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Lourenço do Rosário defende uma saída militar negociada
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O 
Reitor da Universidade 
A politécnica e mediador 
do diálogo político entre 
o governo e a Renamo, 

Lourenço do Rosário, considera 

que o recurso à via militar para 

resolver assuntos políticos resul-

ta da falta de entendimento entre 

as partes na sede do diálogo, com 

destaque para debate sobre a des-

militarização. O académico acre-

dita que há pessoas de ambos os 

lados que acham que a via militar 

é  a mais viável. Nos últimos dias 

é defendida, em alguns círculos 

belicistas da Frelimo, a chamada  

“solução angolana”, para acabar 

com a crise que o país atravessa. 

Confrontado com esta questão, 

Lourenço do Rosário alerta que é 

preciso ter cautelas com soluções 

desta natureza. 
“A questão é: será que as forças re-
siduais da Renamo neste momen-
to foram cooptadas também para 
se poder negociar a sua integra-
ção nas FDS ou não. Para quem 
defende a solução angolana, tem 
de ter em conta este aspecto. Não 
ter combates até atingir o último 
homem da Renamo. Não é por aí. 
É efectivamente ganhar as forças 
residuais da Renamo de modo 
que os seus generais sejam força-
dos a negociar a sua integração”. 
 
Em menos de 15 dias a comitiva 
do líder da Renamo sofreu dois 
ataques. Como olha para a situa-
ção, na qualidade de um dos me-
diadores do diálogo político entre 
as partes?
Estamos perante duas situações 
que podem ser vistas de formas 
diferentes. O lado político da 
questão e outro militar. Do pon-
to de vista político: pode se  dizer 
que este é o culminar de todo um 
processo de degradação do diálogo 
que estava a decorrer no Centro 
de Conferências Joaquim Chissa-
no (CCJC).  Houve impasses que 
levaram ao aumento do fosso das 
desconfianças que existiam entre as 
partes. Entrou-se num impasse de 
tal forma que nós próprios, como  
mediadores, consideramos que o 
diálogo no Centro Joaquim Chis-
sano já tinha morrido. Já não tinha 
hipóteses de sobreviver. Aquilo 
que estava a acontecer no Centro 
Joaquim Chissano já não era viá-
vel, não dava esperança à sociedade 
moçambicana. 
A questão militar:
É uma questão nebulosa que tem 
as suas raízes quando se assinou o 
acordo de cessação das hostilidades 
militares e a chegada da EMO-
CHM. Estava claro que o roteiro 
da EMOCHM era de monitorar 
o processo de desmilitarização 
da Renamo. Quando se assina o 
acordo, houve uma flexibilização 
da parte do governo no sentido de 
permitir que o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, viesse da parte 
incerta para se recensear, participar 
da campanha eleitoral e viabilizar 
as eleições.
Surge o conflito pós-eleitoral, de-
pois volta-se a Joaquim Chissano e 
coloca-se esta componente de par-

tilha dos postos de chefias nas FDS 
que não consta do acordo. Faz-se 
renascer um problema invocado 
em 1992, no acordo de Roma. É 
isto que veio a degradar a compo-
nente política da questão e come-
ça-se a virar o foco, sobretudo, para 
questões de natureza militar. De tal 
forma que mesmo quando se dis-
cutiu e se chegou a um consenso 
sobre a despartidarização do apa-
relho do Estado, não se deu grande 
enfâse a esta questão, porque o que 
estava na mesa era este impasse.
Quando se verificou que não havia 
nenhuma saída surge aquilo que as 
pessoas de ambos os lados (Gover-
no/Frelimo e Renamo) acham que 
a melhor solução é mesmo militar. 
Daí essa confusão toda. Eu como 
académico não tenho dados para 
poder analisar o que se passou em 
Manica com frieza e dizer qual é o 
significado daquilo. 
Que consequências isso pode tra-
zer?
Há dois tipos de consequências: 
pessimista e optimista.

solução angolana, não pode deixar 
de tomar em conta que quando 
Savimbi é morto em combate, o 
governo já tinha filtrado as vonta-
des das chefias militares da UNI-
TA, de tal forma que, passados três 
dias depois da morte de Savimbi, 
Lukamba Gato aparece a negociar 
a integração das forças da UNITA 
no exército do MPLA e, passadas 
duas semanas, já estavam no Par-
lamento angolano a assinar o acor-
do. Isto significa que aquilo que o 
governo quer  é integrar as forças 
residuais da Renamo.
A visão optimista é que se coloca 
uma pergunta que é: será que o go-
verno conseguiu alcançar este pon-
to para que hoje, quando se fala dos 
generais da Renamo, concluir-se 
que Dhlakama deixou de ser uma 
peça importante para que o gover-
no possa entrar numa acção destas 
considerando que pode desarmar 
a Renamo com Dhlakama vivo ou 
morto?
Do ponto de vista de estratégia mi-
litar, naturalmente essa é uma vi-

anos, e há um certo desgaste. A go-
vernação não é isenta de muitos er-
ros que trazem alguma deseuforia 
no que diz respeito à aceitação ou 
não por parte do governo. 
Dhlakama esteve quase um ano na 
parte incerta até às vésperas das 
eleições, depois sai em plena cam-
panha eleitoral e aqui temos “ um 
mito de renascimento de messias” 
o que não significa necessariamen-
te em termos de votação. Não que-
ro discutir neste espaço se houve 
ou não fraude. Essa não é a ques-
tão. Significa que Dhlakama tem 
aquela mística de popularidade de 
alguém que diz aquilo que as po-
pulações gostariam de ouvir, o que 
não se traduz necessariamente em 
voto. As pessoas vão ouvir alguém 
a dizer algo que gostariam de ouvir. 
Este é que é o cerne da questão. É 
política. As multidões não são ne-
nhum perigo para o seu adversário 
ou para o governo. O que interessa 
é que o governo veja isto como um 
sinal importante de que há mui-
ta gente que gostaria de exprimir 

mo homem da Renamo. Não é por 
aí. É efectivamente ganhar as for-
ças residuais da Renamo de modo 
que os seus generais sejam forçados 
a negociar a sua integração. 
A partir daí há necessidade de fac-
to de se encontrar outras vias. Será 
que as FDS fizeram o trabalho de 
casa antes, para terem a tal solução 
angolana ou não. Eu não sei e nin-
guém saberá. 
O porta-voz do Comando-Geral 
da  PRM disse que já foi aberto 
um processo crime contra todos 
os elementos da Renamo que es-
tavam na comitiva. Estamos ou 
não a tentar resolver um proble-
ma político nos tribunais? 
Isso não é nada. Os deputados da 
Renamo também submeteram na 
PGR uma queixa-crime. Isto não 
vai dar em nada do meu ponto de 
vista. Isto é fait divers político. Da 
mesma forma como a gente não 
sabe em o quê acreditar, se foi em-
boscada, se foi a Renamo que pri-
meiro assassinou um motorista, foi 
a população que queimou aqueles 
carros. Essas coisas não são absolu-
tamente nada. São episódios e fac-
tos diversos, que estão para barrar 
o fumo daquilo que está  por detrás 
do que está a decorrer.
O presidente da República 
disse nos Estados Unidos da 
América(EUA), cidade de  Nova 
York, que está aberto ao diálogo 
com o líder da Renamo que está 
em parte incerta. Então esta situ-
ação vai acabar em diálogo. Não há 
nenhum conflito que não termine 
em diálogo. E a minha questão é: 
com quem se vai dialogar?
Acho que isto vai modificar a situ-
ação a partir deste momento. Das 
duas uma: Ou foi uma operação do 
governo mal planificada ou falhan-
ço total ou é algo muito bem pla-
nificado e nós vamos ter surpresas.
Mas que tipo de surpresa pode-
mos esperar?
Do ponto de vista optimista é que 
a Renamo vai se desmilitarizar.
Afonso Dhlakama advertiu que 
não pretende mais ser usado para 
apagar fogo...
O líder da Renamo está na parte 
incerta e não sabemos se vai assi-
nar mais um acordo ou não. Ques-
tiono-me se a Renamo continuará 
sendo a mesma? Continuo a dizer 
que esta é uma hipótese que eu co-
loco, se efectivamente aqueles que 
defendiam o plano angolano estu-
daram muito bem, que tinham que 
ganhar os militares.
O presidente da República, Filipe 
Nyusi, elegeu Unidade Nacional 
e inclusão como suas principais  
bandeiras de governação. Numa 
altura em que estavam em curso 
contactos para um novo encontro 
e manifestações em prol da paz 
surgiram estes ataques. Será que 
não colocam por terra esta pre-
tensão ou é sinal de contradição 
entre o discurso e a prática? 
Insisto que é preciso perceber o 
significado político de banhos de 
multidão. Estes são sinais para cha-
mar atenção ao governo de modo a 
olhar aquelas multidões que 
querem dar uma mensagem, 
do que uma manifestação 
propriamente dita para o 
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são optimista da parte do governo. 
Mas será que ganhou os generais 
da Renamo? Houve um trabalho 
feito previamente? O importante é 
acabar com a componente militar. 
Esta é minha leitura com os dados 
que estão na mesa. Agora não im-
porta dizer quem começou com os 
ataques, se são militares, civis ou 
homens da Renamo. Quem está 
no terreno dando a cara é a polí-
cia e não o exército. E se for um 
plano bem programado o governo 
não quer militarizar isto, porque 
seria considerado uma declaração 
de guerra. O assunto está sendo 
tratado como um caso de ordem 
pública.

As multidões não são ne-
nhum perigo
Se é um caso de ordem pública 
pretende dizer que os ataques 
visam  acabar com as caravanas 
do líder da Renamo ou prevenir-
-se de um levante  dos banhos de 
multidões que aderem aos discur-
sos de Dhlakama sobre a gover-
nação das seis províncias? 
A Frelimo está no poder há 40 

Pessimista: É o país entrar de novo 
numa situação semelhante a de 
Muxúnguè. Instabilidade, confron-
tos aqui e acolá e, no meio disso 
tudo, há vítimas civis. Ou podemos 
dizer que se foi o governo que to-
mou essa iniciativa não conseguiu 
atingir os seus objectivos. Se foi 
a Renamo que tomou a iniciativa 
disto, então atingiu os seus ob-
jectivos que passam por forçar o 
governo, através da instabilidade 
governativa, voltar a sentar-se à 
mesa negocial com arma aponta-
da à cabeça. Esta é a minha visão 
pessimista. 
Quais é que seriam os objectivos 
do governo nesse caso?
Atingir objectivos seria desbaratar 
e ter uma vitória militar. Agora 
se a iniciativa foi da Renamo, ela 
sabe o que está a fazer, que é vol-
tar a forçar o governo a sentar-se à 
mesa para com arma apontada ter 
ganhos.
Acha que a solução angolana (as-
sassinar Dhlakama) seria uma so-
lução a ter em conta?
Agora vou dar a consequência op-
timista: Para quem acompanhou a 

aquilo que Dhlakama diz, sobretu-
do, naquelas regiões em que regista 
banhos de multidões. Mas, não me 
parece que foi por aí que se defini-
ram estes últimos acontecimentos. 
Não foi por causa disso.
Então a que se deveu?
A minha questão continua a ser so-
bretudo militar. O desarmamento 
da Renamo era uma questão cru-
cial, porque se a Renamo não fosse 
um partido militarizado a discus-
são política seria feita de outra ma-
neira e Dhlakama poderia ter até 
esse banho de multidões.
Acha que o desarmamento força-
do pode ser a melhor via?
Aqueles ataques não podem ser 
vistos dessa maneira. Falávamos de 
Savimbi, que também esteve num 
combate e morreu. Mas também 
podia não ter morrido ou podia ter  
sido preso. A questão é: será que as 
forças residuais da Renamo neste 
momento foram cooptadas tam-
bém para se poder negociar a sua 
integração nas FDS ou não. Para 
quem defende a solução angolana, 
tem de ter em conta este aspecto. 
Não ter combates até atingir o últi-
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governo. Esta é a minha interpre-
tação. Porque se fosse um sinal de 
ruptura da Unidade Nacional, os 
próprios políticos da Renamo te-
riam visto isto.
Os conselheiros dos líderes polí-
ticos da Renamo também teriam 
visto e dito isto. O governo, por 
sua vez, teria percebido que isso ia 
contra a Unidade Nacional e não 
me parece. A Renamo aparece no 
Parlamento a pedir a revisão da 
constituição, porque não há peri-
go neste momento relativamente à 
Unidade Nacional. 
O que podemos esperar?
Haverá um redesenhamento do 
mapa político nacional. Os parti-
dos devem prestar muita atenção 
nisto, porque o redesenhamento do 
mapa significa que se se conseguir 
desmilitarizar a Renamo, se se con-
seguir despartidarizar a adminis-
tração pública, como foi consensu-
alizado, vai ser discutido na AR. Se 
estas coisas forem efectivamente 
executadas de uma forma clara e 
transparente, a luta política vai ser 
verdadeira. O que significa, por-
tanto, que qualquer partido estará 
em condições de ganhar ou perder 
eleições.
Passadas duas décadas após a as-
sinatura do AGP, a Renamo man-
tém-se com armas. Acha que ago-
ra pode se livrar delas num abrir e 
fechar de olhos? 
Terceira leitura: o facto de o líder 
da Renamo ter voltado à parte in-
certa não será o princípio do fim 
de Afonso Dhlakama como líder 
incontestável da Renamo? Esta é 
uma pergunta retórica.
Não é por acaso que o Ministro da 
Defesa disse neste jornal (NR: en-
trevista publicada na última edição 
do SAVANA), que a natureza vai 
tomar conta de Dhlakama. Temos 

de estar muito atentos a estes si-
nais. Ele foi um elemento impor-
tante durante muito tempo para 
moderar o nosso sistema demo-
crático, agora a partir do momento 
em que ressurge o elemento militar 
como importante para conseguir 
certos ganhos, evidentemente que 
a componente política sofre des-
gastes.
A pergunta que me coloco é esta: 
se esta questão evoluir será que 
Dhlakama vai surgir de novo como 
um líder incontestável. Há ou não 
possibilidade de  se desmilitarizar a 
Renamo e redesenhar-se politica-
mente a Renamo num jogo políti-
co que pode levar a Frelimo a mo-
derar as suas posições autoritárias. 
Não podemos esquecer que a Fre-
limo tem muitos defeitos e, neste 
momento, justifica os seus defeitos, 
porque doutro lado está alguém 
que desestabiliza o país. Mas se 
isto se modificar, a Frelimo tem de 
entrar de peito aberto na luta polí-
tica para ganhar as eleições.

Diálogo militar 
No seu discurso de tomada de 
posse, o PR assegurou que não 
deixaria nenhum moçambicano 
matasse o outro (confrontações 
armadas). Como olha para estes 
pronunciamentos? 
Samora Machel dizia que se você 
tem um furúnculo e quer curar fu-
rúnculo, você tem de rebentá-lo, 
sangrá-lo e ele vai curar. 
Se a solução para desmilitarizar a 
Renamo não é a via política, tem 
de se encontrar uma solução mili-
tar rápida, que não seja a guerra
Qual seria exactamente a fórmu-
la?
Ganhar os generais da Renamo. 
Elias Dhlakama, recentemente 
patenteado, não é da Renamo. Os 
da Renamo são aqueles que estão 
com o seu líder. Aqueles é que vão 
negociar a sua reintegração se é que 
a solução angolana foi uma lição 
para Moçambique. 
A solução angolana não passava 
por matar o líder em primeiro lu-

gar. Para aqueles que tem memória, 
devem se lembrar que o presidente 
José Eduardo dos Santos, um mês 
antes, fez um discurso em que dava 
três hipóteses a Savimbi. Sentar 
para negociar, ser preso militar-
mente ou ser abatido em combate. 
O que significa que as coisas já es-
tavam cozinhadas. A solução é que 
o próximo diálogo não seja diálogo 
político apenas, mas sim um diálo-
go militar.
O diálogo político não trouxe 
resultados, e diversos segmentos 
da sociedade defendiam que um 
encontro entre as lideranças po-
dia resolver  os problemas de ins-
tabilidade. Comunga da mesma 
opinião
No princípio, defendia que o en-
contro dos dois líderes era a via 
mais eficaz para se encontrarem 
algumas saídas, depois passei a não 
acreditar que o mesmo viesse a re-
solver alguma coisa.
Porque?
Porque a situação política de con-
fiança mútua estava de tal forma 
degradada que não era um encon-
tro entre Nyusi e Dhlakama que 
iria criar bases de confiança. Era 
necessário fazer-se muito trabalho 
de modo que quando os líderes 
viessem a se encontrar pudessem 
ter alguma coisa de reconstrução 
da confiança. Aqui você faz emer-
gir aqueles que defendem soluções 
finais que são muito violentas, mas 
rápidas. 
Mas qual é essa solução violenta, 
mas rápida?
O furúnculo dói, mas você sabe 
que vai curar, então não pode picar 
um pouco tal como foi em Muxún-
guè. Enquanto se tentava resolver o 
problema politicamente foi se dei-
xando infectar. Se a via militar for 
a melhor, a solução para resolver o 

problema tem de ser rápida. Impli-
caria isto ter a certeza de debater a 
questão militar com os generais da 
Renamo e isso não pode implicar 
guerra, mas pode haver desestabi-
lização, mas guerra não.
Fala de negociar com os generais 
da Renamo, será que o governo 
pode aceitar paridade exigida pela 
Renamo nas FDS?
Os políticos exigiam isso para sa-
tisfazer os seus militares, mas agora 
os militares saberão se vale a pena 
ou não. Mas também não é incons-
titucional. É mais grave do ponto 
de vista constitucional exigir que a 
Renamo nomeie governadores nas 
províncias onde ganhou, do que o 
PR nomear membros da Renamo 
para cargos de chefia militares.
Desde os ataques da última sexta-
-feira já  falou com o líder da Re-
namo?
Ainda não.
E com os membros do  partido?
Já tivemos para nos anunciarem 
que o seu  líder está de boa saúde 
e em parte segura. Informaram-
-nos também, como mediadores, 
que iam visitar as chancelarias da 
União Europeia, americanos e ca-
nadianos. Da mesma forma que 
tivemos contactos com o governo. 
O ministro (Oldemiro) Baloi esta-
va no estrangeiro e queria saber dos 
acontecimentos. 
Quais as saídas imediatas, uma 
vez que o diálogo do Centro Joa-
quim Chissano foi encerrado?
Vamos esperar para ver como evo-
lui a situação depois destes últimos 
acontecimentos. Vamos esperar 
como se realinha a liderança da Re-
namo incluindo o ressurgimento 
do seu chefe. Da parte do governo, 
que não apareça a ideia extremista 
de ilegalizar a Renamo, porque isso 
vai fechar as saídas desta situação.

“Vamos esperar como se realinha a liderança da Renamo incluindo 
o ressurgimento do seu chefe“
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A 
acção armada em Ama-
tongas (Manica) contra a 
comitiva da Renamo, na 
qual se fazia transformar 

Afonso Dhlakama é, talvez, deste o 

ataque de Chibata (Macossa), a 12 

de Setembro, o mais sério recuo à 

possibilidade das partes voltarem à 

mesa do diálogo e/ou um encontro 

entre o líder da oposição e o Presi-

dente da República, Filipe Nyusi.

Ao que o SAVANA apurou, outros 

factos recentes mostram que há 

desnorte, nervosismo nos secto-

res mais radicais da Frelimo e até 

um perigoso plano para assassinar 

Afonso Dhlakama. 

Mas outras fontes ligadas às forças 

armadas moçambicanas afiança-

ram-nos que o ataque de Ama-

tongas, tipificado como uma em-

boscada, foi minuciosamente em 

Maputo e visava apenas acabar com 

as caravanas de Afonso Dhlakama, 

decapitar a sua escolta, fragilizá-lo 

politicamente e reduzir o ânimo 

das suas forças “residuais”, na ter-

minologia governamental.

Segundo informações recolhidas 

pelo SAVANA, parece líquido que 

a operação não tinha por objectivo 

assassinar Dhlakama, dada a for-

ma como foi executada, mas mos-

trar que a sua aniquilação física é 

possível sem grandes dificuldades. 

Obrigá-lo a retaliar é outro dos 

objectivos que se pretendia alcan-

çar, justificação que alguns secto-

res fundamentalistas da Frelimo 

procuram para uma “ofensiva final” 

tipo Angola.

Ao que o jornal apurou, Afonso 

Dhlakama preparava-se para se 

deslocar a Maputo e tomar parte 

das celebrações do 4 de Outubro, 

dia dos Acordos de Roma, que co-

locaram fim a 16 anos de guerra. 

Contudo, essa pretensão não caiu 

bem junto de alguns círculos do 

poder, com o argumento de que 

o líder da Renamo somaria poli-

ticamente pontos tal como o fez 

quando apareceu junto de Joaquim 

Chissano nas comemorações dos 

20 anos da Universidade Católica 

na cidade da Beira.   

Embaraços 
No entanto, sectores mais modera-

dos do regime acolheram com al-

gum embaraço as acusações acerca 

da pretensa operação para assassi-

nar Dhlakama, acção que conside-

ram que pode empurrar o país para 

uma confrontação armada de des-

fecho imprevisível. Teodato Hun-

guana, uma voz sensível no interior 

na Frelimo, citado esta semana pelo 

Magazine Independente, confessa 

a sua perplexidade pelo curso actual 

dos acontecimentos.

Os analistas políticos que acom-

panham a situação desde o ataque 

de Macossa (12 de Setembro) e a 

operação de Amatongas (25 de 

Setembro) são unânimes em que 

a actual tensão política poderia ser 

ultrapassada por via de um diálogo 

directo entre o líder da Renamo e o 

PR, Filipe Nyusi.

Contudo,  esta ideia é rejeitada por 

uma ala radical da Frelimo, que 

nos últimos tempos tem defendido 

uma “Solução Savimbi”. Quem nos 

últimos dias tem estado em força a 

defender uma acção vigorosa con-

tra a Renamo,  são os “intelectuais” 

do chamado G40, um grupo de 

comentaristas seleccionados a dedo 

para estuprarem a verdade e reduzir 

a cinzas todas as ideias não vindas 

do sector mais conservador e beli-

cista no partido do poder.

A rádio estatal (RM), por exemplo, 

esta semana, no programa “café da 

manhã”, foi usada para manipular 

os acontecimentos de Amatongas. 

No referido programa foram igual-

mente ventilados sentimentos de 

ódio em relação ao maior partido 

da oposição e há acusações de que a 

Renamo está ao serviço de interes-

ses estrangeiros, que estão interes-

sados numa situação de instabilida-

de para melhor saquear os recursos 

do país. 

