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Dez anos após ter visto anu-
lada a sua dívida ao Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), o Governo moçam-

bicano recorreu novamente ao di-

nheiro desta instituição, pedindo um 

empréstimo no valor de 286 milhões 

de dólares.

O pedido da verba é mencionado no 

comunicado de imprensa que o FMI 

divulgou no fim da visita de uma 

missão da instituição, que, de 14 a 

18 de Outubro, efectuou a 5ª Revi-

são do Programa de Instrumento de 

Apoio à Política (PSI, na sigla em 

inglês).

“As autoridades moçambicanas e a 

equipa do FMI concluíram as discus-

sões da Consulta do Artigo IV e che-
garam a um acordo preliminar para a 
conclusão da quinta revisão ao abrigo 
do programa auxiliado pelo PSI. Por 
outro lado, eles chegaram a acordo 
sobre um quadro económico para 
2017 que poderá ascender a cerca 286 
milhões de dólares, ao abrigo da Faci-
lidade de Crédito de Alerta (SCF, na 
sigla em inglês), sujeito à aprovação 
do Conselho Directivo do FMI, que 
se vai reunir em Dezembro de 2015”, 
refere a nota de imprensa.
Ao abrigo do SCF, adianta o comu-
nicado, “pretende-se que o apoio fi-
nanceiro do FMI seja mais flexível 
e melhor delineado para responder 
às diversas necessidades de países de 
rendimento baixo, incluindo em perí-
odos de choques ou crises”.
A organização dá a entender que a 
janela de financiamento ao qual o 
Estado moçambicano recorreu acar-
reta juros relativamente mais baixos 
do que as outras linhas de crédito do 
FMI. 

Economia sólida, mas…
Na sua 5ª Revisão ao abrigo do PSI, 
a avaliação da equipa do FMI consi-
dera que a actividade económica em 
Moçambique continuou sólida, mas 
reconhece que o país enfrenta novos 
desafios, que vão exigir uma acção 
política mais decisiva.
O Produto Interno Bruto (PIB) vai 
atingir 6,3% este ano, contra as ex-
pectativas iniciais de um crescimento 
económico de 7,5%, e alcançará 6,5% 
em 2016. 
A inflação vai subir da estimativa de 
cerca de 2% este ano, para 5% ou 6% 
nos próximos meses, devido à depre-
ciação do metical, situação que exigiu 
um ajustamento ao nível de preços 
administrativamente aplicados. 
De acordo com as projecções do 
FMI, a taxa de crescimento vai su-
bir para 8% no período entre 2017 e 
2020, devido às perspectivas positivas 
de investimentos massivos na indús-
tria extractiva, especialmente no Gás 
Natural Liquefeito (GNL).
De acordo com o FMI, Moçambique 
enfrenta desafios mais complexos 
no curto prazo, relacionados com os 
choques externos associados à queda 
de preços das matérias-primas, bai-
xo crescimento nas economias dos 
parceiros comerciais e atrasos nos 
investimentos dos imensos recursos 
naturais.
Por outro lado, políticas excessiva-

mente expansionistas em 2014, so-

bretudo do lado fiscal, também são 

responsáveis pela difícil situação que 

Moçambique atravessa, destaca o co-

municado.

“As importações continuaram a cres-

cer a um ritmo de 17% ao ano, en-

Sociais (IESE), Sérgio Chichava, 

diz que o país está numa situação 

extremamente difícil, porque a lógica 

internacional tem mostrado que se 

recorre ao FMI, em última instância 

para se financiar. 

Chichava sublinha que o recurso ao 

FMI é um indicativo de que os cofres 

nacionais não estão saudáveis, o que 

é agravado pelo avolumar da dívida 

contraída no mandato anterior (ad-

ministração Guebuza) e que hoje po-

demos nos questionar o seu impacto 

no desenvolvimento do país.

Segundo Chichava, o Estado con-

traiu muitas dívidas com infra-

-estruturas duvidosas na expectativa 

de que os ganhos com os recursos 

minerais trariam divisas para pagar, 

mas o preço das commodities baixou 

drasticamente, o que esfuma todas as 

expectativas criadas. Aponta também 

mais dois factores crucias para que a 

economia nacional esteja de rastos e 

aumente a dívida. A conjuntura eco-

nómica internacional, a não favorecer 

a estabilização da moeda nacional, 

visto que o dólar americano está em 

plena ascensão em relação a tantas 

outras moedas. Esta situação ganha 

mais espaço porque a economia na-

cional não é diversificada e anda a 

reboque dos recursos minerais. 

O segundo factor é o retrocesso do 

investimento directo estrangeiro no 

país nos  últimos quatro anos devido à 

falta segurança. Aponta os raptos que 

levaram muitos empresários a aban-

donarem o país, a tensão político-

-militar que também gera incertezas 

a muitos investidores o que também 

é aliado à falta de infra-estruturas 

para escoamento da produção para os 

mercados. 

Carlos Muianga, também pesquisa-

dor do IESE, considera o pedido de 

crédito ao FMI como um resgate à 

economia que se encontra de rastos.  
Muianga diz que esta situação deve-
-se a dívidas como a da EMATUM 
e outras em infra-estruturas que não 
agregam nenhum valor a economia 
nacional.
Nota que apesar da pressão económi-
ca a que o país tem de enfrentar, esta 
constitui uma oportunidade de modo 
a olhar a economia doutra maneira e 
fora do núcleo extractivo que goza de 
muitos benefícios fiscais e não permi-
te gerar uma grande cadeia de valor 
no sector produtivo. 
A verdade é que os preços dos produ-
tos de primeira necessidade no país 
galopam, à semelhança de um cavalo 
sem freio, e repercute-se no orça-

mento doméstico dos moçambica-

nos. Os transportes semicolectivos de 

passageiros preparam-se para agravar 

as tarifas, o que poderá resvalar em 

protestos de ruas nas principais urbes, 

caso a medida não seja acompanhada 

de almofadas para atenuar os bolsos 

dos mais desfavorecidos.  

quanto as exportações estagnaram. 

Os fluxos de capital também decli-

naram substancialmente, compara-

dos com o ano passado. Esta situa-

ção criou pressões sobre o mercado 

de câmbios e causou uma descida 

acentuada nas reservas internacionais 

líquidas e a depreciação do metical”, 

nota aquela organização de Bretton 

Woods. 

Face ao cenário acima descrito, a 

equipa do FMI exortou as autorida-

des moçambicanas a adoptarem um 

pacote de políticas correctivas fortes 

para realinhar os compromissos que 

assumiram ao abrigo do PSI e trilhar 

por uma gestão que permita ajustes 

com a balança de pagamentos.

As medidas, destaca a nota de im-

prensa daquela organização, devem 

incluir mais avanços no esforço de 

consolidação fiscal, visando a preser-

vação da sustentabilidade da dívida e 

a promoção do ajustamento externo. 

As acções a desenvolver passam 

igualmente por medidas monetárias 

restritivas e uma moderação substan-

cial na expansão do crédito, defende 

ainda o FMI.

O FMI congratula-se com as medi-

das recentemente impostas pelo Ban-

co de Moçambique, nomeadamente 

através de medidas monetárias me-

nos expansionistas, numa alusão à su-

bida das taxas de referência aplicadas 

pelo Banco Central moçambicano.

“A missão acredita que o programa 

económico posto em prática pelas 

autoridades, associado ao pacote de 

políticas acordado, é forte e adequado 

para responder aos choques externos 

temporários que a economia moçam-

bicana enfrenta, de momento”, lê-se 

na nota.

O crédito é para aumentar 
o nível de reservas do país 
O director nacional de Coordenação 

Institucional e Porta voz do Ministé-

rio da Economia e  Finanças, Rogério 

Nkomo, nega a tese de que o pedido 

de crédito do governo ao FMI seja 

um resgate da economia nacional tal 

como se tem verificado noutros países 

que solicitam  apoio a este organismo.

Nkomo esclarece que o crédito visa 

estabilizar a balança de pagamentos 

que, por sua natureza, é deficitária, 

mas que se agravou  com a deprecia-

ção do metical. 

“O crédito é para aumentar o nível de 

reservas do país para realizar as im-

portações. Não se trata de um crédito 

para financiar projectos”, explica.

O porta-voz avança que a valorização 

do dólar face ao metical fez com que 

houvesse uma corrida feroz às com-

pras da divisa norte-americana por 

parte dos diversos importadores, fac-

to que reduziu a disponibilidade des-

ta moeda no mercado nacional. Faz 

notar que a intervenção do FMI visa 

tapar este buraco de falta de dispo-

nibilidade do dólar no mercado na-

cional para assegurar as importações.

Reconhece também que o maior pro-

blema do país é a falta de dólar.

“Não estamos numa situação de ter 

cofres vazios. Temos metical, mas 

precisámos de dólar porque somos 

uma economia que produz pouco e 

consume muito de fora e precisamos 

de equilibrar a disponibilidade”, ad-

mitiu.

Rogério Nkomo negou também que 

a crise de dólar do mercado nacional 

terá sido gerada pelo pagamento da 

primeira tranche da dívida da EMA-

TUM estimada em cerca de USD 

100 milhões. Precisou que o paga-

mento desta dívida foi com recurso 

às receitas do Estado e não houve 

nenhum empréstimo. 

Situação sombria
No entanto, o pesquisador do Ins-

tituto dos Estudos Económicos e 

Governo regressa aos empréstimos do FMI
Por Ricardo Mudaukane e Argunaldo Nhampossa

A 
falta de divisas para 
alavancar os diversos 
projectos nacionais 
foi reconhecida se-

mana passada pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, du-
rante a gala dos 20 anos do Mil-
lenium Bim, o principal banco 
comercial em Moçambique.

“Não temos remorso de dizer 

que estamos a principiar um 

novo ciclo de governação com 

a menor disponibilidade de di-

visas que decorre também da 

redução dos níveis de ajuda ex-

terna ao nosso País”, reconheceu 

Nyusi.

Segundo Nyusi, esta realidade 

não deve colocar o país em si-

tuação de desespero, mas pelo 

contrário é um desafio como di-

rigente e como país para elevar 

os indicadores de um desenvol-

vimento económico sustentável. 

Explica que esta situação deve-

-se a factores de conjuntura 

doméstica e internacional, com 

destaque para a depreciação do 

metical face ao dólar que actual-

mente ronda os 45 meticais. 

Segundo Nyusi, este fenómeno 

não afecta somente Moçam-

bique, mas também outras moedas 

tais como o euro, o Yen do Japão, o 

real do Brasil, o rand, entre outros 

que estão a ressentir-se da estabili-

zação da divisa norte-americana.

Mencionou as cheias que em cada 

princípio ano devastam culturas ali-

mentares e infra-estruturas socioe-

conómicas, como factores que tem 

contribuído para a baixa produção e 

produtividades agrícola e pressiona 

as importações de bens de consumo  

e de capital.

O estadista moçambicano refere que 

esta situação agravou ainda mais o 

défice da balança de pagamento que 

por si é estruturalmente deficitária, 

pois as importações subiram cerca 

de 17% contra um aumento de ape-

nas 0,5% nas exportações tradicio-

nais. 

Outra contrariedade é que o 

país regista uma maior saída 

de divisas do que entradas, acto 

que tem sido superado com re-

curso à ajuda externa. De acor-

do com Nyusi, isto significa que 

o país está a consumir mais do 

que produz e as consequências 

disso “vão se observar na menor 

disponibilidade de divisas no 

mercado cambial”.

Destacou que só nos primeiros 

nove meses do presente ano, 

a dívida do país situa-se nos 

USD 251 milhões, contra USD 

135 milhões em igual período 

de 2014. 

O chefe de Estado avança 

que apesar desta situação não 

animadora, o desempenho da 

economia nacional continua 

satisfatória uma vez que a infla-

ção continua baixa e controla-

da, tendo em Setembro último 

atingido os 2,7% contra o ob-

jectivo de 5.5% ano e a média 

de 0,8%, contra a meta de 4%. 

O produto interno bruto do 

primeiro semestre foi de 6,3% 

abaixo dos níveis de 2014, mas 

dentro dos objectivos traçados 

para o presente que é de 7,5%.  

“Não temos remorsos de governar com poucas divisas”
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Numa altura em que se 
avolumam indicações da 
existência de confronta-
ções armadas entre tropas 

governamentais e os guerrilhei-

ros da Renamo, em Morrumbala 

(Zambézia) e Amatongas (Mani-

ca), o ministro do Interior, Jaime 

Basílio Monteiro, deixou claro esta 

quarta-feira que as incursões con-

tra os elementos da Perdiz deverão 

continuar até que a última arma de 

fogo em mãos não autorizadas seja 

recolhida coercivamente.  

Monteiro, que falava no Parla-

mento, aponta que a posse e uso 

de armas é prerrogativa exclusiva 

do Estado e recordou que o Acor-

do Geral de Paz determinava que a 

Renamo teria a posse de armas até 

à realização das primeiras eleições. 

Em meios abalizados consideram 

elevada a probabilidade de eclodir 

em Moçambique um conflito in-

terno com características próprias 

de uma guerra civil.

Depois das autoridades policiais 

terem confirmado a existência de 

confrontações armadas nas pro-

víncias de Tete e Zambézia, zona 

centro do país, envolvendo as tro-

pas  governamentais e militares da 

Renamo, o ministro do Interior, 

Basílio Monteiro, reafirmou que 

as mesmas deverão continuar de 

modo a desarmar total e completa-

mente o maior partido de oposição 

no país.

“Este processo vai prosseguir até 

que a última arma de fogo em mãos 

não autorizadas seja recolhida coer-

civamente e devolvida ao legítimo 

depositário, neste caso as Forças de 

Defesa e Segurança”, disse.

O ministro do Interior aponta que 

é preciso reforçar as acções de reco-

lha de armas de fogo que estão na 

posse de cidadãos ou entidades não 

legalmente autorizadas,  porque  a 

sua  posse e uso são uma prerroga-

tiva exclusiva do Estado.

Entende ainda que não vale a 

pena invocar o Acordo Geral de 
Paz (AGP) como argumento para 
continuar armado uma vez que nas 
garantias, o documento dizia que a 
Perdiz deveria manter a segurança 
dos seus altos quadros no período 
que vai do cessar fogo à realização 
das primeiras eleições multiparti-
dárias em 1994. 
Considera manipulação de opinião 
pública quando, volvidos mais 20 
anos e tendo já transcorridos cin-
co processos eleitorais, o Partido 
de Afonso Dhlakama continue  

sustentando a posse de armas com 

base no AGP. 

Precisou ainda que esta questão é 

agravada com a sonegação das listas 

para integração das forças residuais 

nas fileiras da PRM e FADM no 

quadro do acordo da cessação das 

hostilidades militares, pelo que o 

desarmamento mostra-se cada vez 

mais oportuno para manter a segu-

rança e tranquilidade pública 

Basílio Monteiro, que falava esta 

quarta-feira, na Assembleia da 

República (AR), na sessão de in-

formações do governo, respondia 

às preocupações da Renamo que 

acusa o Governo de Filipe Nyusi de 

ser contraditório ao apregoar o dis-

curso de paz, mas, por outro lado, 

tenta assassinar o seu líder.

Afonso Dhlakama não é visto em 

público desde o dia 16 de Outu-

bro passado, dia em que as forças 

governamentais assaltaram a sua 

residência na cidade da Beira e de-

sarmaram a sua guarda pessoal.

Desde que as forças governamen-

tais cercaram e assaltaram a sua 

residência na Beira surgiram várias 

versões sobre a localização do líder 

da Renamo, incluindo a de que po-

dia estar em Mangunde (distrito de 

Chibabava), sua terra natal.

No que toca às emboscadas contra 

a comitiva de Afonso Dhlakama, 

em Amatongas, Monteiro explicou 

que os elementos que compunham 

a comitiva do líder da Renamo é 

que iniciaram com os ataques, ten-

do a PRM intervindo mais tarde 

para repor a ordem. Explica que 

após o tiro fatal  contra o motorista 

de “chapa”, uma das viaturas da co-

mitiva que estava em contramão foi 

embater num camião cisterna ali 

estacionado, o que deu a entender 

aos restantes que foi ataque e daí 

começou o tiroteio entre eles. 

Este discurso contrasta com os 

factos verificados a posterior, uma 

vez que a Unidade de Intervenção 

Rápida (UIR) cercou a casa de 

Dhlakama na cidade da Beira para 

exigir a devolução das armas per-

didas na emboscada do dia 25 de 

Setembro.  

Governo oculta face negra 
das empresas públicas
Na mesma sessão, a bancada parla-

mentar do Movimento Democráti-

co de Moçambique (MDM) soli-

citou informações detalhadas sobre 

a saúde financeira de cada empresa 

pública ou participada pelo Estado. 

Deste a tomada de posse deste go-

verno, o Primeiro-ministro, Carlos 

Agostinho do Rosário, visitou di-

versas empresas públicas tendo se 

debatido com um comum cenário 

das contas estarem no vermelho e 

necessitando de resgate do Estado 

para evitarem a bancarrota.

Na sua intervenção, Carlos Agosti-

nho do Rosário referiu que actual-

mente existem 60 empresas dentre 

públicas e participadas pelo Estado, 

distribuídas por diversas áreas eco-

nómicas e sociais. 

Até ao terceiro trimestre do pre-

sente ano, as referidas empresas 

contribuíram com um total de 

0,5% do total das receitas do Esta-

do estimadas em 110.4 mil milhões 

de meticais.

Segundo o PM, o maior desafio 

destas empresas prende-se com a 

necessidade de melhoria de gestão 

e realização de investimento com 

vista a responderem à demanda do 

mercado que é cada vez mais com-

petitivo. 

O MDM não escondeu a sua insa-

tisfação com as respostas do gover-

no porque esperava ter os indicado-

res financeiros de cada uma delas.

Segundo Venâncio Mondlane, de-

putado do MDM, isto mostra o 

quão as empresas públicas funcio-

nam como próteses económicas do 

Estado e a sua sobrevivência cons-

titui “um pesado fardo ao mesmo 

Estado”. Pediu esclarecimento pela 

falta de publicação das contas por 

parte destas empresas nos órgãos 

de comunicação social.

Para amainar os ânimos, o ministro 

de Economia e Finanças, Adria-

no Maleiane, disse que dentro em 

breve o governo vai submeter à AR 

uma proposta de revisão da Lei das 

empresas públicas de modo que 

passem a adoptar uma governação 

corporativa para que estejam em pé 

de igualdade com as empresas pri-

vadas e tenham a obrigatoriedade 

de publicar as suas contas.  

“Vamos recolher as armas em mãos não 
autorizadas de forma coerciva”
-reitera Basílio Monteiro, ministro do Interior, deitando mais gasolina na fogueira 

Por Argunaldo Nhampossa

As comunidades de 

Sant Egídio em 

Moçambique con-

gratulam-se pela no-

meação de um dos principais 

mediadores do Acordo Geral 

de Paz (AGP), assinado entre o 

governo moçambicano e a Re-

namo, a 4 de Outubro de 1992, 

na cidade italiana de Roma, ao 

cargo de arcebispo de Bologna. 

Trata-se de D. Matteo Zuppi, 

que sempre esteve na primeira 

linha da mediação dos acordos 

que culminaram com o fim da 

guerra civil moçambicana, con-

flito que durou e dilacerou o 

país durante longos 16 anos. 

A nomeação de D. Matteo Zu-

ppi aconteceu no dia 27 de Ou-

tubro passado. Bologna é uma 

grande cidade do centro-norte 

da Itália (capital da região que 

compreende também Reggio 

Emilia). 

Nascido em 1955, quinto filho 

de uma família numerosa, en-

controu muito jovem a Comu-

nidade de Sant’Egidio, dentro 

Nomeação de D. Matteo Zuppi para arcebispo de Bologna

Sant Egídio em Moçambique congratula-se
da qual amadureceu o seu desejo 

de servir o Evangelho como padre 

da Igreja Católica. Era o tempo do 

Concílio Vaticano II em que ama-

durecia uma atitude “simpática” da 

Igreja em relação ao mundo, segun-

do descreve um comunicado da co-

munidade em Moçambique. 

 Foi ordenado padre em 1981. Mais 

tarde tomou conta da Paróquia 

de Santa Maria Trastevere em 

Roma, continuando como assis-

tente eclesiástico da Comuni-

dade de Sant’Egidio. Em 2012 

Papa Bento o nomeou auxiliar 

da Diocese de Roma onde foi 

ordenado Bispo. 

(Redacção)

Governo reitera uso de força para desarmar a Renamo
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O 
Conselho Superior da 
Comunicação Social 
(CSCS) entende que a 
Empresa Moçambicana 

de Atum (EMATUM) deve forne-
cer a informação solicitada à com-
panhia pela bancada do MDM, 
terceiro maior partido moçambica-
no, defendendo que os dados que a 
formação política de Daviz Siman-
go pediu à empresa está qualificada 
pela Lei do Direito à Informação 
como de acesso público.

Um parecer do CSCS, que tem 

como presidente o jornalista Tomás 

Vieira Mário, interveio no caso, de-

pois de a EMATUM se ter recusa-

do a prestar informações solicitadas 

pelo MDM, pedindo documentos 
legais da constituição da compa-
nhia, incluindo o estatuto publi-
cado no Boletim da República e o 
despacho do Conselho de Minis-
tros para a constituição da empresa, 
contratos ou acordos de financia-
mento, bem como a lista de todo o 
património adstrito à empresa.
Em resposta, a EMATUM, cuja 
constituição, financiamento e via-
bilidade, está envolta em grande 
polémica, declinou responder à 
bancada do MDM, sob o argumen-
to de que o poder que o Regimento 
da Assembleia da República dá aos 
deputados de solicitar informações 
a entidades privadas é de constitu-
cionalidade duvidosa, assumindo-
-se como empresa privada gerida 
pelo Direito Comercial e demais 
legislação aplicável.
Na deliberação assinada pelos seis 

membros da entidade, o CSCS ins-

ta a firma pesqueira a disponibilizar 

as informações que o MDM solici-

tou, fundamentando que o pedido é 

legítimo e coberto por lei.

“Adicionalmente, por se tratar de 

informação cuja divulgação públi-

ca é obrigatória nos termos da Lei 

do Direito à Informação, o CSCS 

insta a EMATUM a colocá-la ao 

dispor do público de uma manei-

ra geral, usando todos os meios de 

comunicação social impressos, ra-

diofónicos e televisivos, página da 

Internet e afixação em lugares de 

estilo”, lê-se no parecer da institui-

ção.

As dúvidas que a EMATUM sus-

cita sobre a constitucionalidade 

da norma que obriga as entidades 

privadas a prestar informações aos 

deputados não constituem funda-

mento legal para o incumprimento 

da mesma, assinala ainda o CSCS 

na sua análise.

“A apreciação da inconstitucionali-

dade das leis e a ilegalidade dos de-

mais actos normativos dos órgãos 

do Estado, em qualquer momento 

da sua vigência, é matéria da com-

petência do Conselho Constitu-

cional, nos termos dos artigos 244, 

número 1, alínea a) e 245, número 

1 da Constituição da República”, 

enfatiza o CSCS.

Ademais, lê-se na análise que aque-

le órgão faz do caso, a informação 

solicitada pela bancada parlamen-

tar do MDM coincide com a natu-

reza da informação qualificada pela 

Lei do Direito à Informação, como 

sendo de divulgação obrigatória 

por parte das entidades vinculadas 

por este diploma legal.

Debruçando-se sobre a natureza 

jurídica da EMATUM, tendo em 

conta o argumento da empresa de 

que é gerida pelo Direito Privado, 

o CSCS acolhe essa definição no 

plano meramente formal, porque 

do ponto de vista material, sublinha 

o órgão, a empresa pesqueira conta 

com uma presença preponderante 

do Estado moçambicano.

