de Investimento e Patri-
mónio do Abastecimento 

de Água (FIPAG) assinaram, na 
passada quinta-feira, na capital do 
país, um memorando de entendi-
mento que visa facilitar a vida dos 
consumidores no pagamento das 
facturas de água. 

Com recurso ao serviço M-Pesa, os 

consumidores de água terão vida 

facilitada, diminuindo o tempo de 

espera, evitando filas, assim como 

percorrer longas distâncias, visto 

que, com este novo serviço, o pa-

gamento da conta de água é feito 

a partir do telemóvel e a qualquer 

Vodacom e FIPAG facilitam 
pagamento da água

hora.  

 O Director-geral do FIPAG, Pe-

dro Paulino, afirmou que o acesso e 

utilização da telefonia móvel é um 

dos denominadores mais comuns 

na vida das populações, facto que 

torna esta tecnologia um meio in-

contornável para facilitar a nossa 

aproximação com o cliente. Assim, 

para responder a esta necessidade, 

adoptamos esta parceria com a Vo-

dacom, assegurando comodidade 

aos utentes que passam, a partir de 

hoje, a beneficiar da plataforma M-

-pesa para o pagamento das suas 

facturas de água. 

“Queremos dizer que a partir deste 

momento o M-Pesa é um dos pos-

tos de cobrança virtual do FIPAG, 

pronto para o cliente de onde esti-

ver,” disse.

Por sua vez, Lucas Chachine, PCA 

da Vodacom, afirmou que a missão 

da sua instituição é de trabalhar por 

forma a levar produtos e serviços 

cada vez melhores para os clientes 

em função da sua realidade. 

Segundo Chachine, foi neste espíri-

to que se aperceberam que o actaul 

processo de pagamento das factu-

ras da água dificultava a vida dos 

consumidores e, neste sentido, em 

parceria com o FIPAG, surgiu este 

novo serviço de pagamento a partir 

do telemóvel, o que vai contribuir 

para poupar o tempo e é um mé-

todo fácil, rápido, seguro e cómoda.

(E.C)

No âmbito da FACIM 2015, o 

Millennium bim promoveu no 

dia 1 de Setembro, em Maputo, o 

“Millennium bim Networking Bre-

akfast” que contou com a participa-

ção de 120 convidados e teve como 

temas estruturantes as oportunida-

des de negócio existentes em Mo-

çambique e o apoio do deste banco 

ao investimento estrangeiro como 

alavanca do crescimento económico 

do País. 

 

O principal objetivo desta iniciativa 

é criar um espaço de intercâmbio 

entre empresários moçambicanos e 

portugueses de modo a partilharem 

as suas experiências e necessidades 

de parcerias, dando também a co-

nhecer quais os sectores de activida-

de com maior potencial de desen-

volvimento e de negócio.

O Administrador do Millennium 

bim, Jorge Octávio, deu início ao 

evento com uma apresentação sobre 

Millennium bim 
promove “Networking 
Breakfast”

o desempenho do Banco ao longo 

dos seus 20 anos, mostrando o for-

te contributo dado pela instituição 

para a bancarização do País e pelo 

apoio às empresas, impulsionando 

assim o crescimento da economia 

nacional.

Por seu turno Lourenço Sambo 

representante do Centro de Pro-

moção de Investimentos (CPI), 

deu a conhecer o progresso que o 

País registado na captação e utili-

zação do investimento em prol do 

desenvolvimento socioeconómi-

co de Moçambique e apresentou 

as oportunidades de negócio e os 

sectores estratégicos da economia 

moçambicana onde as empresas 

podem investir.

Com esta iniciativa o Millennium 

bim visa contribuir para a dinami-

zação do investimento estrangeiro 

e para o desenvolvimento susten-

tado da economia Moçambicana. 

(E.C)
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