A União Europeia (UE), que se 

reuniu com a Renamo logo após os 

acontecimentos de Amatongas,  fez 

circular um comunicado a apelar 

à contenção mas foi alvo de duras 

críticas por parte de elementos da 

ala mais boçal dos G40. No dia do 

ataque, Armando Guebuza, a partir 

da Praça dos Heróis chamou “mar-

ginal” a Dhlakama e o chefe da po-

lícia na Zambézia, agastado com a 

população de Morrumbala (Zam-

bézia) por reagir mal ao reforço da 

presença de forças de segurança na 

região, acusou-os de conviver bem 

com a “cobra”, uma referência pejo-

rativa contra as simpatias para com 

a Renamo naquele distrito.

O diálogo é o caminho 
indicado
Em comentários ao nosso jornal, o 

director do Centro de Integridade 

Pública (CIP), Adriano Nuvun-

ga, condenou com veemência os 

ataques perpetrados contra comi-

tiva do líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, considerando que numa 

sociedade democraticamente orga-

nizada não pode haver uso de ar-

mas para silenciar o outro, mas sim, 

deve prevalecer a troca de ideias.

Segundo Nuvunga, o diálogo é o 

caminho indicado para se chegar ao 

fim da tensão política pós eleitoral 

que se vive no país “e custa acreditar 

que corramos o risco de entrar em 

mais um confronto armado”.

Disse que o futuro é imprevisível, 

porque o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama está uma vez mais em 

parte incerta e armado, o que não 

é bom para o crescimento do país, 

que tanto necessita de produzir 

para ganhar a estabilidade a vários 

níveis. 

No entanto, Nuvunga refere que o 

discurso do Presidente da Repúbli-

ca, Filipe Nyusi, sobre a manuten-

ção da paz, não sugere que tenha 

sido ele a ordenar os ataques, e des-

tacou os dois encontros que man-

teve com o líder da Renamo, logo 

após a sua tomada de posse, como 

sendo sinais de busca de paz. 

No entender do académico, este 

acto pode ter sido emanado por 

sectores mais fundamentalistas do 

partido no poder, que aproveitaram 

a saída do PR para o exterior.

“Quando Samora Machel viajou 

pela primeira vez para os Estados 

Unidos de América (EUA) a fim 

de se encontrar com Ronald Regan, 

queimaram o paiol em Moçam-

bique. Agora Nyusi viajou para o 

mesmo país e houve ataques à co-

mitiva da Dhlakama, “referiu.

Apesar desta situação, Nuvunga diz 

ser preocupante o facto da Renamo 

se manter armada duas décadas 

após a assinatura dos Acordos de 

Roma, mas avança que é preciso 

olhar para isto como resultado do 

difícil processo de reconciliação dos 

moçambicanos. 

Sectores da Renamo disseram ao 

jornal que aquando do primeiro 

ataque à comitiva de Dhlakama 

“estava-se muito perto de um en-

contro com Nyusi”, acrescentando 

que o mesmo já tinha acontecido 

quando um encontro tinha sido 

agendado para Nhamatanda e foi 

desmarcado à última hora. “Até 

parece que os tiros são dirigidos a 

Nyusi”, desabafou um analista polí-

tico que não quis ser citado. 

Respeitar o desejo do povo 
Quem também acredita que há 

sectores influentes dentro da Fre-

limo, que olham para eliminação 

física de Afonso Dhlakama como a 

via primordial para a resolução dos 

problemas e não o diálogo, é Raul 

Domingos, o antigo número dois 

da Renamo e negociador-chefe 

do maior partido da oposição em 

Roma.
O actual presidente do Partido para 
Paz Democracia e Desenvolvimen-
to (PDD) defende que a actual 
situação entra em choque com o 
discurso do presidente aquando da 
tomada de posse, quando disse “em 
alto e bom som que não iria permi-
tir que um moçambicano matasse 
o outro”.  
Com dois ataques em menos de 15 
dias, Raul Domingos diz ser sufi-
ciente para concluir que o debate 
sobre o desarmamento da Renamo 
é falso. 
Para Domingos, é preciso desar-
mar-se também a Frelimo que está 
a precipitar o país para um futuro 
incerto. 
“Estamos com 50% de probabili-
dade de guerra e 50% de paz. Os 
amantes da paz devem-se unir na 
busca de soluções e deixar de lado 
manifestações tendenciosas de cul-
par uma parte e confortar outra, 
que também tem seus pecados ”. 
Raul Domingos diz que o país está 
nesta situação, porque não se quer 
respeitar o desejo do povo, que 
tanto clama por ser governado por 
quem elegeu.
A solução proposta por Domingos 
para se evitar que o país resvale para 
uma situação de derramamento de 
sangue passa por aceitar a descen-
tralização.
Explica que a democracia é o go-
verno do povo e as populações do 
Centro e Norte votaram em al-
guém que não os está a governar, 
facto que gera descontentamento.  
“A democracia não é um processo 
acabado está sempre em reformas 
pelo que é chegada a hora de mexer 
no regime político vigente no país, 
adequá-lo à realidade eleitoral, o 
que significa respeitar a vontade do 
povo nas urnas”. 

“Podemos adiar o problema por um 

ou dois anos, mas não será eterna-

mente e mais vale encarar a realida-

de do que contorná-la”, recomenda 

Raul Domingos.   (Redacção)

Sectores radicais fora da órbita de Nyusi comandam as operações

Há planos para assassinar Dhlakama?

Adriano Nuvunga Raul Domingos
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A 
inclusão financeira em 
muitos países da África 
Subsahariana continua 
muito limitada, restrin-

gindo o potencial de um cresci-

mento económico sustentável, 

considera o Fundo Monetário In-

ternacional (FMI), numa análise 

intitulada “Tendências de Evolu-

ção da Banca na África Subsaha-

riana”, publicada recentemente.

No estudo, de 37 páginas, Mauro 

Mecagni, Daniela Marchettini e 

Rodolfo Maino, especialistas do 

FMI em matéria financeira, re-

conhecem que África somou pro-

gressos notáveis nas reformas do 

sector bancário, mas ainda terá de 

dar mais passos para tornar as insti-

tuições financeiras num verdadeiro 

motor de crescimento económico.

“Os ganhos no desenvolvimento fi-

nanceiro nas últimas duas décadas 

foram, contudo, desiguais na região, 

com alguns países a alcançarem 

progressos decisivos no aprofunda-

mento e alargamento do acesso aos 

mercados financeiros internacio-

nais, enquanto outros continuam 

a arrastar-se no atraso”, lê-se no 

relatório.

O continente africano, assinala o 

documento, enfrenta ainda o de-

safio de aumentar o acesso ao cré-

dito para as empresas e população, 

em geral, e deve evitar expor-se a 

operações financeiras altamente ar-

riscadas, para não passar pela crise 

que outras regiões do mundo expe-

rimentaram durante a crise finan-

ceira global de 2008-2009.

“Apesar de muitos países da África 

Subsahariana não terem sido atin-

gidos pela crise financeira global 

Inclusão financeira em África continua precária - FMI
Por Ricardo Mudaukane

de 2008-09, dado que não estavam 

expostos ao sistema financeiro in-

ternacional que estava no centro 

da turbulência, seria prudente que 

usassem as lições da crise, tendo em 

conta que os seus sistemas bancá-

rios estão numa tendência de ex-

pansão em profundidade e sofisti-

cação e a tornar-se crescentemente 

interligados dentro das fronteiras 

nacionais e regionais”, enfatizam os 

peritos do FMI.

Os esforços reformistas devem 

orientar-se às prioridades e nós de 

estrangulamento ainda prevalecen-

tes, com o objectivo de apoiar o de-

senvolvimento e fortalecimento do 

sistema financeiro.

Por outro lado, as transformações 

devem ser ajustadas à medida dos 

desafios específicos de cada país 

tendo em conta a necessidade de 

promover a inclusão financeira, 

aproveitando as novas possibilida-

des oferecidas pela banca electró-

nica, com o advento da inovação 

tecnológica, bem como a remoção 

de obstáculos no acesso à banca por 

parte das empresas.

“A estrutura regulatória deve ser 

fortalecida para permitir que os 

operadores das telecomunicações 

colaborem com as instituições fi-

nanceiras, inspirando-se na expe-

riência dos países que têm conso-

lidado as inovações financeiras em 

prol do sistema de pagamentos, 

poupanças e fluxo de créditos”, de-

fende o FMI.

Segundo o estudo, a remoção de 

impedimentos estruturais ao crédi-

to e a melhoria da estrutura do mer-

cado são intervenções que também 

se impõem nos sistemas financeiros 

dos países da África Subsahariana.

Precaridade dos colaterais
Na opinião dos especialistas, as li-

mitações no acesso ao crédito são 

provocadas pela precaridade dos 

direitos dos credores ou pela falta 

de informação dos devedores em 

relação à sua capacidade de endivi-

damento.

Em muitos países, os constrangi-

mentos ao sistema financeiro exi-

gem reformas aos sistemas legais 

e judiciais, incluindo o reforço do 

poder de recuperação dos colaterais 

e, em muitos casos, a melhoria do 

estabelecimento do funcionamento 

do sistema de registos de créditos.

Concomitantemente, deve ser pen-

sada a introdução à ´colateraliza-

ção`, recorrendo, a título de exem-

plo, a garantias colectivas.

Para o FMI, a próxima geração 

de reformas do sistema financeiro 

africano passará igualmente por es-

forços complementares na criação 

de capacidade adequada de audito-

ria no sector financeiro, promoção 

da governação e regulação e apli-

cação eficiente da lei e regulação, o 

que irá exigir a criação de tribunais 

comerciais.

Na opinião dos especialistas, as di-

ferenças nas leis sobre o comércio, 

contabilidade e auditoria devem ser 

revistas e, se necessário, alteradas, 

com vista à harmonização, princi-

palmente, entre os países em que a 

banca transfronteiriça tem conhe-

cido um crescimento assinalável.

“As mudanças devem incluir, igual-

mente, a melhoria do ambiente 

de actividade para as instituições 

financeiras não bancárias, através, 

nomeadamente, de um quadro re-

gulatório aplicável às companhias 

de seguros, sindicatos de crédito e 

provedores de serviços financeiros 

híbridos, incluindo companhias de 

´leasing`, como parte importante 

do aprofundamento do desenvol-

vimento do sistema financeiro”, de-

fende ainda o relatório.

A 
nova presidente da 
Autoridade Tributá-
ria de Moçambique 
(AT), Amélia Nakha-

re,  mostrou-se inconformada 

com o excessivo número de 

pessoas que ocupam cargos de 

chefia no Terminal Internacio-

nal Marítimo de Maputo (TI-

MAR).

Subordinado à AT, o TIMAR 

tem um universo de 114 fun-

cionários. Destes, cinco ocupam 

cargos de chefia, nomeadamen-

te: chefe do terminal; da área de 

Instituição com apenas 114 funcionários tem cinco dirigentes

Presidente da AT inconformada 
com excessos de chefes no TIMAR

operação; chefe da área de atendi-

mento; chefe da área de automóveis 

e chefe da área do scanner.

Esta quarta-feira, Amélia Nakhare 

efectuou uma visita de trabalho às 

instalações do TIMAR, visando 

inteirar-se do real funcionamento 

daquela entidade. 

Foi a sua primeira visita daquela di-

rigente desde que foi nomeada para 

comandar a AT.

Amélia Nakhare, recorde-se, foi 

nomeada presidente deste organis-

mo no dia 22 de Setembro passado 

em substituição de Rosário Fer-

nandes, que vinha ocupando o car-

go desde a sua nomeação em 2006. 

Nakhare disse ser inconcebí-

vel que aquela situação esteja a 

acontecer. É que, para ela, não 

é aceitável que uma instituição 

pequena, com apenas 114 fun-

cionários, tenha cinco chefes.

Depois de uma breve apre-

sentação dos trabalhadores ela 

quis saber a razão da existên-

cia de  tantos chefes, pergunta 

que não lhe foi respondida.

Na falta de resposta, a diri-

gente advertiu: “Esta conver-

sa…ainda vamos desenvolver 

em outra ocasião”. 

(Eduardo Conzo)
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O 
líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, saiu ileso 
numa segunda emboscada 
a 25 de Setembro na Es-

trada Nacional 6 (EN6) em Zim-

pinga, no posto administrativo de 

Amatongas, (Manica)- uma zona 

com características semelhantes às 

de Chibata (subida acentuada e co-

lina na encosta), onde no dia 12 de 

Setembro, tinha sido metralhada a 

sua comitiva – numa acção idêntica 

protagonizada por homens armados 

trajados à civil. As circunstâncias do 

novo incidente, que matou 25 pes-

soas (entre civis e militares), têm ge-

rado descrições contraditórias en-

tre a Renamo, a polícia e os relatos 

recolhidos junto da população e de  

testemunhas oculares.

Na versão da polícia, agora secunda-

da pelo governo, a culpa é imputa-

da à guarda da Renamo que, numa 

versão pouco consistente e diversas 

vezes alterada, atribui o início do 

massacre aos disparos sobre um 

“chapeiro” que circulava em sentido 

oposto, Inchope-Chimoio. O maior 

partido da oposição rebate a versão e 

diz que sofreu uma nova emboscada 

das Forças de Defesa e Segurança 

visando assassinar o seu líder, Afon-

so Dhlakama.

Segundo apurou o SAVANA no lo-

cal, setenta e cinco minutos após ter 

começado a emboscada e junto de 

testemunhas oculares, às 11:50 ho-

ras o “chapa” de 15 lugares que fazia 

o sentido Inchope-Chimoio cru-

za com a comitiva da Renamo que 

descia circulando na faixa contrária 

(Chimoio-Inchope), quando três 

roquetes(RPG7) foram lançados de 

uma colina à esquerda (do chapa) se-

guidos de disparos de armas ligeiras, 

com tiros à rajada.

O motorista do chapa, Carlos Qui-

piço Guihole, é atingido e o trans-

porte lotado fica desgovernado e 

embate na traseira de um camião-

-tanque, que estava avariado na 

mesma faixa de rodagem desde 

09:00horas daquele dia. Segundo o 

jornal desportivo Abola, o motorista 

é pai da atleta moçambicana Argen-

tina da Glória, radicada na Itália e 

que brilhou em competições nacio-

nais juntamente com Lurdes Mutola 

nas provas de 800 metros.

Nesta altura, a comitiva da Renamo 

Novo ataque à comitiva de Dhlakama massacra 25 pessoas

Cai a máscara
Por André Catueira, em Chimoio

pára as viaturas e a guarda responde 

aos tiros, ao mesmo tempo que os 

passageiros do semi-colectivo em 

pânico saem das janelas – fugindo 

para ambos os lados da estrada de-

baixo de uma chuva de balas que vi-

nha da mata de eucaliptos existente 

na zona.

Às 12:09 horas recebia a primeira 

chamada telefónica me alertando 

sobre o confronto na zona de Zim-

pinga, pouco antes da Amatonga-

-Socer. Às 12:58 horas, já na saída 

da vila de Gondola a caminho para 

a zona do ataque, uma viatura da 

Polícia com oito agentes armados – 

circulando na faixa contrária – tenta 

parar a minha viatura e aconselha o 

regresso à origem, mas conseguimos 

“furar” o cordão de segurança e con-

tinuamos a viagem até ao local. 

A via já estava deserta, no mercado 

de frutas na Maforga, a quase sete 

quilómetros do palco dos confron-

tos. Camiões, “chapas e viaturas li-

geiras inundavam as duas margens 

da estrada, um camião “Leyland” 

bloqueava a via, atravessando as duas 

faixas com a carroçaria, mas um pe-

queno espaço dava lugar à passagem 

de uma Land Cruiser de uns fazen-

deiros que evacuavam as crianças 

que albergam num projecto huma-

nitário. 

“Nós vínhamos num chapa do In-

chope e cruzámos com a comitiva 

de (Afonso) Dhlakama e os ataques 

começaram aí. Os tiros vinham da 

montanha e o motorista (do chapa) 

morreu aí, foi atingido, (depois) o 

chapa foi contra um camião, o ca-

mião começou a drenar combustível 

e começamos a sair da janela já a fu-

girmos”, disse J  que viajava no semi-

-colectivo, sem conseguir identificar 

os atacantes (já com o texto finali-

zado, esta testemunha, devidamente 

identificada, pediu-me para não o 

mencionar pelo nome, temendo re-

presálias). A mesma versão foi dada 

pelo cobrador do carro.

Contou ainda que os passageiros que 

conseguiram escapar aos tiros, ao 

acidente e ainda ao perigo de fogo 

do camião-cisterna, depararam-se 

depois com um grupo de homens 

armados, mas vestidos à civil, que 

lhes indicaram um caminho seguro 

para saírem do local em segurança, 

tendo caminhado a pé oito quilóme-

tros mata adentro até uma fazenda, 

cujos proprietários os evacuaram 

para o mercado da Maforga, onde o 

entrevistámos ainda em pânico.

Ainda se ouviam  os tiros junto à 

mata, quando contornámos o camião 

que fazia barreira na estrada e numa 

marcha lenta seguimos para a zona 

do ataque. Pelo caminho, homens, 

mulheres e crianças com trouxas às 

pelas costas e na cabeça, corriam de-

sesperados, acenando para que não 

fôssemos naquela direcção.

Às 13:24 horas, já no local onde es-

tavam imobilizadas todas as viaturas, 

viam-se os carros da Renamo perfi-

lados, com uma distância de sepa-

ração (de 30 a 60 metros calculados 

a olho nu) aconselhável após uma 

brusca travagem. Um dos carros de 

transporte de militares da Rena-

mo estava encostado frontalmente 

ao camião-cisterna abandonado na 

berma da estrada e vários corpos 

estavam estendidos no asfalto e nas 

margens da estrada e bagagem espa-

lhada. Faço as fotos que circularam 

por todo o mundo, testemunhando 

o massacre dos homens da Renamo.

Fizemos toda a descida através do 

cenário de horror, até o local onde 

Afonso Dhlakama estava posiciona-

do com parte da sua guarda – num 

posto de venda de carvão com uma 

palhota ao lado e mangueiras – onde 

estavam a ser assistidos três homens 

seus feridos por balas.

A versão policial
“O mais presumível é que a troca 

de tiros tenha sido entre os próprios 

militares da Renamo, na sequência 

do primeiro tiro dado pelo homem 

que estava atrás da caravana”, afir-

mou Armando Canhenze, coman-

dante da polícia de Manica.

Esta versão contrasta com o que 

constatámos no local, pelo tiro que 

tinha quebrado a janela esquerda do 

chapa e se alojado na parte da cabe-

ça e pescoço do motorista, de torso 

tombado para a frente e os braços 

segurando o volante, sugerindo que 

o tiro terá sido disparado da esquer-

da, ou seja da colina, como tinham 

antes informado as testemunhas. 

Outrossim, ao que ainda constata-

mos, a ser disparado o tiro do últi-

mo carro da comitiva da Renamo, o 

atirador tinha de ser incomum, pois 

na posição em que esta viatura estava 

(onde a encontrámos imobilizada), 

não tinha a  visibilidade do “chapa”, 

nem do camião à sua frente, devido a 

uma curva, seguido de uma acentu-

ada descida.

O responsável da Polícia em Mani-

ca, num discurso cheio de contradi-

ções,  disse que o primeiro tiro “as-

sustou os outros, criando pânico no 

seio do grupo”, o que descreve como 

uma situação “normal em equipas 

grandes e desordenadas”, tendo de-

pois ocorrido um acidente entre uma 

viatura da Renamo e um camião, 

com a caravana já desorientada e a 

correr em debandada”. A evidência 

porém mostra apenas que a viatura 

da Renamo “descaiu” em direcção ao 

camião-cisterna, depois dos homens 

no carro terem também sido atingi-

dos por fogo vindo das bermas da 

estrada.

Armando Canhenze referiu que 

“ninguém sabia de onde vinha o tiro 

e cada um começou a dar tiros para 

todo o lado”, o que sugere uma in-

competência militar da guarda da 

Renamo. 

Canhenze refutou também a tese 

de homens armados trajando à civil. 

“Isso não corresponde à verdade” e 

que os seus efectivos estão sempre 

fardados.

“Os nossos homens não fazem isso, 

se é polícia está trajado com o de-

vido uniforme, se é militar a mesma 

situação, até mesmo os guardas pri-

vados são obrigados a trajar os devi-

dos uniformes. É até ridícula a ideia 

de nós metermos homens armados 

à civil num local”, disse Armando 

Canhenze.

Armando Canhenze concorda que 

a Renamo não teria a coragem de 

atingir civis, “mas disparou porque 

pensou que existissem militares no 

local”, referindo como exemplo a sua 

própria experiência na tropa em que 

“grupos disparavam contra eles pró-

prios devido ao pânico”.

Ainda na versão policial, os agentes 

foram encaminhados para o local 

com vista a restabelecer a ordem 

e envolveram-se em troca de tiros 

com os homens da Renamo, em 

confrontos que se prolongaram até à 

noite. A Polícia não esclarece, con-

tudo, quanto tempo precisou para 

chegar ao local, depois que foi avi-

sada sobre o “abate” do chapeiro. Na 

emboscada do dia 12 também foram 

vistos homens armados trajando aà-

civil e a população na zona disse que 

dois dias antes do ataque,  militares 

tinham estabelecido um acampa-

mento próximo da encosta de onde 

foram disparados os tiros contra a 

coluna da Renamo. 

Uma peritagem simples pode es-

tabelecer de onde partiu o tiro que 

vitimou o chapeiro, assim como os 

inúmeros corpos recuperados de 

mortos da Renamo pode determinar 

o tipo de balas e armas usadas no 

ataque, assim como a direcção dos 

tiros. A tese do “choque” com o ca-

mião-cisterna é inteiramente falsa já 

que a viatura estava imobilizada no 

local desde as 09:00 horas da manhã 

daquele dia. Os processos-crimes 

que a polícia diz que vai instruir 

contra a Renamo, nas circunstâncias 

testemunhadas, só podem ser “uma 

fuga para a frente”.

Emboscada
Uns guardas de uma fazenda pró-

xima do local do incidente, que 

também acenaram com sinais de 

proibição para não irmos ao local no 

cerne do confrontos, descreveram ao 

SAVANA   a ocorrência, ao fim da 

manhã de sexta-feira, de um intenso 

tiroteio durante cerca de 15 minutos 

numa elevação junto à estrada, onde 

se encontrava imobilizada a comitiva 

da Renamo.

Contaram que 20 minutos antes de 

passar a comitiva de Afonso Dhlaka-

ma, uma viatura Toyota Vigo, de cor 

branca, que saiu do lado de Ama-

tongas, foi até a colina e deixou um 

grupo de homens à civil e armas e 

regressou de imediato na mesma di-

recção, salientando que inicialmente 

foram disparados lança-roquetes.

A versão dos tiros de RPG7 é con-

firmada por Lázaro Guente, único 

morador que tinha a casa a 

menos de 15 metros do local 

da emboscada, que disse, ter 
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confundido o estrondo do rebenta-

mento do RPG7 com algum inci-

dente com o camião ali parado, e que 

se apercebeu dos confrontos, durante 

o banho, depois dos disparos de ar-

mas ligeiras.