“Já no plano material, e perante o 

volume da participação do Estado 

no capital da empresa, parece a este 

órgão (CSCS), inegável o seu ca-

rácter marcadamente público”, lê-

-se na deliberação.

Com base em dados que extraiu da 

página da Internet da EMATUM, 

o CSCS observa que a EMATUM 

é detida em 34% pelo Instituto de 

Gestão de Participações do Estado 

(IGEPE), 33% pela Empresa Mo-

çambicana de Pesca (Emopesca) e 

33% pertencentes à Gestão de In-

vestimentos, Participações e Servi-

ços, Limitada (GIPS).

Por sua vez, o IGEPE é controlado 

a 100% pelo Estado moçambicano, 

o qual, também, detém 80% do ca-

pital da Emopesca, sendo 20% de-

CSCS diz que EMATUM deve responder ao MDM
Por Ricardo Mudaukane

tidos pelo Fundo de Fomento Pes-

queiro (FPP). Por seu lado, ainda, 

60% do capital da GIPS é detido 

pelos Serviços Sociais dos Servi-

ços de Informação e Segurança do 

Estado (SERSSE). Finalmente, o 

FPF e a SERSSE são controlados 

a 100% pelo Estado.

“Torna-se obrigatório referir ainda 

que a EMATUM foi constituída 

na base de um empréstimo a ban-

cos estrangeiros, tendo tido como 

avalista – isto é, garante do paga-

mento da dívida contraída, o Es-

tado moçambicano ou, por outras 

palavras, todos os cidadãos mo-

çambicanos”, destaca o CSCS, na 

sua deliberação.
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Depois de muito tempo, o 
Governo finalmente as-
sumiu, publicamente, que 
a TDM e a mCel estão em 

crise profunda. Mas parece estar 

tudo a ser propiciado pela caniba-

lizadora promiscuidade existente 

entre os gestores políticos das duas 

empresas e os accionistas privados 

dalgumas firmas de telefonia mó-

vel. Os anunciados investimentos 

na TDM, por exemplo, serão mero 

desperdício de dinheiro público...e 

a falência técnica de ambas (TDM 

e mCel), conveniente para o ‘lobo’, 

uma questão de tempo.

Criada em 1981 como EE (Em-

presa Estatal), como resultado da 

separação dos serviços dos correios 

dos serviços das telecomunicações 

– que, desde a Independência Na-

cional, em 1975, estiveram agrega-

dos na Correios e Telecomunica-

ções de Moçambique, sucedânea 

da CTT (Empresa Correios, Telé-

grafos e Telefones) – a história da 

empresa Telecomunicações de Mo-

çambique (TDM) confunde-se, em 

boa verdade, com a própria história 

do sector das telecomunicações em 

Moçambique.

No ano (1992) em que é criado o 

Instituto Nacional das Comuni-

cações de Moçambique (INCM), 

como “órgão regulador autónomo” 

sob tutela do Ministério dos Trans-

portes e Comunicações (MTC), a 

TDM deixa de ser EE e passa a ser 

uma EP (Empresa Pública), o que, 

em termos históricos, significou 

uma preocupação no sentido de 

pô-la nos ditames da então emer-

gente economia de mercado no 

contexto doméstico.

Em 1997, cinco anos depois da sua 

transformação em EP, é introduzi-

da no país a telefonia móvel, atra-

vés da Telecomunicações Móveis 

de Moçambique (TMM), que, em 

bom rigor, era um consórcio entre a 

TDM EP (74 por cento) e a alemã 

DETECON (26 por cento). Em 

1999, introduz-se uma reforma no 

quadro legal relevante para o sector 

das telecomunicações [promulga-

ção da Lei número 14/99, de 1 de 

Novembro (Lei de Bases das Tele-

comunicações)], com o que é refor-

çado o papel do “órgão regulador 

autónomo” (INCM).

Chega-se então a 2002, um ano 

por demais relevante na história da 

TDM e na economia política da 

sua sobrevivência: a TMM é trans-

formada em Moçambique Celular 

[mCel SARL(Sociedade Anóni-

ma de Responsabilidade Limita-

da)], mantendo-se a TDM (80 por 

cento) na sua estrutura accionista, 

mas saindo a DETECON, que foi 

substituída pelo Instituto de Ges-

tão das Participações do Estado 

(IGEPE), 20 por cento; a TDM 

passa a ser uma SARL; é neste ano 

em que a TDM teve os seus me-

lhores resultados de sempre.

Em 2003, a TDM inicia uma nova 

fase, designadamente com a sepa-

ração que se dá, em termos de con-

tas e activos, com a mCel, isso com 

efeitos a partir do primeiro dia da-

quele ano (1 de Janeiro). No último 

mês desse ano (2003), a Vodacom 

inicia operações, o que significou 

uma alteração profunda no panora-

ma telecomunicacional do país.

Registos da TDM a que tivemos 

acesso catalogam o período 2003-

2006 como o mais difícil na his-

tória da empresa, com resultados 

operacionais negativos, o que levou 

a que a empresa comissionasse um 

estudo visando a sua reestrutura-

ção. É nesse quadro que a TDM 

– que, desde 2009, como resulta-

do da entrada em vigor do [então 

novo] Código Comercial, passou a 

ser uma SA (Sociedade Anónima) 

– passa a ter dois objectivos estra-

tégicos: um visando torná-la uma 

empresa financeiramente viável e 

sustentável e outro com o fito de 

acrescentar-lhe valor, para que ela 

possa crescer de forma sustentável.

Há dias, o Governo, que sabe, há 

muito e plenamente, das enormes 

dificuldades por que passa a TDM, 

veio a público, através do ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

Carlos Mesquita, mostrar “mui-

ta preocupação” com a situação a 

empresa. Como solução, aparente-

mente mágica, Mesquita falou da 

necessidade de se injectarem 500 

milhões de dólares norte-america-

nos (USD) . Há muito, há muito 

mesmo, há que sublinhar, que o 

Governo sabe da situação crítica 

em que se encontra a TDM, situ-

ação que, em grande medida, tem 

o próprio Governo como fonte e 

responsável.

Ainda que se invistam os tais USD 

500 milhões, a TDM não se tornará, 

só com isso, uma empresa eficiente 

e sustentável. Sobretudo agora que 

se prepara, para daqui a três/quatro 

meses, a fusão entre ela (TDM) e a 

mCel SA, esta que também vive os 

seus piores momentos de sempre, 

em parte, à semelhança da TDM, 

devido a algumas práticas gover-

namentais que são extremamente 

nocivas a um sector empresarial são 

do Estado. 

A TDM possui neste momento 

pouco mais de 1.300 (mil e tre-

zentos) trabalhadores, 60 por cen-

to dos quais (mais de 700) estão 

numa situação de mão-de-obra 

excedentária. Há muito, sabe-

-se, que o Governo deu a sua não 

objecção à racionalização, mas a 

TDM não dispõe de recursos para 

suportar tais operações, que, para 

que tenham danos sociais míni-

mos, devem ser acompanhadas de 

‘pacotes orientacionais’ sólidos. A 

mCel, que em breve se irá fundir à 

TDM SA, tem como excedentários 

muitos dos seus cerca de 900 traba-

lhadores, muitos deles contratados 

sem necessidade, mas apenas por 

“orientações superiores” estranhas 

à empresa. 

Por outro lado, o Governo nada fez 

para ‘proteger estrategicamente’ a 

TDM, que, no actual contexto, só 

podia sobreviver através do Servi-

ço de Dados e Internet, já que o de 

Comunicação e Voz está, em bom 

rigor, sob as rédeas das telefonias 

móveis, que são, desde princípios 

de 2012, três, com a entrada no 

mercado da Movitel. O Governo 

permitiu, por exemplo, que a banda 

larga, crucial no que à transmissão 

de dados diz respeito, fosse dispo-

nível a operadores genuinamente 

privados, mas sem investir na qua-

lidade da TDM, que tem os equi-

pamentos obsoletos “há séculos”, o 

que torna a sua rede de muito baixa 

qualidade.

A questão do pagamento de con-

tas, por parte de entes públicos, 

sobretudo os estaduais por excelên-

cia, deve ser vista como crucial no 

desenho da equação da viabilidade 

e sustentabilidade financeira da 

TDM. E da mCel, claro. São tan-

tos os milhões de dólares que estas 

duas empresas têm por receber do 

Estado, que, chegada a hora de 

lhes cobrar o IVA (Imposto sobre 

o Valor Acrescentado), fá-lo com 

base nas suas facturações, embora 

muitas delas sejam problemáticas. 

Coisa igual com a Vodacom, por 

exemplo, tem uma solução simples: 

corte da linha. E não deve ser ta-

refa do Governo andar a impedir a 

TDM de cobrar os seus devedores 

no Zimbabwe e Malawi, devido a 

‘laços libertários’. Aqueles milhões 

de dólares norte-americanos fazem 

muita falta a uma empresa, sobre-

tudo quando financeiramente aper-

tada e a precisar de investimentos 

de vulto, para um novo take-off!  E, 

por incrível que pareça, quando se 

pensava que a migração digital pu-

desse significar um boost à TDM, 

eis que o Governo cria uma outra 

empresa...sem estrutura, nem in-

fra-estrutura!

Mas o que faz mesmo o Governo 

deixar a TDM e a mCel cair na 

‘boca do lobo’?

Tudo nos parece encontrar explica-

ção no facto de existir uma canibali-

zadora promiscuidade de interesses 

entre os gestores políticos (gestores 

políticos, sim!) da TDM e da mCel 

e os accionistas de algumas das em-

presas privadas de telefonia móvel. 

Enquanto este problema não se re-

solve, os USD 500 milhões que se 

anunciam para a TDM não passa-

rão de puro desperdício do dinhei-

ro dos contribuintes, porque esta 

[a TDM] jamais será uma empre-

sa robusta e sustentável, enquanto 

subsistirem, entre os seus gestores 

políticos e os accionistas do sector 

privado concorrente, interesses so-

bre os mesmos corpos físicos.

Face ao estado das coisas, conve-
niente para algumas pessoas, já há 
muito tempo que, para os críticos 
mais pessimistas, o processo da 
canibalização terminará com a fa-
lência técnica da TDM e da mCel, 
para serem vendidas quase em has-
ta pública...já se sabendo a quem! 
Antes de o Governo admitir que a 
TDM está em crise profunda, fê-lo, 
como se sabe, quanto à mCel, não 
sendo de todo inocente a promes-
sa segundo a qual a venda da mCel 
será a última opção. Com um Es-
tado a caminhar rapidamente para 
uma situação de endividamento 
problemático, o que os gestores 

políticos pretendem pode ser uma 

questão de poucos anos...se não de 

alguns meses!  

TDM e mCel na ‘boca do lobo’
Por Ericino de Salema

A 
agência de notação in-

ternacional com sede 

nos EUA Fitch anun-

ciou ter rebaixado a 

classificação de crédito de Mo-

çambique, de ‘B +’ para ‘B’ , com 

perspectiva estável.
Ambas as classificações padrão 

(IDR), de emissor de moeda es-

trangeira e local a longo prazo e 

o tecto do país caíram para ‘B’. A 

classificação padrão de moeda de 

curto prazo mantém-se em “B”.

De acordo com a Fitch, o per-

fil fiscal do país “deteriorou-se 

acentuadamente em relação ao 

ano passado, reflectindo déficits 

orçamentários elevados, um cres-

cimento rápido da dívida pública, 

receitas voláteis do governo e uma 

massa salarial em expansão.”

A agência de rating reconheceu os 

esforços empreendidos pelo Go-

verno para conter despesas de ca-

pital mas avisa esperar que a con-

solidação fiscal seja gradual. 

A Fitch prevê que o défice orça-

mental geral se situe à média de 

Fitch rebaixa classificação de crédito 
de Moçambique

5.8 por cento do PIB em 2015-17 

bem acima da média 3.6 em 2011-13.

A agência notadora indicou que a dí-

vida pública cresceu parcialmente de-

vido a uma depreciação em quarenta 

por cento da moeda nacional, o meti-

cal. Anotou que cerca de oitenta por 

cento da dívida pública está fixada em 

moeda estrangeira.

Assim, a Fitch prevê que a dívi-

da pública em elação do PIB atin-

ja o máximo de dez anos de 61.6 

por cento até o fim do ano em 

comparação a 37.6 por cento em 

2011.

A análise apontou ainda para os efei-

tos negativos da queda dos preços das 

mercadorias. Anotou que as exporta-

ções caíram apenas modestamente no 

primeiro trimestre deste ano, realçan-

do a base relativamente diversificada 

das exportações do país.

Entretanto, o investimento direc-

to estrangeiro caiu em 22 por cento 

devido principalmente a redução do 

investimento no sector mineiro.

Apesar dessas dificuldades, a Fitch 

é confiante em relação ao futuro. 

Afirmou que, a médio prazo, as 

perspectivas económicas de Mo-

çambique permanecem positivas 

“sustentadas por um forte cresci-

mento no investimento, uma cres-

cente força laboral e o desenvolvi-

mento dos largos recursos de gás 

natural.”

Considerou que os problemas no 

sector mineiro estão a ser parcial-

mente compensados pelo forte 

crescimento na agricultura, trans-

portes, utilitários e serviços “que 

continuam a beneficiar da ampla 

estabilidade macroeconómica.”

A Fitch estima que o crescimen-

to do PIB se situe a média de 6.6 

por cento em 2015-17. Observou 

ainda que há pequena indicação 

de principais investidores estarem 

a abandonar projectos associados 

ao desenvolvimento de infra-es-

truturas de gás natural liquefeito 

(GNL) no norte do país.  

A Fitch é uma das três principais 

agências internacionais de notação, 

junto com a Moody’s e a Standard 

and Poor’s. (AIM)
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Com o advento da Paz, 

Moçambique tem es-

tado a trilhar caminhos 

do progresso, revelando 

taxas crescimento económico e so-

cial acima dos 7% por ano, o que é 

constante desde 1994. Nesse con-

texto, o rendimento per capita dos 

Moçambicanosb cresceu de US$ 

90c em meados da década de 1980 

para cerca de US$ 630 em 2014. 

Persistem, porém, desafios críticos 

que será necessário suplantar para 

reduzir a desigualdades e assegu-

rar o bem-estar dos Moçambica-

nos. Entre outros, destacam-se:
-

za que decresceu de 75% (em 
1975) e se encontra estagnada 
em 54%,

-
lização da economia: a popu-
lação economicamente activa 
ronda os 14 milhões de ha-
bitantes e o sector formal da 
economia tem apenas cerca de 
1 milhão de trabalhadores,

400,000 jovens moçambicanos 
anualmente procuram o mer-
cado de trabalho. Em 2014 o 
sector formal gerou apenas 
30.000 empregos;

-
cia da despesa orçamental 
prestando serviços de melhor 
qualidade, principalmente na 
educação, saúde bem como no 
acesso à electricidade, água e 
saneamento e vias de acesso e 
comunicação; 

continua débil e requer acções 
urgentes para operar numa 
economia cada vez mais com-
petitiva; 

do Estado e as formas de as 
tornar rentáveis;

-
blicos e privados, assegurando 
maior injecção de conheci-
mentos, de tecnologia e técni-
cos comprometidos incluindo 
a flexibilização da política la-
boral e imigração selectiva que 
aporte conhecimentos e capi-
tal;

-
ca, e a privada, sejam contraí-
das desde que a viabilidade do 
projecto esteja devidamente 
comprovada;

gastos supérfluos e faustosos;
Como perspectivar o papel do sec-
tor bancário moçambicano? Qual 
o papel das grandes instituições 
financeiras e bancos internacio-
nais? Que papel pode ter a banca 
em Moçambique no processo de 
capacitação dos moçambicanos 
e das empresas para assegurar a 
ponte entre a economia dos gran-
des projectos e a economia que 
envolve cerca de 90% da popula-
ção de Moçambique?

Estes desafios exigem ainda maior 
envolvimento de empreendedores, 
definindo-se estes como agentes 
de transformação económica lo-
cal, associado ao saber fazer e ao 
trabalho árduo e persistente. 

Os projectos de gás natural liqui-
do (LNG), têm por si só, o poten-
cial para gerar 15,000 empregos 
directos e 685,000 indirectosd. 
Para além de importantes receitas 
de impostos, vai criar oportunida-
des  para negócios das ppequenas 
e médias empresas. 
Existe uma janela de oportunida-
de para o nosso País, transportan-
do consigo sinais de boas perspec-
tivas para todo o Povo Moçam-
bicano. O Produto Interno Bruto 
(PIB) de Moçambique que tota-
lizou cerca de US$ 18 biliões em 
2014e, num cenário em que todos 
os actores políticos, económicos e 
sociais agem de forma concertada, 
no ano 2035e o PIB de Moçambi-
que estima-se que venha a alcan-
çar US$ 54,0 biliões, sem o de-
senvolvimento do projecto de gás 
natural. Se o projecto do gás es-
tiver em plena exploração no ano 
2035, estima-se que o PIB possa 
vir a elevar para níveis entre US$ 
82,0 biliões e US$ 93,0 biliões de 
dólares dos EUA. Existe uma sé-
ria possibilidade de em 20 anos o 
nosso PIB crescer 4 a 5 vezes! 
Depois de tantos anos de dificul-
dades, esta é a bênção que está a 
envolver o nosso País e que tem 
implicações directas, altamente 
positivas, nos rendimentos das 
famílias e das empresas, nas pou-
panças, na criação de emprego, 
disponibilidade de recursos para 
o investimento, entre outros. Na-
turalmente que este progresso 
que fará com que muitos mo-
çambicanos enriqueçam deverá 
ser acompanhado por acções es-
truturantes e persistentes para 
se quebrar o ciclo da pobreza no 
País, sedimentando, assim, os 
caminhos que preservem a esta-
bilidade.
Se se considerar que o PIB de 
Moçambique em 1975 era de US$ 
5,7 biliõesf e no fim da guerra em 
1992 era de pouco mais de US$ 
2,0 biliõesg pode-se avaliar o ca-
minho já percorrido em ambiente 
de paz, com vista ao progresso ge-
ral do País. A previsibilidade deste 
crescimento da produção interna, 
para além de permitir maior di-
versificação e sustentabilidade da 
economia, irá certamente induzir 
à elevação do PIB per capita de 
US$ 630 em 2014 para um valor 

estimado entre US$ 2.000 e US$ 
2.300 em 2035 tendo em conta a 
plena operação do projecto de gás 
natural. Sem o projecto do gás em 
exploração, o PIB per capita po-
derá atingir apenas cerca de US$ 
1.300 dólares.  
Se a redistribuição destes ren-
dimentos for mais abrangente, 
assegurar-se-á uma paz social 
duradoura, em benefício da esta-
bilidade geral em todo o País. 
Sou daqueles que acredita que o 
destino é o caminho que escolhe-
mos. É responsabilidade de todos 
nós, no exercício da cidadania, 
colocar o interesse geral e públi-
co acima dos interesses pessoais e 
ou de um grupo. Juntos devemos 
apoiar os esforços do nosso Go-
verno e das diversas forças polí-
ticas e sociais, neste empenho ex-
cepcional para assegurar que esta 
janela de oportunidade, que a to-
dos e a cada um irá beneficiar, não 
se feche e que tudo se faça para 
assegurar um ambiente tranquilo 
para o crescimento contínuo da 
produção e circulação de pessoas 
e mercadorias. Tal requer cometi-
mento em torno da reconciliação 
e dos processos de partilha e de 
inclusão. Cada um de nós tem a 
responsabilidade de semear a paz 
no dia-a-dia. A riqueza que vem aí 
é de tal maneira grande que, se for 
adequadamente gerida, tornará o 
povo moçambicano mais próspe-
ro. A Paz constrói-se e alimenta-
-se com a inclusão e a partilha.
O investidor internacional procu-
ra Moçambique porque aqui exis-
tem recursos naturais que são úteis 
à economia mundial e que podem 
ser transformados em riqueza e 
assim proporcionar lucros às cor-
porações beneficiando também o 
Estado, através das contribuições 
fiscais. 
O nosso País beneficia de um bom 
momento externo, muitas janelas 
estão abertas. As condições in-
ternas ainda não são totalmente 
propícias à concretização dessas 
intenções de investimento e de 
financiamento, que o País ne-
cessita! O investidor, seja nacio-
nal ou internacional, hesita em 
investir, aguardando sinais de 
maior estabilidade e tranquili-
dade internas e um sector legal, 
previsível, fiável e eficiente. Se 

estas condições forem criadas, as 
janelas continuarão abertas.  
Desde logo, é essencial reverte-
rem-se os factores que têm estado 
a penalizar o índice Doing Busi-
ness em Moçambique, que reflecte 
as fraquezas que ainda afectam o 
ambiente de negócios no País 
Nesta nova fase em que o País vai 
entrar, a organização empresarial 
constitui um dos maiores desafios 
para as micro, pequenas e médias 
empresas. Em geral, elas ainda não 
estão estruturadas para participar 
nesta competição que exige maior 
rigor na gestão onde o vencedor 
será aquele que proporcionar a 
melhor qualidade, a preços mais 
baixos.
O mercado internacional de ca-
pitais, os grandes negócios e os 
investidores vão requerer como 
condição central a prevalência da 
Lei e sua aplicação isenta e céle-
re na resolução dos conflitos. A 
aplicação do Rule of Law e Law 
Enforcement, ou seja, a efectiva 
aplicação da Lei sobre os actos e 
contratos outorgados, constitui a 
pedra angular desta nova fase da 
economia nacional inserida na 
economia mundial. Organização, 
rigor, transparência e competên-
cia, gestão eficiente do tempo é 
o nome do jogo. O mérito será 
critério central na progressão das 
carreiras e nas opções ao nível de 
emprego, assim como na contra-
tação para o exercício de cargos 
na administração e na gestão das 
empresas e instituições, sejam  pú-
blicas ou privadas.
O mercado irá exigir de forma sis-
temática a todos os agentes econó-
micos e sociais melhor governance, 
maior compliance, accountability e 
auditoria. Os processos de gover-
nação isenta, cumpridora de Leis 
e regulamentos assim como dos 
procedimentos relativos à lavagem 
de dinheiro e branqueamento de 
capitais estarão sujeitos a um es-
crutínio mais apurado. 
É assim que funciona o mundo, o 
mundo cada vez mais competitivo 
e interconectado, é assim que na 
minha opinião passará a funcionar 
o nosso País. Quanto mais organi-
zada e fiável (´accountable´), e em 
dia,  for uma empresa, menor será 
o spread que os bancos irão adicio-
nar à taxa de juros do crédito que 
solicitar, viabilizando ainda mais o 
projecto e a empresa.
Moçambique tem a esperança de 
dias melhores no futuro previsível 
das próximas 2 a 3 décadas. O de-
senvolvimento do sector privado 
em Moçambique é fundamental 
para o crescimento económico 
sustentado e abrangente. O sector 
privado e familiar em geral ocupa 
75% da população adulta e gera 
cerca de 65% a 75%  do rendi-
mento da economia. Estimular o 
seu crescimento é fundamental.
Neste âmbito, sugiro que se apro-
fundem os seguintes temas que 
são estruturantes para a nossa eco-
nomia:  
1º Para além dos mecanismos de 
linkage e de conteúdo local (local 
content), no contexto da cadeia de 
valor relacionada com os gran-
des projetos, sugiro que o nosso 

Estado, através do Ministério da 
Economia e Finanças e do Ban-
co de Moçambique, com o apoio 
das instituições de ensino supe-
rior e em ligação com a CTA e os 
bancos comerciais, assim como o 
Banco Mundial e os parceiros in-
ternacionais de desenvolvimento, 
façam um esforço excepcional, no 
sentido de uma rápida elevação da 
qualidade de gestão das empresas, 
2º Creio ainda ser importante o 
estabelecimento de uma parceria 
entre o banco de desenvolvimento 
e os bancos comerciais visando a 
partilha do risco empresarial e sua 
mitigação através de fundos de ga-
rantias. Isso contribuiria também 
para baixar o custo do dinheiro. 
3º Finalmente sugiro que os cré-
ditos que o Estado está a conceder 
ao nível distrital através do cha-
mado “7 milhões”, cujo índice de 
reembolso é muito baixo, sejam 
convertidos num Fundo de Infra-
estruturas do Estado, à disposição 
dos Distritos, com o objectivo 
de assegurar permanentemente 
a circulação das vias (estradas e 
pontes) ao longo de todo o ano, 
conservar as florestas e para o de-
senvolvimento de infraestruturas 
públicas ao nível local, de apoio à 
produção local e sua transforma-
ção. Resolver-se-ia assim a ques-
tão da competição negativa em 
matéria de crédito entre o sector 
público e o sector privado, o que 
facilitaria a bancarização das zo-
nas rurais com a abertura de novas 
agências em distritos que ainda 
não possuem banco.
As perspectivas futuras de Mo-
çambique são muito positivas. Os 
padrões de crescimento esperado 
para a economia Moçambicana 
indicam que poderemos alcançar 
o patamar das economias emer-
gentes de rendimento médio entre 
2025-2030. Se for garantido que 
esses rendimentos serão redis-
tribuídos de forma abrangente e 
equitativa, Moçambique entrará 
de novo no caminho da redução 
da pobreza, num contexto de Paz 
e Estabilidade Social 

*Economista. Intervenção edita-
da proferida a 3 de Novembro de 

2015 por ocasião do “rebranding” do 
Moza Banco. Título, edição e subli-
nhados da exclusiva responsabilida-
de do SAVANA 

 

Sobre o nosso desenvolvimento e inclusão social
Por Prakash Ratilal *

b Fontes: PIB de 1975 Calculado a Preços 
Correntes para serem comparáveis a 2014 e  
PIB 1975 e 1992: Http://Macroeconomics.
Kushnir.Mk.Ua/Index.Php?Indicator=Gd
p&Area=Mozambique&Lang=Pt#Main
c US$ - Dólar dos Estados Unidos da Amé-
rica
d  Em 2015 por causa do comportamento da 
taxa de câmbio o PIB em USD pode rondar 
somente os 15 biliões;
e Fontes: PIB 2014 e PIB 2015: Ultimo 
relatório do FMI; PIB 2035 sem e com 
LNG: https://www.anadarko.com/content/
documents/apc/news/Fact_Sheets/Mozam-
bique_Fact_Sheet.pdf - Anadarko citando 
o estudo do Standard Bank   Fonte sobre 
População: INE
f Fontes: PIB de 1975 Calculado a Preços 
Correntes para serem comparáveis a 2014 e 
 PIB 1975 e 1992: Http://Macroeconomics.
Kushnir.Mk.Ua/Index.Php?Indicator=Gd
p&Area=Mozambique&Lang=Pt#Main
g Tendo em conta o preço de US$ prevale-
cente no mercado paralelo na época;

Por Prakash Ratilal 
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Prezados Membros da Comissão Permanente,
Senhores Deputados da Assembleia da República, 
Distintos Titulares e Representantes de Órgãos de Au-
toridades Administrativas, Civis, Académicas e Reli-
giosas,
Prezados Membros do Corpo Diplomático,
Estimados  Jornalistas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Excelências,
Inicia hoje, a II Sessão da VIII Legislatura do mais alto 
órgão legislativo de Moçambique, a Assembleia da Re-
pública, onde constitucionalmente 250 Deputados repre-
sentam todo o povo moçambicano, nos seus anseios e na 

Para esta sessão parlamentar, a Bancada da Renamo pro-
pôs a Revisão pontual da Constituição da República, bem 
como a proposta de criação de uma Comissão de Inqué-

Nós, Deputados da Renamo, estamos disponíveis para 
debater estas e outras matérias arroladas para a presente 
sessão de modo que se salvaguarde o interesse nacional 

comunicação queremos saudar a todo povo moçambica-
no, pela sua paciência e resistência à tão má governação 

mais básicos Direitos Humanos como sejam saúde, edu-

e continua resistindo num ambiente de desemprego, dis-
-

Saudamos o nosso Líder, grande lutador pela Democra-
-
-

lência Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente 

de 4 de Outubro de 1992, e de Cessação de Hostilidades 

teria resvalado para uma violência com consequências in-

Minhas Senhoras e Meus Senhores
Nos termos do nº1, do Artigo 2 da Constituição da Repú-

-
bique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de 

-

Contra esses princípios consagrados na nossa Carta Mag-
na, as instituições do Estado não têm servido ao povo 
moçambicano, senão a um punhado de cidadãos ligados 

Discurso de Abertura da II Sessão Ordinária
VIII Legislatura da Assembleia da República

-
-
-

do nos recentes atentados bárbaros ocorridos nos dias 12 
e 25 de Setembro de 2015 contra a comitiva do Presidente 

O vergonhoso cerco à residência do Presidente da Renamo 
na cidade da Beira no dia 09 de Outubro de 2015 testemu-

É momento de convidar os regressados de Nachingweia 

-

de compatriotas arrogar-se a si a propriedade da Indepen-

-
nos que cansados da humilhação colonial decidiram liber-

os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao 

heroica do povo moçambicano, liderado primeiramente 
por André Matade Matsangaissa, 1º Comandante-em-che-

-

-
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Os pronunciamentos públicos de certos dirigentes da 
o Acordo Geral de Paz aca-

bou surpreendem negativamente aos moçambicanos que 
perguntam:

mesa de negociações, em Roma, acabou?

É também recorrente ouvi-los insinuando o desarma-

a Renamo será responsável pela segurança pessoal ime-
diata dos seus mais altos dirigentes. O Governo da Re-
pública de Moçambique concederá estatuto policial aos 
elementos da Renamo encarregados de garantir aquela 
segurança,

-

implementado o Acordo de Cessação de Hostilidades 
-

-

 É por isso que se questiona com que legitimidade o par-
-

-
to do seu opositor? 

-
gurando clara violação de um dos princípios mais ele-
mentares de um Estado de Direito, com o objectivo de 

-
dos quem se apresenta hipocritamente com a boca cheia 

Depois de simular vontade de conversar, garantir uma 
saída segura das matas de Gorongosa para a cidade da 

-

Hoje, quem duvida que as forças ar-
madas conjuntas mobilizadas para irem recuperar as 
três armas por elas perdidas aquando do segundo aten-
tado ocorrido em Zimpinga protagonizado por uns ho-
mens armados caracterizados e outros sem farda, osten-
tando coletes militares estivessem a mando do Partido 
Frelimo? Ninguém!
O cenário gratuito pré-bélico montado na residência do 

Como deu a conhecer o Comandante Geral da Polícia, ac-
ções similares de ataque aos locais onde esteja estacionada 
a nossa segurança irão continuar enquanto os políticos não 

pergunta que se coloca é: o que leva a Frelimo (que à luz 
do dia propala a paz) a simular boas intenções e atacar o 
seu adversário directo pelas costas?
  

-
ra violação do direito à vida consagrado no Artigo 40 da 
Constituição da República de Moçambique e protegido 
igualmente na Declaração Universal dos Direitos do Ho-

Mas se quisermos testar o carácter de alguém, é dar-lhe 

Estas palavras do grande democrata e presidente norte-
-americano Abraham Lincoln vieram-nos à memória 
quando nos propusemos alinhar estas ideias sobre a grave 

Temos, neste mandato, um novo quadro parlamentar sa-
-

Estado de Direito no lugar deste Estado de partido único 

Porque é que a alternância dos partidos no Governo, que 
é regra em todas as democracias do mundo, é uma im-
possibilidade em Moçambique apesar da Frelimo nunca 
ter ganho eleições?  

-

Excelências, 
Para qualquer desarmamento só há um caminho: diálogo, 

Devemos interrogar-nos sobre as motivações que estão 
por detrás da postura agressiva de alguns dirigentes da 
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Porque quererão eles a guerra a qualquer custo? 
Poderá haver muitas interpretações políticas para esta 

de assimilação das regras da democracia e gananciosa de-

Está à vista de todos a desigualdade gritante de condi-
ções de vida entre a classe dirigente daquele partido e a 

de independência e da ditadura comunista que se seguiu, 
acentuado ainda mais quando o simulacro de Democra-
cia abriu portas para a economia de mercado por eles 
sempre rejeitado depois de décadas de estagnação e re-

Nestes 40 anos a Frelimo não usou o Poder para servir 
Moçambique.
 
Alguns dos seus dirigentes usaram Moçambique e as suas 

-
-

mento colectivo e viciar os resultados de sucessivos actos 

belicista para ocultar a incompetência dos seus dirigentes 
-

Atacam a Renamo para distrair o país de modo a não se-
-
-

lários, o recrudescimento da criminalidade com destaque 
para crimes hediondos como assassinato da pessoa albi-

sequestros seguidos de pedidos de resgate milionários, 
-

-

-

-
va, com comunidades espoliadas das suas terras para a 

-

A credibilidade do Estado está no seu patamar mais bai-

da cooperação, que até agora entregavam directamente 

-

-
-
-

-

Excelências,
Importa realçar que entendimentos que põem termo a 

-

-
-

bre o estabelecimento do Estado de Direito, das garantias 
-

tico das instituições numa clara demonstração de separa-

-
-

uma súper potência na região, no continente e no mundo 
-

cauda do índice de desenvolvimento humano, o metical 

incidem mais sobre as provinciais mais populosas, por si-
nal do centro e norte onde o povo escolhe Dhlakama e a 

todos os programas de governação, e ao mesmo tempo 
a acusar de ingerência e tentar intimidar os parceiros de 

-

sem dinheiro, sem saúde, sem direito de serem governa-

-

Somos representantes de muitos milhões de moçambica-
-

mos o maior partido de Moçambique, presente em todo e 

voluntariamente e se trabalha para o bem do povo e não 

O partido Renamo como todos sabem tem uma única li-

sabe que onde há vida de civis em perigo, não há espaço 
-

-
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A 
proposta do governo de 

estabelecer uma sobre-

taxa de 20% sobre a ex-

portação do feijão-bóer, 

uma cultura recente no nosso país 

e virada à exportação, continua a 

merecer debates e críticas por quase 

todo o país. Depois das críticas di-

rigidas ao governo, pela Federação 

Nacional das Associações Agrá-

rias de Moçambique (FENAGRI), 

no debate havido em Maputo, em 

princípios do mês passado, desta 

vez, as críticas foram ouvidas nas 

províncias central da Zambézia e 

nortenha de Nampula, durante o 

Seminário de auscultação sobre 

esta Proposta de Lei, que juntou, 

há dias, diversos actores desta in-

dústria, nas cidades de Quelimane 

e Nampula.

A medida, segundo o executivo, visa 

proteger a emergente indústria inter-

na de processamento deste produto; 

assim como eliminar a subfacturação 

que se verifica nas exportações deste, 

na medida em que, segundo este, os 

exportadores declaram valores infe-

riores aos praticados durante a tran-

sacção.

A sobretaxa que será implementada 

num período de cinco anos não gera 

consenso e nem agrada a maior parte 

dos intervenientes desta indústria e 

a FENAGRI é a cara dessa insatis-

fação. 

O presidente da agremiação, Samuel 

Chissico, reitera que a sobretaxa não 

é eficaz porque “vai constituir um au-

mento aos custos de transacção deste 

produto”, embora reconheça que a 

mesma permitirá ao governo “arreca-

dar algumas receitas”.

O Director da Agricultura no Con-

selho Municipal de Quelimane, Ki-

lner Mário, diz que o governo deve 

incentivar a produção deste produto 

ampliando áreas de cultivo, como o 

uso das terras férteis da antiga Zam-

beco (Zambézia Comercial), que se 

encontram desaproveitadas, embora 

tenham um sistema de regadio ainda 

aproveitável.

“Se, em cinco anos, Moçambique 

conseguiu ser o quinto maior pro-

dutor e terceiro maior exportador do 

mundo, o governo devia incentivar o 

cultivo desta cultura (que é de rendi-

mento) e não aplicar uma sobretaxa 

sobre a exportação do mesmo, pois 

vai desincentivar a produção deste e 

mergulhar o povo na pobreza”, diz. 

Mesma opinião tem o técnico da Di-

recção Provincial da Agricultura da 

Zambézia, Nelson dos Santos, que se 

mostra reticente quanto ao impacto 

desta medida, pois, no seu entender, 

“a medida não beneficia ao produto”, 

embora “o feijão-bóer tenha merca-

do”.

Este acrescenta que toda a política 

fiscal é vantajosa, quando tem uma 

base fiscal alargada que uma con-

centrada, pois na primeira “permite 

aplicar taxas moderadas”, referindo-

-se ao facto de o país possuir apenas 

uma empresa de processamento de 

feijão-bóer.

Rosário Marapusse, economista do 

projecto da USAID para o Desen-

volvimento Económico Empresarial 

(SPEED), afirma que esta medida 

tem um impacto negativo no nosso 

país, devido a dois efeitos: o primeiro 

é o efeito preço, pois os exportadores 

nacionais são tomadores de preços 

internacionais, pelo que “não têm ca-

pacidade para influenciar o mercado 

internacional”. 

O segundo efeito é o da estrutura 

de mercado, em que se observa o 

monopsónio, mercado caracterizado 

pela existência de vários produtores e 

um comprador.

“O imposto sobre a subfacturação é 

um incentivo à subfacturação, por-

que com o baixo preço o exportador 

fará de tudo para garantir o seu ren-

dimento, pelo que será obrigado a 

subfacturar às exportações”, sublinha 

Marapusse.

Moçambique é o quinto maior pro-

dutor de feijão-bóer, atrás da Índia, 

Myanmar, Malawi e Tanzânia e o 

terceiro maior exportador, tendo 

exportado, no ano passado, mais de 

60 mil toneladas, que renderam 40 

milhões de dólares, destacando-se a 

Índia como o maior importador, em-

bora seja a maior produtora.

O feijão-bóer é produzido numa área 

de 250 mil hectares e a província da 

Zambézia aparece como sendo a 

maior parte da produção (85%) e é 

comercializado a 43 MT por quilo-

grama. Ou seja, ao se aplicar a sobre-

taxa de 20%, de acordo com as contas 

do SAVANA, o Estado irá retirar 8,6 

MT por cada quilograma exportado. 

Porém, este valor pode-se agravar ao 

produtor, pois “este preço é aplicado 

ao exportador. No produtor pode 

chegar aos 37,5%”, explica Marapus-

se.

Assim e de acordo com este dado, o 

Estado chega a cobrar ao produtor 

16,125 MT. 

“Os produtores é que vão pagar pela 

sobretaxa, porque se o exportador 

Sobretaxa sobre a exportação do feijão-bóer

Produtores defendem que a medida 
desincentiva a produção
Por Abílio Maolela

não conseguir influenciar o mercado 

internacional terá de repassa-lo a ter-

ceiros”, advoga a fonte.

“Estas taxas criam cerca de 300 mil 

empregos, mas à custa de um milhão 

de habitantes”, acrescenta, fazendo 

menção a cerca de um milhão de fa-

mílias envolvidas na produção desta 

cultura. 

Albino Vanhiua, agricultor de Lio-

ma, no Gurúè, lamenta o facto de o 

governo “nos querer retirar o nosso 

rendimento”, pois, segundo este, os 

preços do feijão-bóer não são está-

ticos. “Oscilam constantemente, co-

meçando dos 10 e terminando nos 

40 MT. Em que preço o governo vai 

taxar?”, questiona.

Este agricultor conta que cultiva 

quatro hectares e, em cada um deles, 

produz 800 quilogramas e avança as 

razões: “uso enxada de cabo curto 

para cultivar, assim como a mão para 

semear”.

O SAVANA quis saber deste quan-

to tempo o feijão-bóer levava da 

sementeira até à colheita e quanto 

gasta para produzir os 800 quilogra-

mas que tira por cada hectare, ao que 

explicou: 

“O feijão-bóer leva nove meses (de 

Novembro a Agosto). Por cada hec-

tare gasto 3900 MT (1600 pela lim-

peza, 500 MT na sementeira e 1800 

de sacha)”.

Limpeza Rapoio, outro produtor 

presente no debate de Nampula, de-

fende o aumento do preço de venda 

do feijão-bóer, pois, na sua visão, os 

exportadores é que saem a ganhar em 

toda a cadeia de produção. 

“O produtor não tem consciência do 

que envolve a exportação de um pro-

duto (a logística) e o exportador não 

olha para o que é gasto pelo produtor 

no seu trabalho de machamba (insu-

mos agrícolas e insecticidas)”, diz.

António Lambiando, da Aga Co-

mercial de Mocuba, na província da 

Zambézia, acusa o governo de não 

reconhecer o agricultor, porque “as 

decisões são tomadas no gabinete e 

não nos locais de produção”.

“O governo devia reparar no produ-

tor e na mecanização agrícola, por-

que está a aplicar uma taxa sobre o 

cabo curto”, acrescentou a fonte, an-

tes de Pedro Massava, de Malema, 

dizer:

“O governo faz-nos de ponte. A gen-

te não consegue mudar a nossa vida, 

porque sempre que isso se verifica, 

há uma limitação, através de algumas 

taxas que são criadas”.

Leonel Patine, também de Nampula, 

sublinha que para se aumentar o pre-

ço de qualquer produto toma-se em 

conta, primeiro, a cadeia de produção 

do mesmo.

No caso do feijão-bóer, conta o par-

ticipante do debate, trata-se de uma 

cultura produzida na base da enxada 

de cabo curto, pelo que “não há ra-

zões para a sua sobretaxa”.

Para este, mais do que restringir a 

produção deste, é preciso que o go-

verno incentive a produção do mes-

mo, introduzindo tecnologia para a 

sua produção.

Outra solução, avança: “é preciso que 

haja monitoria do mercado, desde o 

preço praticado pelo produtor até ao 

da exportação para que não tenha-

mos distorção do mercado”.

Outros saúdam a proposta 
Entretanto, no meio de todas estas 

críticas, há quem vê com bons olhos 

esta Proposta de Lei. Tavares Abdala, 

Administrador da Cade, uma indús-

tria hoteleira baseada em Nampula, é 

o rosto dessa satisfação.

Pelo facto de Moçambique ser o 

quinto maior produtor e tercei-

ro maior exportador do mundo do 

feijão-bóer, Abdala contraria a opi-

nião de Rosário Marapusse e diz que 

Moçambique tem capacidade para 

influenciar o mercado internacional, 

caso pare de exportar.

“É possível influenciarmos o preço 

do mercado internacional, pois, se 

deixarmos de fornecer o nosso pro-

duto, os preços irão alterar no mer-

cado, porque será menos um expor-

tador”, destaca.

Apesar disso, aquele gestor aponta 

a penalização das empresas infrac-

toras como uma das soluções, pois 

“não são todas que subfacturam as 

exportações”. Além desta medida, a 

fonte indica ainda o estabelecimento 

de um preço de venda ou compra do 

produto, ao nível interno, por forma 

a não distorcer o mercado, tendo em 

conta que só existe um comprador.

Jaime Calima, citadino de Nampula, 

também se mostra tranquilo quan-

to aos resultados da sobretaxa. Este 

afirma que esta “não vai empobrecer 

o agricultor, mas sim reduzir os seus 

rendimentos”.

“Por isso, temos de lutar no sentido 

de aumentarmos o volume de produ-

ção. Isto não é uma iniciativa exclu-

siva de Moçambique. Estas taxas são 

aplicadas em todo o mundo”, advoga, 

alertando aos produtores que hoje a 

medida se abate sobre o feijão-bóer, 

mas amanhã poderá escalar o gerge-

lim.

A Export Trading Group (ETG), 

uma multinacional australiana voca-

cionada na recolha, processamento e 

armazenamento de produtos agríco-

las é apontada como sendo a princi-

pal culpada pela iniciativa governa-

mental, pois, na visão dos produtores 

e outros intervenientes desta indús-

tria, esta quer influenciar o mercado 

ao seu bel-prazer. 

Shrikantha K Naik, representante 

desta empresa no debate de Nampu-

la, negou as acusações, alegando que 

o governo apenas “tomou medidas 

proteccionaistas” para proteger a in-

dústria nacional.

Naik saúda a Proposta e diz que a 

mesma é “bem-vinda, porque in-

centiva o desenvolvimento da agro-

-indústria nacional e desincentiva a 

subfacturação das exportações”.

“A subfacturação prejudica e é uma 

realidade. Vende-se o feijão-bóer por 

40MT e declara-se 15MT”, denun-

cia.

Sendo o único comprador nacional 

deste produto, a ETG é acusada de 

comprá-lo a baixo preço, facto que 

faz com que o feijão-bóer seja maio-

ritariamente exportado. Entretan-

to, Shrikantha K Naik afirma que a 

sua empresa compra este produto a 

40MT e não a 15, que maior parte 

alega.

Aliás, a fonte diz que a sua empresa 

possui três fábricas (apenas duas es-

tão em operação), com uma capaci-

dade instalada de 100 mil toneladas, 

porém, processa 80 mil toneladas de 

feijão-bóer por ano, devido à falta de 

matéria-prima, segundo a fonte.

Este salienta que o crescente nível 

de produção deste produto deve-

-se ao trabalho desenvolvido pela 

sua empresa, que distribuiu insumos 

agrícolas.

Referir que a Proposta carece de 

aprovação da Assembleia da Repú-

blica, órgão legislador, porém, não 

consta da agenda da segunda sessão 

da VIII legislatura daquele órgão, 

que teve início no último dia 21 de 

Outubro.

O governo pretende estabelecer sobretaxa sobre uma indústria com cinco anos de existência 
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Em Mulheres de Cinza, I vo-
lume da trilogia As Areias 
do Imperador, Gungunhana 
ainda não é o protagonista. É 

mais uma presença ameaçadora que 

todos temem e ninguém viu. “Não 

quero fazer um romance histórico”, 

diz Mia Couto. Talvez esteja a tentar 

reinventar o género ao jeito africano.

Mia Couto está em Portugal a lançar 

Mulheres de Cinza, volume inaugural 

de uma anunciada trilogia centrada 

nos últimos anos do Estado de Gaza, 

o império que Ngungunyane - conhe-

cido em Portugal como Gungunhana 

- liderou no sul de Moçambique no 

final do século XIX. Neste primeiro 

romance, o mítico chefe africano apri-

sionado por Mouzinho de Albuquer-

que, e desterrado nos Açores, é várias 

vezes referido, mas nunca aparece. O 

autor qui-lo mesmo assim, como pre-

sença   fantasmagórica e ameaçadora, 

mas promete aos apreciadores de ro-

mances históricos mais convencionais 

que no próximo volume já terão o im-

perador em carne e osso e em discurso 

directo.