No raio do ataque existem apenas 

nove casas, cada uma bem distante 

das outras. Quase um quilómetro e 

meio de cada lado do epicentro dos 

confrontos existem duas aldeias, 

Amatonga-Socer e Mutsinzua (no 

cruzamento de Pindanganga), e 
quase todas as famílias não se aper-
ceberam antes de algum movimento 
que chamasse atenção.
Tempo depois, disse, os militares 
da Renamo chegaram na sua casa 
para evacuar a família para uma al-
deia próxima, para evitar vítimas ci-
vis, tendo, na companhia de outros 
passageiros do chapa – que tinham 
fugido para a direita da estrada – 
sido escoltados por dois guardas do 
movimento, pela linha-férrea, até à 
aldeia próxima, junto às instalações 
da Associação Tariro (do lado de 
Mutsinzua).
Ana Tenesse, uma anciã surpreendi-
da na sua casa pelos confrontos, con-
firma a evacuação da população pe-
los homens da Renamo, garantindo 
ter sido levada às costas de um deles 
até próximo à aldeia onde depois foi 
largada para caminhar, assegurando 
que quase todos os moradores já se 
tinham refugiado lá e a área estava 
limpa de civis (com excepção de al-
guns passageiros do chapa que en-
contramos ainda deitados na encosta 
da colina à espera de socorro).
Na versão do comandante da polícia 
de Manica, ao aperceber-se da troca 
de tiros, as populações que vivem nas 
proximidades abandonaram as suas 
casas e refugiaram-se nas matas. 
“Foi instalado um clima de medo na 
zona e as pessoas só saíram muitas 
horas depois, por volta das dez da 
noite”, afirmou Armando Canhenze, 
acrescentando que, indignadas com 
a situação, incendiaram oito carros 
abandonados pela Renamo, que, por 
sua vez, segundo a polícia, terá des-
truído duas viaturas civis.
Mas um líder religioso, que tinha 
a versão de vários populares por 
nós ouvidos, insistiu que as cha-
mas foram vistas pouco depois das 
18:00horas, assim que os militares 
governamentais - que vinham das 
matas e se concentravam defronte 
da associação Tariro - entraram em 
três carros – dois carros da Polícia e 
um militar - e desceram na direcção 
onde estavam imobilizados os carros.
O mesmo guarda de uma fazenda 
próxima disse ainda que, até ao fim 
da noite de sexta-feira, ainda se ou-
viam tiros e o clarão de fogo junto 
à estrada, possivelmente de carros a 
arder, foi visto minutos depois das 
18:00 horas, quando a caravana mi-
litar desceu para cruzar o local.
A Polícia não deteve nenhum popu-
lar, envolvido no incendiamento das 
viaturas, mas, segundo o Armando 
Canhenze, saiu em defesa das viatu-
ras da Renamo, tendo salvo quatro, 
incluindo a de Afonso Dhlakama, 

que foram rebocadas escoltadas pela 

polícia para Chimoio. 

Na reacção ao incidente, a Frelimo, 

partido no poder, descreveu Dhlaka-

ma como um fora de lei e terrorista, 

instando-o a abandonar as armas, 

enquanto a Renamo acusou o Go-

verno de tentar assassinar o seu pre-

sidente.

Mortes
A Polícia de Manica actualizou na 

quarta-feira o balanço de mortes 

para 25 pessoas (quando cheguei no 

local do ataque sexta-feira contabili-

zei 9 mortos estatelados pela estra-

da) entres civis e homens da Rena-

mo, mas o maior partido da oposição 

confirmou sete mortos dentro da sua 

comitiva (que inclui militares e staff 

do líder) e dezenas entre as Forças 

de Defesa e Segurança.

Os corpos das vítimas civis e de ho-

mens com a farda verde do braço ar-

mado da Renamo foram transporta-

dos, ao princípio da tarde de sábado, 

para a morgue do Hospital Distrital 

de Gondola, mas devido a sua inca-

pacidade foram encaminhados para 

o Hospital Provincial de Chimoio 

(HPC).

Na morgue da HPC só deram en-

trada 12 corpos oficialmente, não se 

sabendo onde estão os restantes 12, 

uma vez que apenas um dos corpos, 

o do motorista do chapa, foi enterra-

do no domingo último.

Armando Canhenze, que não forne-

ceu detalhes sobre as circunstâncias 

de tantas baixas da Renamo, disse 

que a polícia está preocupada com 

a segurança de Afonso Dhlakama, 

que, segundo afirmou, se encontra 

em parte incerta.

“A operação continua, nós estamos 

preocupados com o líder da Rena-

mo, que ainda está em parte incerta, 

talvez sem abrigo e a passar fome”, 

afirmou o comandante da polícia em 

Manica. 

“Queremos dizer ao povo moçam-

bicano que o presidente Dhlakama 

saiu são e salvo, está em bom estado 

de saúde, moralmente preocupado 

do incidente do dia 25, que deram 

entrada na morgue ainda não foram 

reclamados, quer pelo partido Rena-

mo, quer por familiares.

“Apenas um corpo foi reclamado e 

o funeral foi realizado domingo. Os 

restantes 11 corpos mantêm-se na 

morgue e aguardam procedimentos”, 

disse Albino Alface, responsável da 

morgue, sem esclarecer se são milita-

res ou civis, adiantando que passados 

21 dias (até 15 de Outubro) as auto-

ridades municipais se encarregarão 

de depositar os corpos numa vala 

comum.

Contudo, o porta-voz da Renamo 

havia adiantado que a prioridade do 

partido era retirar os corpos das víti-

mas e dar-lhes um funeral condigno 

e que Dhlakama vai continuar a lutar 

pela democracia em Moçambique. 

Fugas
Na segunda-feira o SAVANA vol-

tou ao local dos ataques e constatou 

que várias famílias estão a fugir da 

zona por recear retaliação da guar-

da da Renamo após a Polícia acusar 

a população de ter incendiado oito 

viaturas do partido.

Na noite do ataque, a polícia disse 

que a “fúria popular” terá incendiado 

as viaturas, tendo as autoridades sa-

ído em socorro e conseguido salvar 

quatro, mas a população rebate esta 

versão assegurando que as chamas 

foram vistas depois que uma carava-

na militar governamental passou do 

local, após serem recolhidas as qua-

tro viaturas.

“Isso é um perigo, o Governo está  a 

sem sucesso, à população para re-

gressar às suas casas, e que a corpo-

ração tem estado a trabalhar para 

garantir a sua segurança.

Escoltas
Sugerindo um largo saudosismo das 

escoltas de Muxúnguè-Save, a polí-

cia de Manica conduziu em coluna 

algumas dezenas de viaturas na noi-

te da sexta-feira entre Gondola e o 

Inchope, num percurso de quase 40 

quilómetros, só para se passar na 

zona do ataque.

O trânsito na Estrada Nacional 6 

(EN6), que tinha ficado interrom-

pido desde as 12:00 horas de sexta-

-feira, só voltou a ter uma circulação 

normal às 17 horas, mas as viaturas 

circulavam condicionadas, enquan-

to a Polícia recuperava os corpos e 

tomava conta das viaturas abando-

nadas.

A situação ficou normalizada na ma-

nhã de sábado.

Na única entrevista con-

cedida após o ataque, 

o líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama con-

siderou “lamentável a aposta da 

Frelimo num ataque” à sua co-

mitiva, mas assegurou que não se 

vai vingar.

“Como já disse, Deus existe. Mas 

é bonito assim, e que estejam a 

fazer assim [emboscadas], por-

que, no dia que a Renamo  decla-

rar ou pretender declarar a guer-

ra mesmo no país, ninguém irá 

nos condenar”, afirmou Afonso 

Dhlakama no local da embosca-

da, visivelmente preocupado com 

a situação.

“Quem responde em defesa 

à vida não está a fazer guerra. 

Portanto naquele dia 12 respon-

demos e todo o mundo espera-

va que a Renamo reagisse, nós 

não reagimos, assim como aqui 

(Zimpinga, a 25), continuo a di-

zer que não me vou vingar disto, 

porque já me vinguei durante 16 

anos e não é hoje que me vou 

vingar desta brincadeira”, decla-

rou Afonso Dhlakama, enquanto 

se ouviam novos disparos duran-

te a entrevista. Ele garante que 

eram os seus militares em perse-

guição de um atacante.

Dhlakama referiu que não se vai 

vingar do ataque para não criar o 

caos no seio da população, mas 

avisou à Frelimo “para parar, por-

que isso é uma brincadeira de 

mau gosto”.

“Nunca pensei que depois de 

23 anos da “paz, entre aspas, a 

Frelimo em pleno dia fosse nos 

atacar”, afirmou Dhlakama, que 

ainda no local tentava desdobrar 

a sua guarda para criar um cor-

dão de segurança, pela ameaça de 

uma nova investida de “militares 

que vinham em cinco carros civis 

4x4 em socorro dos atacantes”.

O SAVANA viu quatro carros, 

que estavam a uma distância mé-

dia de 150 metros do local onde 

Afonso Dhlakama concedeu a 

entrevista. Mas depois de man-

dar os seus comandos para vas-

culhar os carros, estes recuaram 

apressados.

Além dos mortos no local, o 

SAVANA testemunhou ainda 

a existência de civis feridos, em 

número não contabilizado, al-

guns dos quais com marcas de 

balas. Havia também, na encosta 

junto da via, de onde terá partido 

o alegado ataque, vários civis, que 

permaneciam deitados, à espera 

de socorro.

“É guerra, em guerra morre-se 

e fere-se”, comentou Afonso 

Dhlakama, referindo que os tiros 

saíram de uma elevação próxima 

da estrada e que os seus homens 

apreenderam três armas, uma das 

quais uma AK47, um carrega-

dor com munições e uma arma 

lança roquetes RPG7, que disse 

pertencerem às forças estatais 

“porque as minhas eu entreguei à 

Onumoz em 1992”.

Os homens da Renamo, des-

creveu, responderam aos tiros e 

entraram mata adentro em per-

seguição dos supostos atacantes, 

acrescentando que, “se não fugis-

sem, seriam capturados à mão” e 

que os ataques estão a “estão a 

fazer morrer os filhos do dono”.

Dhlakama apelou para que o 

presidente moçambicano, Filipe 

Nyusi, leve a sério a actual situ-

ação e pare os ataques.

“São filhos de população ino-

cente que estão a apanhar tiros, 

mas isso tem de terminar, porque 

como eu disse que a morte do 

(Afonso) Dhlakama não signifi-

ca o fim da Renamo, porque se 

calhar é para acelerar com a vi-

tória de Dhlakama com a revo-

lução, porque a Frelimo não pode 

pensar que a morte do Dhlakama 

é apanhar tiro, é enterrado e a si-

tuação mantém-se assim, não”, 

declarou, insistindo que não tem 

medo de morrer, mas com a sua 

morte poderia entrar quem não 

tivesse a sua paciência. 

“Ele, Nyusi, é que me roubou vo-

tos, ele é que me atacou e nem 

tem capacidade militar”, afirmou 

o presidente do maior partido de 

oposição, insistindo que, apesar 

da emboscada, os seus homens 

conseguiram “correr com eles [os 

alegados atacantes]”.

“Quero aproveitar apelar ao (Fili-

pe) Nyusi para que de facto tome 

em consideração que não pode 

brincar, aquele senhor (Nyusi) 

é jovem e é criança. O povo de 

Moçambique e o Dhlakama são 

filhos de alguém, e esses que es-

tão com Dhlakama são filhos de 

pessoas, e esses que nós captu-

ramos suas armas são filhos de 

pessoas”, insistiu apelando ao 

diálogo.

Sobre a interrupção rodoviária 

no troço Beira-Machipanda, le-

vando a longas filas de camiões e 

transportes públicos na região da 

Maforga, o líder da Renamo afir-

mou que “estão a criar instabili-

dade nas estradas, mas há pessoas 

que querem passar da Beira para 

Chimoio, isso é retardar o desen-

volvimento, mas é a Frelimo que 

diz querer a paz, é a Frelimo”.

Antes de se refugiar em parte incerta

Dhlakama insiste no diálogo

com o caminho que nossos detracto-

res escolheram para que fosse segui-

do no país”, declarou António Mu-

changa em conferência de imprensa 

em Maputo.

Dados na posse do SAVANA in-

dicam que outros dois militares da 

Renamo feridos acabaram morren-

do sábado, tendo sido enterrados 

no mesmo dia, num cemitério onde 

jazem corpos de militares zimbabue-

anos, mortos durante a guerra civil, 

na zona de Chicaca (Pindanganga), 

quase 20 quilómetros a norte do lo-

cal do acidente.

Presume-se que a guarda da Rena-

mo abandonou as viaturas e seguiu 

a pé para o norte do local do ataque 

e atravessou o rio Púnguè em di-

recção à Gorongosa, para a base de 

Satunjira depois de concluir que não 

conseguia romper o cerco de que foi 

alvo pela força atacante na tarde de 

sexta-feira.

Corpos por reclamar
Entretanto, a direcção do Hospital 

Provincial de Chimoio (HPC) asse-

gura que 11 dos 12 corpos, vítimas 

vender-nos. Porque a Renamo pode 

voltar aqui dizer que vocês queima-

ram nossos carros, os militares (go-

vernamentais) estavam aqui e vocês 

não nos informaram, estavam em 

conluio”, disse  Lázaro Guente, rea-

gindo à informação da Polícia, bici-

cleta na mão, com a qual evacuava os 

seus bens.

A maioria da população que se en-

contrava no raio do ataque, disse-

ram os residentes, foi evacuada pela 

guarda da Renamo durante os con-

frontos, para evitar baixas de civis, 

avisando para se retirar e que seus 

pertences estariam em segurança, 

tendo um grupo militar escoltado as 

famílias até uma comunidade próxi-

ma.

“Quem teria a coragem de entrar 

no meio da tropa (governamental) 

e queimar carros ?” questionou Ma-

teus Francisco com a mesma indaga-

ção de Nora Tenesse, uma anciã que 

foi levada às costas por um militar da 

Renamo para ser deixada na aldeia.

Contudo, a polícia de Gondola, 

através da comandante distrital Es-

perança Calisto, citado pela Rádio 

Moçambique, tem estado a apelar, 
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1. O Ministério da Saúde convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de 

Modelos Anatómicos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los 

no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e qui-

nhentos meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no BCI Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E 

CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001).

3. Aos concorrentes interessados fora do território nacional devem proceder a transferência bancária da importância 

acima referenciada ao câmbio do Banco local através dos seguintes dados:

Nome do titular da Conta:   MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS

Número da Conta:  10.22.9427.10.001

Número de NIB:  008.0000.1022.9427.101.80

Balcão:    Área de Clientes Institucionais

Endereço do titular da conta:  Av. Eduardo Mondlane n°1008, Maputo, Moçambique

Nome do Banco:   Banco Comercial e de Investimentos, SA

Endereço do Banco:   Av. 25 de Setembro n°1465

Código do SWIFT:     CGDIMZMA

Moeda:    MZM

Os respectivos Borderaux confirmando a transferência devem ser enviados em formato PDF para o endereço LUCAS-
CARLOSJOAO@GMAIL.COM solicitando a cópia do documento de concurso em epígrafe. Nota Importante: e-

-mail somente válido para concorrentes internacionais!

 

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias. 

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 06/11/2015 e serão abertas em sessão 

pública, no mesmo endereço, às 10 horas e 30 minutos do mesmo dia na presença de Concorrentes que desejarem 

comparecer.

Ministério da Saúde

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Eduardo Mondlane no 1008, Rés de Chão.

Maputo – Moçambique

Tel: +258 21 306620/1, Faxes + 258 21 306618; e + 258 21 326533

  

6. Todos concorrentes interessados deverão apresentar uma garantia provisória no valor de 60,000.00MT

                                    

7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, de 24 de Maio.

  Maputo aos, 29 de Setembro de 2015.

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso
Concurso Público Internacional Nº 112/FG/R8/UGEA/MISAU/15
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Com um discurso de Estado 
marcado para 5 de Ou-
tubro – o último que fará 
como Presidente da Repú-

blica -, Cavaco Silva está preparado 

para servir de supremo magistrado 

na condução do processo de forma-

ção do próximo Governo, seja qual 

for o resultado, e ciente da condicio-

nante à sua acção que reside no facto 

de estar a viver o último semestre do 

seu mandato bem como o primeiro 

da nova Assembleia, que será eleita 

no próximo domingo, estando assim 

constitucionalmente impedido de a 

dissolver e de convocar novas elei-

ções.

Este factor condiciona não só Cava-

co mas também os partidos, já que 

obrigará à negociação de soluções 

de governabilidade, pelo menos até 

à eleição de um novo Presidente da 

República, cujo sufrágio deverá ocor-

rer a 24 de Janeiro, caindo a sua posse 

em Março, na melhor das hipóteses, 

pois se houver segunda volta das pre-

sidenciais a posse pode resvalar para 

Abril. Precisamente o mesmo mês 

em que a nova Assembleia pode ser 

dissolvida.

Assim, pelo menos até Junho ou Ju-

lho, data em que formalmente se po-

derão realizar novas legislativas ante-

cipadas, a Assembleia da República 

que sairá das urnas no domingo terá 

de sobreviver. E cabe a Cavaco gerir 

o processo de forma a que haja um 

Governo que funcione e que gira o 

país num período em que em causa 

estará a aprovação do Orçamento do 

Estado para 2016.

Resultado absoluto ou não 

Como é evidente, se a coligação ou 

o PS obtiverem a maioria absolu-

ta, o Presidente da República tem a 

tarefa facilitada e não há qualquer 

tipo de ansiedade sobre o próxi-

mo ano político. Com a maioria 

dos deputados no hemiciclo de São 

Bento, o vencedor absoluto irá po-

der formar Governo com tranqui-

lidade e até almejar a governar du-

rante os quatro anos da legislatura. 

Diferente é se os resultados aponta-

rem para um vencedor com maioria 

relativa. Nesse caso podem desenhar-

-se cenários vários cuja previsibilida-

de ou dificuldade é maior ou menor. 

Em causa está a solução poder passar 

por juntar parceiros de modo mais ou 

menos formal. Mas também podem 

ser soluções politicamente mais ou 

menos óbvias. Ainda há um tercei-

ro factor, o equilíbrio entre as forças 

que protagonizem uma solução de 

Governo poder ser mais ou menos 

sólido, dependendo dos resultados 

eleitorais serem mais ou menos tan-

genciais.

Vitórias tangenciais
No caso de a coligação ou o PS ga-

nharem por um resultado tangencial, 

próximo de um empate técnico em 

sondagem, ou seja, uma diferença de 

dois ou três por cento, a fragilidade 

política dessa vitória é imensa e irá 

minar a eventual solidez da cons-

tituição de um Governo. Daí que o 

Presidente tenha que estudar as vá-

rias hipóteses em cima da mesa para 

se certificar sobre a quem deve dirigir 

o convite para formar Governo.

O primeiro passo de Cavaco Silva 

será ouvir os partidos que conquistem 

mandatos em São Bento. Mediante o 

que estes disserem e analisada a com-

posição do Parlamento, o Presidente 

tomará uma decisão. E aqui a com-

posição do Parlamento será determi-

nante.

De acordo com as informações reco-

lhidas pelo PÚBLICO, parece líqui-

do que se a coligação - que tem na 

sua base um acordo de constituição 

de Governo - ganhar as eleições com 

maioria relativa e o PSD e o CDS 

tiverem juntos mais deputados que 

qualquer das outras forças, o Presi-

dente irá chamar Passos Coelho a 

formar Governo.

A questão é a de saber qual a solidez e 

a durabilidade deste executivo, já que, 

no momento da apresentação par-

lamentar do programa do Governo. 

Isto porque qualquer um dos parti-

dos da oposição, neste cenário o PS, 

o PCP ou o BE (pelo menos), pode 

avançar com uma moção de rejeição 

do programa. Outra possibilidade é a 

de o próprio Governo poder apresen-

tar uma moção de confiança. E aí res-
ta esperar para ver quem vota a favor, 
contra ou se abstém. Certo é que, se 
a moção de rejeição for aprovada por 
maioria absoluta, o Governo cai.
A situação inversa deste cenário é 
igualmente possível, mas com final 
diverso. Expliquemos. Se o PS ganhar 
por pouca diferença pode estar sujeito 
a uma moção de rejeição do seu pro-
grama que venha a ser apresentada, 
por exemplo, pelo PCP ou pelo BE 
ou até pelo CDS, já que a coligação 
se desfaz no caso de derrota eleitoral.
Contudo, um Governo minoritá-
rio do PS terá sempre sobrevivência 
parlamentar assegurada, uma vez que 
Passos Coelho já afirmou formal-
mente que viabilizará o programa de 
Governo do PS e o primeiro Orça-
mento socialista. Assim, o PSD sal-
vará sempre um Governo PS, mesmo 
que este venha a apresentar uma mo-
ção de confiança.

Chamar o outro
Há ainda um outro cenário em cima 

da mesa no que se refere às perspec-

tivas de governabilidade pós-eleitoral. 

No caso de um Governo de maioria 

relativa da coligação PSD-CDS se 

deparar com a aprovação parlamentar 

de uma moção de rejeição do pro-

grama de Governo ou ver chumbada 

uma moção de confiança por si apre-

sentada, cabe ao Presidente ponderar 

uma saída.    (in Público)

Um conjunto de e-mails 

apreendidos pela Po-

lícia Federal brasileira 

mostram a influência 

de Marcelo Odebrecht e os ne-

gócios que conseguiu. Instituto 

Lula diz que foram acções de 

“patriotismo” a favor da economia 

brasileira.

E-mails apreendidos pela Polícia 

Federal brasileira na investigação 

à teia de corrupção em volta da 

Petrobras mostram as pressões 

da empresa Odebrecht junto da 

presidência, quando esta era ocu-

pada por Lula da Silva e depois 

por Dilma Rousseff, no sentido 

de esta empresa obter vantagens 

em contratos e ver colocados em 

cargos determinadas pessoas. Se-

gundo os jornais O Globo e o 

Estado de São Paulo, que publi-

caram o conteúdos dos e-mails, 

essa pressão teve efeito.

Nas mensagens, o presidente da 

maior empresa de construção do 

Brasil, Marcelo Odebrecht – que 

se encontra detido –, tenta in-

fluenciar directamente o que será 

dito pelos presidentes a chefes de 

Estado de outros países. Numa 

mensagem de 2009  para exe-

cutivos da construtora, o então 

ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio, Miguel 

Jorge, escreveu que Lula fez lo-

bby pela empresa num dos en-

contros com líderes estrangeiros.