Num momento de acelerada con-

sagração internacional - nos 

últimos anos venceu os 

prémios Camões 

e Neustadt, e 

está agora 

entre os 

finalis-

tas do 

p r é -

m i o 

d e 

to, mas que pode 

defraudar essa 

recente sub-

categoria de 

leitores mais 

ou menos 

especia-

lizados 

em ro-

m a n -

c e s 

histó-

ricos

Nes-

t e 

p r i -

mei-

r o 

volu-

me da 

t r i l o g i a 

As Areias do 
Imperador , 

Ngungunya-

ne não é uma 

p e r s o n a g e m , 

e o próprio 

Estado 

porque o 

Mouzi-

nho de 

A l -

bu-

les é o moçambicano, menos preocu-

pado com o documento e a memória 

escrita, e o outro é o português, mais 

fundamentado na escrita. Mas tam-

bém é preciso ver que não há um só 

registo moçambicano, há vários, por-

que também entre eles há vencidos e 

vencedores.

Insistindo um pouco na mesma 

ideia, como é que um autor mo-

çambicano escreve um romance 

histórico sobre o Estado de Gaza 

quando os testemunhos escri-

tos dos que participaram nos 

acontecimentos se resumem, no 

essencial, à versão dos coloniza-

dores?

Fiz muitas entrevistas, foram ho-

ras e horas de infinitas conversas 

em Inhambane, onde esta história se 

passa. E a dado momento percebi 

que havia lá um interlocutor privi-

legiado, a quem dedico também este 

livro, Afonso Dambila.

Era alguém que funciona-

va como uma espécie de fiel 

depositário da tradição oral? 

Eram os próprios chopes que me di-

ziam que havia um homem mais ve-

lho que me podia ajudar, e eu 

pensei que fosse por esse 

mecanismo tradi-

cional. Mas 

o Afonso 

D a m -

bi la , 

Não sei se o quer revelar, mas é di-

fícil não nos perguntarmos se os 

dois protagonistas deste primeiro 

livro irão reaparecer no segundo? 

O que posso dizer é que pelo menos 

esta mulher que conta a história a vai 

contar até ao fim.

Depois de toda a investigação que 

fez, que imagem tem hoje de Ngun-

gunyane e do seu improvável percur-

so, de líder de um grande império a 

exilado numa pequena ilha distante, 

como um Napoleão africano dester-

rado na sua Santa Helena? 
Acho que acabo por gostar mais dele 
agora do que gostava antes, porque 
olhando para aquela vida, encontro 
ali um sentido trágico. Fizeram dele o 
que nunca foi, atribuíram-lhe inten-
ções que não eram as dele. Falamos 
hoje do Estado de Gaza, mas ele nun-
ca chamou assim àquele seu território, 
nem lhe chamou império.
Era um chefe…
…Sim, era um chefe à maneira africa-
na. Mesmo os seus soldados não eram 
um exército permanente. Tinha um 
pequeno núcleo de pessoas das quais 
se poderia dizer que eram militares, 
mas o resto eram camponeses que em 
determinadas alturas faziam aquele 
serviço. Temos a ideia geral de que o 
passado só existe por via dessas gran-
dezas, que só existe nos reis, nos impe-
radores, nas guerras, mas o passado é 
feito de pequenas coisas, de pequenos 
nomes, e se calhar Ngungunyane, sen-
do realmente um homem de grande 
poder, tinha também o seu lado mais 
comum, mais humano, que não foi re-
conhecido nem por um lado nem pelo 
outro. De um lado, transformaram-no 
num herói, acima dos humanos, e do 
outro fizeram dele um tirano e um 
criminoso.
E do ponto de vista do que hoje é 
Moçambique, ele próprio era um in-
vasor?
Descende de gente que vem de fora, 
é neto de um primeiro invasor, se se 
pode dizer assim, porque para aque-
las pessoas as fronteiras eram outras. 
Tudo isto é muito fluido, e por isso tão 
rico para um escritor. A invasão existe, 
de acordo com a percepção que havia 
das linhas de fronteira, mas não a in-
vasão de Moçambique, porque essa 
entidade só existia na cabeça dos por-
tugueses. Para quem lá vivia no final 
do século XIX, aquilo era eram vários 
estados, e até alguns territórios sem 
estado. 
Ficando-me pelo início do livro, cito 
três passagens: “Haverá saudade que 
não seja infinita?”; “Apenas a Vida 

nos defende do viver; “É para isso 

que servem as fardas: para afastar o 

soldado da sua humanidade”. É um 

escritor de vocação aforística, ou 

essa marca da sua escrita decorre da 

sua fidelidade ao imaginário e à tra-

dição oral moçambicana?

Acho que ninguém tem uma vocação 

por razões genéticas, digamos assim. 

Esse é o modo como gosto de escre-

ver, é o lado que vem da poesia, essa 

abordagem metafórica do mundo é o 

que me seduz. Mas também acho que 

não faria isso da mesma maneira se 

não fosse filho daquele lugar. É uma 

grande felicidade viver num território 

em que essa lógica poética ainda é do-

minante.

O livro abre com uma epígrafe em 

que diz que a estrada é uma espada 

que “rasga o corpo da terra”. Pode 

dizer-se que a terra é, neste e noutros 

livros seus, uma espécie de suben-

tendido narrador, que avalia as ac-

ções humanas segundo a sua própria 

perspectiva?

É verdade. E isso acontece porque 

acho que onde prevalece hoje uma 

visão realmente ecológica, no sentido 

de colocar o homem como parte in-

tegrante desse todo mais vasto, é em 

África. Nas línguas de Moçambique 

nem sequer existe uma palavra para 

dizer natureza. Não há uma coisa cha-

mada sociedade ou cultura separada 

da natureza. Há uma visão holística. 

Quando penso, por exemplo, no meu 

trabalho como biólogo, também não 

existe uma coisa chamada árvore que 

só possa ser entendida de um ponto 

de vista botânico: uma árvore é muito 

mais do que isso.

Por falar na Biologia, já disse mais 

do que uma vez que a sua profissão 

o ajudou a conhecer melhor Moçam-

bique. 

gento, que não é alguém que pudesse 

ser apresentado como porta-voz do 

olhar português dominante.

Ele está perdido da sua própria mis-

são, sente-se alienado daquilo que 

era suposto representar.

Muitas das personagens dos seus ro-

mances e contos são mulheres, e o 

mesmo acontece neste livro. É uma 

coisa inteiramente natural ou há nis-

so também o propósito de contribuir 

para a mudança de mentalidades na 

sociedade moçambicana? A mesma 

questão talvez se pudesse também 

aplicar à relação homossexual em que 

o avô de Imani se envolve quando se 

torna mineiro.

Novamente, as duas coisas são ver-

dadeiras. Sinto-me mais à vontade 

se as vozes que me ditam a história 

são femininas. É a minha mãe, são as 

mulheres que construíram a minha 

infância.

Mas algumas dessas coisas que estão 

no livro, como a revelação da homos-

sexualidade entre os mineiros, que 

era bastante comum, também têm a 

intenção de provocar uma sociedade 

que é muito homofóbica. Não sei se é 

um dever geral do escritor, mas sinto 

pelo menos como um dever meu fazer 

alguma coisa, provocar, tentar sacudir 

esse peso, que é terrível.

Já tem a noção, grosso modo, do que 

vão ser o segundo e terceiro volumes? 

Prevê, por exemplo, acompanhar o 

desterro açoriano de Ngungunyane? 

Seria de esperar que sim, até pelas 

óbvias possibilidades ficcionais.

Sim, o romance vai acompanhar o exí-

lio nos Açores. E eu venho com ele: 

estou a planear ficar uns tempos na 

ilha Terceira, onde sei que há memó-

rias desses tempos, para ver se alguma 

coisa me inspira.

Vai abordar também o filho do im-

perador que o acompanhou no 

exílio, Godide, que segundo a im-

prensa da época terá entusiasma-

do bastante as damas da sociedade 

portuguesa do tempo? E o régulo 

Zixaxa, que acabou por se casar 

com uma açoriana, deixando des-

cendência em Angra do Heroísmo? 

Zixaxa era um régulo que Ngun-

gunyane teve de delatar. Era um líder 

rebelde e Portugal queria que o impe-

rador o entregasse.

E daí a animosidade entre ambos no 

exílio?

Sentiu-se traído e ficou essa marca, 

mas acho que o imperador, coitado, 

não teve outra hipótese.

Além dos descendentes de Zixaxa, 

admite-se que o próprio Ngun-

gunyane tenha deixado descendên-

cia em Portugal. Sabe se isto tem 

algum fundamento?

Num qualquer momento, o Governo 

português promoveu uma cerimónia 

- vi fotografias disso - em que duas 

senhoras que eram netas de Ngun-

gunyane participaram juntamente 

com familiares do Mouzinho de Al-

buquerque. Foi uma coisa simbólica, a 

sugerir um reencontro dos dois milita-

res, agora em clima de amizade.

Seriam filhas de Godide?

Não sei. É possível que descendam de 

uma das sete mulheres que o impera-

dor trouxe com ele.

Mas não as separaram dele?

Sim, mas isso foi mais tarde. Algumas 

ainda ficaram aqui bastante tempo, 

e o seu regresso organizado a Áfri-

ca só aconteceu com o advento da 

República, em 1910, depois de uma 

grande campanha moralista e purita-

na. [Gungunhana e as suas mulheres 

tinham chegado a Lisboa em Março 

de 1896]. Nenhuma das mulheres foi 

depois com ele para os Açores, mas é 

possível que alguma já tivesse chegado 

grávida a Portugal.

Voltando à sua escrita: quem lê os 

seus livros pode pensar em García 

Márquez, pelo lado da irrupção do 

maravilhoso no quotidiano, ou em 

Borges, pelas intrincadas relações 

entre sonho e realidade e pelas ques-

tões da identidade, ou em Guima-

rães Rosa, na invenção lexical. São 

influências reais, ou o que parece vir 

destes autores chega-lhe através da 

cultura moçambicana?

São as duas coisas. O caso do Borges é 

um pouco diferente, porque a Argen-

tina é mais europeia, mas no caso do 

brasileiro e do colombiano, são de paí-

ses muito eclécticos, que têm muito de 

África. Ou se calhar têm apenas o que 

nós todos temos, porque também há 

uma grande pressa em classificar: isto 

é africano, é terceiro mundo, é realis-

mo mágico. Quem é que não tem um 

pouco de realismo mágico?

Embora os seus temas de sempre es-

tejam presentes neste livro, e a prosa 

não deixe de ter a dimensão poética 

que associamos à sua escrita, dir-se-

-ia que a sua proverbial compulsão 

para criar novos vocábulos está aqui 

bastante atenuada, pese embora al-

gem, ou que não o faça a outros níveis, 

mas agora interessa-me que a história 

flua melhor.

Uma pergunta que não têm direc-

tamente a ver com a sua obra. Que 

impacto está a ter em Moçambique a 

greve de fome de Luaty Beirão?

Está a ter algum nas camadas urbanas, 

nos intelectuais e na gente de cultura. 

Mas há uma certa resistência por cau-

sa daquela ideia dos partidos irmãos e 

dos povos irmãos. Se alguém se ergue 

em defesa de Luaty, sabe que não está 

a falar de Luanda, está a falar de Mo-

çambique, que a mensagem será inter-

pretada assim.

Regresso ao seu livro para uma últi-

ma pergunta. No final de Mulheres de 
Cinza, Imani diz: “Nesse relato vou 

contando a história dos que não têm 

escrita”. É o que o Mia Couto faz?

Acho que sim, que sou um pouco essa 

Imani. E no fundo também estou a 

inventar a minha própria história, no 

limite do que é a palavra escrita e a 

oralidade.

*Entrevista concedida ao jornal público 
editado em Lisboa e publicada na passa-
da sexta-feira

Mia Couto: “Quem é que não tem um pouco de realismo mágico?”*
Por Luís Miguel Queirós

“Nas línguas de Moçam-
bique nem existe palavra 
para dizer natureza. Não 
há uma coisa chamada so-

ciedade ou cultura separada 
da natureza”

“Não me interessa assim 
tanto contar a história de 
Ngungunyane, ela já foi 

contada de tantas maneiras. 
O verdadeiro personagem 

desta história é o tempo, num 
sentido plural, porque os pas-
sados são construções, são es-
critos e reescritos. Temos essa 
ideia de que o passado é uma 
coisa de uma só dimensão, e 
que corresponde à verdade, 

mas ele é construído com tan-
ta ficção como a deste livro 

que estou a escrever”

carreira Man Book International -, o 

romancista moçambicano impôs a si 

próprio aquele que é o mais ambicio-

so projecto ficcional de uma carreira 

que começou a tornar-se notada há 

já mais de 20 anos, com a publicação 

de Terra Sonâmbula. Num registo que 

surpreenderá os leitores mais fiéis pela 

ausência quase total das suas habituais 

invenções vocabulares - “quis desafiar-

-me a mim mesmo, deixar de ser clas-

sificado dessa forma” -, cruza neste li-

vro o olhar de um sargento português 

com o de uma rapariga africana de 

15 anos, Imani. Pelo futuro ficcional 

do sargento não responde, mas ga-

rante desde já que Imani “irá contar 

a história até ao fim”. Até porque se 

sente sempre “mais à vontade se as 

vozes que [lhe] ditam a história são 

femininas”, diz nesta conversa em que 

assume como dever pessoal, enquanto 

escritor, combater as dimensões mais 

retrógradas da sociedade moçambi-

cana, da subalternização da mulher à 

homofobia.

Um romance histórico 
relutante
Um livro que se recomenda sem hesi-

tações aos apreciadores de Mia Cou-

de Gaza é apenas visto de fora. Está 

a acercar-se cautelosamente do seu 

protagonista?

É verdade, mas no segundo volume 

ele vai aparecer. E vai ser uma figura 

central. Mas neste primeiro livro quis 

que ele fosse uma sombra, que surgis-

se como uma entidade fantasmagóri-

ca. Até porque não me interessa assim 

tanto contar a história de Ngungunya-

ne, ela já foi contada de tantas manei-

ras. O verdadeiro personagem desta 

história é o tempo, num sentido plural, 

porque os passados são construções, 

são escritos e reescritos. Temos essa 

ideia de que o passado é uma coisa de 

uma só dimensão, e que corresponde 

à verdade, mas ele é construído com 

tanta ficção como a deste livro que es-

tou a escrever. Ou quase tanta, já que 

essa narrativa tem uma parte verídica, 

mas também é feita para servir mo-

mentos históricos, para servir interes-

ses. E normalmente é escrita pela mão 

dos vencedores.

E como é que se ficciona uma figura 

tão ficcionada pela própria historio-

grafia como Gungunhana, para usar 

o errado nome pelo qual ficou co-

nhecido em Portugal?

A questão coloca-se dos dois lados, 

querque também é, ele próprio, um 

grande personagem, um personagem 

literário. O que podia ser uma ajuda 

ou uma atrapalhação. Mas eu também 

não quero fazer um romance históri-

co. Desde a primeira página que estou 

a dizer ao leitor que a História tem 

importância, sim, mas como uma refe-

rência, e que ela não me conduz assim 

tanto. Escrevo em diálogo com essas 

várias versões e personagens.

Este romance entrelaça um relato 

mais factual, racionalizado, cronoló-

gico, que vai sendo exposto nas car-

tas - todas elas datadas - do sargen-

to português, e um outro que lança 

sobre as mesmas circunstâncias um 

olhar mais poético, mais atento a 

sinais do que a acontecimentos pú-

blicos ou datas. Esse contraste entre 

o olhar do português e o dos chopes 

é também o contraste entre um ro-

mance histórico tal como o entende 

a tradição literária ocidental e aquilo 

que poderia ser um romance históri-

co genuinamente moçambicano?

Percebo a pergunta e acho que sim, 

ainda que essa não tenha sido uma 

intenção clara e deliberada desde o 

início. Mas sabia que tinha de sugerir 

que há caminhos diferentes. Um de-

sendo alguém que congrega de facto 

essa legitimação tradicional - será de 

uma linhagem que tem esse legado 

histórico -, é também uma pessoa 

muito preparada de um ponto de vista 

académico. Investiga, conhece bem os 

dois lados, já publicou um livro. E é 

muito permissivo. Às vezes, pergun-

tava-me: “Mas porque é que está tão 

preocupado em conhecer a verdade 

em todo o rigor? Você é escritor, está a 

escrever um romance.

Poraque é que escolheu dois narra-

dores - o sargento português e a jo-

vem VaChopi - que são ambos, por 

razões diferentes, inimigos do Esta-

do de Gaza, e nenhum que nos mos-

trasse o império de Gungunhana a 

partir de dentro?

De facto, todas essas vozes são de 

estranheza em relação ao império, à 

corte e a Ngungunyane. Mas, como já 

disse, o imperador vai ter voz própria 

num segundo momento, e veremos a 

razão desse império na sua perspecti-

va. E na de outra gente que ainda vai 

aparecer na história. Nas línguas de 

Moçambique nem existe palavra para 

dizer natureza. Não há uma coisa cha-

mada sociedade ou cultura separada 

da natureza.

Sem dúvida. Deu-me pretexto para 

circular por todo o país, mesmo pe-

los lugares mais íntimos. Embora não 

exista nenhum sítio que não esteja de 

algum modo contaminado pela língua 

portuguesa, pela escrita, por um outro 

tipo de racionalidade. A África virgem 

não existe, ou só existe na cabeça dos 

que mistificam a própria realidade 

africana. Mas a coabitação desses vá-

rios níveis permite um exercício sin-

crético muito rico.

Há neste livro um sargento que faz 

perguntas de mais para um militar, 

como o mesmo reconhece, e uma ra-

pariga cujo nome quer dizer “Quem 

é?”, um nome que é ele próprio uma 

pergunta. Pode dizer-se que há uma 

espécie de fraternidade entre o sar-

gento e Imani, no sentido em que 

ambos sentem que estão a afastar-se 

irremediavelmente das suas raízes?

A resposta é sim. Interessava-me - 

acho que a um escritor interessa sem-

pre - ter alguém que está em busca de 

si mesmo, porque o seu alheamento e 

incerteza ajudam a desvendar a histó-

ria. Mas também Imani, se fala a partir 

daquilo que seria a razão VaChopi, ao 

mesmo tempo não lhe pertence com-

pletamente, tem um pé dentro e outro 

fora. E o mesmo acontece com o sar-

gum “nuvisco” ocasional. Foi delibe-

rado?

Houve uma certa deliberação, sim. 

Não estive propriamente a coibir-me, 

mas acho que quis desafiar-me, deixar 

de ser classificado dessa forma. Quero 

ter uma relação com a escrita que me 

surpreenda. Não quer dizer que não 

volte a esse trabalho sobre a lingua-
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pado com o documento e a memória 

escrita, e o outro é o português, mais 

fundamentado na escrita. Mas tam-

bém é preciso ver que não há um só 

registo moçambicano, há vários, por-

que também entre eles há vencidos e 

vencedores.

Insistindo um pouco na mesma 

ideia, como é que um autor mo-

çambicano escreve um romance 

histórico sobre o Estado de Gaza 

quando os testemunhos escri-

tos dos que participaram nos 

acontecimentos se resumem, no 

essencial, à versão dos coloniza-

dores?

Fiz muitas entrevistas, foram ho-

ras e horas de infinitas conversas 

eme  Inhambane, onde esta história se 

passa. E a dado momento percebi 

que havia lá um interlocutor privi-

legiado, a quem dedico também este 

livro, Afonso Dambila.

Era alguém que funciona-

va como uma espécie de fiel 

depositário da tradição oral?

Eram os próprios chopes que me di-

ziam que havia um homem mais ve-

lho que me podia ajudar, e eu 

pensei que fosse por esse 

mecanismo tradi-

cional. Mas 

o Afonso 

D a m -

bi la , 
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O 
MPLA, partido do Go-
verno, criticou a “pres-
são” interna e externa e a 
“ingerência” estrangeira 

no caso de 15 activistas angolanos 

detidos em Luanda desde Junho, 

e apelou ao cerrar de fileiras em 

torno do Presidente da República, 

José Eduardo dos Santos.

Num comunicado divulgado após 

uma reunião ordinária que teve na 

terça-feira, o bureau político do co-

mité central “reitera o seu incondi-

cional apoio” ao chefe de Estado e 

líder do partido. E apela ao “povo 

angolano para que, tal como no 

passado, se mantenha firme e vigi-

lante e que cerre fileiras em torno 

do nosso glorioso MPLA e do seu 

líder, o camarada Presidente José 

Eduardo dos Santos”.

A posição do MPLA (Movimento 

Popular de Libertação de Angola) 

é uma resposta a apelos, manifes-

tações e vigílias em que tem sido 

pedida a libertação dos activistas 

detidos há quatro meses e meio, 

acusados de “actos preparatórios” 

de rebelião e atentado contra o 

Presidente, entre eles o rapper Lu-

aty Beirão, que fez greve de fome 

durante 36 dias.

Na reunião de terça-feira, sob a di-

recção de José Eduardo dos Santos, 

o bureau político manifestou “preo-

cupação” com a “pressão” de “certos 

círculos nacionais e internacionais” 

– “em particular” sobre o Presidente 

– para serem libertados os cidadãos 

que, afirma, tinham o “objectivo de 

derrubar o Governo, legitimamen-

te constituído em Angola, de uma 

forma anticonstitucional”.

O órgão de cúpula do partido que 

governa Angola desde a indepen-

dência, em 1975, condenou tam-

bém o que considera “ingerência 

externa nos assuntos do país” apoia-

da por “certos círculos da oposição”.

Em torno de José Eduardo dos Santos 

A posição do partido foi manchete 

da edição desta quarta-feira do Jor-
nal de Angola, próximo do Gover-

no, com o título “MPLA condena 

intromissão”. As “pressões externas” 

tinham já sido mencionadas por 

dirigentes como o governador de 

Malanje e primeiro secretário pro-

vincial do partido, Norberto dos 

Santos “Kwata Kanawa”. Bento dos 

Kangamba, destacado dirigente do 

regime, membro do comité central, 

também virara as críticas para o ex-

terior, focando-se no partido por-

tuguês Bloco de Esquerda, que tem 

denunciado a violação dos direitos 

humanos no país africano.

A que terá sido a posição mais crí-

tica sobre as detenções de Luanda 

foi a do representante especial das 

Nações Unidas para os Direitos 

Humanos,  Michel Forst, que há 

duas semanas pediu a retirada das 

acusações contra todos os activis-

tas. “A privação de liberdade tendo 

como único fundamento o facto de 

terem promovido a boa governação 

e exercido os direitos de  liberda-

de de  expressão e reunião pacífica 

pode ser considerada como arbitrá-

ria”, disse.

Luaty saiu da clínica
Luaty Beirão deixou entretanto a 

clínica onde esteve durante quase 

três semanas e regressou na terça-

-feira ao Hospital-Prisão de São 

Paulo, uma semana depois de ter 

terminado a greve de fome em que 

protestou contra o prolongamento 

do tempo de prisão preventiva e 

pediu que os detidos pudessem es-

perar julgamento em liberdade.

“Apesar de não estar ainda total-

mente recuperado da sua greve de 

36 dias, tem reagido bem e junta-

-se assim aos seus companheiros”, 

informou a página do activista no 

Facebook. A notícia foi depois con-

firmada à Lusa pela mulher, Móni-

ca Almeida, e pelo advogado Luís 

Nascimento. O activista está já a 

fazer uma refeição sólida por dia.

Uma manifestação de apoio aos 

detidos motivou no fim-de-semana 

passada a detenção no Lobito, pro-

víncia de Benguela, de 18 jovens, 

acusados de desobediência à auto-

ridade, entre eles dois conhecidos 

rappers, Sigilo Suburbano e Avisto 

Botha, disse à AFP o seu advogado, 

David Mendes. O julgamento su-

mário está previsto para esta quin-

ta-feira. No sábado foram também 

detidos em Malanje pelos mesmos 

motivos seis jovens, entretanto li-

bertados.  

O julgamento dos 17 activistas de 

Luanda – além dos 15 detidos há 

duas acusadas em liberdade – co-

meça a 16 de Novembro, no tri-

bunal de Cacuaco. Mas esse não é 

o único caso que preocupa os de-

fensores dos direitos humanos em 

Angola. Outro caso para o qual têm 

chamado a atenção é o do blogger 

Domingos Magno, detido perto da 

Assembleia Nacional a 15 de Ou-

tubro, quando pretenderia ouvir o 

discurso do estado da nação lido 

nesse dia pelo vice-Presidente da 

República, Manuel Vicente.

(Público.pt)
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CartoonEDITORIAL

O candidato presidencial Fi-

lipe Jacinto Nyusi, durante 

a campanha eleitoral que 

culminou com a sua con-

testada eleição a 15 de Outubro 

2014, assumiu-se desde logo como 

a “abelha” que iria trazer o “mel” de 

que o povo necessitava e de que iria 

certamente gostar. Por conseguinte, 

dentro da lógica social das abelhas, 

Nyusi assumia-se como uma abelha 

operária que, entre as demais tarefas, 

destaca-se a produção do precioso 

alimento mel. Porém, passado quase 

um ano (10 meses), sinal nenhum 

parece vislumbrar da vinda do tão 

desejado e prometido “doce-mel”. 

Moçambique avança para uma di-

recção em que se assemelha mais a 

uma verdadeira salina do que a um 

doce e feliz colmeia onde abundam 

a paz e a prosperidade.

A intenção de Nyusi ser o portador 

do saboroso “mel” de que o povo 

gosta foi ainda mais vincada e ado-

cicada pelo seu apelativo discurso 

de tomada de posse a 15 de Janeiro 

de 2015. Nesse discurso, o já presi-

dente Filipe Nyusi comprometeu-

-se, entre outros aspectos, em lutar 

pela consolidação e pelo privilégio 

de uma paz duradoura, através da 

promoção do diálogo, acima de 

disputas pelo poder; em combater 

implacavelmente a criminalidade, 

com particular destaque o crime or-

ganizado; assim como em construir 

o bem-estar do povo moçambicano. 

De facto, com esta intenção, o presi-

dente Nyusi reactivou o apetite po-

pular pelo tão desejado “mel”, pois, 

de que o povo gostava mesmo de 

uma verdadeira paz e bem-estar, o 

presidente não se enganou. 

No entanto, a paz (talvez até mais 

geleia real do que propriamente 

mel) está cada dia mais amarga ao 

olhar aparentemente impotente da 

nossa “abelha”. Nyusi não parece 

ter em mãos o “néctar” (uma saída 

áurea) para resolver a já prolongada 

instabilidade político-militar que 

assola o país, mais visivelmente a 

economia, de tal modo que até o seu 

principal e mais directo adversário, 

Afonso Dhlakama (que nem abelha 

é, senão apenas uma perdiz) deu-se 

até ao luxo de o exigir “ingredientes” 

concretos para o fabrico do referi-

do “mel”. Isto deu a entender que a 

nossa “abelha” não está tão segura 

sobre o material a aplicar no fabrico 

do “mel” que ela própria comprome-

teu-se e tem como função natural a 

de o produzir. A reacção da nossa 

“abelha” sobre a exigência de “ingre-

dientes concretos” parece ter “salga-

do” ainda mais o ambiente social e 

político nacional, de tal modo que 

hoje o futuro caminha firmemen-

te em direcção incerta. A incerteza 

sobre o futuro dos moçambicanos 

aprofunda-se ainda mais com o vi-

sível agudizar do conflito militar 

e o silêncio ameaçador do líder da 

Renamo, numa altura em que os 

diversos apelos exortam ao diálogo 

produtivo entre as partes e não ao 

silêncio que se constata.   

A criminalidade organizada, com 

tentáculos bem firmes no próprio 

aparelho de Estado, outro flagelo 

que o presidente comprometeu-se 

em combater, continua a assombrar 

os moçambicanos, cada dia mais 

elaborada e eficaz. Os assassinatos 

selectivos de cidadãos aparentemen-

te em discordância com o regime 

e o revoltante fenómeno dos rap-

tos ainda continuam a aterrorizar 

o quotidiano dos moçambicanos, 

igualmente, sem aparente solução 

à vista. Também nestes aspectos, a 

nossa “abelha” parece não possuir es-

tratégias concretas de solução, pelo 

menos até então. Ou melhor, ainda 

nem sequer cheira “mel”.  

Do ponto de vista económico as-

siste-se ao derrapar cada dia mais 

acentuado do Metical em relação 

às moedas de referência com con-

sequências duras para os cidadãos 

pelo aumento dos preços dos pro-

dutos básicos. A moeda nacional já 

atingiu uma depreciação anual de 

45% em relação ao dólar americano 

e nominal de perto de 19% e 9% re-

lativamente ao Euro e ao Rand, res-

pectivamente. Importa recordar que 

foi diante de um conturbado con-

texto político semelhante ao actual, 

apimentado pela desvalorização do 

Metical (30% em relação ao dólar 

americano) e pela subida do custo 

dos bens elementares (25%), que 

nos dias um e dois de Setembro de 

2010, os moçambicanos saíram às 

ruas, em massa, para se manifestar 

contra o governo do então Presiden-

te Armando Guebuza. 

Ora, o que pode estar por detrás do 

aparente fracasso da nossa “abelha” 

em cumprir com o prometido até 

então: Será incapacidade ou im-

possibilidade? Será necessário des-

construir ou destruir toda a colmeia 

para que haja mel? Quanto tempo 

leva afinal uma “abelha” a produzir o 

“mel” de que o povo gosta? Como se 

sente ou vive um povo sem o neces-

sário, desejado e prometido “mel”?

Nyusi, e o mel que nos prometeste?
Por Fredson Guilengue 

A crise que se avizinha

Pela primeira vez em dez anos, o governo de Moçambique 

foi bater à porta do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

para pedir um empréstimo de 286 milhões de dólares, que 

deverá ser autorizado quando o Conselho Executivo da-

quela instituição financeira internacional se reunir em meados de 

Dezembro.

O pedido deste empréstimo é um indicador claro do quão stres-

sada  se encontra a economia moçambicana, numa altura em que 

uma das três principais agências de anotação financeira, a Fitch, 

acaba de baixar a classificação de Moçambique de B+ para B.

Ao atribuir esta nota, a Fitch acrescenta que o quadro fiscal do país 

“deteriorou-se de forma acentuada no decurso do último ano, re-

flectindo elevados défices orçamentais, um rápido crescimento da 

dívida pública, volatilidade de receitas e um crescimento da factura 

salarial”. 

No contexto das discussões realizadas em Outubro entre o gover-

no moçambicano e uma missão do FMI, esta prevê que o cres-

cimento económico do país se situe em 6,3 por cento em 2015, 

passando para cerca de 6,5 em 2016. Estes dados contrariam o 

objectivo traçado pelo governo, que previa um crescimento econó-

mico de 7,5 por cento para o presente ano. 

Embora a missão do FMI considere que a actividade económica 

em Moçambique se mantenha sólida e a inflação baixa em cerca 

de 2 por cento, esta deverá acelerar para 5-6 por cento “nos próxi-

mos meses devido à recente depreciação do Metical e aos necessá-

rios ajustes nos preços administrados”. 

“Preços administrados” aqui devem ser entendidos como sendo 

preços controlados pelo governo em sectores chave tais como 

combustíveis, energia, transportes e bens alimentares básicos. Por 

outras palavras, o FMI prevê, em função dos entendimentos al-

cançados com o governo, que os preços destes bens deverão ser 

objecto de um ajustamento. 

Seria bom se este ajustamento fosse no sentido de redução dos 

preços. Mas na realidade, quando se fala de ajuste, o entendimen-

to é que dentro das próximas semanas começará a notar-se uma 

tendência progressiva dos preços, com o efeito de tal vir a corroer 

ainda mais os já pobres rendimentos da maioria dos cidadãos.

O FMI considera que os desafios económicos de Moçambique a 

curto prazo “tornaram-se mais complexos”, uma vez que tal como 

outros países da região o país está a ser vítima de “choques exter-

nos” associados, em parte, com a baixa no preço de matérias-primas 

e atraso nos investimentos relacionados com grandes projectos de 

exploração de recursos naturais, nomeadamente gás e carvão.

Nota ainda que as importações continuam a crescer, embora as 

exportações tenham estagnado. Isto, associado a um substancial 

declínio no fluxo de capitais para o país, tem resultado numa pres-

são sobre o mercado cambial, conduzindo a uma acentuada desva-

lorização do Metical.

Geralmente, o FMI evita debruçar-se sobre questões políticas e de 

governação interna nos países onde intervém. Mas a actual crise 

económica em Moçambique não é apenas uma questão técnica. 

Ela resulta em parte de decisões políticas com fortes implicações 

no desempenho da economia.

Temos de nos lembrar, por exemplo, que uma decisão política, re-

sultante das negociações entre o governo e a Renamo, determinou 

uma composição partidarizada dos órgãos de administração elei-

toral, de cujas implicações o Tesouro hoje se ressente. 

O galopante endividamento a que o país se sujeitou nos últimos 

anos, mesmo que em alguns casos se destinasse à edificação de 

infra-estruturas económicas importantes para o desenvolvimento, 

não pode estar dissociado da crise que actualmente nos abala. As 

consequências das avultadas dívidas contraídas em países como a 

China, algumas delas de qualidade duvidosa, estão a ter agora as 

suas repercussões.

Devemos estar preparados para enfrentar as consequências polí-

ticas, económicas e sociais  que como resultado desta crise se avi-

zinham. 

Eles pintaram a carne 
de rosa vivo para 

assinalar do mês de 
prevenção contra o 

cancro do colo
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Naquela noite, tudo conspirou 

para que eu pusesse defini-

tivamente de lado qualquer 

ideia de sair de casa. Por volta 

das 22, e contrariando toda a previsão 

dos serviços meteorológicos, o tempo 

mudou radicalmente. O vento, que 

até aí tinha soprado moderadamente, 

pondo até alguma brisa nos corpos 

que durante o dia tinham sido casti-

gados pelo calor, ganhou rapidamen-

te feições de ciclone, soprando com 

rajadas que punham uivos de cadelas 

em cio nas copas das acácias, gemi-

dos nas frinchas das portas e janelas 

e surdos abanões no chão das casas e 

no tecto. Como se se tratasse de uma 

orquestra bem treinada, a isto se jun-

tou muito rapidamente o brilho dos 

relâmpagos e o ruído das trovoadas, 

prenúncio do desabamento do céu 

sobre a Terra numa manifestação de 

chuva diluviana.

Lembrei-me então de que me pode-

ria consolar o facto de naquela noite 

a televisão me propor um filme de 

um destacado realizador da chamada 

Nueva Ola, a vanguarda do cinema 

latino-americano, cineasta conhecido 

e celebrado mundialmente pelos seus 

extremos de iconoclastia. Nesse filme 

propunha-se um questionamento ou-

sado e inovador de um acontecimen-

to que se deu há cerca de 1980 anos, 

algures no longínquo Médio Oriente: 

era em torno da ressurreição de Em-

manuel e o propósito era demons-

trar que tudo o que tinha sido dito 

e escrito sobre esse facto não passava 

de uma montagem correspondente a 

uma gigantesca mentira.

O que se viu desde o início do filme 

é que, na realidade e segundo o ponto 

de vista do realizador, a ressurreição 

de Emmanuel, em vez de levar para 

o reino dos mortos um sopro de ar 

fresco e uma renovação de esperan-

ças, constituiu-se num rastilho que 

se propagou muito rapidamente em 

direcção a um barril feito de frustra-

ções recalcadas, de incompreensões e 

de uma falta de comunicação atroz. 

Barril cuja explosão marcaria a última 

catástrofe que se abateria sobre a Ter-

ra, depois da qual tudo se reduziria ao 

silêncio e a um monte de cinzas.

Ouvia-se então um crescendo do 

reino dos mortos neste tom: “Isto é 

inadmissível! É mesmo o ponto má-

ximo do desprezo e da indiferença a 

que estamos condenados, desde que 

a nossa existência se resumiu a estas 

trevas onde nem sequer já nos conse-

guimos identificar individualmente. 

Estamos aqui há dezenas, centenas, 

milhares e mesmo milhões de anos; 

nunca de entre nós se reportou um 

único caso de ressurreição, nem mes-

mo alguém, de algum lado, de viva 

voz se aproximou de nós para nos di-

zer o que é que nos espera, para onde 

vamos, como tudo acabará. Onde está 

a promessa do dia do Juízo Final? E 

agora aparece-nos este nanico que 

nem teve tempo de ver coagulado o 

sangue das chagas que o mataram e é 

restituído ao mundo da luz, ao conví-

vio dos seus. E perguntamos porquê. 

E dizem-nos: «Porque ele é o filho 

eleito». E nós? Somos filhos de Bel-

zebu? Pois que se saiba: esta é a gota 

que fará transbordar a taça. Quebra-

remos o pacto e far-nos-emos presen-

tes sobre a face da terra. Somos um 

exército de biliões, e como um exérci-

to de biliões marcharemos, ofuscados 

pela luz, e arrasaremos tudo o que se 

atravessar no nosso caminho. Redu-

ziremos a pó cidades e vilas, aldeias 

e povoados, incendiaremos florestas 

e pomares, destruiremos celeiros, 

degolaremos todos os animais e aves 

de criação e envenenaremos todos os 

rios e poços com os seus corpos. Der-

rubaremos barragens e provocaremos 

as maiores inundações de que haverá 

memória desde o dilúvio de Noé”.

O Arquitecto Supremo, omnipre-

sente e omnisciente, chamou então 

Gabriel e disse: “Cinge a tua espada 

de fogo e faz-te presente perante es-

ses loucos, antes que a sua insanidade 

provoque danos na minha obra”. E 

assim se fez. Não se sabe e nunca se 

saberá o que Gabriel terá negociado 

ou não com os habitantes do reino 

dos mortos. O que é certo é que, 

passados hoje quase dois mil anos, 

nada do que foram as suas ameaças 

foi cumprido. A Terra continua a ser 

aquela bola azul em permanente mo-

vimento no universo, girando sobre o 

seu próprio eixo e descrevendo elip-

ses à volta do sol à velocidade louca 

e inimaginável de 108.000 km/h, em 

ciclos que se repetem de 365 em 365 

dias. Nela, os ciclones, os terramotos, 

as cheias, inundações e maremotos 

continuam a ser vistos como apenas a 

manifestação da vontade superior do 

Arquitecto, da vontade do Criador 

Supremo para ciclicamente chamar a 

atenção aos habitantes da terra para 

a sua insignificância. As guerras são 

apenas o apêndice que vem como 

apanágio da mesquinhez, das am-

bições de glória do Homem, que se 

autoproclama líder e dominador, e o 

mundo continua a ser uma preten-

são de alguns cérebros rapaces que, 

apoiados por meia centena de mãos 

executoras, teimam em gerir uma or-

questra na qual querem pôr a dançar 

o exército de biliões de seres. Seres a 

quem se nega o direito de, sentados 

à sombra de uma figueira ao entar-

decer, aconchegar no regaço os seus 

netos, lançar o olhar a perder de vista 

pelo horizonte, para ver de regresso 

ao curral os seus animais de criação, 

fêmeas úberes, de pêlo luzidio e olhar 

de paz e serenidade para ruminar a 

noite em sossego. Seres que desejam 

que, ao lançarem o olhar pela planura, 

surpreendam as imensas plantações 

de trigo e milho que o pôr-do-sol 

transforma num oceano ondeante de 

ouro novo brilhando contra o azul 

fugidio do céu, feito uma explosão de 

cores.

E então o televisor fez um ruído me-

tálico curto e o ecrã se tornou azul. 

Olhei para o relógio pendurado na 

parede e ele indicou-me que eram 

2:30 da manhã. Desliguei a artilha-

ria, pus-me de pé, acomodei a roupa, 

peguei no telemóvel e dirigi-me em 

passo cambaleante para o quarto, 

atormentado pela imagem que me 

tinha ficado de um romance de um 

escritor chileno descrevendo o deses-

pero de um navegador solitário per-

dido na imensidão do Pacífico, que, 

olhando para o céu, surpreendeu o 

vulto majestoso de um condor de asas 

abertas em voo planado em direcção 

ao seu destino, milhares de quiló-

metros para o Sul, na orla dos gelos 

polares. E compreendeu então que 

nunca se está só; e, mais ainda, que 

não nos assiste o direito de renunciar 

nem o dever de sermos carneiros.

Parábola do Iconoclasta

RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema

O 
Presidente da República (PR), 
Filipe Nyusi, irá, nos próximos 
dias, à Assembleia da Repú-
blica (AR) prestar a informa-

ção sobre o Estado Geral da Nação 
aos moçambicanos, por via dos seus 
250 representantes, o que o fará pela 
primeira vez, tendo em conta que foi 
investido nas funções de PR a 15 de 
Janeiro de 2015.
Ainda que seja por demais certo que se 
trata de um formal exercício de pres-
tação de informação, e não necessaria-
mente de prestação de contas, por o 
nosso sistema político nem se quer per-
mitir que os moçambicanos possam, 
através dos 250 deputados que os re-
presentam, indagar o PR sobre a saúde 
do país, a ida de Nyusi à AR é, temos o 
constatado em diversos círculos, aguar-
dada com muita expectativa, tendo em 
conta a situação atípica ou, pelo menos, 
descomunal que o país vive.
São várias as situações que podem ser 
convocadas para consubstanciar que 
a situação em que o país se encontra 
pode ter todo o tipo de qualificação, 
menos a de que ‘O Estado Geral da 
Nação é Bom’. De entre essas situa-
ções, destaque vai para o que se está a 
verificar no campo material em termos 
de confrontação entre as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) e o que resta, 
activamente, dos antigos guerrilheiros 
da Renamo, o que, aliás, até foi con-
firmado no último fim de semana pelo 
ministro do Interior, Basílio Monteiro. 
Antecederam o que se está a verificar 
actualmente os episódios seguintes, em 
ordem cronológica:

-
ca de Moçambique (PRM) que ti-
nham sido destacados para garantir 
a segurança de Afonso Dhlakama, 
presidente da Renamo, deixando de 
fazê-lo, alegadamente por motivos 
operacionais;

-
tecendo no Centro Internacional 

de Conferências Joaquim Chissano 
(que talvez nunca deveria ter de-
corrido naqueles moldes), de repen-
te deixou de ser feito, tendo o seu 
término sido antecedido de um até 
hoje inexplicado ‘filme’ de aparente 
retirada de viaturas a quadros da Re-
namo, na ‘praça pública’;

no decurso do mês de Setembro, 
Afonso Dhlakama e comitiva foram 
vítimas de dois atentados, algures 
na Zambézia e em Manica, respec-
tivamente, que só só escaparam à 
propaganda por pelo menos um dos 
cinco jornalistas que eram parte da 
comitiva ter-se recusado a mentir 
por omissão;

Como consequência do último atenta-
do [de Manica], Dhlakama outra vez 
se refugiou na ‘Parte Incerta’, tendo 
dias depois sido resgatado para a sua 
residência na cidade da Beira, onde, na 
madrugada imediatamente a seguir, viu 
a sua guarda - ou parte dela - ser desar-
mada pelas FDS.
Sobre as situações acima, que se afi-
guram como um inequívoco atentado 
à paz, Nyusi, que é também coman-
dante-chefe das FDS, ainda não se 
pronunciou até ao momento em que 
redigimos estas linhas, sendo que a sua 
ida à AR, por imperativos constitucio-
nais, é uma oportunidade ímpar para o 
efeito.
Outra situação que evidencia que o 
Estado Geral da Nação pode ser tudo 
mas não bom é a crise económico-
-financeira que, materialmente, já vi-
vemos, conforme o próprio PR deixou, 
ainda que de forma telegráfica, escapar 
há dias em Maputo, na mesma semana 
em que o Banco de Moçambique, qual 
consultor financeiro do Governo, veio a 
público dizer que se está mal. 
Tudo indica, quanto à dimensão eco-
nómico-financeira do Estado Geral da 
Nação, que a recessão económica - cres-
cimento abaixo da expectativas - será 

factual. Até já corremos, como país, ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
para solicitar uma ajuda de emergência 
(USD 286 milhões)! Curiosamente, o 
mesmo FMI que, há mais de um ano, 
nos alertou sobre o carácter tóxico do 
aval do Estado à EMATUM...e “nós” 
ripostamos exibindo a nossa “soberana 
soberania”!
Com tudo de desabonatório que se 
possa dizer sobre Armando Guebuza, 
que dirigiu o país nos 10 anos ante-
riores à subida de Nyusi ao poder, ele 
tem o mérito de ter deixado, nas en-
trelinhas, a mensagem de que o Estado 
Geral da Nação é Mau quando foi, pela 
última vez, prestar informação na AR. 
Mas, em 2005, quando o fez pela pri-
meira vez, Guebuza disse convicto: “O 
Estado Geral da Nação é Bom”.
A ida de Nyusi à AR dentro de dias 
é, frisamos, uma oportunidade mais 
do que ímpar para ele explicar como 
estamos quanto às duas situações aci-
ma, por exemplo, e a tantas outras, e, 
com isso, se assumir como o que ele 
reivindica ser: empregado do povo. De 
contrário, Nyusi estará a dar força aos 
que se mostram cépticos quanto à sua 
administração e desânimo aos que nele 
depositam confiança, muita ou mode-
rada. 
E, considerando que irá ao Parlamen-
to alguns dias depois de ter feito uma 
visita de Estado à República [alegada-
mente democrática] de Angola, Nyusi 
deverá explicar aos seus patrões que in-
teresses estratégicos o levam a priorizar 
Angola, e não Botswana (para efeitos 
de aprendizagem) ou Malawi (onde 
nossos compatriotas se acham manti-
dos em acampamentos como refugia-
dos), nas suas visitas de Estado ao nível 
da região austral de África. O que, em 
sede de uma eficiente assessoria de co-
municação, já deveria ter sido feito pelo 
ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, pelo menos por via de en-
trevistas aos órgãos governamentais de 
comunicação social. 

E o Estado Geral da Nação é...?

O 
conhecimento é um processo complexo e delicado que re-

quer o questionamento permanente das informações que 

nos são dadas a conhecer das mais variadas formas.

Na verdade, é necessário colocar sistematicamente as pri-

meiras evidências entre parêntesis, questioná-las, estudá-las, ana-

lisá-las, aferir o seu coeficiente de fiabilidade, eliminá-las para dar 

lugar ao conhecimento aprofundado. 

Se alguém nos diz que viu um leão na cidade de Maputo, a nossa 

atitude não deve ser a de aceitar isso só porque alguém o disse (uma, 

duas, três pessoas, uma multidão a dizê-lo), devemos esforçar-nos 

por saber se isso efectivamente aconteceu, analisando e confron-

tando as fontes, estudando a credibilidade do (s) informador (s), 

conhecendo a frequência do fenómeno, etc.

Desconfiemos dos consensos de fácil digestão e façamos do não às 

primeiras evidências o princípio para chegarmos ao sim da pesqui-

sa e da credibilidade processual.

Dúvida metódica
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Peças jornalísticas, nos vários 

jornais independentes da praça, 

têm vindo a alertar para a situ-

ação de crescente instabilidade 

político-militar que se vive no País. A 

actual “situação” contraria por completo 

a ideia de Moçambique como um “mar 

brando” posteriormente aos conhecidos 

acontecimentos que tiveram lugar na 

cidade da Beira, na residência do Líder 

da Renamo. Julgava-se que por essa via 

o “mar político-militar” passaria a uma 

situação de relativa calma; uma situação 

que colocaria o País na rota do entendi-

mento, do diálogo de irmãos.