Em concreto, a Odebrecht quis 

evitar a escolha de um secretá-

rio-executivo do Ministério de 

Minas e Energia, que é considerado 

prejudicial à empresa. “Os documen-

tos mostram, pela primeira vez, que 

o chefe de gabinete de Lula, Gilber-

to Carvalho, era um dos elos entre a 

empreiteira e o Presidente [Lula da 

Silva], de acordo com a interpretação 

da Polícia Federal”, escreve o Globo. 

No Governo Rousseff é Giles Azeve-

do, chefe de gabinete da Presidente, e 

Anderson Dorneles, assistente pesso-

al de Dilma, quem passaram a receber 

as mensagens de Marcelo Odebrecht.

As mensagens de Marcelo para Lula 

eram enviadas por meio de Alexan-

drino Alencar (também preso), di-

rector da empresa e mais próximo 

do então Presidente. Algumas men-

sagens tinham como título “Ajuda de 

memória”, outras “Agenda Lula”.

Os documentos obtidos pela polícia 

mostram que dias antes do encontro, 

a 5 de Junho de 2012, entre Dilma 

Rousseff e o Presidente da República 

Dominicana, Danilo Medina, Mar-

celo Odebrecht enviou a Giles Aze-

vedo e Anderson Dorneles uma nota 

com sugestões para a agenda da reu-

nião. O jornal brasileiro cita o e-mail 

que diz ser “importante” a Presidente 

brasileira “reforçar” dois pontos na 

conversa: “a confiança que tem na 

Organização Odebrecht em cumprir 

os compromissos assumidos” e “a dis-

posição de, através do BNDES [Ban-

co Nacional para o Desenvolvimento 

Económico e Social], continuar a 

apoiar as exportações de bens e ser-

viços do Brasil, dando continuidade 

aos projectos de infra-estrutura prio-

ritários para o país”.

Numa entrevista que concedeu a jor-

nalistas brasileiros após o encontro, o 

Presidente da República Dominicana 

diz ter recebido luz verde do Gover-

no brasileiro para obter financiamen-

to para a construção de duas fábricas 

no país — o projecto foi feito com fi-

nanciamento parcial do BNDES; en-

tre os anos de 2003 e 2015 empresas 

brasileiras conseguiram contratos na 

República Dominicana, com dois mil 

milhões de dólares (1,78 mil milhões 

de euros) a serem “desembolsados a 

favor da Odebrecht”.

Em 2005, na véspera de uma visita 

de José Eduardo dos Santos, Marce-

lo Odebrecht pediu a Lula da Silva 

que reconhecesse o papel do Presi-

dente de Angola como “pacificador e 

líder regional”, e fizesse referência às 

acções realizadas por empresas brasi-

leiras em Angola, com destaque para 

a Odebrecht. “Dr. Alex, aqui está o 

documento. O dr. Marcelo pede-lhe a 

gentileza de encaminhar ao semina-

rista”, escreveu Darci Luz, secretária 

de Marcelo, a Alexandrino Alencar. 

“Seminarista” surge sempre como 

nome de código para o intermediário 

das mensagens, que neste caso seria o 

chefe de gabinete de Lula, Gilberto 

Carvalho.

No dia seguinte, o Presidente brasi-

leiro disse publicamente que Eduar-

do dos Santos “soube liderar Angola 

na conquista da paz” e elogiou a sua 

“perseverança e visão de futuro” – 

também mencionou o projecto da 

central hidroeléctrica de Capan-

da, referido no e-mail de Marcelo 

Odebrecht como um exemplo da 

cooperação entre os dois países.

Em 2007, Lula da Silva visitou 

Angola e, depois da análise dos 

e-mails, a Polícia Federal, citada 

pelo jornal Estado de São Pau-

lo, conclui: “Aparentemente, os 

executivos da Odebecht mantêm 

contactos com autoridades da 

embaixada a fim de colocar na 

agenda, no encontro, assuntos de 

interesse da construtora”.

Há também e-mails que mostram 

Marcelo Odebrecht a participar 

activamente nas discussões sobre 

contratos da Petrobras.

A Lava Jato é uma investigação a 

uma gigantesca rede de corrup-

ção que envolve a empresa estatal 

petrolífera, Petrobras, e o paga-

mento de subornos por parte de 

empresas para a obtenção de con-

tratos. Envolve políticos do Parti-

do dos Trabalhadores (no poder), 

mas também de outros. A investi-

gação já levou à prisão de dezenas 

de responsáveis políticos  - entre 

eles o ex-tesoureiro do PT, João 

Vaccari - , de administradores de 

empresas e de empresários: além 

de Odebrecht (entretanto envol-

vida também num caso de cor-

rupção em torno da construção   

dos estádios do Mundial 2014  e 

condenada no Brasil por uso de 

trabalho escravo em Angola) está 

também detido o dono da cons-

trutora Andrade Gutierrez. 

(Publico.pt)

No 
- É possível traçar cenários sobre a formação de Governo e Passos Coelho até já assumiu que viabiliza um Governo minoritário do PS.

Dilma Rousseff e Lula da Silva estão cada vez mais envolvidos no Lava Jato 
Pedro Vilela/AFP 

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal



13Savana 02-10-2015

CAPÍTULO I
OBJECTO, CARÁCTER, PARTICIPAÇÃO E DURAÇÃO

ARTIGO 1
(OBJECTO)

-
pos culturais no Festival de danças tradicionais, denominado Festival Municipal de 
Batuque, bem como as obrigações e direitos das partes envolvidas no Festival.

ARTIGO 2
(ÂMBITO)

O Festival Municipal de Batuque de Maputo decorrerá no Município de Maputo.

ARTIGO 3
(PARTICIPAÇÃO)

1. Participam no Festival, todos os grupos residentes no Município de Maputo, desde 
-

riores deste festival, apresentem danças tradicionais, de acordo com o critério de 
representação por Distrito Municipal.

exibirem.
5. Os grupos por faixa etária, compreendem:

ARTIGO 4
(CALENDARIZAÇÃO)

O Festival terá a duração de três meses e inicia-se no mês de Agosto. Contemplando 
três fases, a saber:

ARTIGO 5
(CARÁCTER DO FESTIVAL)

1. O Festival Municipal de Batuque é de carácter massivo, competitivo e pontuável 
para os grupos participantes, de acordo com os critérios estabelecidos no presente  
regulamento.

2. As letras e danças são livres, conquanto abordem temas de exaltação da moçambica-

CAPÍTUO II
DA ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 6
(ESTRUTURAÇÃO)

O Festival Municipal de Batuque estará estruturado por Comissões a saber: 

ARTIGO 7
(COMISSÃO EXECUTIVA)

ARTIGO 8
(COMISSÃO DISTRITAL)

As comissões Distritais do Festival terão a seguinte composição:
1. Vereador que dirige cada Distrito Municipal como Presidente da Comissão
2. Técnicos de cultura dos distritos municipais propostos pela Comissão distrital.

LOCAL DA REALIZAÇÃO
CAPÍTUO III

ARTIGO 9
(FASES)

qual se apurará um grupo representante.

qual se apuram representantes distritais.
-

qual participarão os representantes de cada distrito, nos respectivos escalões para o 
apuramento dos vencedores do Festival.

CAPÍTULO IV
CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

ARTIGO 10
(CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)

 1. O júri terá em conta os seguintes critérios de avaliação:

ARTIGO 11
(PRÉMIOS)

valores monetários:

Município.

CAPÍTULO V
OBRIGAÇÕES

ARTIGO 12
(DO CONSELHO MUNICIPAL)

do Festival Municipal de Batuque.

ARTIGO 13
(DOS GRUPOS CULTURAIS)

1. Os grupos participantes do Festival terão as seguintes obrigações:  

qualquer propaganda, que não use os símbolos do Festival.
-

combate ao HIV/SIDA.
-

camente actores, objectos políticos ou de cultos religiosos.

do grupo.

CAPÍTULO VI
DO JÚRI

ARTIGO 14
(COMPOSIÇÃO)

Cidade, será composto por:

-
val, será composto:

ARTIGO 15
(MESA DE JÚRI)

1. A mesa de júri estará disposta em frente do palco, de modo que consiga avaliar a 
movimentação artística dos grupos concorrentes, devendo contudo, assegurar que 
os membros do júri não estejam isolados do contacto com o público.

2. É obrigatória a permanência dos membros do júri á mesa durante todo período de 
exibição dos grupos.

MUNICIPIO DE MAPUTO
____

CONCELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

FESTIVAL MUNICIPAL DE BATUQUE

REGULAMENTO
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Em 2008, a Sonangol iniciou 
um financiamento à Fábri-
ca de Cimento de Kwanza 
Sul (FCKS), o qual atingiu 

os US $731,1 milhões em 2012. Em 

Janeiro passado, um ano após a inau-

guração da fábrica, o coronel João 

António Marcos Sassa (figura até 

então desconhecida do público), co-

locou à venda 95 por cento das acções 

da FCKS em duas páginas de publi-

cidade no Jornal de Angola.

O cimento ocupa o primeiro lugar 

na lista das importações de Angola, 

tendo atingido os 20,14 por cento em 

2013 e uma média de 12,96 por cento 

nos três trimestres de 2014, segundo 

dados do Conselho Nacional de Car-

regadores.

Contando com o aumento da produ-

ção interna, em Dezembro passado 

o governo proibiu a importação de 

cimento, exceptuando quotas para as 

províncias transfronteiriças de Ca-

binda, Cunene e Kuando-Kubango.

É nesse contexto que a FCKS é 

apresentada como o maior projecto 

cimenteiro do país, com uma capa-

cidade instalada para a produção de 

4500 toneladas por dia. É a única fá-

brica em Angola a produzir clínquer, 

matéria-prima essencial para o fabri-

co de cimento.

Um Caso a Investigar
Em finais de Julho, a operadora da fá-

brica - a empresa dinamarquesa NLS 

- paralisou a produção de cimento 

devido a alegados incumprimentos 

contratuais por parte da FCKS.

O Maka Angola investigou o caso, 

fundamentalmente por três motivos.

Primeiro, no seu relatório e contas 

de 2011, a Sonangol informou ter 

transferido o financiamento prestado 

à FCKS para a titularidade do Ins-

tituto de Desenvolvimento Industrial 

de Angola (IDIA), um órgão afecto 

ao Ministério da Indústria. Desse 

modo, a empresa estatal expurgou das 

suas contas a referida dívida. Como 

se efectuou essa transferência, quem a 

autorizou e por que razão foi o IDIA 

a instituição escolhida para o efeito?

Segundo, com base em que creden-

ciais, credibilidade e legitimidade foi 

atribuído ao coronel João António 

Marcos Sassa um avultado financia-

mento do Estado angolano, e como é 

possível que este tenha entretanto de-

cidido vender a empresa em hasta pú-

blica, de forma totalmente amadora?

Terceiro, o presidente do Conselho 

de Administração da Sonangol, Fran-

cisco de Lemos José Maria, anunciou 

em Junho passado que o modelo de 

gestão da petrolífera nacional está fa-

lido. O caso do empréstimo à FCKS 

e a sua gestão será um exemplo para-

digmático dessa falência?

O empréstimo da Sonangol
No seu relatório e contas de 2010, 

a Sonangol declarou ter concedido 

um empréstimo de 41,2 biliões de 

kwanzas (US $460 milhões) à FCKS, 

“no âmbito da Lei do Fomento ao 

Empresariado”. Esse é o valor que o 

IDIA assumiu como passivo seu, se-

gundo a Sonangol.

Já no seu relatório de 2011, a Sonan-

gol indica que, “por decisão do accio-

nista da Empresa, o empréstimo na 

FCKS, ao abrigo da Lei do Fomento 

Empresarial nº 14/13 de 18 de Julho 

de 2003, passou a ser titulado pelo 

IDIA (Instituto de Desenvolvimen-

to Industrial de Angola) tendo sido 

a sua recuperação efectuada com base 

nos procedimentos em vigor.”

O accionista da empresa é o Estado 

angolano, cujo titular do poder exe-

cutivo é o presidente da República, 

José Eduardo dos Santos.

Nos relatórios subsequentes da So-

nangol, não há quaisquer referências 

ao diferencial de US $271 milhões, 

do total de 731,1 milhões concedidos 

pela petrolífera nacional.

Desde Abril passado, o Gabinete de 

Comunicação e Imagem da Sonangol 

não responde às perguntas enviadas 

pelo Maka Angola, por e-mail, con-

forme solicitado pelo director Mateus 

Cristóvão em conversa telefónica.

Joaquim David Responde

Sobre as razões que levaram a Sonan-

gol a financiar a FCKS, o principal 

impulsionador do projecto, Joaquim 

David, fala em exclusivo ao Maka 

Angola, sem rodeios. Joaquim David 

é actualmente deputado do MPLA à 

Assembleia Nacional. Já exerceu su-

cessivamente os cargos de director-

-geral da Sonangol (1989-1999), de 

ministro das Finanças (1999-2000) 

e Ministro da Indústria (2000-2010) 

e de ministro da Geologia e Minas 

e Indústria (2010-2012). Apesar das 

suas funções públicas, ao serviço da 

população angolana, o deputado afir-

ma que não infringe a Lei da Probi-

dade e que a sua participação no pro-

jecto não implica nenhum conflito de 

interesses.

Mais adiante, Joaquim David explica 

que detém 20 por cento da estrutura 

accionista da FCKS e o facto do seu 

nome não aparecer entre os accionis-

tas legais, ou seja, os testas-de-ferro.

“Eu não sou gestor do projecto pri-

vado. Manuela Vieira Lopes é a pre-

sidente do Conselho de Administra-

ção”, reitera.

E acrescenta: “É evidente que, como 

investidor, dou as minhas opiniões. 

Nem sequer sou do Conselho de 

Administração [da FCKS]. Sou mais 

conselheiro do que sócio.”

Joaquim David esclarece que inicial-

mente foi feito um concurso público 

internacional para a mobilização de 

financiamento externo e construção 

da fábrica. Duas empresas responde-

ram ao caderno de encargos: a japo-

nesa Sojitz e a sul-coreana Samsung.

“A Sojitz apresentou uma proposta 

de financiamento [da FCKS] com o 

Tokyo Mitsubish Bank. Aqui se colo-

cou a necessidade de participação do 

Estado como detentor da soberania 

do país”, afirma.  

Segundo o entrevistado, a abertura do 

país à economia de mercado obrigou 

o governo a provisionar incentivos 

“para levar a cabo a criação da classe 

de empreendedores. [...] Tem de ser o 

Estado a fazer essa promoção. Dou-

tro modo, abrimos o nosso mercado 

económico apenas para os estrangei-

ros”.

Por outro lado, evoca ainda o pro-

blema cambial do serviço da dívida:   

“Não pode ser resolvido sem a inter-

venção do Estado.”

Joaquim David centra os seus argu-

mentos no papel a desempenhar pelo 

Estado angolano. “É necessário uma 

garantia soberana do Estado. Isso 

significa que o Estado tem conheci-

mento e aprova o projecto e, apesar 

de ser privado, facilitará as operações 

com ele relacionadas, incluindo as 

cambiais para fazer-se o serviço da 

dívida.”

“No caso de incumprimento dos 

privados, o Estado não se isenta de 

responsabilidade. Todos os financia-

mentos, mesmo os da Sonangol têm 

essas garantias soberanas”, reitera.

Segundo Joaquim David, “quando 

conseguimos o financiamento do 

Tokyo Mitsubishi Bank (TMB), 

abordámos o então ministro das Fi-

nanças, José Pedro de Morais, um 

grande amigo. Ele nunca nos disse 

que não dava a garantia soberana, 

mas também nunca a deu.”

“Por essa razão, abordámos a So-

nangol. Na altura, a Sonangol estava 

descontente com o Tokyo Mitsubishi 

Bank, um dos maiores do mundo. 

Nesse período, o serviço da dívida de 

Angola era feito em carregamentos 

de petróleo.”

O interlocutor explica: “Angola esta-

va a tentar mudar a forma de paga-

mento de carregamentos de petróleo 

para modalidades normais. O TMB 

estava a tentar usar a sua influência 

no mercado mundial para impedir 

essa mudança.”

De acordo com Joaquim David, o 

então responsável das finanças e ac-

tual PCA da Sonangol, Francisco de 

Lemos, apresentara-lhe uma contra-

-proposta para evitar qualquer com-

promisso com o TMB. A petrolífera 

nacional tinha em curso em processo 

de angariação de financiamento ex-

terno, através de um sindicato bancá-

rio internacional. “A Sonangol tinha 

uma sobre-oferta. Havia ofertas dos 

bancos financiadores de valores mui-

to superiores ao que a Sonangol havia 

solicitado e propôs incluir o financia-

mento à FCKS”, explica.

Esse apadrinhamento “evitaria a 

due diligence do TMB e não have-

ria problemas de garantia soberana 

adicional para a FCKS, por estar co-

berta pela Sonangol”. Pelo seu lado, o 

TMB exigia uma due diligence sobre 

a idoneidade dos sócios do projecto, 

assim como sobre o projecto em si.

“A Sonangol concedeu o financia-

mento. Assinámos um contrato nor-

mal, com um período de graça. O 

contrato é protegido pela cláusula da 

confidencialidade”, adianta, acrescen-

tando que o Banco Angolano de In-

vestimentos (BAI) foi o agente ope-

rador do financiamento.

Para além do empréstimo da So-

nangol, a FCKS beneficiou de um 

empréstimo de US $70 milhões do 

BAI, de que a Sonangol é a accionista 

maioritária, com nove por cento do 

capital.

Desvios orçamentais
No seu relatório de balanço, de 2012 a 

2014, a FCKS revela que “o orçamen-

to inicial estimado para a execução 

do projecto foi de US $500 milhões. 

Porém, este orçamento sofreu desvios 

que o levaram para uma derrapagem 

na ordem dos US $320 milhões e 540 

mil, passando assim para um custo 

total de investimento na ordem dos 

US $820 milhões e 540 mil”.

Em defesa do projecto, Joaquim Da-

vid observa: “Em Angola nunca tinha 

sido feita uma fábrica dessa magni-

tude. Não havia experiência, era a 

primeira vez que se fazia um projecto 

dessa natureza. Não tínhamos expe-

riência das implicações do sector mi-

neiro na produção de cimento. Não 

tínhamos previsto.”

Para si, há o “factor Angola”, ou seja, 

a imprevisibilidade de vários facto-

res conjunturais. E cita, como um 

de entre muitos exemplos, o facto de 

no projecto ter sido necessário cha-

mar especialistas portugueses para 

fazerem o reforço de cinco pontes, 

do Porto do Lobito ao Sumbe, local 

do projecto, para que a passagem dos 

equipamentos mais pesados, para que 

a construção da fábrica não danificas-

se as pontes.

Renegociação e paradeiro da 
dívida
“Quando chegámos ao fim do pro-

jecto, que chegou a ficar parado por 

mais de um ano por razões financei-

ras, fomos negociar com a Sonangol o 

serviço da dívida”, prossegue Joaquim 

David. “Nessa altura, a Sonangol 

disse-nos - verbalmente, nunca por 

escrito - que devíamos contactar o 

ministro das Finanças.”

Os sócios da FCKS souberam, du-

rante essa diligência, que a Sonan-

gol passara a dívida da FCKS “para 

o tesouro, através da modalidade dos 

descontos das suas obrigações finan-

ceiras”.

De acordo com o entrevistado, “o 

ministro das Finanças não aceitou e 

exigiu uma modalidade mais suave, 

próxima da dívida”.

“Ao andarmos entre Herodes e Pila-

tos, porque ninguém queria escrever, 

e para não sermos incumpridores, 

escrevemos ao ministro das Finanças 

para propormos um novo serviço da 

dívida, que deverá ser feito através 

do Banco de Desenvolvimento de 

Angola, como forma de capitalizá-lo 

também”, desabafa.

Joaquim David também responde so-

bre a transferência da dívida para o 

IDIA, conforme consta do Relatório 

de Contas da Sonangol de 2011, au-

ditado pela Ernst Young.

“Não tenho conhecimento sobre a 

transferência da dívida para o IDIA, 

que não é uma instituição financeira, 

nem sequer tem orçamento para isso 

e muito menos capacidade para gerir 

essa dívida. Deve ser uma imprecisão 

do relatório”, conclui.

Contactada pelo Maka Angola, uma 

jurista que prefere o anonimato foi 

peremptória: “A Sonangol não é uma 

instituição financeira, logo não deve 

conceder créditos. O crédito só deve 

ser concedido por instituições finan-

ceiras. Esse empréstimo claramente 

configura um acto de corrupção e de 

tráfico de influência.”

A criação da FCKS e os seus 
accionistas
A FCKS foi criada no papel a 23 de 

Abril de 2003, no Sumbe, na provín-

cia do Kwanza-Sul, pelo coronel João 

António Marcos Sassa e o negociante 

Tambwe Mukaz. Ao primeiro corres-

pondiam 95 por cento da sociedade 

e o cargo de gerente, ao passo que o 

segundo detinha nominalmente cin-

co por cento das acções.

A 28 de Janeiro de 2015, numa ini-

ciativa inusitada, João António Mar-

Crédito de US$731 milhões da Sonangol cimenta confusão e fraude 
Por Rafael Marques de Morais*

cos Sassa colocou as suas acções da 

FCKS à venda, através de um anún-

cio de duas páginas inteiras no Jornal 

de Angola.

“João Marcos António Sassa, ac-

cionista da Fábrica de Cimento do 

Cuanza-Sul, comunica às entidades 

bancárias e anónimas que estão à 

venda todas as minhas acções da Fá-

brica de Cimento do Cuanza-Sul de 
uma forma a acordar. Documentos 
legais abaixo discriminados”, refere o 
accionista na publicidade inserta no 
JA sobre a venda das suas acções.
Entre os documentos divulgados pelo 
vendedor, consta a certidão de regis-
to comercial, obtida apenas a 12 de 
Março de 2008. O coronel reproduz 
também a certidão referente ao au-
mento de capital da FCKS, de 50 000 
para 75 000 mil kwanzas (US $1000), 
lavrada a 3 de Abril de 2008.
Apesar dos documentos legítimos 
publicados por João Marcos António 
Sassa, há dois documentos importan-
tes que este omitiu.
Primeiro, a 18 de Fevereiro de 2008, 
a Assembleia Geral da FCKS delibe-
rou sobre o aumento do capital social 
e a transformação da empresa em 
sociedade anónima. Houve aumento 
de capital de 75 000 kwanzas (então 
equivalente a US $1000), para 2,5 
milhões de kwanzas (então equiva-
lente a US $30 000). Entraram no-
minalmente para a sociedade a advo-
gada Sílvia Maria Rodrigues Coelho 
(como nova sócia maioritária, com 
69,5 por cento), Neusa Tukayana 
Mangueira Mouzinho Melão Dias 
(20 por cento), Cândido Manuel 
Cabaça (7 por cento. Os sócios ini-
ciais, João Marcos Sassa) e Tambwe 
Mukaz, quedaram-se com 2 e 1,5 por 
cento respectivamente.
Segundo, o Conselho de Adminis-
tração da FCKS reuniu a 16 de Abril 
de 2012 para aumentar o capital para 
100 milhões de kwanzas e para alte-
rar parcialmente o pacto social.
João Marcos António Sassa passou a 
deter, com a alteração do pacto social, 
1,95 por cento das acções, enquanto 
Tambwe Mukaz ficou com 1,46 por 
cento. A advogada Sílvia Marília Ro-
drigues Coelho, que tem servido de 
testa-de-ferro em várias sociedades 
anónimas de dirigentes angolanos, 
subscreveu 67,93 por cento das ac-

ções, sendo nominalmente a accio-

nista maioritária. Por sua vez, surge 

a sócia Abdir S.A, tendo “adquirido 

a totalidade da participação social 

da ex-accionista Neusa Tukayana 

Mangueira Mouzinho Melão Dias”, 

estimada em 19,55 por cento. Fi-

nalmente, Cândido Manuel Cabaça 

subscreve 6,84 por cento das acções. 