Em diversos locais das províncias de 

Tete, Zambézia, Manica e Sofala, já se 

vive uma situação de verdadeiro con-

fronto militar com mortes à mistura e 

“Situação”, de novo?
populações a fugirem de um lado para o ou-

tro, tentando evitar o pior. Ao que parece, a 

ideia que prevalece é, por um lado, desarmar 

a Renamo à força, ou seja, “desactivar os seus 

ninhos” na linguagem de quem manda, e, por 

outro, insistir no diálogo com vista à promo-

ção da paz e concórdia nacional na esteira da 

propalada unidade nacional. 

Segundo o resultado dos acontecimentos no 

terreno fica cada vez mais claro, para quem se 

recusava a acreditar, que a primeira opção, a de 

“desactivação das bases da Renamo”, por ten-

dência, está, isso sim, a enfraquecer a segunda 

opção, a do “diálogo”. Aliás, nesta ordem, se 

a primeira opção tem o condão de desactivar 

o precário e inconsistente diálogo e não o de 

reacendê-lo, a segunda, refém dos resultados 

da primeira, ficará com o único mérito de não 

passar de uma pretensão por parte de quem 

não pactua ou não concorda com soluções 

militares. Só estes, existindo, optariam pela 

segunda opção – a do diálogo político sincero 

entre a Renamo e o Governo/Frelimo.

Estes acontecimentos de Outubro a Novem-

bro nas províncias acima referidas devem 

cessar em nome da paz e para a felicidade 

das famílias moçambicanas que desejam que 

os seus entes queridos regressem vivos lá do 

“mato”. 

Começamos, aliás, já estamos, de novo, diante 

da testagem da hipótese que há algum tem-

po alguns moçambicanos colocaram, que é a 

seguinte: quando a guerra começar a “descer” 

visivelmente para o Sul accionar-se-ão, ime-

diatamente, os mecanismos de “diálogo aber-

to e sincero” entre as partes envolvidas. En-

quanto isso não ocorrer de modo consistente, 

o teatro de operações manter-se-á orientado 

para os objectivos já traçados e que a 

todo o custo deverão ser alcançados. 

Que promoção de “Unidade Nacional” 

é esta?

Uma solução de desarmamento dos ho-

mens da Renamo passa necessariamente 
pela defesa da vida, ou seja, pela promo-
ção de esforços no sentido de viabilizar 
um verdadeiro diálogo entre as partes. 

Cá entre nós: essa “descida” activaria fotos 
para aqui e ali, apertos de mãos, sorrisos, 
cafés, suspiros de alívio, etc. Precisamos de 
paz! O País precisa de mais e mais jovens 
vivos para se focalizarem na luta pelo de-
senvolvimento económico, social, cultu-
ral,… O problema é que, obviamente, só 
vivos poderão levar avante este País, só 
vivos poderão contribuir para a redução da 
pobreza nas suas famílias. 

Houve confrontos militares, em 
Sofala “(Vanduzi) e na Zambézia 
(Morrumbala), entre as Forças de 
Defesa e Segurança e as forças re-

siduais da Renamo, ou lá como quisermos 
chamar-lhes.
Embora nenhum dos lados revele nú-
meros de baixas, terá havido, certamente, 
mortos e feridos. 
Do lado do Governo/Frelimo uma voz 
autorizada revelou em que contexto se 
deram esses confrontos. O Ministro do 
Interior, Basílio Monteiro, veio a públi-
co afirmar que os combates derivam da 
necessidade de “perseguir ninhos de ins-
tabilidade para remover essas ameaças 
em resposta aos anseios de todo o povo 
moçambicano”. E prometeu que “vamos 
continuar a perseguir até remover o últi-
mo ninho de instabilidade”.
Ora, traduzindo esta linguagem em con-
ceitos mais claros e simples, Basílio Mon-
teiro está a afirmar que vai atacar todas as 
bases da Renamo até as destruir. Na ver-
dade Morrumbala é, actualmente, a prin-
cipal base militar de Afonso Dhlakama e 
Vanduzi é, igualmente, uma zona de forte 
presença da Renamo.
E, dizendo isto, creio estarmos perante 
uma declaração de guerra. Declaração e 
actos que contrariam abertamente todo o 
discurso de Paz com que o Governo e o 
seu Chefe nos bombardeiam diariamente. 
Que contrariam, de resto, os anseios do 
povo moçambicano que tem sempre afir-
mado que o caminho para a Paz é o diá-
logo e não o desarmamento da Renamo 
através da força.
Esta declaração, por parte de um ministro 
do governo que dirige, deixa ainda mais 
fragilizada a posição de Filipe Nyusi que 
se afirma aberto ao diálogo com Afonso 
Dhlakama mas assiste, em silêncio com-
prometedor, aos actos militarmente agres-
sivos por parte daqueles que, em teoria, 
são seus subordinados.
Depois das duas emboscadas em Manica 
e do inqualificável assalto à residência de 
Dhlakama na Beira, com que cara pode 
Filipe Nyusi pedir ao dirigente da Rena-

mo que apareça para conversarem? Será 
que Dhlakama vai dar algum passo que 
volte a colocar a sua vida em perigo?
E, se não der, qual é a saída para esta situ-
ação em que o país foi metido?
Até aqui a Renamo tem estado a tomar 
medidas meramente defensivas: quando 
é atacada defende-se e contra-ataca. Não 
tomou nunca a iniciativa de iniciar com-
bates.
Mas, até onde vai o conhecimento geral, 
tem ampla capacidade para o fazer, ao ní-
vel de todo o país. E não sei quanto tem-
po Dhlakama vai evitar que isso aconteça. 
Não sei quanto tempo Dhlakama, sentin-
do-se pessoalmente ameaçado de morte, 
não vai querer que isso aconteça.
Se a Renamo passar a fazer guerra acti-
vamente o país vai passar muito mal em 
todos os aspectos, desde a segurança à já 
tão abalada economia, desde o desenvol-
vimento da democracia à possibilidade de 
uma real reconciliação nacional.
Mas parece que há quem não esteja a ver 
isso. Quem esteja cego pela quantidade 
enorme de armamento que as FDS estão 
a comprar e pense quer uma vitória mi-
litar sobre a Renamo será rápida e con-
clusiva.
No meu ponto de vista não será nem uma 
coisa nem outra e, mais ainda, não tenho 
certeza nenhuma sobre quem vencerá o 
confronto.
Do lado da Renamo, Dhlakama e os seus 
homens podem estar a arriscar a sua vida 
física, mas do outro lado há muita gen-
te que, para não perder nenhum dos seus 
privilégios,  pode estar a arriscar o tipo de 
vida que leva, para além da desgraça do 
país.  
Creio que o único caminho sensato era 
manter um clima de tréguas militares en-
quanto se tenta, mais uma vez, construir 
a confiança que leve a um diálogo produ-
tivo e, consequentemente, à Paz que de-
sejamos. Mas com gente tão agarrada ao 
gatilho das armas, não sei se isso alguma 
vez vai ser possível.
 E tenho medo das consequên-
cias... 

Declaração de guerra?
Ensinam-nos, nos banco das Universidades, 

que ‘todos os cidadãos têm direito à liber-

dade de expressão, à liberdade de imprensa, 

bem como o direito à informação’ (Artigo 

48 da Constituição da República de Moçambique). 

Entretanto, ensinam-nos também que ‘os arguidos 

gozam da presunção de inocência até a decisão ju-

dicial definitiva’ (Artigo 59(2) da Constituição da 

República de Moçambique) e que ‘todo o cidadão 

tem direito à honra, ao bom nome, à reputação, à 

defesa da sua imagem publica e à reserva da sua vida 

privada’ (Artigo 41 da Constituição da República de 

Moçambique). 

Como estes três direitos e liberdades se traduzem na 

prática? Como a liberdade de expressão e informa-

ção pode não colidir com o direito de uma pessoa 

a ser presumido inocente até uma sentença passa-

da em julgado não confirmar a sua culpabilidade 

e como uma informação pode respeitar o direito à 

honra daquela mesma pessoa? 

O exercício parece mais difícil do que pensemos. Ve-

ja-se os noticiários que passam nas nossas televisões, 

todos os dias e observemos: um desfile de rostos vi-

síveis, sérios e tristes, na maior parte das vezes ou até 

sorridente, outras; homens, poucas vezes mulheres; 

adultos, mas também crianças (menores de 18 anos); 

quase sempre com braços algemados, a barra dos tri-

bunais da imprensa e da opinião publica, antes que 

ao tribunal de um juiz, como autoridade competente. 

A jornalista que reporta uma das notícias sobre o as-

sassinado de um jovem (Noticiário TIM, 2 de Maio 

de 2013) profere: ‘...estes adolescentes mataram um 

jovem de 21 anos...’. A jornalista transforma-se em 

juiz e a notícia é apresentada ao público como sen-

tença final: os jovens assassinaram!!! E o público em 

casa forma, quase sempre, a sua opinião final: estes 

adolescentes são os criminosos. Uma outra jornalis-

ta mostra ao público (Noticiário STV, 16 de Junho 

de 2011) as imagens da polícia a apresentar publi-

camente, no bairro da Munhava da Beira, homens, 

supostamente os criminosos.  A jornalista declara: 

...apesar de os indivíduos estarem ainda a aguardar 

julgamento e outros sem processo, [a polícia] não he-

sitou em apresentá-los publicamente como autores 

de vários crimes...’. A polícia transforma-se em juiz 

e a notícia é apresentada ao público como sentença 

final. Os homens são publicamente apresentados à 

população como sendo os criminosos e imaginemos 

que a população não lince os tais homens somente 

graças à presença da polícia? Supostos raptores são 

mostrados ao público (Noticiário TVM, 10 de Feve-

reiro 2015) e ‘...um dos criminosos foi encontrado...’ 

afirma o jornalista, mostrando o rosto de um homem 

suspeito de ser envolvido no rapto de um jovem al-

bino (Noticiário TVM, 17 de Setembro de 2015). 

Novamente, o jornalista transforma-se em juiz, a sua 

linguagem, feita de termos como criminosos, mata-

ram oferece ao público algo que foi já decidido, uma 

acção que foi já consumada e um status quo, aquele 

de criminoso, do qual será difícil fazer regresso. E 

além da terminologia usada, as imagens falam por si: 

rostos, talvez conhecidos pelos vizinhos, cujo nome e 

reputação irão ser por sempre pisados?   

A Lei do Direito à Informação (34/2014) ensina-

-nos que ‘o exercício do direito à informação rege-se, 

entre outros, pelos princípios seguintes: a) respeito à 

dignidade da pessoa humana’ (Artigo 4). No Artigo 

5 vem mais detalhar que ‘o exercício do direito à in-

formação deve salvaguardar outros direitos e interes-

ses protegidos pela Constituição, nomeadamente o 

direito à honra, ao bom-nome, à reputação, à defesa 

da imagem pública e à reserva da vida privada’. 

Parece ter havido aqui uma escolha do legislador 

em recuperar a norma já protegida constitucional-

mente, enquanto no Artigo 20 da mesma lei, o le-

gislador assim afirma: ‘o direito à informação pode 

ser restringido, condicionado ou limitado quando 

a informação solicitada aplica-se a...k) informação 

relativa a um processo-crime, disciplinar ou de outra 

natureza, quando a sua divulgação possa prejudicar a 

investigação em curso e outros princípios constitu-

cionalmente consagrados’.

Parece-nos que normas legislativas não faltam; que 

a Constituição e outras leis subordinadas sejam 

bastante claras. E então o que se passa? Aqui nos 

deveríamos questionar: como jornalista ou polícia 

respeitei o direito do público a ter a sua informação? 

Como jornalista ou polícia respeitei a presunção de 

inocência e o direito à honra, à reputação, ao bom 

nome de pessoas que ainda não passaram para o úni-

co tribunal que tem a competência para condenar ou 

absolver, aquele de um juiz competente? 

Os tribunais da imprensa e da opinião pública têm 

regras e tempos próprios. Não quer o jornalista dar 

a informação mais atraente no tempo mais rápido 

possível, durante um noticiário? Não quer a opinião 

pública a informação ‘fofoca’, aquela que escolhe al-

guns lados da verdade e esconde livremente outros, 

no tempo de uma conversa entre vizinhas? 

E assim, não seria a informação dada sob a regra da 

espectacularização das vidas globalizadas? E assim 

não estariam sendo linchadas pela mesma imprensa 

e opinião pública aquelas pessoas que um juiz com-

petente, o juiz do tribunal competente absolver, de-

pois ter lido a sentença final, seguindo o tempo da 

justiça? Mas a pessoa foi já linchada, talvez até morta 

pela imprensa e opinião pública!
*Tina Lorizzo é doutoranda no Centro de Direito 

Comparado na África, na Universidade da Cidade 
do Cabo onde obteve o Mestrado em Criminologia. 

Colaborou com o Instituto de Assistência Jurídica em 
Maputo e actualmente trabalha em assuntos ligados 
à prisão preventiva, combate e prevenção da tortura 

assim como com instâncias não-judicias de resolução de 
conflitos.

Linchamento Mediático?
Tina Lorizzo*
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A 
Liga Moçambicana de Fu-
tebol (LMF), entidade ges-
tora do campeonato nacio-
nal, tornou-se protagonista 

da última jornada ao não cumprir 
o número um do artigo 15, do Re-
gulamento de Provas, que versa so-
bre a marcação de jogos, segundo o 
qual: “a LMF poderá marcar jogos 
para horas diferentes das habituais, 
salvo em relação à última jornada 
da prova, na qual os jogos terão de 
ser disputados à mesma hora e no 
mesmo dia por todos os clubes in-
tervenientes, salvo no caso de não 
existirem campos suficientes então 
serão marcados os jogos que não in-
terferem na decisão da classificação 
uma data anterior”.

O facto é que das cinco partidas 

agendadas para a tarde do último 

domingo, apenas a de Chibuto é que 

iniciou à hora marcada (15:00h), 

em relação aos outros. Tratando-se 

do jogo do título, esta partida de-

via ter iniciado a mesma hora que 

a de Nampula, que colocava frente-

-a-frente os irmãos Ferroviário de 

Nampula-Ferroviário de Maputo, 

este último que também lutava pelo 

título.

Entretanto, o jogo entre os Ferro-

viários iniciou com cinco minutos 

de atraso, o que fez com que o mes-

mo terminasse mais tarde que o de 

Chibuto (terminou nove minutos 

depois). 

Aliás, o atraso atingiria proporções 

alarmantes na segunda parte, quan-

do a diferença chegou a ser de 12 

minutos: jogava-se o último minuto 

de compensação em Chibuto (dos 

quatro), quando em Nampula se jo-

gava o minuto 36.

Se a priori o jogo de Nampula era 

contestado por envolver duas equi-

pas irmãs, pelo facto da equipa casei-

ra estar apenas para cumprir o calen-

dário e a visitante lutar pelo título, 

as críticas subiram de tom, quando o 

jogo teve atraso de nove minutos e o 

golo do empate dos visitantes surgiu 

aos 90 minutos, quatro minutos após 

o término da partida de Chibuto, e 

de uma grande penalidade.

À entrada da última jornada, os “lo-

comotivas” da capital levavam vanta-

gem sobre os “canarinhos” em golos 

marcados e bastava-lhes uma vitória 

de 1-0 para garantir o título, o mes-

mo que acontecia em caso de empate 

pontual entre as duas equipas.

Por sua vez, os “canarinhos” só con-

quistariam o título em caso de su-

perioridade pontual em relação aos 

“locomotivas” ou empate pontual a 

três (incluindo a Liga Desportiva de 

Maputo). 

Com a vitória da Liga no sábado so-

bre o Ferroviário da Beira por 2-0 e 

com a derrota do Costa do Sol em 

Chibuto por 1-0, a equipa da “Ma-

tchiki-Tchiki” tornava-se campeã 

também com a derrota dos “locomo-

tivas” e, até ao término do jogo de 

Chibuto, tinha conseguido esse feito, 

mas o troféu mudaria de mãos qua-

tro minutos depois.

Moçambola-2015

LMF pisa regulamento e mancha título 
locomotiva  
Por Abílio Maolela

Contactado pelo SAVANA, o vice-

-presidente da LMF, Augusto Pom-

buane, disse que não entra em “con-

versas de especulação, pois insinuam 

que o Ferroviário foi beneficiado”.

“O jogo podia ter começado às 15 

horas e terminado às 15:48 horas. 

Não vejo problema nenhum, porque 

as questões inerentes ao jogo é que 

ditam o tempo. As paragens que se 

registam durante o jogo é que ditam 

o tempo do mesmo e estão na res-

ponsabilidade do árbitro”, justificou.

Os “canarinhos” choram o décimo 

título perdido no domingo e consi-

deram que tudo foi organizado para 

beneficiar os “locomotivas”, opinião 

refutada por Pombuane.

“O Costa do Sol não perdeu o título 

no domingo, mas há muito tempo. O 

Costa do Sol ficou quatro jornadas 

sem ganhar e o Ferroviário aprovei-

tou esse deslize. O penálti foi bem 

marcado e não há contestação possí-

vel”, esclarece o dirigente.

Campeonato improdutivo dos úl-
timos cinco anos...
Terminada a trigésima nona edição 

do campeonato nacional de futebol e 

com o Ferroviário de Maputo cam-

peão nacional, é chegado o momento 

de fazer as contas finais da prova.

As contas feitas pelo SAVANA reve-

lam que este foi o campeonato na-

cional de futebol mais improdutivo 

dos últimos cinco anos. O facto é 

que, em 182 partidas, a prova-rainha 

do desporto-rei produziu 294 golos, 

menos 66 golos que a época passada, 

em que se tinha marcado 360 golos. 

Este número representa uma média 

de 1,62 golos por jogo (182 jogos) 

e 11,31 golos por jornada (26 jorna-

das).

Aliás, nas últimas edições, a prova 

produziu mais que 300 golos. Em 

2013, foram finalizadas com sucesso 

341 bolas e em 2012 foram marca-

dos 305 golos, enquanto em 2011 

apontou-se 378 golos.

Dos 294 golos apontados nesta épo-

ca, o Ferroviário de Maputo contri-

buiu com 35 golos (melhor ataque), 

menos nove golos que os da Liga 

Desportiva de Maputo, que em 2014  

marcou 44. 

Aliás, os ex-muçulmanos detêm o 

estatuto de equipa mais concreti-

zadora dos últimos cinco anos, por 

terem apontado 41 golos, em 2013 e 

46 golos, em 2011. 

Por sua vez, os “locomotivas” da 

capital igualam-se ao Costa do Sol 

na lista de melhores ataques menos 

concretizadores deste período, ao 

apontar, em 2012, também 35 golos.

Outro aspecto de realce é que, di-

ferentemente da época passada, em 

que o campeão nacional, LDM, as-

segurou a liderança desde a primeira 

volta, nesta época os “locomotivas” 

só conseguiram o feito há três jor-

nadas do fim, quando o então líder 

Costa do Sol empatou em casa fren-

te a HCB por um golo.

No fecho da primeira volta, o Ferro-

viário de Maputo ocupava a quinta 

posição com 19 pontos, menos oito 

que o líder Maxaquene (27 pontos), 

campeão da primeira volta. Em 

2014, a Liga terminou a primeira 

volta com 33 pontos (maior pontua-

ção da sua história e do período em 

análise).

A improdutividade verificou-se 

também nos pontos amealhados em 

toda época. O campeão conquistou 

44 pontos, fruto 12 vitórias, oito em-

pates e seis derrotas.

Na época passada, os ex-muçulma-

nos conquistaram o título com 53 

pontos, fruto de 15 vitórias, oito 

empates e três derrotas e, em 2013, 

tinham conseguido o mesmo feito 

com 52 pontos, fruto de 15 vitórias, 

sete empates e quatro derrotas.

Aliás, nas últimas cinco épocas, os 

campeões nacionais conquistaram 

o mínimo de 50 pontos. O Maxa-

quene é o exemplo, pois, em 2012, 

conseguiu vencer a prova com 50 

pontos.

O campeão mais pontuado do Mo-

çambola é a LDM, que em 2010 e 

2011 somou 58 pontos, fruto de 18 

vitórias, quatro empates e quatro 

derrotas.

Ainda no capítulo da produção, 

realce também para a zona de des-

promoção. Nesta época, o último 

classificado somou 17 pontos, fru-

to de duas vitórias, onze empates 

doze derrotas, pontuação inferior a 

da época passada, em que o último 

classificado, Estrela Vermelha, so-

mou três vitórias, doze empates e 11 

derrotas. 

Porém, a pior pontuação dos últi-

mos cinco anos foi conseguida pelo 

Ferroviário de Pemba, que, em 2012, 

somou 12 pontos, fruto de duas vi-

tórias, seis empates e 18 derrotas. 

Aliás, os “locomotivas” de Pemba 

são os “maiores” protagonistas des-

tes números, pela negativa. O facto 

é que o Ferroviário de Pemba, nas 

últimas quatro edições, nunca con-

seguiu manter-se na primeira divi-

são, mas que também nunca falhou 

a qualificação.

Os pembenses estiveram nas épo-

cas de 2010, 2012 e 2014, onde, em 

todas, foram despromovidos, mas 

regressando nos respectivos anos se-

guintes, incluindo 2016.

Ferroviário de Maputo festeja o décimo título sob fogo cruzado

A 
Escola Secundária 
Eduardo Mondlane de 
Niassa conquistou, no 
último fim-de-semana, 

em Nampula, a XIII edição da 
Copa Coca-Cola, ao derrotar 
a sua homónima de Manica, 
por 2 -1. Esta conquista valeu a 
equipa do Niassa, além do tro-
féu e medalhas, um cheque de 
150 mil MT, mais 60 mil que o 
segundo classificado. 

O terceiro lugar coube à repre-

sentante de Inhambane, a Esco-

la Secundária 3 Fevereiro, que 

venceu por 1-0 a anfitriã 12 de 

Outubro, o que lhe valeu 50 mil. 

No que toca a distinções indivi-

duais, Hermenegildo Chamba, 

guarda-redes da Eduardo Mon-

dlane do Niassa, esteve em des-

taque ao conquistar o título de 

melhor guarda-redes (um golo 

sofrido nesta fase final) e tam-

bém de melhor jogador, o que 

Niassa conquista 
Copa Coca-Cola

lhe valeu dois cheques: cinco 

mil (melhor jogador) e 2500 

meticais como melhor guarda-

-redes.

Por sua vez, Adamo Cassimo, 

com um total de dois golos na 

final, foi eleito melhor marca-

dor e também recebeu um pré-

mio de 2500 meticais.

Na cerimónia de encerramen-

to, estiveram presentes várias 

personalidades, entre as quais, 

Jorge Ferrão, Ministro da 

Educação e Desenvolvimento 

Humano, Raul Juga Nhamue, 

Director Provincial da Educa-

ção e Desenvolvimento Hu-

mano de Nampula e Rui da 

Neves Country Manager da 

Coca-Cola.

No seu discurso, Rui das Ne-

ves, disse estar “muito feliz” 

por saber que esta competição 

“tem contribuído para lançar 

alguns jovens no mundo do 

futebol”. 

O 
Estrela Vermelha de Mapu-
to e o Ferroviário de Gaza 
protagonizam, este fim-de-
-semana, a primeira mão 

da finalíssima zonal sul de acesso ao 
Moçambola da próxima época.