A soma das percentagens, no docu-

mento oficial, totaliza 97.73, faltando 

2.27 por cento.

O Maka Angola tentou contactar 

João Marcos António Sassa inúme-

ras vezes, de Abril a Agosto, através 

da sua assistente. Apesar da promessa 

que retornaria as chamadas, nunca o 

fez.

Por sua vez, a respeito do sócio fun-

dador, Joaquim David declara:

“O João Sassa é meu familiar. Ele foi 

instrumental na criação do projecto e 

acompanhou os trabalhos iniciais. A 

empresa foi criada com um capital 

social baixo [US $1000]. Quando se 

chegou à conclusão da viabilidade do 

projecto, era necessário reorganizá-lo 

e ele [ João Sassa] não tem nem expe-

riência nem capacidade para o efeito.”

Sobre a venda das acções, o também 

deputado do MPLA enfatiza que 

“vender 95 por cento é vender aquilo 

que não se tem. É fraude. É burla”.

Joaquim David comenta também a 

forma como inicialmente João Sas-

sa assumiu o controlo societário da 

FCKS e as alterações subsequentes 

do pacto social, explicando que os 

novos sócios são apenas nominais, ou 

seja, testas-de-ferro: “É um proces-

so jurídico transitório. A nossa terra 

é um bocado complicada. Às vezes 

é preciso fazer coisas com rapidez e 

criar mecanismos para o efeito.”

Sobre os sócios nominais Sílvia Ma-

rília Rodrigues Coelho, Abdir S.A, 

Cândido Manuel Cabaça e Tambwe 

Mukaz, o interlocutor afirma que 

“não é igualmente uma situação de-

finitiva, porquanto elas [as acções] 

passarão a pertencer aos sócios fi-

nais após o fim do serviço da dívida”, 

acrescentando ainda que “neste mo-

mento as acções [FCKS] pertencem 

ao BAI, pelo empréstimo concedido. 

Também esperamos que não seja 

uma situação definitiva”.

Em relação à identidade dos verda-

deiros sócios da FCKS, Joaquim Da-

vid explica que “por uma questão de 

princípio não falo de outras pessoas. 

Respondi pelo Sassa porque [o autor] 

publicou documentos. Só posso falar 

de mim. Dos outros não falo”.

“A minha participação na FCKS é de 

20 por cento. Não é um projecto de 

duas ou três pessoas”, sublinha.

O Maka Angola soube, entretanto, 

que a 18 de Agosto de 2014 o mi-

nistro dos Petróleos, José Maria Bo-

telho de Vasconcelos, participou, na 

qualidade de accionista, na reunião 

dos accionistas da FCKS, na fábrica. 

Foi nessa reunião que o ministro dos 

Petróleos defendeu o afastamento 

definitivo do anterior presidente do 

Conselho de Administração, João 

António Marcos Sassa, enquanto 

accionista da empresa. Vasconcelos 

pernoitou na empresa e plantou nessa 

mesma noite, como parte da tradição, 

a sua árvore junto ao edifício admi-

nistrativo.

Produção Suspensa da FCKS
Neste caso da FCKS, a Sonangol - 

considerada por alguns especialistas 

internacionais como o modelo de 

gestão eficiente em Angola - revela 

que é administrada por paradoxos e 

arbitrariedade.

Por um lado, aparentemente de forma 

ilegal, a Sonangol eliminou das suas 

contas os US $731,1 milhões que 

concedeu de empréstimo à FCKS. 

Por outro, aumentou o preço de com-

bustível necessário ao funcionamento 

da FCKS ao ponto de, supostamente, 

a tornar um projecto inviável.

Em Julho passado, a empresa dina-

marquesa NLS suspendeu unilateral-

mente os trabalhos da fábrica devido 

a alegados incumprimentos contratu-

ais por parte da FCKS.

Segundo informações obtidas pelo 

Maka Angola, a NLS cobra aproxi-

madamente US $2 milhões mensais 

para operar a fábrica. Até à data, a 

FCKS devia acima de US $20 mi-

lhões à NLS. Esta empresa entregou 
a carta de suspensão das suas acti-
vidades de operadora a 24 de Julho, 
altura em nos encontrámos com Joa-
quim David, sócio da FCKS.
“A fábrica retomará o seu funciona-
mento normal daqui a cerca de um 
mês”, esclarece o entrevistado.  
Segundo suas explicações, uma das 
razões da paralisação tem a ver com 
os elevados custos de combustível. 
A título ilustrativo, cita o facto de o 
forno para a produção de clínquer 
utilizar o combustível LFO (light 
fuel oil), mais caro do que o gasóleo 
utilizado pela Fábrica de Cimento do 
Bom Jesus, da China International 
Fund (CIF).
“Antes do início do projecto, a FCKS 
e a Sonangol Distribuidora assina-
ram um acordo para aquisição pela 
FCKS de LFO ao preço de KZ 28/
kg. O acordo estipula que, havendo 
intervenção do governo no preço, 
prevalece o preço oficialmente defini-
do”, explica Joaquim David.
Segundo o interlocutor, a FCKS con-
some, em pleno funcionamento, 450 
toneladas de LFO. Esse nível de con-
sumo tornou-se incomportável quan-
do, em Outubro de 2014, o governo 
aumentou o preço dos combustíveis 
em 25 por cento. “Paradoxalmente, a 
excepção foi o LFO, que sofreu um 
incremento de cerca de 100 por cen-
to, passando de KZ 28/Kg para KZ 
50/Kg”, explica.
“Perante a nossa reclamação, fomos 
informados de que, em breve, os pre-
ços seriam todos liberalizados, o que 
veio a acontecer cerca de três meses 
mais tarde.” Todavia, segundo o en-
trevistado, “paradoxalmente, perante 
o regime de preços livres, a Sonangol 
Distribuidora ignorou o contrato as-
sinado e subiu unilateralmente o pre-
ço para KZ91/Kg”.
“Temos estado, desde essa altura, em 
constante negociação com a Sonan-
gol, tendo conseguido em Julho de 
2015 autorização para carregarmos 
o LFO directamente da Refinaria de 
Luanda ao preço de KZ 57/Kg, com 
o qual pensamos poder sobreviver”, 
afirma.
Para si, “caso não existissem as ac-
tuais restrições cambiais, e pudésse-

mos importar o LFO, este produto 

ficar-nos-ia a cerca de KZ 40/Kg no 

Porto do Lobito. O prejuízo para a 

FCKS resultante destes eventos é até 

ao momento de cerca de USD 30 mi-

lhões”.

A subida do preço de combustível, 

justifica Joaquim David, “impediu 

que a empresa honrasse compromis-

sos financeiros com parceiros, nome-

adamente com a NLS, que por esta 

razão suspendeu as operações. Obti-

do o actual acordo para carregamen-

to na Refinaria, encontramo-nos em 

negociações para a retoma da produ-

ção”.

*Makaangola.orgO deputado do MPLA, Joaquim David, abre o jogo como sócio e conselheiro da FCKS.
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agência  David Mahlobo

EDITORIAL

O 
medo é daqueles negócios 

de que a maioria das pes-

soas quer distância, menos 

os que o produzem. Disse 

Mia Couto: “Há quem tem medo 

que o medo acabe”. Será mesmo 

que eles não têm medo? - parece 

que me equivoquei no primeiro 

período do texto (eu desistiria da 

leitura de um texto que começa 

equivocado).

Há diversas formas e manifesta-

ções do medo. Na verdade, as cul-

turas, construções do homem, é 

que guiam as sociedades. O medo 

de morrer fez brotar a medicina; o 

medo do frio inventou as roupas 

quentes; o do verão, o ar condicio-

nado; o medo de perder o poder, 

em África, matou a democracia, e 

por aí em diante.

Os nossos medos, enquanto pesso-

as, ditam-nos o caminho a seguir. 

O medo é a mais excelente e con-

vencedora tirania.

Nos dias que correm, o país (in)

veste (n)um medo antigo, que exis-

te desde a sua infância, quando ain-

da era inocente, que limpou o seu 

ranho e lhe arrancou a magia de 

sonhar. Coitado, só tinha dois anos 

Moçambique quando foi assaltado 

pela guerra civil que o acompa-

nhou, como babá, até aos 18.

Passados os 16 anos de guer-

ra, como se diz comummente, “a 

pomba branca voou”, e as pessoas 

instalaram em si a esperança - essa 

concorrente do medo. Os anos fo-

ram passando até sermos considera-

dos exemplo a nível mundial. Que 

orgulho!

Mas parece que há quem quer en-

gaiolar a pomba branca. O seu voo 

incomoda-o, provoca-lhe náuseas, 

dá-lhe tranquilidade, permite-lhe 

ver gente prosperando; crianças 

indo à escola; o país sonhando. Esse 

alguém ameaça a paz.

Na moeda há sempre dois lados, 

não me interessa aqui discutir esses 

lados: tenho medo do rumo que esse 

debate pode levar, mesmo porque a 

polícia municipal prende quem joga 

batota.

De há uns anos para cá, vem-se cul-

tivando o medo da guerra. Regado 

diariamente como temos visto nos 

media. E, ao que parece, não há só 

um jardineiro nesse jardim. Há vá-

rios: a nossa polícia, vulgo cinzenti-

nhos, que garantem a nossa (in)se-

gurança, ao perder tempo nos BI’s, 

ao invés de caçar criminosos; ao não 

conseguir encontrar os culpados pe-

los crimes; ao soltar criminosos por 

“refresco”; a polícia de trânsito, por 

parar na estrada à caça do refresco 

– questiono-me se não temem ter 

diabetes –; os que não distribuem 

oportunidades de forma equitativa; 

os que não garantem um transporte 

público digno; os que não distri-

buem estradas para os agricultores 

escoarem os seus produtos; os que 

vão ao diálogo para se impor; os 

que não proporcionam educação de 

qualidade; os que não criam condi-

ções para que as crianças não mor-

ram à fome e tenham acesso a um 

sistema de saúde rápido e eficaz, 

entre tantos outros. Acho que po-

deria esgotar o texto apontando só 

esses jardineiros.

A questão que faço com teimosa 

insistência é: o que é que os fomen-

tadores do medo ganham com tal 

produção? Infelizmente não acho 

resposta. Há quem diga que o que 

realmente vale são as perguntas e 

não as respostas. Tenho para mim 

que isso é muito filosófico e não eli-

mina os nossos medos.

O doloroso nisso é que tanto uns 

quanto outros usam os desejos do 

povo para argumentar as suas ati-

tudes. Qual povo? Que povo é esse 

que quer guerra?

É triste perceber que eles não fa-

zem parte desse povo, que para eles 

o povo são os outros, pois não são 

parte desse povo: deixaram de o 

ser, faz muito tempo. O povo nun-

ca provou se quer um trago desse 

vosso uísque escocês, nunca andou 

nesses vossos carros de último gri-

to - que até nos provocam surdez 

à vista -, o povo nunca sentiu o ar 

condicionado que vos clareia a pele 

e o seu interesse nem é de perto 

essas mordomias. O povo só quer 

sonhar, e só.

O povo só quer sonhar
Por Leonel Matusse Jr

mentiras 
sujas

Diesel 
Limpo

O 
mais chocante no episódio dos 38 nados mortos que 

foram encontrados na lixeira de Malhampsene, no mu-

nicípio da Matola, não foi o acontecimento em si, nem 

mesmo a janela de oportunidade que o mesmo deu aos 

cidadãos para se aperceberem do completo caos em que se encon-

tra o sector da saúde neste país.

O que mais chocou foi a atitude de extrema ligeireza com que o 

assunto foi tratado ao nível do governo. Nenhuma vida, mesmo 

nas circunstâncias em que ela nunca existiu, merece ser tratada 

com tamanha ligeireza, tanto desprezo e absoluta despreocupa-

ção.

No pingue pongue que se tornou hábito quando entidades pú-

blicas tentam furtar-se de assumir as suas responsabilidades, che-

gou-se a dizer que aquele assunto não era da responsabilidade do 

governo, e que tudo deveria ser resolvido ao nível do município 

da Matola, simplesmente porque as morgues nos hospitais são 

geridas pelas autoridades municipais. 

E em obediência a esta disciplina partidária que cega até os mais 

visionários, lá se regimentou o jovem Calisto Cossa, acompanha-

do da vereadora da saúde na Matola, para aparecer nas câmaras 

e dar a cara por um assunto de que ele próprio sabe que não tem 

responsabilidade absolutamente nenhuma.

Este assunto foi de extrema gravidade que se o governo enten-

desse que havia necessidade para algum esclarecimento público e 

pedido de desculpas, essa missão deveria caber à Dra. Nazira Ab-

dula, que é a titular que no governo superintende a área da saúde. 

Trata-se, afinal, de um assunto sobre a vida, que muito sincera-

mente ultrapassa as competências  de um responsável municipal. 

E para piorar uma situação já de si má, lá estava para emprestar 

a sua sabedoria, o Director Nacional de Saúde Pública, Francisco 

Mbofana, a dizer que aquelas mortes estavam dentro dos parâ-

metros  permissíveis ao nível dos padrões internacionais. Foi, de 

facto, uma borrada por cima de outra. Por mais que tecnicamente  

se esteja dentro dos parâmetros admissíveis ao nível das conven-

ções internacionais, é uma asneira grave dizer publicamente que 

mesmo uma morte está dentro da normalidade. Pior quando isso 

é dito por um médico, cuja função é justamente garantir a conti-

nuidade da vida. A sensibilidade pública do assunto exigia uma 

linguagem mais contida e de compaixão para com os pais e fami-

liares daquelas vítimas inocentes.  

É importante que o governo no seu todo, e as autoridades da 

saúde em particular, levem a cabo uma profunda avaliação da si-

tuação em que se encontra este sector no nosso país, caracterizada 

por uma absoluta falta de confiança pública, que certamente não 

terá sido melhorada com este incidente e pela forma como ele foi 

gerido publicamente.  

Uma das consequências da falta de confiança no nosso serviço 

nacional de saúde é a massiva fuga de capitais como resultado 

de cidadãos nacionais que procuram melhores cuidados médi-

cos no estrangeiro, onde acreditam que a sua vida será tratada 

com maior responsabilidade e em condições de segurança. De 

facto, só os que não têm o mínimo de condições sujeitam-se ao 

sistema nacional de saúde. Os que podem, incluindo destacados 

membros do governo e seus familiares, procuram tratamento no 

estrangeiro. 

E a lição que é preciso tirar é que quando 38 potenciais seres 

humanos perdem a oportunidade de se tornarem seres vivos e 

poderem exibir o seu potencial, isso não é matéria municipal. É 

um assunto do Estado. E o governo deveria ter tido uma melhor 

e mais humana estratégia de comunicar com o povo sobre esta 

crise.

Crise dos nados mortos  e 
o desastre comunicacional 
do governo
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Um relatório da Chatam 

House intitulado ‘Conflict 

and Coexistence in the 

Extractive Industries’, pu-

blicado em Novembro de 2013, re-

corda ter-se assistido, na última dé-

cada, a uma subida sem precedentes 

dos preços de energia, metais e mi-

nerais, com o que foram gerados, 

pelas corporações operando no 

sector extractivo à escala planetária, 

largos lucros, o que é acompanhado 

por uma cada vez mais acentuada 

corrida de investidores aos países 

ricos em recursos naturais, Mo-

çambique incluso.

Há pouco mais de um ano, ainda 

segundo a Chatam House, o valor 

combinado dos combustíveis fós-

seis e da mineração era de pouco 

mais de 10 triliões de dólares nor-

te-americanos, sendo incomensu-

ráveis as expectativas em torno dos 

benefícios que os países detentores 

dessas riquezas naturais podem ob-

ter. Tal ocorre num contexto em que 

a história da extracção de minerais, 

metais e hidrocarbonetos acha-se 

fortemente inter-relacionada com 

as experiências de colonização, in-

dependência e desenvolvimento.

A questão da justa partilha dos pro-

ventos da exploração dos recursos 

naturais por parte dos países que os 

detém e das corporações, públicas 

ou privadas, que os exploram, tem 

sido objecto de análises especializa-

das sobre a matéria. 

Paul Stevens, Jaakko Kooroshy, 

Glada Lahn e Bernice Lee, autores 

do atrás citado estudo, assim se po-

sicionam: “Países ricos em recursos, 

especialmente aqueles com limi-

tada capacidade produtiva, muitas 

vezes procuram desenvolver os seus 

‘mineral endownments’ por via do 

Investimento Directo Estrangeiro. 

Mas os contratos com as multi-

nacionais do sector extractivo não 

são assinados num vazio político. 

A questão sobre como garantir 

uma justa distribuição a cada uma 

das partes interessadas permanente 

sem resposta. A percepção em tor-

no da justa partilha e equidade não 

é apenas fortemente influenciada 

por experiências históricas, mas 

igualmente sujeita às vicissitudes 

do contexto político e económico, 

nacional ou internacional. Expec-

tativas dos cidadãos e dependência 

económica no sector pode trazer à 

tona os ‘political stakes’ do desen-

volvimento baseado em recursos”.

A pressão sobre os países que alber-

gam esses recursos vai-se acentuan-

do à medida que os níveis de ci-

dadania registam melhorias: nisso, 

cidadãos com um melhor acesso à 

informação e com amplo acesso aos 

media (nacionais e internacionais) 

se tornam mais críticos, sobretu-

do à má gestão da coisa pública, à 

pobre provisão de serviços básicos 

e a situações de desigualdades. No 

atrás citado relatório da Chatam 

House, Moçambique consta do 

grupo de países nos quais, ao nível 

do continente africano, considerá-

veis segmentos da população já se 

revoltaram [dois exemplos: (i) 5 de 

Fevereiro de 2008; e (ii) 1 e 2 de 

Setembro de 2010] devido ao fac-

to de a sua qualidade de vida estar 

abaixo daquilo que são as suas ex-

pectativas.

Em 2007, Shari Bryan e Barry 

Hofmann constataram, num traba-

lho que teve como ‘casos de estu-

do’ nove países africanos (Angola, 

Botswana, Chad, Congo, Repúbli-

ca Democrática do Congo, Gana, 

Nigéria, Serra Leoa e África do 

Sul), que acções proactivas, incluin-

do no domínio legislativo, tenden-

tes a disponibilizar informação de 

interesse público e a responder às 

inquietações dos cidadãos – que, 

não poucas vezes, têm como fonte 

a falta de informação – contribuem 

para a credibilidade dos governos e, 

em consequência, para a estabilida-

de dos respectivos países.

Em boa verdade, o diálogo políti-

co-público sobre a gestão da do-

méstica indústria extractiva esti-

mula a melhoria da transparência 

governativa e a fiscalização por par-

te dos parlamentos nacionais. Em 

todos os países que foram objecto 

desse estudo, quanto mais organi-

zações da sociedade civil e órgãos 

de informação, nacionais e interna-

cionais, fazem pressão em torno de 

uma maior transparência, algumas 

melhorias, ainda que titubeantes, se 

registam.

Auditorias independentes, quan-

do os seus relatórios são tornados 

públicos, se afiguram como cruciais 

para efeitos de impressão de uma 

boa governação do sector extractivo 

da economia, com enfoque nas res-

ponsabilidades dos governos, con-

siderando que as mesmas tornam 

mais fortes os parlamentos, na sua 

função de oversight, e os próprios 

cidadãos, enquanto interessados 

naturais na boa gestão da coisa pú-

blica.

O papel dos parlamentos tem-

-se revelado cada vez mais central 

para efeitos de gestão transparente 

e equitativa dos recursos naturais. 

Experiências de vários países afri-

canos sugerem que a sua efectiva 

ligação com grupos organizados 

de cidadãos, que eles representam, 

os tornam cada vez mais fortes e 

eficientes em termos de protecção 

do interesse público. O trabalho 

desses grupos cívicos providencia 

informação para que os parlamen-

tos possam melhor levar a cabo a 

sua função fiscalizadora, com o que 

se tornam em melhores condições 

de legislar tendo em conta os su-

premos desígnios dos seus repre-

sentados.

Nisso, a natural assimetria infor-
mativa (Stiglitz, Akerlof e Spence: 
2001) entre governantes e gover-
nados se afigura como um proble-
ma de maior interesse, ao qual os 
próprios parlamentares, enquanto 
fiscalizadores por excelência do 
poder executivo, não estão imunes. 
Dificuldades no acesso à infor-
mação tornam frágeis os próprios 
parlamentos, conforme se concluiu 
da análise minuciosa às práticas no 
sector extractivo nos nove países 
que serviram de ‘caso de estudo’ no 
exercício levado a cabo em 2007 
pela NDI: 
“Os parlamentares são postos de 
lado por governos mais fortes, e, 
muitas vezes, se debatem com pro-
blemas de falta de informação e 
capacidade técnica para melhor de-
sempenharem a sua função. (...) O 
complexo ambiente em que ocorre 
a exploração de recursos como mi-
nerais, gás e petróleo concorre para 
que os parlamentos se vejam mate-
rialmente impossibilitados de exer-
cer com efectividade a sua função 
de fiscalizadores”.1  
A AR, o Parlamento moçambica-
no, não nos parece estar a desem-
penhar a contento as suas funções 
de oversight e de produção legisla-
tiva, em prol de uma boa gestão dos 
recursos naturais, apesar de nem 
tudo serem más notícias. Ainda 
que ao cabo de quase uma década, 
é positivo que a AR tenha final-
mente aprovado, nomeadamente 
a 26 de Novembro de 2014, a Lei 
do Direito à Informação, publicada 
no Boletim da República a 31 de 
Dezembro do mesmo ano [com a 
denominação Lei número 34/2014, 
de 31 de Dezembro]. Em Agosto 

do mesmo ano, em sede da revisão 
da legislação mineira e petrolífe-
ra, a mesma AR terá, a nosso ver, 
contribuído negativamente para a 
transparência do sector extractivo 
da nossa economia, ao patrocinar a 
criação da Alta Autoridade para os 
Recursos Naturais, cujos membros 
serão apontados pelo Governo, 
para monitorar o Governo, sem ga-
rantias de independência, inamovi-
bilidade e isenção.
Achamos nós que, em prol da con-
solidação do ainda incipiente Es-
tado de Direito Democrático, não 
seria mau que a AR reconsiderasse 
a opção que tomou, sob risco de a 
Autoridade atrás referida, que já 
deveria ter sido instituída há pelo 
menos um mês, se transformar em 
algo sem autoridade. Quando à Lei 
do Direito à Informação, é mais do 
que obrigação dos membros da AR 
cuidarem de aferir, constantemen-
te, o grau de preparo institucional 
do executivo para que esta não seja 
‘mais uma lei’. Ainda que o seu 
regulamento, ora em preparação, 
mesmo não obstando a sua imple-
mentação imediata, seja moderna 
e inovadoramente produzido, se se 
negligenciar a dimensão institucio-
nal será quase certa a manutenção 
do actual estágio de fechamento. 
Até porque as leis não têm vontade 
própria!
É com acções em prol do interesse 
público, e não com retórica ou com 
alinhamentos políticos que a trans-
formam num órgão condicionado, 
que a AR pode, como deve, contri-
buir para o equilíbrio do sistema. 
Sobretudo no actual contexto de 
paz pobre, de paz armada, situação 
que pode ter como fonte questões 
económicas...

No acto de tomada de pos-

se da nova Presidente da 

Autoridade Tributária 

(AT), Amélia Nakhare, o 

Primeiro-Ministro (PM), Carlos 

Agostinho de Rosário, recomen-

dou à mesma para que se dedi-

casse à melhoria do desempenho 

da colecta de receitas públicas, 

alargamento da base tributária, 

expansão dos serviços tributários 

pelo país e combate à corrupção 

no sistema tributário.

Pessoalmente, acho que estas re-

comendações são erróneas e des-

contextualizadas, pois o anterior 

Presidente da AT, Dr. Rosário 

Fernandes, desde a sua primeira 

hora de trabalho, em 2006, tinha 

todos esses elementos como apa-

nágio do seu trabalho diário e o 

resultado era visível.  

Creio que o mais sensato seria 

fazer-se um discurso que mostra 

que houve um excelente trabalho 

por parte do presidente cessante 

e que se espera continuação da 

melhoria do desempenho da AT, 

pois, aquelas palavras do PM di-

tas daquela maneira parece darem 

a entender que a Autoridade Tri-

butária registava fraco desempe-

nho, o que não constitui, obvia-

mente, a verdade.  

Já em voz baixa e em off, diria 

que o executivo de Nyusi, a ava-

liar pelo que dizem os seus “pa-
trões”, perdeu muitos pontos com 
a destituição de Rosário Fernan-
des, pois aquele senhor representa 
muito para a moral dos que alme-
jam melhores serviços por parte 
dos servidores públicos – aliás, 
Guebuza fazia ouvidos de mer-
cador a tantos quantos queria ver 
Fernandes fora da AT, porque en-
tendia que aquele senhor estava a 
trabalhar muito bem. Ademais, o 
próprio antigo PR chegou a sa-
crificar um amigo pessoal como 
Director – Geral das Alfândegas 
(um dos órgãos da AT), a pedido 

de Fernandes, para salvaguardar o 

seu trabalho. 

Tenho dito.

Um discurso erróneo do PM na 
tomada de posse de Nakhare

RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

Das responsabilidades da AR

Por Hermínio Paulino Chissico

Vivemos tempos de vio-

lência, ao mesmo tempo 

com o cordão umbilical 

preso a um certo passa-

do e com as mãos procurando, 

ansiosas, um futuro saudável.

Por isso urge desencadear todo 

um conjunto de acções profi-

lácticas, destinadas a lidar pre-

ventivamente com as  mentes 

armadas.

Mas as mentes armadas não 

costumam sentar-se à mesa be-

bendo chá.

Temos, então, de aprender a 

inverter as condições sociais ge-

radoras de violência e do arma-

mento múltiplo das mentes. 

De nada servirá mostrar conti-

nuadamente que a violência é 

desnecessária e nociva, se não 

forem desarmadas as condições 

sociais que armam as mentes (as 

margens que comprimem o rio) 

e que contêm, ainda, o aguilhão 

de épocas cuja memória perma-

nece, seja porque ainda estão vi-

vos os actores da violência, seja 

porque a memória passa como 

passam as tradições orais: de 

geração em geração, persisten-

temente. 

Sobre as mentes armadas

1 In “Transparency and Accountabil-In “Transparency and Accountabil-
ity in Africa’s Extractive Industries: 
The Role of the Legislature”; 2007:26 
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

As últimas semanas foram ricas 

em situações negativas que con-

tinuam a criar nos moçambica-

nos um efeito de instabilidade 

psicológica e emocional. Efeito este que 

se configura como um recorrente trauma 

com um ciclo comportamental irregular, 

ainda assim contínuo, que parece habitar 

em cada um de nós. Esta “não-paz” viru-

liza a dita estabilidade política do país, 

contrasta com aquilo que se pretende 

que seja o entendimento de democracia 

que se procura cultivar em Moçambique.

Ao que parece, a imprensa internacional 

tem sido categórica quando se refere aos 

problemas político-militares que ocor-

rem em Moçambique. Parece conhece-

rem as nossas manhas. Internamente da-

mos muitas voltas num esforço titânico 

Acelerar o entendimento
para mantermos boas aparências.

A maneira como se lançou a confusão/mani-

pulação quando ainda se pretendia perceber 

se algumas agências noticiosas estrangeiras 

estavam certas ou não em afirmar que o lí-

der da Renamo teria escapado a um aten-

tado, deu para perceber que internamente 

algo não estava bem. Toda aquela situação 

carecia de uma análise profunda e isenta que 

resultaria depois num esclarecimento públi-

co no sentido de se dissiparem as dúvidas. 

Enquanto isso, os apelos à paz, ao entendi-

mento entre “as partes”, continuavam a rolar. 

Entretanto, como que a querer provocar um 

espanto geral aos indivíduos que tem vindo 

a habituar-se a viver de espantos, eis que as 

agências internacionais, mais rápidas que a 

imprensa interna, dão a conhecer um segun-

do atentado. Este muito mais sério que o 

primeiro; quase que cirúrgico relativamente 

ao principal alvo desse mesmo atentado. Os 

apelos à paz não pararam, confirmando uma 

percepção de que já existem condições para 

desestabilizarmo-nos mutuamente. Porém, 

muito mais do que isso, já estamos numa 

clara situação em que somos obrigados a 

acelerar os nossos próprios processos de en-

tendimento, fazendo valer a ideia de que não 

precisamos de “padrinhos de fora”. 

Ainda que os factos sejam por demais es-

clarecedores e logo à partida nos induzam 

sobre a necessidade incontornável dos refe-

ridos padrinhos, vamos a tempo de encon-

trar uma saída airosa para o problema que a 

todos aflige mesmo continuando a respeitar 

a Constituição. A defesa da Constituição 

terá que ser algo flexível. Se a Constituição, 

ela própria, é flexível, quem a defende deve-

rá perceber isso. Percebendo estaremos 

perante a referida flexibilidade. 

Cá entre nós: se nos vangloriávamos de 

ser o único exemplo de sucesso pós-conflito 

político-militar, em que as partes supos-

tamente se abraçam depois de um cessar-

-fogo que submete o país a um processo 

eleitoral, hoje, é preciso pararmos e reana-

lisar esse passado recente. Corremos mui-

to na altura. As forças militares dos dois 

“lados” em conflito mantiveram-se como 

um sinal inequívoco de desconfiança. Foi 

uma espécie de meia solução, meio sucesso. 

Esta última metade ofuscou a primeira; 

foi amplamente inflamada, proclama-

da… Essa pseudo-publicidade de sucesso 

parece ter sido um simples paliativo para 

refrescar os ânimos. Terá sido mesmo isso? 

Testemunhas dos dois 

atentados, recentes, con-

tra Afonso Dhlakama, 

descrevem os atacantes 

como homens vestidos à civil, 

com coletes à prova de bala, for-

temente armados com armas de 

guerra e com aspecto de quem 

tem treino militar.

Qual será o significado disto?

A quem obedecem esses ho-

mens? Quem lhes fornece os 

coletes, as armas e as munições, 

quem lhes define os alvos a 

abater e o momento da acção? 

Quem lhes paga?

Tudo perguntas a que não é fácil 

responder. São poucas as provas 

para que se possa apontar o dedo 

sem dúvidas em o fazer.

O único aspecto curioso é que 

disparam sistematicamente con-

tra quem incomoda a direcção 

do Partido Frelimo e o seu Go-

verno. Foi assim com Gilles Cis-

tac e está a ser agora com Afonso 

Dhlakama. E, nos dois casos, de-

pois de uma intensa campanha 

de diabolização da futura vítima 

através dos órgãos de informa-

ção do sector público.

Coincidências? É muito possí-

vel. E quem sou eu para dizer 

que é mais do que isso? Muito 

mais do que isso?

Sérgio Vieira, há poucos dias, 

apelou à “savimbização de 

Dhlakama” demonstrado que, 

apesar das aparências, ainda 

não rapou o bigode farfalhudo à 

moda do antigo Pai dos Povos, o 

José Bemvindo das Neves.

Mas, muito provavelmente, bi-

godes desses continuam a proli-

ferar nos salões onde se tomam 

as verdadeiras decisões, embora 

o Sérgio já não lhes pise as al-

catifas.

Vozes há que afirmam que os 

tais esquadrões da morte mais 

não são do que polícias e mili-

tares a quem se retira as fardas 

dado o melindre das operações a 

executar. Não faço ideia se com 

razão ou não. Mas, apenas em 

termos teóricos, vamos admi-

tir por momentos que sim, que 

essas vozes têm razão. Será que 

os tais militares e polícias des-

fardados obedecem às ordens 

do seu Comandante em Chefe 

ou actuam ao serviço de outras 

quaisquer entidades? E, no se-

gundo caso, o tal Comandante 

em Chefe sabe disso e sente-se 

confortável?

Adaptando uma velha frase es-

panhola à nossa realidade, eu 

diria que não acredito em es-

quadrões da morte, mas que eles 

existem, existem!

NR: Na edição passada, por erro 

técnico repetimos a crónica de 

Machado da Graça publicada na 

semana anterior. Pelo erro as nos-

sas desculpas ao autor e ao público 

leitor    

Esquadrões da morte?

A Catalunha cativa
Por João Carlos Barradas* 

O compromisso negociado em 1978 com a instituição de co-
munidades autónomas e o reconhecimento de “nacionalida-
des históricas” perdeu sentido.
Cativo de meus mortos e do meu nome, em muro me conver-
to, caminho de mim mesmo.

Salvador Espriu
 

Pelo voto catalão, as eleições legislativas de De-

zembro vão colocar na primeira linha o mo-

delo do estado espanhol e uma revisão consti-

tucional de contornos incertos.
O separatismo na Catalunha por algum tempo conti-

nuará a congregar burguesias conservadoras e frentes 

anticapitalistas, mas alguns ecos da história alarmam as 

direitas que aspiram à ruptura com Madrid. 

Desde a revolta da Jamancia, em 1842, passando pelos 

combates da Setmana Tràgica de 1907 ou os confrontos 

fratricidas após a restauração da Generalitat em 1931, 

os braços-de-ferro entre as classes dirigentes e possi-

dentes da Catalunha e Madrid sempre propiciaram ex-

trema radicalização social e política. 

A aliança independentista entre a Convergència Demo-

cràtica e a Esquerra Republicana dependente dos depu-

tados da Candidatura d’Unitat Popular aparenta recriar 

velhas disputas temidas por autonomistas defensores do 

vínculo à monarquia. 

Seja ou não sacrificado Artur Mas, mesmo que se impo-

nha à esquerda da coligação Junts pel Sí Raül Romeva, 

a instabilidade governativa em Barcelona é uma condi-

cionante nas negociações na Catalunha e com demais 

entidades da monarquia espanhola.    

 
Dois, quatro e muitos mais 
Para o Partido Popular não basta avivar velhos temo-

res e, conforme advertiu o antigo chefe de governo José 

María Aznar, cinco derrotas consecutivas nas eleições 

europeias, andaluzas, autonómicas, municipais e catalãs 

obrigam a rever estratégias.

 O excelente resultado de Ciudadanos de Albert Rivera 

confirma que os populares de Mariano Rajoy têm pela 

frente um adversário de respeito na área conservado-

ra e liberal, enquanto os socialistas de Pedro Sánchez 

acalentam a esperança de conter a frente Podemos de 

Pablo Iglesias. 

As eleições municipais de Maio, que marcaram também 

a queda da Izquierda Unida saldaram-se pela trans-

ferência de três milhões de votos do PP e do PSOE 

para Ciudadanos e Podemos, mas tendo conservadores 

e socialistas obtido 27 e 25% dos sufrágios, respectiva-

mente, é crível que mantenham posições cimeiras em 

Dezembro.  

As Cortes a saírem das eleições deste ano irão, assim, 

provavelmente, abrir uma nova fase de compromissos 

multipartidários com dinâmicas bem diferentes dos 

apoios pontuais de formações regionalistas ou autonó-

micas a socialistas ou conservadores característicos da 

política espanhola desde a década de 1980. 

 
A unidade da nação
A dispersão partidária dificultará, contudo, uma revisão 

constitucional que obriga a maioria de 3/5 no Senado e 

no Congresso ou maioria absoluta entre os senadores e 

de 2/3 dos deputados.  

A “indissolúvel unidade” da nação e o “direito à auto-

nomia das nacionalidades e regiões”, consagrados pelo 

compromisso constitucional de 1978, são abertamente 

contestados na Catalunha desde o chumbo pelo Tribu-

nal Constitucional, em Junho de 2010, do Estatuto da 

Autonomia. 

O Estatuto fora referendado favoravelmente quatro 

anos pelos catalães e, a partir do momento em que sur-

gia a definição “Catalunha é uma nação”, estava em cau-

sa muito mais do que a revisão da repartição de receitas 

fiscais e investimentos públicos. 

O agravamento da disputa entre Madrid e Barcelona 

conduziu à ameaça de secessão e a negociação política 

continua bloqueada.

Rajoy persiste num imobilismo que recusa qualquer 

diálogo afincando-se aos preceitos constitucionais e o 

secretário-geral socialista afirma defender a transição 

para o federalismo para ultrapassar as “muitas disfun-

ções do modelo autonómico”, limitando-se a reconhecer 

as “singularidades” do território catalão.

 
Outro compromisso 
O compromisso negociado em 1978 com a instituição 

de comunidades autónomas e o reconhecimento da Ca-

talunha, País Basco e Galiza como “nacionalidades his-

tóricas”, englobando também desde 1981 a Andaluzia, 

perdeu sentido.

Os estatutos autonómicos de Aragão, Ilhas Baleares, 

Canárias e Comunidade Valenciana autodefinem, igual-

mente, “nacionalidades históricas”, enquanto a denomi-

nação “comunidades históricas” é reservada para Castela 

e Leão, Astúrias e Cantábria.

Além das “cidades autónomas” de Ceuta e Melilla, as 

17 “comunidades autónomas” e 50 províncias da “nação 

espanhola” são herança de uma difícil negociação na 

transição para uma monarquia parlamentar, descentrali-

zada, laica e civilista, o momento do celebrado “café para 

todos” do primeiro-ministro Adolfo Suárez.

Agora, chegou a altura de renegociar e a Catalunha, en-

tre “la rauxa”, o arrebatamento, e “el seny”, a ponderação 

serena, lança tudo em discussão.    

Vai é cativa de seus mortos e do seu nome, como intuiu 

um dos poetas maiores da língua catalã: “Presoner dels 

meus morts e del meu nom, / esdevinc mur, jo caminat 

per mi.”

 

*Jornalista
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O 
Presidente da Federa-
ção Moçambicana de 
Natação (FMN), Fer-
nando Miguel, afirma 

que o actual estágio do desporto 

moçambicano deve-se à falta de 

“paralelismo entre as acções de-

senvolvidas pelas federações e a 

actuação das universidades”, que 

são os centros de produção cien-

tífica, dando o exemplo da Uni-

versidade Pedagógica, na Beira, 

que dispõe de duas piscinas, mas 

que nunca participou nos cam-

peonatos de natação, como o faz 

no basquetebol. Em entrevista ao 

SAVANA, Miguel faz um balanço 

positivo do primeiro ano do seu 

mandato, apesar de ter encontra-

do “os cofres sem números” para o 

bom funcionamento da agremia-

ção. Eis a conversa.

Que balanço faz do primeiro ano 

do seu mandato?

-Positivo, porque legalizámos a 

agremiação junto do notário; fize-

mos algumas parcerias com outras 

federações (angolana e portugue-

sa) e estamos a renovar a parceria 

com a federação sul-africana. Es-

tamos também a harmonizar o ca-

lendário das competições da zona 

Austral; criámos as Associações 

Provinciais de Tete e de Nampu-

la; recuperámos o Polo Aquático; 

estabelecemos  a natação de águas 

abertas, em Inhambane; e capaci-

tamos técnicos, árbitros, juízes e 

cronometristas.

Que dificuldades enfrentam no 

vosso dia-a-dia?

-Tivemos problemas para aceder 

à Piscina Olímpica do Zimpeto 

porque não nos entendemos com 

o Fundo de Promoção Despor-

tiva (FPD). Também não temos 

parceiro para suportar o nosso 

programa (organização dos cam-

peonatos nacionais e torneios in-

ternacionais). 

Que desentendimento existe en-

tre a FMN e o FPD?

-Não há desentendimento, há 

sim falta de clareza na definição 

daquilo para que serve a Piscina 

do Zimpeto. O FPD resiste em 

ceder-nos a Piscina e esta está 

sendo usada pela Associação da 

Cidade, mas não existe nenhum 

acordo estabelecido para o uso da 

mesma. Mesmo que exista, entre-

gar à Associação é entregá-la para 

o benefício dos interesses da Cida-

de de Maputo, enquanto, o Estado 

investiu para servir interesses na-

cionais. Os nossos parceiros inter-

nacionais sempre nos questionam 

sobre a utilização daquela piscina. 

Não sabemos qual é o problema da 

resistência, porque trata-se de uma 

infra-estrutura construída para 

servir a natação. A piscina faz-nos 

Em entrevista ao SAVANA, o presidente da FMN diz:

“Falta sintonia entre as actividades das 
universidades e das federações”
Por Abílio Maolela

perder patrocínios, pois íamos ex-

plorar a área comercial, através da 

publicidade. Também perdemos 

apoios do Comité Olímpico de 

Moçambique e da Confederação 

Africana. 

Não recebem apoios destas enti-

dades?

-Temos recebido, mas há progra-

mas que queremos desenvolver. 

Queremos trazer um profissio-

nal-residente para formação de 

treinadores; criar um centro de 

excelência para o treinamento de 

natação. Estes programas carecem 

do uso da piscina. Queremos ins-

crever os nossos árbitros nos or-

ganismos internacionais, para que 

as provas internas tenham marcas 

reconhecidas e homologáveis in-

ternacionalmente. Para tal, temos 

de trazer árbitros estrangeiros para 

apitarem ou formarem os nossos, 

mas estes negam, alegando a apre-

sentação de, no mínimo, duas pro-

vas realizadas no Zimpeto. Existe 

inércia entre a forma como a pisci-

na deve ser gerida e como a federa-

ção deve participar na gestão e ex-

ploração da mesma. É um elefante 

branco que, não utilizado devida-

mente, continuará com problemas 

de manutenção. Aliás, a tecnologia 

está a ser muito resistente para o 

que já aconteceu.

Mas, na sua opinião, como é que 

deve ser gerida?

-Pedimos a exploração, em pleno, 

da infra-estrutura para os nossos 

programas; queremos contar com 

as infra-estruturas adjacentes; 

manter o rigor em relação ao re-

gulamento internacional de com-

petições, no sentido de haver uma 

separação clara entre o espaço de 

lazer e o local da prática da mo-

dalidade. A piscina não deve estar 

próxima a um sítio onde se con-

some álcool, pois isso é suficiente 

para não se reconhecer as marcas. 

As marcas da Piscina Raimundo 

Franisse não são homologáveis, 

por isso temos de criar condições 

para que as marcas produzidas no 

nosso país sejam homologáveis. 

Que tipo de piscina temos pelo 
país, além do Zimpeto?
-Somos felizes nesse capítulo. 
Temos piscinas em operação, em 
Nampula, na Zambézia, Tete, So-
fala, Maputo Cidade e Província, 
algumas em Inhambane, mas ir-
regulares. Porém, temos muitas 
piscinas nas escolas, em quase todo 
o país, excepto Cabo Delgado, que 
ainda está em construção.

Já foi feito o levantamento das pis-
cinas existentes nas escolas? 
-Sim. Na Cidade da Matola te-
mos quatro escolas com piscina; 
na Cidade de Maputo temos nove; 
em Gaza temos uma em Chókwè, 
uma em Xai-Xai, uma em Massin-
gir e outra em Chigubo; três, em 
Inhambane; entre outras. Juntar 
a natação à educação não é uma 
realidade só nossa. É um movi-
mento internacional imposto pela 
UNESCO. Há países onde é uma 
modalidade obrigatória nas esco-
las, como na África do Sul. 

Quantos filiados tem a FMN?
-Temos Nampula e Tete legaliza-
dos e filiados. Estamos a reactivar 
a Associação da Zambézia. O Nú-
cleo de Inhambane também está a 
regularizar-se e estamos a tentar 
transformar o movimento de na-
tação da Província de Maputo em 
Núcleo. Estamos a trabalhar com 
Manica para também regressar. 
É estratégico, porque tem uma 
piscina de 50 metros na fronteira 
de Machipanda. É fácil organi-
zar uma competição internacional 
com equipas zimbabueanas, mala-
wianas e zambianas. 

Financeiramente, como está a 

FMN?

-Quando entramos, os cofres não 

indicavam números que pudes-

sem fazer funcionar a federação 

e nem organizar um campeonato 

nacional. Tivemos boa parceria e 

conseguimos organizar o campe-

onato do verão, ir ao campeonato 

mundial e regional. Conseguimos 

muitos financiamentos, mas pon-

tuais e não estratégicos. Portanto, 

a situação ainda não é muito sau-

dável, mas também ainda não con-

traímos dívidas.

De quanto a FMN precisa para 
um pleno funcionamento e quan-
to tem conseguido?
-As actividades de rotina (homo-

logação de recordes, participa-

ção de atletas, capacitações, etc.), 

custam-nos 800 mil MT por ano 

e as actividades de agenda inter-

nacional (participação em encon-

tros internacionais, etc.) custam, 

no mínimo, um milhão e meio de 

meticais. Realizar um campeonato 

nacional custa entre 900 mil a um 
milhão e duzentos mil meticais. 