O jogo, a realizar-se no campo do 

Costa do Sol, no próximo sábado, 

será o terceiro encontro entre as duas 

colectividades nesta época, depois de 

se terem cruzado na fase de grupos, 

onde a equipa “alaranjada” levou a 

melhor nas duas partidas.

Sem derrota e com 20 golos mar-

cados e nenhum sofrido, o Estrela 

Vermelha vai ao jogo com a ambição 

de manter este registo e, para tal, o 

técnico principal prepara uma equipa 

igual a dos jogos passados: virada ao 

ataque.

“Queremos regressar ao Moçambola 

e esse regresso depende deste jogo. 

Por isso, queremos ganhar e, se pos-

sível, resolvermos a eliminatória em 

Poule de apuramento

Estrela Vermelha e 
Ferroviário num duelo  ao sol

casa. Será um jogo difícil, mas temos 

todas as condições para chegar ao 

Moçambola”, disse Manuel Casimi-

ro, técnico principal desta equipa.            

Com o mesmo objectivo, está a equi-

pa “locomotiva”, que também vem a 

Maputo para arrancar o melhor re-

sultado possível e o empate é visto 

como não sendo mau, mas o mesmo 

deve ser com golos.

“Vamos a Maputo para arrancarmos 

uma vitória. Caso não se verifique, 

o empate também é positivo. Mas a 

missão é marcarmos para melhor con-

trolarmos o jogo”, afirma o treinador 

“locomotiva”, Danito Nhampossa.

O Estrela Vermelha de Maputo che-

ga à finalíssima após eliminar o Ma-

tchedje da capital do país, enquanto 

o Ferroviário de gaza tirou o Inco-

mati de Xinavane.

De referir que esta cimeira termina 

no dia 14, em Xai-Xai, quando os 

“locomotivas” receberem os “alaran-

jados”.  Abílio Maolela
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1. Position:   Assistant Country Manager
    Location:  Maputo, Mozambique

    Expected Start Date: 1st December 2015

-

operations in Mozambique in line with the organisation’s strategic 

Key Duties and Responsibilities: 

-
tion.

clients.

SMEC International (Pty) Ltd

Employment Opportunity in Mozambique
SMEC International (www.smec.com) is a multi-disciplinary international consulting firm and a leading global provider 
of comprehensive consulting and project management services. SMEC is currently seeking applications for the following 
openings for its office in Mozambique:

-

country.

KNOWLEDGE/SKILLS/EXPERIENCE REQUIRED:

A 
nove dias do jogo da pri-
meira mão das elimina-
tórias de acesso à fase de 
grupos das qualificações 

ao Mundial de 2018, a selecção na-

cional de futebol conheceu o novo 

treinador, o terceiro neste ano. 

Trata-se de Boris Pucic, treinador 

da ENH de Vilanculo, apresenta-

do nesta segunda-feira, na sede da 

Federação Moçambicana de Fute-

bol (FMF).

Com o estatuto de treinador-inte-

rino, o croata de 51 anos substitui 

no posto o técnico moçambicano 

Hélder Muianga, Mano-Mano, 

que entretanto continua na equipa 

técnica como adjunto, assim como 

Dário Monteiro, ex-treinador do 

Desportivo de Maputo.

O homem que manteve a ENH de 

Vilanculo no Moçambola, ao ter-

minar a prova na nona posição com 

34 pontos, fruto de nove vitórias, 

sete empates e 10 derrotas, tem o 

seu vínculo contratual válido por 

15 dias e tem como missão colocar 

os “Mambas” na segunda fase das 

 Mambas têm o terceiro seleccionador num ano

Boris Pucic é o homem que se segue
Por Abílio Maolela

qualificações ao Mundial 2018, a 

disputar-se na Rússia.

Para tal, terá de ultrapassar o Ga-

bão, na próxima semana, numa ci-

meira que começa em Maputo, na 

próxima quarta-feira e termina  no 

sábado, 14 de Novembro, em Li-

breville, capital gabonesa.

O Secretário-Geral da FMF, Fili-

mesmos foram contactados.

Boris Pucic é o terceiro seleccio-

nador nacional neste ano. O pri-

meiro foi João Chissano, afastado 

do comando da equipa em Junho 

passado, após a derrota dos “Mam-

bas” diante do Ruanda, no Estádio 

Nacional do Zimpeto por 0-1. De-

pois, seguiu-se Mano-Mano, que 

entretanto só dirigiu a equipa de 

todos nós em cinco jogos, tendo 

registado duas vitórias (frente às 

Ilhas Seychelles) e três derrotas, 

duas diante da Zâmbia que ditaram 

o afastamento de Moçambique do 

CHAN-2016.

Questionado o que faltava para ter-

mos um seleccionador nacional de 

longo período, o Secretário-Geral 

da FMF respondeu que a direcção 

daquela agremiação está a trabalhar 

no sentido de contratar um técnico 

para o período pós-2015, que “pos-

sa dirigir a selecção num plano de 

longo e médio prazo”.

O novo timoneiro da selecção na-

cional é um estreante no comando 

das selecções nacionais. O croata 

está em África há 10 anos, mas o 

seu historial limita-se às camadas 

de formação.

Pucic chegou a Moçambique em 

Maio deste ano a convite da ENH 

de Vilanculo, para substituir Euri-

co da Conceição, que à entrada da 

décima primeira jornada tinha per-

dido cinco jogos, dos 10 que tinha 

disputado.

O técnico garante ter informações 

básicas da selecção nacional, embo-

ra as mesmas sejam pela televisão e 

não pessoalmente.

O contrato dos 15 dias começa na 

próxima quarta-feira no Zimpe-

to, diante do Gabão. Boris Pucic 

mostra-se confiante na vitória e 

contraria a maioria das opiniões em 

relação ao jogo, que dão favoritismo 

à selecção gabonesa.

“O jogo está 50-50, apesar da dife-

rença no ranking da FIFA entre as 

duas equipas. Acredito que vamos 

ganhar esta eliminatória”, disse.

Referir que, actualmente, o nosso 

país ocupa a posição 107 do ranking 

da FIFA com 327 e o Gabão ocupa 

o lugar 65 com 529 pontos.

Enquanto isto, Naimo Abdul foi 

apresentado como novo selecciona-

dor nacional de futsal. Com cerca 

de 15 anos de experiência na mo-

dalidade, primeiro como jogador e 

depois como treinador, Abdul tem a 

difícil missão de levar Moçambique 

a  lugares de pódio nas competições 

continentais que se avizinham.

pe Johane, que teve a 

missão de apresentar o 

novo timoneiro da se-

lecção nacional, disse 

que o croata “é o único 

que se mostrou dispo-

nível” a assumir os des-

tinos do combinado 

nacional, nesta “curta e 

decisiva missão”.

Johane revelou, igual-

mente, que além de 

Pucic a direcção li-

derada por Alberto 

Simango Júnior con-

tactou outros técnicos 

(nacionais e estran-

geiros), porém não re-

velou os nomes e nem 

o período em que os Boris Pucic 
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Por Luís Carlos Patraquim

68

Pois acabou o Verão nesta Europa 

como uma dama que se despiu 

ao sol e agora se veste com o al-

godão sombrio das nuvens baixas 

– América minha, dizia John Donne, o 

poeta que era místico de muitos sinos e 

destinos, esse de não perguntarmos por 

quem os badalos dobram – o ardiloso 

experimentado dos poemas eróticos; 

ora vejam como Deus casa com as par-

tes nossas, uma pele eriçada a cair em 

abismos convulsos como a erupção da 

terra, o fogo;

E chega o Outono, duplamente o Ou-

tono, no velho continente, como se diz, 

agora com a febre dos muros, de regras, 

de castigos exemplares, do anjo Heur-

tebize de Cocteau, admiravelmente 

mudado para português por Herberto 

Hélder, e dos faunos guedelhudos, bru-

tos, de Picasso, mas com que elegância 

no traço; pois vem ele, esse Agosto en-

quanto Jorge de Sena continua em Cre-

ta com o Minotauro e a Europa feliz 

calca os pés na Grécia arrestada, cons-

purcada, em saldo, ao varejo e o eurotú-

nel é o novo labirinto mas sem Ariadne, 

a selva onde sobrevivem ao desespero 

os fugitivos de África e os refugiados 

do Médio Oriente, do Afeganistão e do 

Paquistão,  ao menos já lhe chamam re-

fugiados, embora, dizem, também haja 

emigrantes, tão desesperados que não 

hesitam em remorrer se for preciso en-

quanto se salivam máximas humanistas 

e se gizam muros, arames farpados para 

a ocultação do rosto, o rosto do outro, o 

que não se suporta, o que não se quer, o 

que incomoda; porque eles hão de re-

gressar, os descamisados, é só uma ques-

tão de tempo, lá para Dezembro nas Sa-

turnais – em Roma chamava-se a festa 

dos escravos ; e a Europa é tão lustrosa 

que até os seus limbos enverniza e não 

Sonata de outono a partir 
da West Coast of Europe

A 
Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) homenageou, nesta segun-
da-feira, dia 02 de Novembro, o 
músico camaronês, Manu Dibango. 

A cerimónia teve lugar no Complexo Peda-
gógico da Universidade Eduardo Mondlane 
(CAMPUS). A UEM homenageia o saxofo-
nista camaronês como forma de reconhecer 
os seus feitos e seu contributo na promoção 
da música africana. “Para mim é sempre uma 
honra ser reconhecido pelo meu trabalho, 
neste caso por um país africano como Mo-
çambique. Isso demostra que os africanos 
estão juntos no que se refere à luta pelo seu 
reconhecimento pelo mundo fora. É preciso 
que os africanos se unam cada vez mais em 
todas as vertentes. Agora, falando sobre a 
cultura africana, os artistas precisam fazer 
muito porque a mesma ainda precisa de mui-
to trabalho para conquistar o seu lugar nos 
países africanos e no mundo”, explica Manu 
Dibango.

Manu Dibango, de 82 anos, esteve em Mo-

çambique pela segunda vez, através da More 

Promotions Lda, empresa organizadora do 

festival More Jazz Series, que este ano co-

memorou a quinta edição. No mesmo dia, 

o homenageado orientou um Master Class 

na UEM. “Vejo que os jovens músicos mo-

çambicanos têm uma forte tarimba musical, 

talvez porque têm várias influências musicais. 

É um factor que não se tem visto em muitos 

países africanos e isso é uma mais-valia para 

que os jovens desenvolvam ainda mais a mú-

sica moçambicana e a façam conhecer pelo 

mundo fora. É o que falta à música moçam-

bicana”, exorta o saxofonista.

Sobre a comemoração do quinto ano do 

More jazz Series, o músico camaronês con-

Manu Dibango homenageado

Orlando Quilambo e Manu Dibango

sidera que o evento faz do país um ponto de 

referência do turismo cultural. “É de louvar a 

iniciativa de Moreira Chonguiça. Ele é um 

jovem músico que teve uma boa visão em 

criar este evento para o seu país. Agora, o 

evento tem cinco anos e isso mostra que veio 

para ficar e vai fazer com que seja uma refe-

rência em termos de programa cultural para 

o país e também para o mundo. Agora, mui-

tos perguntam e têm curiosidade de conhecer 

o país. Daqui a uns anos todo o mundo terá 

como referência Moçambique por causa des-

te evento”, considera o músico.

Sobre a música moçambicana, o músico diz 

que conhece muito pouco. “Comecei a co-

nhecer um pouco mais da música e cultu-

ra moçambicana quando conheci Moreira 

Chonguiça e ele fez questão de fazer conhe-

cer a riqueza cultural do seu país e vi que x o 

país é bastante rico consegue. Apenas precisa 

que os artistas explorem e divulguem ainda 

mais. Esse é o papel do artista, fazer conhecer, 

trabalhar, melhorar e inovar a sua cultura para 

que seja conhecida e consumida pelo mundo 

fora. Sem isso, a cultura vai ficando esquecida 

até pelos próprios donos e isso vai afectar as 

gerações vindouras que ficarão culturalmente 

perdidas. Vão consumir a cultura de outros 

países como se fosse deles. Este é um dos 

principais desafios que os países africanos 

têm actualmente. Fazer uma frente contra a 

globalização. A globalização faz com que os 

africanos consumam e se identifiquem com o 

ocidente. Todavia, temos de fazer com que o 

ocidente também consuma a música africana 

porque ela tem muito espaço neste mundo 

globalizado. Apelo aos artistas africanos que 

tenham isso em conta para que a cultura afri-

cana não continue a ser marginalizada como 

se tem assistido actualmente”, finaliza. A.S

O 
grupo musical TP50 dedica 2015 

aos músicos moçambicanos e, após 

o tributo a Hortêncio Langa, che-

gou a vez de Calane da Silva. O 

show terá lugar no Centro Cultural Franco 

Moçambicano nos dias 12 e 13 de Novem-

bro, às 19:00 e 20:30 respectivamente.  Ten-

do a música como base, no seguimento da 

tradição do grupo, o espectáculo integrará 

várias expressões artísticas, apresentando 

uma fusão dessa expressões. “É sem dúvidas 

uma homenagem merecida. Calane da silva 

é uma das figuras incontornáveis da cultu-

ra moçambicana, por isso que achamos que 

devíamos realizar estes dois concertos para 

homenagear este homem da cultura mo-

çambicana. Sabemos que Calane da Silva 

TP50 canta para Calane da Silva
comemorou 70 anos de vida recentemente e 

é sem dúvidas um momento ímpar. Por isso 

o grupo decidiu realizar estes dois concertos 

em tributo a esta personalidade que é uma 

das referências quando se fala da cultura 

moçambicana”, explica Carlos Prista, líder 

do TP50.

Calane da Silva dispensa apresentações, é 

uma referência na literatura da língua por-

tuguesa, vencedor de condecorações e pré-

mios importantes, entre eles o Prémio José 

Craveirinha, o maior galardão literário do 

país. “Para mim é um privilégio saber que 

um grupo musical irá realizar concertos em 

minha homenagem. Completei 70 anos 

recentemente e acho que é um presente 

gratificante. Agradecer os que tiveram esta 

iniciativa. Espero que o grupo não pare por 

aqui, que continue a fazer tributos a muitos 

que desempenham um papel preponderante 

para o desenvolvimento da cultura moçam-

bicana”, disse Calane da Silva.  

O grupo TP50 constituiu-se no início de 

2007 pela união de músicos amadores e pro-

fissionais de Moçambique que partilham um 

interesse comum pela poesia e musicalidade 

da Bossa Nova. Em torno desta partilha, o 

grupo desenvolveu um projecto cultural que 

associou a música popular brasileira a outras 

expressões artísticas, como dança, teatro e 

fotografia. 

A ideia surgiu com o intuito de promover 

momentos de música, com ênfase na poesia 

que ela contém, associando a imagem e ou-

tras formas artísticas de autores moçambi-

canos. Além de motivar e expandir o prazer 

pela música e arte, o objectivo é de realçar 

e promover as identidades culturais destes 

dois povos e países. Neste contexto, o grupo 

TP50 realizou, de 2008 a 2013, uma série de 

concertos nomeadamente Música e Poesia 

de Vinicus de Moraes, A Palavra Cantada, 

Música e Poesia de Chico Buarque de Ho-

landa, Elis Regina, TP50 Toca e Canta Tom 

Jobim,  TP50 3 anos, Cantoras do Brasil, 

Lena e Clarice: Reflectindo Gerações, Bossa 

Nova com Xixel, TP50 interpreta Elis Re-

gina, A Casa de Brinquedos, Cantores do 

Brasil, Zeca Afonso: Maior Que o Pensa-

mento, Tom visita Caymmi e Um tributo a 

Hortêncio Langa. A.S

fica bem a sujeira daqueles acampamen-

tos, e que ninguém lhes chame lagger 

ou campos – que insugerência de mau 

gosto! -, a promiscuidade, aquela espécie 

de guethos provisórios; claro que não é 

a melanina que perturba, isso já sabe-

mos, todos a temos em maior ou menor 

quantidade, excepto os anjos esverdea-

dos, nocturnos, albinos à luz de qualquer 

estação, perseguidos a sul. 

Há invernia política no “setentrião”? 

Mandem a electricidade, façam parece-

rias com os produtores de café no Qué-

nia e invistam na publicidade que isso 

e mais uns filmes adequados acaba por 

dar casamento em Veneza para júbilo 

dos media de todas as cores.

Enquanto se espera pelos cirúrgicos 

bombardeamentos dos traficantes, da 

Cimeira de Malta, o próximo “abre-te 

sésamo” que vai reunir líderes europeus 

e africanos – os Rafale estão a ser afa-

nosamente produzidos para o Egipto e 

a Arábia Saudita, não há nada como um 

robalo grelhado na West Coast of Eu-

rope, umas ostras ao limão – perdoem o 

galicismo sintático – em Antibes, e uma 

discreta cesta de géneros de primeira 

necessidade nas Galinheiras, tudo luga-

res com o seu espírito.

A gente bem comenta na Bénard e no 

Ritz o desaforo de uma aliança à esquer-

da no parlamento enquanto a OTAN, 

para segurança das arribas algarvias, faz 

exercícios militares e um presidente bla-

tera enormidades. A “democracia” perde 

qualidades e já não preenche as gôndolas 

dos hipermercados. Sai caro. A opção pa-

rece ser as marcas brancas, mais baratas.

Quem puder que se passeie pela Unter 

den Linden, venerando, a República de 

Berlim. É lá, num Museu vetusto, rigo-

roso, erudito, que está a cabeça de Ne-

fertiti. Muitas das nossas cabeças, num 

arresto preventivo.
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Em muitas situações em que temos de comentar algo, as palavras não saem. 

Ficamos sem palavras para descrevermos o que estamos a ver. Nestas situ-

ações apenas nos restam os olhares para colmatar a ausência de palavras. O 

olhar tem a sua expressão, pode estar a dizer o que fazer, sem comentário, 

etc.

Quando vemos pessoas que achamos não terem dificuldade de comentar algo a fi-

carem sem palavras é estranho. No entanto, mesmo os académicos ficam sem algo 

para dizer em algumas situações. Talvez porque o assunto de que falam é chocante. 

Quem imaginaria que o Professor, Doutor Brazão Mazula ficaria sem palavras 

para dizer algo ao antigo vice-Ministro do Interior, José Mandra. Talvez a onda de 

crimes perpetrados contra as pessoas com problemas de pigmentação da pele que 

temos acompanhado em algumas províncias do país lhes deixam sem palavras. É 

de deixar qualquer um sem palavras. De bocas fechadas.

Há daquelas individualidades que quando se encontram tem sempre algo para 

comentar. São pessoas com uma bagagem de conhecimentos sobre os variados as-

suntos. Então quando vemos individualidades dessas lado a lado, caladas, fica um 

ambiente estranho para quem esteja a observar. Quem podia imaginar que o es-

critor Mia Couto e o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, ficariam 

sem palavras para dizer algo um ao outro? Cada um concentra o seu olhar para um 

ponto. Estranho. Dois Honoris Causa sem palavras para dizer?

Sabemos que o Ferroviário de Maputo tornou-se campeão nacional do Moçam-

bola recentemente terminado. Contudo, surgem rumores de que houve falcatruas 

para que os locomotivas da capital vencessem o campeonato. Os mais abalizados 

no futebol dizem que os jogos deviam ter iniciado à mesma hora, sendo que houve 

atraso para favorecer a equipa vencedora do campeonato. Ouvimos dizer que o 

atraso no início do jogo foi algo combinado. Será que anima ser vencedor em situ-

ações dessas? É preciso investigar o que realmente aconteceu. Parece ser o que diz 

o antigo árbitro de futebol Garrincha para o antigo Director Nacional da Polícia 

de Investigação Criminal, Carlos Comé, que com o olhar parece procurar onde 

iria iniciar a sua investigação se fosse o caso.

O foco dos olhares é diferente entre os treinadores de futebol nacional. Para o 

treinador do Desportivo de Maputo, Dário Monteiro, está para a próxima época, 

se continuar a comandar a equipa alvinegra. Quando foi nomeado treinador a 

missão era manter o Desportivo de Maputo no Moçambola. Missão cumprida. A 

sua continuidade depende da direcção do Desportivo de Maputo. Quem não teve 

a mesma sorte  foi Mano-Mano, à frente dos Mambas. Também com os resultados 

negativos dos Mambas não se esperava outro cenário. Já foi substituído.

Há quem consegue pelo olhar prever o futuro de uma situação. Que não seja o 

caso desta última foto. Com a mão no ombro de Fernando Couto, o Ministro da 

Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, parece ter dito a Fernando 

Couto para fixar os seus olhos aos dele, como forma de ver para onde estava fixado 

o seu olhar e deduzir o que ele via. Pelo olhar de Fernando Couto algo agradável 

não é. Razão para questionar se os olhares têm algum significado? 

Os olhares falam?
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Naíta Ussene

Dina Forti deixou-nos a 29 
de Outubro, uma quinta-
-feira.
Ela que trabalhou em 

Moçambique, logo após a inde-

pendência em 1975,  no ministério 

do Plano de  Marcelino dos Santos 

A 24 de abril deste ano tinha vi-

rado 100 anos. Pode-se dizer sem 

exagero que a opção de Dina foi 
um século ao lado dos povos que 
lutaram pela sua libertação. 

É difícil resumir em poucas linhas 
o significado de sua contribuição 
humana e política dada a este nosso 
mundo. Em qualquer lugar, e es-
pecialmente em África, há pessoas 
que levaram a luta pela indepen-

-
dos por ela. 
Dina, com uma “moldura” feita de 
sensibilidade política e capacida-
de de entender o apelo dos povos 
dos anos 50 aos anos 80, quando 
estas lutas eram entendidas como  

identificadas no atlas mas por ela 
introduzidas nas relações com o 

e com o conjunto das forças demo-
cráticas, em todos os níveis insti-
tucionais. Desde as cidades, para o 
Parlamento, até ao Governo. 
Muito jovem deixa o Egipto e jun-
ta-se aos aliados em Jerusalém. Es-
tes foram os anos do pós-guerra na 

-

dos e comunistas como ela envol-

vidos na reconstrução do país, uma 

Dina nasceu no Egipto numa famí-

lia de origem italiana. 

-

de começou no quadro da esquer-

da italiana e em nome do Parti-

do Comunista durante a guerra, 

participando do grupo formado 

-

tal – partindo depois para Jerusa-

lém para apoiar os contactos entre 

aliado e, em seguida, após a Guerra, 

na construção democrática do país 

a partir do seu trabalho directo com 

as mulheres e a União das Mulhe-

res italianas com quem trabalhou 

em Nápoles, Florença e Roma. 

Este papel activo teve um impor-

tante reconhecimento pelo Pre-

sidente da República italiano que 

o nomeou Cavaleiro da Grande 

Cruz.

De Moçambique à África do Sul, 

-

cida com as mais altas honrarias 

pela sua relevante contribuição em 

apoio à luta dos movimentos de li-

bertação pelo fim do colonialismo 

e conquista de sua independência. 

Ele marcou um histórico decisivo e 

-

dazione Basso,  em Roma e sábado  

realizaram-se as exéquias religiosas 

em Villa Chigi, na capital italiana.

Dina Forti 

Por Raffaella Chiodo Karpinski

-

rada intervenção do antigo deputado zambeziano que 

velava pela reforma legal. Para quem quis ouvir, foi man-

dada ao Parlamento uma versão de Código Penal que, 

mais ou menos foi ignorado, para aparecer outra versão 

que, segundo ainda o mesmo antigo deputado, precisa de 

que se desbaratou em tão humilhante exposição.

  

-

tor bang, bang, encarregue de recolher as armas ilegais 

blackout noticiosos, parece que há mais caixões que ar-

mas apreendidas.