Os torneios internacionais custam 

dois milhões de meticais. 

Sob ponto de vista desportivo, 
assiste-se recordes internos, mas 
ao nível internacional não temos 
visibilidade...
-É um problema por resolver. De-

vemos apostar muito na formação 

e na criação de um Centro de Alto 

Rendimento. Mas, esses resulta-

dos devem ser fruto da sincroni-

zação das actividades de todas as 

instituições ligadas ao desporto. 

Deve haver maior envolvimento 

das faculdades, pois tiram os mé-

todos científicos para a evolução 

do desporto. Devemos melhorar 

o nosso nível de treinadores, por-

que ainda não temos treinadores 

de alto rendimento; temos de au-

mentar a possibilidade dos atletas 

competirem fora e alargar a sua 

base de treinamento. A África do 

sul tem nos pressionado muito, no 

sentido de desenvolvermos a nossa 

natação. 

Tem parceria com alguma facul-

dade de educação física?

-Estamos a fazer esforço para tra-

zer as faculdades à natação. Não há 

paralelismo entre a actuação das 

universidades e o plano de desen-

volvimento do desporto federativo. 

A UP, na Beira, tem duas piscinas, 

mas não participa nos campeona-

tos nacionais. Forma docentes de 

Educação Física, mas não produz 

um campo de ensaio, onde ensine 

os estudantes a nadar. Isso é muito 

preocupante, tendo em conta que 

o Estado investiu para a formação 

de professores.

Em Maputo, não há articulação 

entre os mecanismos de treina-

mento, desenvolvidos pelos treina-

dores e o avanço da ciência e téc-

nica para a mesma área. Isso é de 

domínio das faculdades e o campo 

de aplicação é onde estão os atle-

tas. Gostávamos de ter as faculda-

des a visitarem as federações, para 

discutir os programas das federa-

ções, os métodos de treino entre 

outros aspectos. Nenhuma facul-

dade pode dizer algo sobre a evo-

lução da natação, porque andam 

distantes das federações.

Como está o relacionamento na 

família da natação?

-Houve um tempo em que havia 

uma impressão de divisão da fa-

mília da natação, principalmente 

no período eleitoral, onde havia 

mais candidatos que associações 

filiadas. De lá para cá, não pode-

mos apontar nenhuma interferên-

cia na gestão da natação. Existem 

pais que querem ver os seus filhos 

nos campeonatos internacionais, 

enquanto não estão em condições, 

mas deixamos claro que os pais 

são membros dos clubes e estes 

das associações e estas da federa-

ção. Ou seja, é com os clubes que 

estes devem interagir e não com a 

federação. Alguns pais sentem-se 

lesados, mas é assim que dever ser.

Fernando Miguel, presidente da FMN

A 
transportadora aé-

rea nacional, LAM, 

está a apoiar os na-

cionais de atletismo 

que terminam este domingo 

no Zimpeto. Concretamente, 

aquela empresa e a Federação 

Moçambicana de Atletismo 

rubricaram, nesta semana, um 

memorando de entendimento 

no qual a companhia de ban-

deira facilitaria a deslocação 

dos atletas das províncias, pas-

sando a pagar taxas bonifica-

das.

De salientar que os nacionais 

de atletismo contam com a 

participação de 409 atletas 

nacionais, sendo 200 de Ma-

puto-cidade, 153 de Mapu-

to província, 26 da cidade da 

Beira e 30 de Nampula. Na 

imagem, pormenor da assina-

tura do memorando.

LAM apoia atletismo
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Por Luís Carlos Patraquim

Tenho uma pain na válvula mitral devido ao maningue stress das minhas próprias 

emboscadas. Ando regado de balas de amor. As estradas das minhas veias maluca-

ram-se e o sangue venoso mais o sangue arterial confusionam-me. O distúrbio das 

minhas glândulas endócrinas – as que sobraram, pois alguns já faleceram e outras 

vendi -, engordaram-me os sentimentos e encostaram-se feiosamente ao tecido adiposo 

do meu corpo moreno. Será por causa da minha hipófise que nem me olhas?

Nunca te mostrei a linfa, my love. Confesso a minha timidez. Às vezes fico especado 

junto às árvores com inveja da sua fotossíntese e da clorofila até de arder o coxis. E tu 

passas, na gingação das tuas estruturas ósseas magnificamente oleadas, acelerando o meu 

pobre diafragma desnutrido de sopros. Nunca ranges ou oscilas como as caixas abertas 

das camionetas na estrada. És bela e eu sofro.

Um gajo disse: “A thing of beauty is a joy for ever”. Parece que era um poeta mas tu estás 

acima desses bradas esquisitos e complicados. És simples como o ADN. Quando rodopia 

o vento de Setembro e a poeira veste-me os poros, eu vejo a tua essência helicoidal e re-

gisto – oh, com que luxúria! – a sequência de letras que me recusas. Beijo cada uma delas 

até ao infinito, sucumbindo à minha crise do Sujeito, chambocado por uma Metafísica 

incómoda que me provoca, amiúde, a crise asmática e os miasmas roufenhos dos meus 

tão puros brônquios. Que um mar de cerveja os enchesse, my love!

Sei o teu nome: acde@hotlove.come e, se pudesse, coloria-te com todos os cookies, os 

símbolos a amarelo cheios de sorrisos, os likes do meu facebook e o último programa da 

Maçã Inc. Já fiz um load no meu dropbox com tal peso e tanta desmedida que o laptop 

crachou e eu fiquei com uma dor insuportável no escroto. Gemeu-se-me a pélvis, my 

love e as minha secreções desembestaram em alegrias quase mortíferas. Assustei-me. 

Mas consolou-me saber que os meus mais mandaram conservar as células estaminais da 

herança comum, cujas, confesso-te como prova de amor, estão num cofre congelado em 

Genebra. Adivinha a forma do cofrinho, my love! Vá lá, diz… Acertaste! Um coração 

azul bebé, tão geladinho que podia ser um sorvete. Lambesses-me tu o que de mais pre-

cioso sou e eu pasteurizava-me e a o nosso chão seria de leite e de mel. Sonho e choro, 

my love a futurar e facturar esse dia. As minhas lágrimas, só de o imaginar, são um lago 

Niassa sem recursos haliêuticos, falhos do iodo que tanta falta me faz ao bócio. 

Será por essa bolsa caída debaixo do queixo que me ignoras, ó ignara?! Sorry, my love… 

foi um arrufo, não dês importância. O amor é lixado… para me ficar por aqui. O idiota 

que afirmou que ele “é um fogo que arde sem se ver” não merece sequer a licença de 

ajudante de bombeiro. Porque eu vejo-te com todos os meus glóbulos vermelhos em 

chamas e a ureia extenuando-me os rins, perigosamente petrificando-se. Isso dói e eu 

preciso da uretra como a savana clama pelo sulco dos rios. Ó, meu córrego seco, deixa-me 

inundar-te! 

Em nome do nosso amor, não divulgues este mail. Há jornalistas sem escrúpulos que 

gostam de publicar intimidades e isso pode redundar num processo criminal. Apesar de 

o meu potássio estar bem e a anemia que me extenua se dever à tua indiferença, despeço-

-me de ti, my love, ziguezagueando o meu txopela pelas artérias do teu corpo. Pudesse eu 

ter um acidente com a tua bacia!... 

Um mail de love é mais nice 
do que uma carta de amor
“A Letter is a joy of Earth”, Emily Dickinson

A 
IODINE Produções está a levar a 
cabo uma acção de formação sobre 
técnicas de Iluminação (Luz) de es-
pectáculos virados às artes cénicas. 

O curso envolve diferentes profissionais da 

área baseados na cidade de Maputo, assim 

como estudantes de arte.

 

Com o workshop com duração de três me-

ses, segundo os organizadores, “pretendem 

que abre maiores horizontes aos formandos, 

como forma de agregar valores adicionais à 

arte e técnica de iluminar eventos artísticos 

em Moçambique”, frisa a organização.

O curso tem lugar nas instalações do Centro 

Cultural Franco-Moçambicano e, como tem 

sido habitual, integra as actividades que an-

tecedem o KINANI – Plataforma de Dança 

Contemporânea, único projecto que se pre-

ocupa com a formação de ilumino-técnicos 

virados às artes cénicas a nível nacional.

Segundo Quito Tembe, Produtor do KINA-

NI, “esta oficina é motivada pela fraca pres-

tação e assistência técnica nas artes cênicas 

na cidade de Maputo. Deste modo, com este 

curso pretende-se qualificar os participantes 

em iluminação cênica na perspectiva de se 

olhar a iluminação como uma forma de ex-

pressão artística, partindo do pressuposto de 

que o acto de iluminar serve também como 

um contorno à toda a carga emocional, trans-

mitida em palco e ela está sempre represen-

tada nas nossas manifestações culturais, onde 

os artistas buscam criar um ambiente mais 

“Temos fraca técnica de 
iluminação nas artes cénicas”  

emotivo através da luz”, disse Quito Tembe. 

Por outro lado, Tembe afirma que o workshop 

de iluminação constitui um espaço de apren-

dizagem virada à teoria e prática, onde os 

participantes têm a oportunidade de se fami-

liarizar com materiais profissionais, tecnolo-

gia de ponta com assistência de técnicos na-

cionais e internacionais experientes na área. 

A oficina está dividida em quatro módulos 

principais, a destacar: Ferramentas da ilumi-

nação, Ambiente da iluminação Cénica.

É importante referir que em cada módulo 

os participantes recebem profissionais inter-

nacionais com larga experiência na área das 

artes cénicas para uma conversa à mesa re-

donda. “Esta abordagem pedagógica permite 

aos participantes despertar criatividade na 

utilização dos equipamentos para unir tec-

nologias de ponta com o que existe de mais 

artesanal, através destas conversas com pro-

fissionais e se familiarizando com campo de 

acção”, afirmou Tembe.

Em vários cantos do mundo, a iluminação 

conquistou um espaço significativo no cam-

po artístico, na ideia de que a arte de iluminar 

não é apenas clarear, mas é também o acto de 

dar vida, estilo, beleza, e funcionalidade a um 

determinado ambiente. É nesta lógica que se 

pretende levar estas experiências internacio-

nais para a realidade moçambicana, olhando 

para a iluminação como uma expressão artís-

tica onde o homem pode exprimir toda a sua 

carga emocional em palco. 

A.S

A iluminação de palco da funcionalidade a um determinado ambiente

Após visitar Tunísia, Camarões, Malí 
e Senegal, Danse L’Afrique Danse! 
Escala Moçambique para se juntar 
às comemorações de uma déca-

da do KINANI, como reconhecimento do 

trabalho desenvolvido pela produtora des-

ta plataforma e dos vários prémios ganhos 

pelos coreógrafos moçambicanos nomeada-

mente: Augusto Cuvilas, Panaíbra Gabriel 

Canda, Maria Helena Pinto e recentemente 

Horácio Macuácua.
O programa conta com 24 espectáculos 
de dança e instalações artísticas oferecidos 
por 27 coreógrafos e artistas provenientes 
de nove países africanos que de 16 a 20 de 
Outubro irão brindar a cidade de Maputo. 
Em cartaz estarão temáticas como: Género, 
sexualidade, direitos humanos, identidade, 
corpo humano, crenças e outros temas que 
colocam o quotidiano em questionamen-
to. As salas do Centro Cultural Franco-
-Moçambicano, Teatro Avenida, Museu da 

Uma década de Kinani

Foi desta forma que o veterano da luta 
de libertação nacional Sérgio Viera 
respondeu às questões dos escritores, 
amantes da literatura, em especial da 

poesia, durante a palestra sobre a história e 
legado da poesia de combate, onde o antigo 
combatente e poeta foi o convidado especial 
na Associação dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO).

Organizado por aquela agremiação, Sérgio 

Viera destacou a importância que a Poesia de 

Combate teve no processo da luta de liberta-

ção nacional. Mais do que pegar em armas e 

combater o regime colonial, o político e poeta 

revelou que a Poesia de Combate foi um gran-

de e forte instrumento de reivindicação social, 

destacando como uma poderosa arma contra a 

opressão colonial e que deixava o inimigo in-

comodado com o poder da palavra e da escrita. 

O poeta considera que parte das conquistas do 

Mudam-se as causas, mas não a luta
povo moçambicano, referindo-se à indepen-

dência, é graças ao poder da Poesia de Com-

bate e socorre-se da censura e da perseguição 

dos escritores daquela época, com destaque 

para Luís Bernardo Honwana, José Craveiri-

nha para demonstrar o poder que a Poesia de 

Combate tinha naquela altura.

Entretanto, questionado sobre o legado da 

Poesia de Combate, Sérgio Viera disse que a 

mesma proporcionou às novas gerações opor-

tunidades de expressarem livremente e de di-

versas formas, sobre os assuntos que afligem 

a sociedade. O antigo combatente disse que 

apenas se mudou a causa, mas a luta não, des-

tacando o combate à fome, ao sida, à melhoria 

das condições de vida e outros males sociais 

como os novos alvos da Poesia de Combate. O 

músico Azagaia foi referido por Sérgio Viera, 

como um dos principais rostos do legado da 

Poesia de Combate, porque a poesia também 

se faz através da música. ( Jeque de Sousa)

Pescas terão sessões diárias entre as 18, 19 
e 20 horas.
De Moçambique, Panaíbra Canda e Ho-
rácio Macuácua, já premiados nas edições 
passadas do Danse L´Afrique Danse!, irão 
apresentar “(UN) Official Language” e “Mi-
gration to Paradise” respectivamente. “(UN) 
Official Language” pretende confrontar a 
“Língua” no seu discurso oficial e não oficial, 
a relação entre as línguas bantu e a língua 
da herança colonial continua como pólo de 
conflito para a expressão dos indivíduos. 
“Migration To Paradise - Luck doesn’t exist” 
tenta recriar
um fôlego colectivo entre bailarinos e plateia, 
demonstrando uma dança visceral, instintiva 
e espontânea, despida, animal… Moçambi-
que é representado ainda por Ídio Chichava 
que nos apresenta “IN Tolerância”, fazendo 
um recorte ao Moçambique urbano e Pak 
Ndjamena com “Piscar” que nos convida à 
descoberta de sons criados a partir de fontes 

inesperadas.A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
situação de ataques que ocorreram recentemente no país demonstra 

mais uma vez que a questão da paz está por um fio. Os apelos para 

um diálogo sem preconceitos por parte das partes envolvidas nesta 

situação são propalados por todos os lados. E pelos vistos não estão a 

sortir efeito. O que está a faltar afinal de contas?

Ideias, sugestões do que se pode fazer para que a paz prevaleça são muitas. 

Mas a pergunta que não se quer calar é o que falta para que situações de tensão 

parem?

Os moçambicanos não querem a guerra. Disso sabemos todos. Estamos nes-

sa situação há bastante tempo. Na primeira imagem está o músico Roberto 

Chitsondzo a dizer a Samito Machel que estes políticos estão a brincar com o 

povo. Se não conseguem resolver que deixem o povo resolver.

O diálogo sobre a paz é debatido em todos os cantos. É o assunto que está 

na boca de todos. A situação que o país está a atravessar não deixa de ser mo-

tivo de análises por todos os quadrantes da sociedade. Desde o cidadão mais 

simples até aos que possuem mais discernimento para analisar as coisas que 

acontecem no país. É o que estão a fazer desta feita Manuel de Araújo, Presi-

dente do Município de Quelimane, e Jamisse Taímo, reverendo e académico. 

A analisar a questão do país em outros prismas. No prisma de académicos.

Quem não teve papas na língua para dizer que o povo moçambicano já não 

quer a guerra foi o escritor Mia Couto aquando da atribuição do Honoris 

Causa pela Universidade A Politécnica. Nesta terceira imagem, o Escritor Ca-

lane da Silva indica pelo dedo como se dissesse que os escritores têm o papel 

de falar pelos que não têm voz e o Mia Couto o fez. Doa a quem doer. En-

quanto os irmãos Mia e Fernando Couto preferiam pousar para a fotografia.

Sabemos que a educação no país está longe do desejado. Lutamos ainda com 

a situação de crianças estudarem de baixo da sombra das árvores, falta de car-

teiras, da baixa qualidade do ensino nas escolas públicas. São muitas situações 

que a educação no nosso país atravessa. Por isso o Presidente do Conselho 

Executivo do BCI, Paulo Sousa, dá um toque de conforto ao Ministro da 

Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, pelo esforço que tem 

desenvolvido para que muitos petizes deixem de estudar sentados no chão e 

ao relento.

Mesmo com a situação preocupante que o país está a passar existem momen-

tos de descontração. De uma conversa afável. A vida não é feita apenas de 

tristezas, por isso a académica Iraé Lundin esboçou um sorriso na conversa 

com o antigo Presidente do Burundi, Pierre Buyoya. O que estará a dizer o 

ex-líder para tamanho sorriso. É mesmo de analisar.  

É de analisar mesmo
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O 
retrato de Moçambique 
no Índice Global das 
Pessoas Idosas pode ser 
uma fotografia perfeita, 

se não para o guião, pelo menos 

para o título do lendário filme 

norte-americano “Este país não é 

para velhos”.

De acordo com o índice, anual-

-

nacional que promove a protecção 

dos direitos dos idosos, Moçam-

2015, ocupando, ainda assim, a 

deprimente posição 94, com ape-

nas 4,5 valores, face a também ve-

xatória 95ª posição em 2014.

este ano, está apenas acima de 

dois países da cauda da tabela, so-

-

valores, e o penúltimo, o vizinho 

Malaui, no 95º, com 4,1 valores.

continua a ser um dos países po-

sicionados no último quarto do 

índice, junto com o Malaui (posi-

ção 95), e a Zâmbia (posição 94)”, 

refere-se nos comentários divul-

“Este país não é para velhos” 

Moçambique é um dos piores 
países para Idosos 

-

liação, Moçambique está em úl-

timo entre os países africanos 

avaliados no indicador do acesso 

aos cuidados de saúde, ocupando 

a 94ª posição, devido, explica-se 

no relatório, ao facto de ter uma 

anos.

na dimensão capacidades e tem 

-

no indicador sobre condições de 

vida, que é de 19,1%.

-

domínio ambiente favorável, de-

-

rança dos idosos em relação à sua 

cobertura, o ambiente em Mo-

çambique para o idoso viver ain-

da não é favorável. Há um fraco 

conhecimento da lei de protecção 

do idoso por parte daqueles que a 

deviam implementar”, considerou 

De acordo com o índice, 31 por 

Moçambique sentem-se em peri-

ar de não haver referên-
cia a este factor, são quase parte 
do quotidiano dos idosos a morte, 
ataques e desterros, devido a acu-
sações de feitiçaria, sobretudo nas 
zonas rurais.

-
cisa de ser disseminada para que 
as pessoas da terceira idade co-
nheçam os seus deveres e direitos. 
Falta também tribunais comuni-

prol da pessoa idosa”, lamentou 

quando intervinha nesta quarta-
-feira, em Maputo, durante a ce-
rimónia do lançamento do estudo.
O documento refere ainda que 
apenas 31% está contente com 
provisão dos serviços de transpor-
te público adequado à sua condi-

satisfeitos com a sua liberdade 
cívica.

-
sas, que procura mostrar os pro-

dos países, é liderado, em 2015, 

pela Suíça, 90,1 valores, 

-

– Índice Global

-

boladas do lobby imobiliário, mas os lobos infiltrados no nosso 

-

mentânea. Qualquer desatenção lá se foi o pouco de verde que 

-

to) nesta quarta-feira e deparou-se com cinco chefes entre 114 

nos sete meses que ficou como vice num ministério que nomeou 

-

-

-

ropeia, com a ala mais boçal das quarenta vozes, a liderarem a 

taxa de rádio difusão.  

Em voz baixa

dizer: muda-se o poder, mudam-se as vontades...    

O -

ca das 15 horas desta 

-

curso contestando a sentença de 

absolvição proferida pelo juiz da 

quarta secção criminal do Tribu-

nal Judicial do Distrito Munici-

O recurso diz respeito ao medi-

-

nando Mbanze”.

absolvição dos dois réus, lida no 

aplaudida em vários sectores da 

sociedade civil, particularmente 

direitos humanos, académicos e 

jornalistas. Estes consideraram-na 

uma verdadeira lição de sapiência 

sobre a forma e postura que deve 

tomar o sector de administração 

-

mente a sentença como adequada 

e própria de um verdadeiro Estado 

de Direito Democrático, em que 

-

tes, a lei deve ser bastante ampla e 

aberta no que concerne à protec-

ção das liberdades fundamentais, 

como é o caso da liberdade de os 

cidadãos exercerem plenamente 

a cidadania, criticando o modus 

mostra adequado e alinhado aos 

interesses da maioria.

O juiz da causa, resumidamente, 

justificou a decisão de absolver os 

de que a crítica feita, apesar de 

dura e severa, ela enquadra-se 

plenamente nas directrizes e pa-

râmetros estabelecidos pela lei.  

do Estado, por ter escrito e pu-

uma crítica severa e contundente 

-

turno, Fernando Mbanze era acu-

sado de ter abusado da liberdade 

de imprensa por ter publicado, 

académico. O recurso sobe para 

Maputo. (Raf. Ricardo)

Caso Castel-Branco e Fernando Mbanze

MP já remeteu 
alegações de recurso
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A 
Ímpar – Seguradora 
Internacional de Mo-
çambique, abriu recen-
temente em Pemba, 

Província de Cabo Delegado, as 

portas do seu mais recente bal-

cão.

Este empreendimento então 

inaugurado vem dar respostas às 

crescentes necessidades dos mais 

de 140.000 habitantes desta pro-

víncia. 

Ímpar fortifica 
presença no país

A cerimónia que contou com a 

presença de algumas entidades 

Governamentais, Clientes, Ad-

ministração da Seguradora e Co-

laboradores iniciou com o corte 

de fita, por Celmira Silva, Go-

vernadora da Província de Cabo 

Delgado, e prosseguiu com um 

brinde para festejar o empreen-

dimento. 

Na sua intervenção, Rui Olivei-

ra, Administrador Executivo da 

Seguradora Ímpar, referiu a im-

portância desta inauguração na 

estratégia de expansão da empre-

sa, reforçando o seu papel de par-

ceiro e agente económico activo, 

apoiando, em particular, o sector 

empresarial e a população do 

Distrito de Pemba.   

Por sua vez,  Maria Otíla Santos, 

Presidente do Instituto de Super-

visão de Seguros de Moçambi-

que, congratulou esta iniciativa, 

fazendo menção da importância 

que este marco constitui na ex-

pansão dos pontos de acesso aos 

produtos e serviços de seguros 

para os agentes económicos e po-

pulação em geral, tendo em con-

ta a vastidão territorial no nosso 

país, o que materializa o desejo do 

Governo de assegurar o desen-

volvimento do Sector Financeiro 

em Moçambique, no quadro da 

sua Estratégia aprovada em 2013, 

que assenta em três objectivos 

seguintes: Manter a estabilidade 

do Sector Financeiro; Melhorar 

o acesso aos serviços financeiros e 

apoiar o crescimento da Inclusão 

Financeira; Aumentar a oferta do 

capital privado para apoiar o de-

senvolvimento.

Para Celmira Silva, “este balcão 

será fundamental para o cresci-

mento sócio-económico da nossa 

província. Este é um sinal ine-

quívoco da confiança dos agentes 

económicos no desenvolvimento 

da província de Cabo Delgado.”
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A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM), 
proprietária da Marca 
Água da Namaacha, no 

âmbito da sua estratégia de res-

ponsabilidade social, alicerçada 

no apoio, na área da educação, às 

crianças e jovens em situações mais 

vulneráveis, efectuou uma doação 

de material didáctico e proporcio-

nou momentos de formação a cer-

ca de 400 crianças que são internas 

e frequentam o Instituto Arco-Íris.

A doação consistiu em cerca de 100 

kits escolares, incluindo cadernos, 

lápis, canetas, borrachas, afiadores 

e réguas, bem como livros e filmes 

sobre o valor da água e a importân-

cia da sua boa utilização.

Para além disso, a Água da Namaa-

cha ofereceu também água mineral 

da Linha Namaacha Júnior, cujos 

rótulos são também eles didácticos, 

contendo a tabuada e o abecedário 

como forma de auxiliar o processo 

de aprendizagem dos mais novos.

As crianças que frequentam o Ins-

tituto Arco-Íris tiveram ainda a 

possibilidade de visionar um filme 

infantil que ensina a utilizar a água 

de forma racional.

A Directora da Escola Arco-Íris, 

Adriana Marcolino, agradeceu o 

gesto da Água da Namaacha que 

considerou exemplar em termos 

Água da Namaacha apoia 
Instituto Arco-Íris

de apoio e de ensinamento para os 

seus alunos.

Adriana Marcolino afirmou que 

esta acção da Água da Namaacha 

deveria ser seguida por mais em-

presas, pois instituições como a 

sua necessitam muito de apoio e o 

sector privado é fundamental para 

tornar viáveis projectos que depen-

dem muito da boa vontade da co-

munidade.

Falando dos vários projectos que o 

Instituto Arco-Íris tem em curso, 

em termos de expansão e melhoria 

das condições gerais de alunos e 

professores, Adriana lançou o de-

safio a todas as empresas realmente 

interessadas no desenvolvimento 

de Moçambique para que apoiem 

o projecto.

Sulaida Guambe agradeceu, em 

nome da Água da Namaacha, o 

trabalho exemplar que o Instituto 

Arco-Íris está a fazer, quer com as 

crianças mais vulneráveis, internas 

no Instituto, quer com a comuni-

dade, de uma forma geral, forman-

do mulher e homens, com valores 

e princípios, para a construção de 

uma sociedade cada vez mais justa, 

tolerante e ciente dos seus deveres.

Sulaida deixou a promessa da con-

tinuidade das acções da Água da 

Namaacha neste campo, reforçando 

continuamente a abrangência do 

projecto que tem sido muito elogia-

do em todas as comunidades abran-

gidas. (Elisa Comé)

A 
cidade de Nacala, na 
província de Nampula, 
continua a sair mal na 
fotografia, no que tange 

ao fornecimento de água a sua 

população, aponta um relatório 

retrospectivo 2009-2014, divul-

gado nesta segunda-feira, pelo 

Conselho de Regulação de Águas, 

durante a gala de premiação de 

entidades reguladoras de abaste-

cimento daquele precioso líquido.

Segundo o relatório, a sustentabi-

lidade das empresas distribuidoras, 

e acesso ao serviço e atendimento 

ao consumidor continuam a ser um 

grande problema no sector da água 

naquela parcela do país. Na avalia-

ção global da qualidade de serviço 

em 2014, as empresas tiveram um 

desempenho insatisfatório, no que 

se refere à cobertura dos serviços, 

resposta às reclamações dos con-

sumidores, desperdício e qualidade 

Nacala com dificuldades 
para “matar a sede”

A 
Técnica Industrial 
foi recentemente 
eleita pelo segun-
do ano consecutivo 

Melhor Distribuidor Mit-
subishi Motors da África 
Austral. Esta distinção foi 
atribuída pelo fabricante ja-
ponês, em reconhecimento 
dos excelentes resultados 
obtidos nas vendas de Mit-
subishi em Moçambique. Só 
no último ano, a Técnica In-
dustrial foi responsável pelas 
vendas de 48% das viaturas 
pickup da Mitshubishi em 
toda a África Austral.

Os resultados alcançados pela 

Técnica Industrial são fruto 

de uma estratégia de pene-

tração no mercado baseada 

na oferta competitiva de um 

leque de serviços totalmente 

inovadores neste sector, como 

a inclusão de planos de ma-

nutenção no momento de 

venda das viaturas. Por outro 

lado, a empresa definiu um 

posicionamento estratégico 

nas principais capitais pro-

vinciais do país, o que muito 

tem contribuído para o cres-

cimento das suas vendas. En-

tre 2012 e 2013 as suas ven-

das duplicaram e nos anos de 

2013 e 2014 registou-se um 

Técnica Industrial 
eleita melhor 
distribuidora 
Mitsubishi Motors

crescimento de 20%. 

Para Frederico Jonet, Director  

Geral da Técnica Industrial, 

“esta distinção vem reconhecer 

o trabalho desenvolvido numa 

estratégia focada na satisfação 

do Cliente, que permite dar a 

melhor resposta às suas neces-

sidades.” A Técnica Industrial 

pertence ao Grupo JFS, tendo 

sido fundada em Moçambi-

que na década de 50. É a mais 

antiga referência no sector 

automóvel do país, podendo 

orgulhar-se de representar um 

conjunto de marcas de grande 

reputação, tornando-a capaz 

de satisfazer as necessidades de 

clientes em qualquer segmen-

to, dos ligeiros aos pesados, 

passando ainda pelos tractores 

e equipamentos agrícolas. 

A empresa, que é responsável 

por empregar 200 trabalhado-

res, inclui uma unidade de im-

portação e distribuição locali-

zada em Maputo e tem neste 

momento uma rede nacional 

de concessionários altamente 

especializados na venda e as-

sistência técnica dos seus pro-

dutos, localizados em Maputo, 

Beira, Tete, Nampula e Pemba, 

prevendo-se para breve uma 

expansão para Nacala e Cuam-

ba. (Elisa Comé)

da água.

Em sinal contrário está a cidade 

de Xai-Xai na província de Gaza, 

que registou um desempenho 

satisfatório, na avaliação global 

da qualidade de serviço, no ano 

passado. Na mesma tendência 

seguem as outras regiões do país, 

onde as ligações domésticas au-

mentaram em 2014, tornando as 

fontenárias menos procuradas, de-

vido à procura de abastecimento 

de água de maior proximidade, se-

gundo aquele relatório, que refere 

também que o desperdício de água 

tende a melhorar. 

No acto do lançamento daquele 

documento foram distinguidas as 

entidades reguladoras que tiveram 

melhor desempenho, onde a área 

operacional de Xai-Xai foi a gran-

de vencedora, seguida da área de 

Lichinga e Chókwè, respectiva-

mente. Jeque de Sousa

O 
escritor e cartoonista Justi-
no Cardoso acaba de colo-
car nas livrarias a sua mais 
recente obra denominada 

“Nacala-à-Velha”. O livro apresen-

tado em banda desenhada retrata a 

história de Nacala Velha desde 1976 

a 2015, a ascensão duma região fla-

gelada pela guerra, fome e miséria. 

Para Mário Viegas, subscritor da 

obra, este livro representa uma for-

ma de intervenção social na medida 

em que o autor traz não só ficções, 

mas a realidade daquilo que é a 

vivência de Nampuleses e, de um 

modo geral, a vivência deste país.

“Na obra, apesar de nos trazer ima-

gens desagradáveis de uma fase de 

um distrito destruído pela guerra, é 

possível ver nestas imagens algum 

dom de humor que ele empresta 

para cativar a nossa atenção e, so-

bretudo, aprofundar com a obser-

vação das escritas que acompanham 

essas imagens, aquilo que foi a his-

tória real deste país.” 

“O livro é simultaneamente uma 

obra de arte e um manual. Eu confir-

mo isso hoje, ao verificar que a edi-

tora está mesma ligada ao ramo da 

Educação. Como obra de arte, este 

Nacala-à-Velha: da guerra 
à ascensão

livro não se cinge apenas ao belo, 

se tivermos em conta que ele não 

apresenta a penas a parte airosa de 

um distrito que se ergue económica 

e socialmente, tanto apresentando a 

riqueza humana, faunística e marí-

tima como também os projectos em 

curso, mas também nos apresenta de 

forma indirecta a parte desairosa de 

um distrito dilacerado pela guerra 

dos 16 anos, como também os mo-

mentos difíceis da fase reconstrução 

do distrito. Portanto, é uma obra 

histórica, apresenta-nos pessoas re-

ais e factos reais. Não é uma ficção 

mas uma obra de intervenção social 

para nos chamar atenção para mui-

tos aspectos para os quais muitas 

vezes não prestamos atenção”.

Terminando, Viegas acrescentou 

que com este livro Cardoso enalte-

ce a população de Nacala-à-Velha, 

mas, não só, enaltece todos aqueles 

que com o seu trabalho contribuem 

para que o distrito possa se erguer.

Na sua intervenção, Cardoso agra-

deceu a Alcance editores e os seus 

amigos pela publicação deste livro 

e de outras lançadas. Apelou ainda 

para a valorização da história de 

Moçambique, principalmente no 

que concerne às batalhas travadas 

pelos líderes moçambicanos na épo-

ca colonial.

“Vendo aqui na fortaleza de Ma-

puto a estátua de Mouzinho de Al-

buquerque, recordo-me de uma das 

batalhas travadas no norte do país 

denominada “batalha de Mugenga” 

onde Mouzinho perdeu o cavalo, um 

Tenente seu cunhado, e saiu grave-

mente ferido, tendo desistido e fu-

giu posteriormente para sul do país. 

Esta batalha completa no mês de 

Outubro 119 anos e durou cerca de 

10 horas, portanto gostaria também 

que houvesse atenção para que esta 

batalha fosse também comemorada 

porque os Namarrai sustentaram 

esta batalha e saíram-se vitoriosos, e 

vários líderes na província de Nam-

pula foram presos, no caso de Farelai 

foi deportado para Guiné-Bissau.” 

Artista gráfico de banda desenhada, 

nascido em Namapa-Eati, Moçam-

bique, Justino Cardoso é um conhe-

cido cartoonista de Nampula, tendo 

publicado os seus primeiros quadri-

nhos em 1978. As obras de Justino 

Cardoso estão traduzidas em italia-

no, francês e em 2015 foi galardo-

ado pelo estado moçambicano, com 

mérito de artes e letras. (Elisa comé)

Água da Namaacha doa 100 kits de material escolar



Savana 02-10-2015
EVENTOS

 3

Teve lugar em Maputo, na 

quarta-feira o lançamento 

da terceira edição do progra-

ma Coke Studio África, um 

evento que tem o objectivo de pro-

mover a união de artistas oriundos 

de vários países bem como expor o 

talento de cada um além fronteira.

O programa Coke Studio será 

transmitido na televisão Miramar, 

a partir do dia 11 do mês corrente, 

onde durante 11 semanas os artistas 

irão apresentar por semanalmente 

até Dezembro, juntamente com a 

banda da casa, uma surpresa mu-

sical.  

A cerimónia de lançamento contou 

com a presença de várias personali-

dades das quais Neyma, Dama do 

Bling e G2 que são as caras da ter-

ceira temporada com um formato 

Coke Studio na 
terceira edição

não competitivo e já tiveram opor-

tunidade de trabalhar com grandes 

talentos internacionais.
Cátia de Sousa, gestora de marca 
disse no evento que o objectivo é 
juntar artistas de várias nacionali-
dades e mostrar, que através da mú-
sica, é possível as pátrias darem as 
mãos. “ A música tem de facto um 
poder incrível, de cruzar fronteiras 
e ligar corações. Ao nosso púbico 
vamos levar todas as semanas este 
espírito de união e boa música afri-
cana”
Refira-se que até Dezembro o 
Coke Studio vai também dar a 
possibilidade de ganhar prémios, 
aos consumidores da Coca-Cola. 
Os prémios são cerca de 44 milhões 
entre SMS’s Megabytes e Crédito, 
como resultado da sua parceria com 
a Vodacom e a Kenya Airways. 

(Rafael Ricardo)
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Uma nova agência do Banco 
Comercial de Investimen-
tos (BCI) foi inaugurada 
na quarta-feira finda, na 

cidade de Maputo. Trata-se duma 

iniciativa desenvolvida no âmbito 

de expansão de rede desta insti-

tuição bancária. O evento contou 

com a presença da governadora da 

cidade de Maputo, Iolanda Maria 

Cintura, com a Directora da Fi-

lial do Banco de Moçambique em 

Maputo, com administradores da 

instituição bancária, entre outros. 

Intervindo na ocasião, o Presiden-

te do Conselho Executivo do BCI, 

Paulo Sousa, disse que a inaugura-

ção faz parte da estratégia de ex-

pansão do BCI, que é de continuar 

a responder à crescente demanda 

de serviços bancários. Neste dia-

pasão, só nestes últimos meses, o 

banco inaugurou 10 unidades de 

negócio em todo o País.

Sousa referiu também que a agên-

cia ‘Casa Pfaff ’ dispõe de uma 

equipa de colaboradores prepara-

dos para acolher todos os clientes 

particulares e de pequenos negó-

cios nos momentos que requerem 

maior tempo e personalização de 

atendimento, como sejam os casos 

de abertura de contas, de pedidos 

de financiamento ou de aconselha-

mento para a aplicação de poupan-

ças.

“Esta melhoria resulta do investi-

mento que realizamos não apenas 

das novas infra-estruturas, mas 

também na sólida formação pro-

fissional dos nossos colaboradores 

BCI inaugura “Casa Pfaff”

e no inculcar de valores fundamen-

tais como a proximidade, a pró-

-actividade, a celeridade e a capaci-

dade de propor soluções ajustadas 

ao contexto local, soluções essas 

que se traduzem no acréscimo de 

valor e na plena satisfação das suas 

necessidades”, acrescentou Sousa. 

A Governadora de cidade de Ma-

puto, Iolanda Maria Cintura, sau-

dou, na sua intervenção, “o esforço 

que o BCI tem dado na forma e 

conteúdo em relação aos objectivos 

do nosso Governo de aproximar os 

serviços financeiros da população, 

promovendo a bancarização da 

nossa economia. Na sua expansão, 

o BCI tem-se mostrado estratégico 

e de grande revelo no cumprimen-

to dos programas do nosso Gover-

no, ao financiar investimentos em 

diversos distritos e bairros da nossa 

cidade.” 

Terminando a sua intervenção, a 

Governadora lançou um apelo: 

“deixo aqui ficar uma preocupação 

da população da cidade Maputo: 

ter um banco nos distritos mu-

nicipais KaTembe e KaNyaca, os 

únicos onde ainda não há agências 

bancárias. No primeiro disseram-

-me que já está tudo formalizado, 

só faltando arrancar com a obra. 

Estamos conscientes do esforço 

que representa uma agência ban-

cária nestes distritos, por isso en-

corajamos os distintos gestores do 

BCI aqui presentes a levar a vossa 

cobertura bancária a todos os dis-

tritos da nossa cidade que tanto 

clamam pelos vossos serviços.”

Refira-se que o BCI, na cidade de 

Maputo, conta com 51 Unidades 

de Negócio, entre Centros BCI 

Corporate, BCI Exclusivo e BCI 

Private. (Elisa Comé)

Os governos norte-

-americano e moçam-

bicano celebraram 

recentemente 40 anos 

de relação de cooperação. Nes-

ta relação de amizade entre os 

dois países, os Estados Unidos 

da América são a principal 

fonte de assistência bilateral 

a Moçambique, tendo provi-

denciado mais de $5.8 biliões 

de dólares em assistência de 

1975-2015, entre várias áreas 

financiadas pelos EUA.

O diplomata dos EUA acre-

ditado em Moçambique, 

Douglas Griffths. disse que 

nas relações dos dois países o 

investimento dos EUA incide 

directamente nas comunida-

des.

“Através dos nossos programas 

na saúde, educação, agricultu-

ra, biodiversidade e crescimen-

to económico, estamos a inves-

tir directamente no bem-estar 

do povo moçambicano”, disse.

Na sua intervenção, a vice-mi-

nistra dos Negócios Estran-

geiros e Cooperação, Nyeleti 

Mondlane, disse que Moçam-

bique e EUA partilham uma 

Moçambique-EUA: 
40 anos de 
cooperação

relação de parceria fundada 

de interesses mútuos, recí-

procos e compromisso em 

consolidar um legado susten-

tável para as futuras gerações.

Mondlane reconhece igual-

mente a inestimável assistên-

cia prestada pelos EUA nas 

várias etapas do desenvolvi-

mento do país, incluindo o 

período de reconstrução eco-

nómica e social da economia 

de mercado e do desenvolvi-

mento social institucional.  

“Para além das excelentes 

relações político diplomáti-

cas, partilhamos uma relação 

de cooperação frutífera com 

os resultados tangíveis, bem 

como uma cada vez crescente 

relação de investimentos. Os 

EUA mantêm-se um parcei-

ro importante, apoiando em 

áreas de desenvolvimento 

prioritárias como governa-

ção, na consolidação das ins-

tituições, na melhoria do am-

biente de negócios, na saúde 

na luta contra o HIV/SIDA, 

na qualidade de ensino e na 

formação para as forças de 

manutenção da paz”, disse 

(Elisa Comé)

Passados 15 anos, após a 
primeira acção de for-
mação de jornalistas 
em matéria financei-

ra, o Banco de Moçambique 
organizou, esta semana, em 
Maputo, a segunda acção de 
género.

Na ocasião, o Administrador 

do Banco de Moçambique, 

Waldemar de Oliveira, refe-

riu que o evento se enquadra 

na política de comunicação 

adoptada pela instituição para 

melhor se relacionar com o 

público, de modo a atingir os 

seus objectivos.

Este destacou o facto de a 

formação se verificar quase 15 

anos depois da primeira, real-

çando que o primeiro grupo 

desempenha bem o seu papel. 

“Esperamos que esta forma-

ção contribua para o vosso 

dia-a-dia”, disse, acrescentan-

do: “esperamos que com esta 

acção de formação possam in-

terpretar com maior qualidade 

os comunicados emitidos pelo 

BM capacita jornalistas 
em matéria financeira

BM”.

Sobre a depreciação da moeda 

nacional face ao dólar norte-

-americano, este explica que 

apesar desta situação, “estamos 

no limiar das nossas estratégias 

desenhadas para este ano”.

Por sua vez, o Secretário-Geral 

do Sindicato Nacional de Jor-

nalistas, Eduardo Constantino, 

agradeceu ao Banco Central 

por “proporcionar mais uma 

formação nesta área”, pelo que 

“vai melhorar o nosso desem-

penho profissional”.

“A formação vai contribuir 

para aumentarmos os nossos 

conhecimentos sobre a matéria 

relacionada com a banca, em 

particular para os assuntos re-

lacionados com a política mo-

netária, financiamento, etc.”, 

destacou.

Referir que o evento durou 

quatro dias e contou com a 

participação de cerca de 50 jor-

nalistas, em representação das 

diversas redacções sediadas na 

capital do país. 

Abílio Maolela

Moçambique ocupa a 
133ª posição no Índice 
Mundial de Competi-
tividade de 2015-2016, 

divulgado quarta-feira pelo Fórum 

Económico Mundial, que refere 

que a corrupção, financiamento e 

burocracia travaram o desenvolvi-

mento de negócios e deterioram o 

ambiente empresarial no país. 

Os analistas do Fórum Económico 

Mundial indicam que Moçambi-

que tem como factores “mais pro-

blemáticos” para o desenvolvimen-

to de negócios o difícil acesso ao 

financiamento, a ineficiente buro-

cracia e a corrupção.

Ainda de acordo com o documen-

to, entre 140 países avaliados, Mo-

çambique está em 135.º lugar nos 

equipamentos básicos, 132.º nos 

potenciadores de eficiência e 108.º 

no que toca a factores de inovação 

e sofisticação. 

Nos requisitos sobre infra-estru-

turas e instituições, o país está na 

posição 126, no ambiente macro-

Índice Mundial de Competitividade

Burocracia e corrupção atiram 
Moçambique para a 133ª

-económico, 122, ensino superior e 

formação, 136, eficiência nos pro-

dutos de mercado, 112, eficiência 

do mercado de trabalho, 112, e de-

senvolvimento do mercado finan-

ceiros, 126.

Na disponibilidade tecnológica, 

Moçambique ocupa a posição 126 

e na dimensão do mercado 101.  

Na tabela geral, logo abaixo de 

Moçambique surge a Venezuela, 

no lugar 132º e logo acima 134º.

O Índice Mundial de competiti-

vidade - que avalia 12 pilares (da 

educação aos mercados financei-

ros) - é liderado pela Suíça, se-

guida de Singapura e dos Estados 

Unidos.

No prefácio do índice, elaborado 

por Richards Samans, chefe do 

Centro para a Agenda Global e 

membro do Conselho de Direcção 

do Fórum Económico Mundial, é 

explicado que a avaliação é lançada 

num momento crítico.

“Por um lado, o desenvolvimento 

económico está a ser caracteriza-

do pelo elevado desemprego, baixo 

crescimento da produtividade e 

um tímido crescimento económi-

co, que ainda pode vir a ser minado 

pela incerteza da tensão geopolíti-

ca, o futuro rumo das economias 

emergentes, preço da energia e 

flutuações cambias”, diz o prefácio.

Por outro lado, lê-se no documento, 

há sinais promissores, como a cha-

mada quarta nova revolução indus-

trial e uma nova onda de consumo, 

que podem conduzir a inovações 

significativas com impacto positivo 

no crescimento económico. 

Em simultâneo, a formulação de 

políticas está cada vez mais a cen-

trar-se nas populações e a focar-se 

no impacto social, mas a capitali-

zação destas tendências será condi-

cionada pela competitividade.

“Os fazedores de política, líderes 

políticos e da sociedade civil devem 

trabalhar em conjunto para asse-

gurar um crescimento contínuo e 

um aproveitamento mais repartido 

do desenvolvimento económico”, 

refere-se no índice. 

(Ricardo Mudaukane)