-

fume, a propósito da saúde do sector empresarial público. 

Em nome da transparência e do direito à informação a 

que têm direito os cidadãos, era possível e deveria ser 

apenas 14 empresas. Mas o bom do ministro preferiu op-

agora também faz apelos divinos pelo Parlamento, de-

pois da pequena vitória que lhe foi outorgada pelo direito 

à informação no caso Ematum, insuflou o peito de ar e 

clamou de novo por uma investigação para Chang e o 

sol aos quadradinhos para o antigo filho mais querido da 

pérola do Índico. Meu filho vais cansar de esperar, mas 

como dizem que quem espera sempre alcança. 

-

menos, merecia os mais altos encómios à sua vida por 

parte da bancada frel na escolinha do barulho. É que na 

presente encarnação, os ataques que sofreu à sua pessoa 

no alcatrão escaldado da EN6 nunca aconteceram.

-

migerada base logística de Pemba, que alguns garantem 

a pés juntos que nunca verá a luz do dia, há também as 

negociações de corredor para novas inclusões nos ape-

aparecer os novos “players” Moza?

-

no-
menklatura
seja, venha a nós a vossa mola, pois o que queremos ser 

-

ga-se das canções de embalar.

que vem aí mais um lançamento, o terceiro este ano de 

um banco navegando nas águas da nomenklatura, mas 

que teve o azar de se cruzar um dia com um vigarista 

ruandês. Vamos ver se o jovem gestor, na tradição de 

grande ginasta herdada do pai, leva o banco para altos 

balanços.  

Em voz baixa

Com tanta roupa suja, fica mesmo difícil comemorar um 

título que andava fugidio à família xitimela.  

100 anos de lutas de libertação

Dina Forti em 2002 no Congresso da Frelimo em Moçambique com Pascoal 
Mocumbi



Savana 06-11-2015
EVENTOS

1

o 1139 

EVENTOS

A 
cidade de Maputo 

acolheu no último 

fim-de-semana a 5ª 

Edição do More Jazz 

series. Desfilaram a sua classe 

os músicos Manu  Dibango 

(Camarões), Jonathan Butler 

(África de Sul),  Selen Gu-

lun (Turquia), Mário Laginha 

(Portugal), Maria João (Portu-

gal), Carlos Gove e Moreira 

Chonguiça (Moçambique). 

O primeiro dia, a noite de 

Maputo ao som do Jazz

abertura do More Jazz se-

ries, foi reservado à actuação 

de artistas de palmo-meio do 

Projecto de Moreira Chon-

guiça denominado Big Band. 

Os “meninos” não pouparam 

esforços e ainda tiveram uma 

resposta vibrante por parte do 

público, que não intimidou as 

salvas de palma, para aque-

la que foi uma apresentação 

de projecção futura. Na mes-

ma noite actuaram a pianista 

Turca, com cheirinho do seu 

clássico musical, e Maria João, 

a dona de mil vozes, que se 

apresentou ao lado de Mário 

Laginha no teclado. Jonathan 

Butler, como era de se esperar, 

foi uma das maiores atracções 

da noite, com uma actuação 

já conhecida pelo seu público 

fã, que fez questão de estar ao 

pé do seu ídolo. A noite das 

estrelas do jazz foi tão agra-

dável, que não parecia não fin-

dar, mas porque tudo que tem 

um início tem fim, o mesmo 

terminou com a actuação de 

Manu Dibango, um fecho de 

mestria, com particularidade 

conhecida.

Na noite seguinte, tal como 

na anterior, num espaço mais 

alargado, os artistas de palmo 

e meio deram o pontapé de 

entrada, seguindo-se o músico 

Carlos Gove, fazendo fusão 

da cultura moçambicana ao 

som Jazz. De seguida e não 

menos importante, uma das 

figuras bem conhecidas do 

Jazz moçambicano, Moreira 

Chonguiça interpretou entre 

vários dos seus trabalhos, what 

go around comes around, um 

grande sucesso e amplamente 

conhecido em Moçambique e 

além-fronteiras, parte do pri-

meiro álbum do Moreira Pro-

ject (The journey. 

(Elisa Comé)
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Érik Charas, Anabela Cham-

buca e Valentina Guebuza 

figuram na lista dos 100 

jovens africanos, que de-

senvolvem actividades económicas 

para o futuro. A escolha é feita pela 

Institut Choiseul, uma entidade 

independente, Think Tank que 

existe há quarenta e sete anos. Seus 

estudos e acções cobrem a Europa, 

Mediterrâneo e África.

Os três jovens moçambicanos fo-

ram eleitos por se terem destacado 

no empreendedorismo, investi-

mento económico, dinamizadores 

de acções económicas com benefí-

cios sociais.

Anabela Chambuca, de 37 anos, é 

Presidente da Bolsa de Valores de 

Moçambique, enquanto Valentina 

Guebuza (34) é directora Geral da 

Focus 21, uma holding da família 

do antigo chefe de Estado, Arman-

do Guebuza. 

Três moçambicanos entre 
os melhores de África

Érik Charas é director Geral da 

Charas Lda. Charas é o responsá-

vel pelo desenvolvimento de um 

importante projecto imobiliário na 

Costa do Sol, denominado Casa 

Jovem, que nos últimos dias tem 

estado sob fogo cruzado.

O top cinco da Institut Chiseul é 

liderado por: Igho Sanomi II (Ni-

géria); Mohamed Dewji (Tanza-

nia); Hishan El Khazindar (Egip-

to); Mehdi Tazi (Marrocos): e 

Hassanein Hiridjee (Madagascar).

“Os fluxos de capital em direção a 

África atingiram 80 biliões de dóla-

res americanos em 2014. O núme-

ro deve subir para 100 biliões em 

2015. Esta dinâmica notável está 

ligada à emergência de um grupo 

de líderes económicos jovens, bem 

treinados, aberto ao mundo e co-

nectados a grandes fluxos económi-

cos e informais em todo o mundo 

que crescem fora de globalização”, 

sublinha Pascal Lorot, Presidente 

do  Institut Choiseul.

A 
operadora de telefonia 

móvel mcel lançou, quin-

ta-feira passada, 29, em 

Maputo, o serviço Face-

book Grátis, com vista a consolidar 

a sua posição de liderança na ino-

vação. Trata-se de uma parceria en-

tre a mcel e a rede social Facebook, 

com a qual se pretende estimular 

e facilitar o acesso àquela rede por 

parte do jovens, os maiores utili-

zadores desta plataforma, segundo 

explicou o Administrador Comer-

cial, Cláudio Chiche.

Mesmo sem saldo, os clientes da-

quela operadora poderão ter acesso 

de forma gratuita ao Facebook e 

outros conteúdos, relacionados com 

saúde, educação, informação, notí-

cias, desporto, finanças, tecnologia, 

assuntos relacionados às mulheres, 

emprego, através do freebasics.com, 

uma aplicação que permite aos 

clientes navegarem na lista do ser-

viços sem crédito ou MB. Poderão 

ainda, através daquela aplicação, 

comprar pacotes de dados, sem que 

mcel lança Facebook Grátis
tenham de interromper o uso da 

nova funcionalidade.

Por seu turno, o Director de Par-

cerias Móveis do Facebook, Matias 

Sillanpaa, explicou que a parceria 

entre a sua instituição e a mcel vai 

impulsionar o acesso à internet em 

Moçambique, oferecendo vários 

benefícios aos utilizadores. “A nos-

sa parceria com a mcel para lançar o 

Free Basics em Moçambique  tem 

como principal objectivo garantir 

que todo o país tenha condições 

para aceder à internet, para que 

possam ter todos benefícios e opor-

tunidades de conectividade”, disse.

A relação entre a mcel e o Facebook 

de Mark Zuckerberg alavancou 

parcerias com empresas nacionais, 

que disponibilizam informação e 

conteúdos nacionais e, a partir do 

próximo mês, alguns desses conte-

údos estarão disponíveis, nomeada-

mente, SmartWoman, SmartBus-

ness, MoneyMatters, Saúde e Vida, 

UNICEF, entre outros. 

( Jeque de Sousa)

A 
Organização Odebre-

cht foi premiada pela 

ENR, principal publi-

cação de Engenharia 

e Construção Civil do mun-

do, por projectos realizados na 

América Latina e Estados Uni-

dos da América. Este é o ter-

ceiro ano consecutivo que con-

tratos da Odebrecht recebem 

da revista o prémio de Melhor 

Projecto Global.

A Odebrecht Infra-estrutura 

da América Latina teve dois 

projectos premiados na cate-

goria Best Global Projects, no-

meadamente a Cinta Costera 

3 – no Panamá – na categoria 

Odebrecht ganha prémio ENR
Vias e Autopistas, e a Linha 1 

do Metro de Lima, no Peru, na 

categoria Ferrovias.

Em Moçambique, a Odebre-

cht concluiu, no ano passado, 

as obras do Aeroporto Inter-

nacional de Nacala, um pro-

jecto concebido e construído 

numa estreita colaboração com 

os Aeroportos de Moçam-

bique (ADM). Considerada 

uma referência de arquitectura 

moderna, o aeroporto foi ape-

trechado com equipamentos 

de alta tecnologia e capacidade 

para atender anualmente a 500 

mil passageiros e 5 mil tonela-

das de carga aérea. (E.C)

Decorre entre os dia 05 a 16 
de Novembro corrente, na 
Mediateca do BCI- espa-
ço Joaquim Chissano, na 

cidade de Maputo, a exposição do 
moçambicano Rui Jaime, intitula-
da “Segredos”. 

Em “Segredos”, Rui Jaime apresen-

ta-se pela primeira vez com uma 

exposição individual. A mostra é 

constituída por 30 obras, predomi-

Rui Jaime expõe “Segredos”
na Mediateca do BCI

nando acrílico sobre tela, óleo sobre 

tela, colagem, técnicas mistas, cores 

vivas e muita luz.

Nascido em Maputo, na década 

de 80, autodidacta e membro do 

Núcleo de Arte, para além de ter 

frequentado o ensino técnico no 

Instituto Industrial de Maputo, 

Mujovo formou-se nos Caminhos 

de Ferro de Moçambique como 

maquinista de locomotivas, activi-

dade que exerce actualmente nesta 

companhia.

O seu gosto pela arquitectura fá-lo 

apreciar estruturas arquitectónicas, 

as janelas, os passeios, o horizonte, 

e segundo afirma, “esta vivência ur-

bana misturada com a experiência 

de vida no campo, os meus vaivéns 

de comboio, o cantar dos pássaros 

que, por exemplo, anunciam a chu-

va ou a fartura, são os segredos que 

estiveram na origem desta exposi-

ção” segundo o autor. (E.C)



Savana 06-11-2015
EVENTOS

3

PUBLICIDADE



Savana 06-11-2015EVENTOS
4

PUBLICIDADE
4



Savana 06-11-2015
EVENTOS

5

PUBLICIDADE
5



Savana 06-11-2015EVENTOS
6

O 
Entreposto Máquinas, 
empresa do Grupo Entre-
posto, inaugurou este sá-
bado, dia 31 de Outubro, 

as suas novas instalações na Ma-
tola. Na mesma ocasião, a empre-
sa apresentou o incentivo que irá 
dar à campanha agrícola nacional 
com as suas máquinas CASE IH, 
com o lançamento de um concurso 
único - CASE Rodeo - que levará 
a Paris, no próximo ano, os três 
melhores operadores de máquinas 
para representar Moçambique no 
campeonato mundial do sector.

Através da campanha de máquinas 

agrícolas CASE IH, o Entrepos-

to Máquinas estará alinhado com 

os objectivos de desenvolvimento 

agrícola da campanha agrícola na-

cional, garantindo aos agricultores 

em Moçambique condições espe-

ciais de aquisição de equipamentos 

de forma a estimular a mecanização 

e produtividade do sector.

Para Paulo David, Director de Ne-

gócio do Entreposto Máquinas “a 

agricultura em Moçambique preci-

sa de ser incentivada. O potencial 

Grupo Entreposto incentiva 
campanha agrícola

é enorme e acreditamos que com 
formação e maquinaria adequada, 
as áreas de cultivo se desenvolverão 
e os rácios de produção aumentem 
substancialmente. O Entreposto 
Máquinas e a CASE IH fazem, 
do seu lado, o que podem, e como 
tal criámos condições especiais de 
aquisição de equipamentos, tor-
nando-os mais acessíveis aos agri-
cultores. Achámos também que 
a inauguração das nossas instala-
ções na Matola e o lançamento da 
campanha seriam o momento ade-
quado para apresentar o concurso 
CASE Rodeo”.
Para Daniel Bordabossana, Marke-
ting Manager para África da marca 
CASE IH “a Case IH tem uma 
história muita forte e experiência 
comprovada internacionalmente, 
com mais de 170 anos a desenvol-
ver produtos agrícolas inovadores 
e de confiança. Em Moçambique, 
apostámos no Grupo Entreposto 
como nosso parceiro exclusivo, aju-
dando-nos a definir estratégias que 
nos permitem estar cada vez mais 
próximos dos agricultores moçam-
bicanos, com produtos adaptados à 

realidade do país”. (E.C)
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A 
marca de bebidas pre-

mium, líder a nível mun-

dial no seu sector e com 

produção própria em Mo-

çambique, lançou um passatempo 

de caricas da sua marca Smirnoff 

Spin com a oferta de inúmeros 

prémios, incluindo o sorteio de um 

automóvel.

Com a campanha “Olá Verão”, os 

participantes habilitam-se a ganhar 

automaticamente uma das 93.000 

recargas para telemóveis ou um 

dos 20 Iphones 6S para além de se 

habilitarem ao sorteio final de um 

Jeep Renegade. 

“Sabemos que o Verão é um pon-

to alto do consumo de bebidas, por 

Diageo celebra Verão 
com Smirnoff Spin

isso a Diageo encontrou esta forma 

de retribuir aos nossos consumido-

res de Smirnoff Spin a confiança 

que têm depositado na marca. Por 

outro lado, acreditamos que de-

vemos aproximar as pessoas desta 

marca do portefólio de bebidas 

Diageo que, muita gente não sabe, 

mas é produzida em Moçambique, 

por moçambicanos e exportada a 

partir do nosso país para alguns pa-

íses da África Austral. No entanto, 

devo ressalvar, esta é uma bebida al-

coólica, e como tal deve ser consu-

mida apenas de forma responsável e 

não deve ser ingerida por menores 

de idade”, referiu Neyde Pires, Di-

rectora de Assuntos Corporativos 

da DIAGEO Moçambique. (E.C)

Realiza-se em Dublin, capital 

da Irlanda,  desde o inicio 

desta semana, um dos mais 

importantes eventos mun-

diais do sector de tecnologia, inti-

tulado Web Summit. Este evento, 

que teve o seu inicio em 2011, reú-

ne os mais activos actores mundiais, 

desde inovadores, investidores, exe-

cutivos, empresas, decisores políti-

cos e jornalistas.  De Moçambique 

esta presente a startup UX, que foi 

selecionada através  do programa 

ALPHA, da Web Summit, que da 

Moçambique representado 
no Web Summit de Dublin

a oportunidade as starups de parti-

cipar neste evento pagando tarifas 

reduzidas, para expor os seus pro-

dutos, serviços ou projectos à inves-

tidores e mentores.

Para Frederico Silva, co-fundador 

da UX participar deste evento “É 

uma oportunidade ímpar para, 

num contexto em que teremos a 

presença dos mais notáveis agentes 

do sector de tecnologias, apresentar 

as nossas propostas de empreende-

dorismo social e o que temos esta-

do a fazer em Moçambique”.(E.B)

O 
Músico Mr. Bow foi 
o grande vencedor do 
Mozambique Music 
Awards ( MMA), ten-

do arrecadado três prémios nas 
categorias: Artista Mais Popu-
lar, Melhor Artista Masculino, 
e o prémio da Música Mais 
Popular com o tema “Massin-
guitane”.

Para além deste outros grandes 

nomes da música moçambi-

cana, mereceram o seu reco-

nhecimento Euridse Jeque, na 

categoria Melhor Afrotropical, 

o músico Stewart Sukuma na 

categoria Melhor Música Con-

temporânea (com a música Xi-

tchuketa Marrabenta) e Álbum 

Mais Vendido e a cantora Iveth 

na categoria de melhor aris-

ta feminino e melhor Melhor 

RnB/Soul.

Refira-se que estiveram em 

disputa os troféus para Melhor 

Música Pandza/Dzukuta, Me-

lhor Vídeo Musical, Melhor Dj 

Moçambicano, Melhor Músi-

ca de Hip-Hop/Rap, Melhor 

Música Electrónica/Dance, 

Álbum Mais Vendido, Melhor 

Mr. Bow soma galardões no MMA 2015

Música Contemporânea, Melhor 

Música R&B/Soul, Melhor Mú-

sica Ligeira, Melhor Afro Tropical, 

Melhor Música Afro Jazz, Música 

Mais Popular, Artista Revelação, 

Artista Mais Popular, Melhor Ar-

tista Masculino e Melhor Artista 

Feminino.

A escolha dos participantes 

foi da responsabilidade de 

um júri independente cons-

tituído por representantes do 

AMMO, SOMAS, INLD, 

AMJD e o Ministério da 

Cultura.

(E.C)

Alusivo ao dia internacional 
da poupança, que se assina-
lou no dia 30 de Outubro, 
o BancABC parte do Atlas 

Mara, em parceria com o Banco de 
Moçambique, promoveu iniciativas 
de Educação Financeira nas escolas 
primárias e secundárias do país. As 
cerimónias centrais de celebração do 
dia mundial da poupança decorre-
ram pela segunda vez no país, no dia 
30 de Outubro de 2015, na Escola 
Secundária da Matola, província de 
Maputo.
Em finais de Setembro, o BancA-

BC parte do Altas Mara promoveu 

uma série de acções junto das escolas 

eleitas, nomeadamente a capacitação 

dos professores através de uma for-

mação, à qual lhes foram atribuídos 

ferramentas e conhecimentos bási-

cos sobre a poupança. A formação 

tem como principal objectivo que os 

professores possam incutir e propor-

cionar momentos de reflexão aos seus 

alunos sobre este tema.

“Mais uma vez aderimos a este pro-

grama do Banco Central com entu-

siasmo, pois acreditamos que ao dar o 

nosso contributo ao tema Poupança, 

este irá reflectir-se positivamente no 

futuro das nossas crianças e não só. 

Queremos o melhor para as crianças 

do nosso país e nada como incentivá-

“BancABC” promove 
Educação Financeira

-las a poupar hoje para uma melhor 

qualidade de vida amanhã. O nosso 

esforço de aumentar o acesso às so-

luções financeiras da maioria da po-

pulação é contínuo. É por isso que 

iremos continuar a apoiar e a contri-

buir activamente para o crescimento e 

desenvolvimento do país, sendo uma 

honra para nós estarmos presentes 

nestes momentos tão cruciais”, afir-

mou Hélder Chambisse, Administra-

dor Delegado do BancABC parte do 

Atlas Mara.

No dia 28 de Outubro de 2015, o 

BancABC parte do Atlas Mara reali-

zou diversas actividades relacionadas 

com o tema, nas escolas contempla-

das, e, contou com a presença de alu-

nos, professores e representantes do 

banco, igualmente com o objectivo de 

incutir a importância de poupança de 

dinheiro e incentivar esta prática.

Recorde-se que em 2014 o banco ti-

nha sob sua responsabilidade duas es-

colas na Cidade de Maputo, a Escola 

Primária 25 de Junho R4 no bairro 

de Choupal e a Escola Secundária de 

Laulane. Para o ano em curso, e fruto 

do sucesso registado, as iniciativas so-

bre o tema alargam-se a nível nacio-

nal. Desta feita o BancABC parte do 

Atlas Mara elegeu a Escola Secundá-

ria da Cidade Alta de Nacala, na pro-

víncia de Nampula. (R.R)
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Numa grande operação de 
“rebranding”, um dos 
mais recentes e sucedi-
dos bancos comerciais do 

país, o Moza Banco passou esta 
terça-feira a ter o “vermelho vivo” 
como sua nova cor, perdeu a roda 
dentada no seu logo e passa sim-
plesmente a chamar-se MOZA. 

 A mudança da imagem do Moza 

Banco para MOZA, segundo 

explicação recebida, simboliza o 

ajuste de estratégia no sentido 

de estabelecimento de um banco 

universal e por forma a assegurar 

maior penetração nas zonas rurais 

e peri-urbanas, tentando afastar a 

percepção de banco elitista e vi-

rado apenas para o segmento dos 

“jovens profissionais e quadros”. 

A nova identidade foi apresen-

tada pelo Presidente da Comis-

são Executiva (PCE) do banco 

Ibraimo Ibraimo, numa cerimónia 

que aconteceu na capital do país 

e que contou com a presença do 

primeiro-ministro, Agostinho do 

Rosário, inúmeros membros do 

Conselho de Ministros, empresá-

rios e quadros de vários quadran-

tes políticos.

Ibraimo Ibraimo explicou que, 

com a mudança de ima¬gem, o 

vermelho passa a ser o “ponto cen-

tral” da comunicação do banco por 

estar presente na bandeira do país. 

“Esta cor, presente na bandeira 

moçambicana que nos inspira, 

igualmente fruto de muito sacri-

fício e ousadia em desbravar novos 

caminhos, é sinónimo do dina-

mismo, entu¬siasmo e positivida-

de. É com este simbolismo que 

pretendemos reforçar os valores da 

responsabilidade, da competência, 

do profissionalismo, que são a re-

ferência para a Nossa Instituição” 

- explicou PCE. O “Z” do “Moza” 

foi estilizado para estar em sinto-

nia com o triângulo vermelho da 

bandeira nacional. A solista Yo-

landa Kakana, bem como os ins-

trumentistas do “projecto Xikitse”  

estão associados à banda sonora 

que acompanha o lançamento da 

nova imagem do Moza, da res-

ponsabilidade do criativo Tiago 

Fonseca e a agência “Golo”.

Na cerimónia de lançamento da 

nova imagem, o MOZA promo-

veu a troca de informações e opi-

niões sobre a situação da banca, 

tanto no contexto nacional como 

a nível internacional, incluindo  as 

perspectivas de desenvolvimento 

deste sector na relação com a pro-

dução de bens e serviços entre os 

presentes. O banco conta com 800 

trabalhadores, operando 60 bal-

cões por todo o país. Em tempo de 

crise, a carteira de crédito cresceu 

este ano 17%, tendo o banco fe-

chado o terceiro trimestre com um 

lucro líquido de USD4 milhões.

O primeiro-ministro elogiou os 

êxitos alcançados pelo banco na 

medida em que permite aumen-

tar a diversificação dos produ-

tos financeiros e a concorrência 

Moza Banco ou simplesmente MOZA
- Yolanda Kakana “dá a cara” à nova imagem

no mercado através de valor nos 

produtos nacionais. “Os agentes 

bancários conhecidos como Moza 

d’Agente são uma prova evidente 

da conjugação da tecnologia in-

formática com as necessidades de 

serviços bancários nos vários pon-

tos do país” – disse o PM.

Refira-se que o Moza Banco, lan-

çado há pouco mais de sete anos, é 

fruto da congregação de vontades 

de um grupo de moçambicanos, 

dos quais se destacam inúmeros 

empresários, que hoje somam 

mais de 400 accionistas agrupados 

na Moçambique Capitais, SA li-

derada por Prakash Ratilal. 

Falando na cerimónia, Ratital dis-

se que o Moza solicitou a avalia-

ção do seu rating, tendo obtido a 

expressiva notação de A3 conferi-

da pela Global Credit Rating, se-

diada em Londres, o que equivale 

a “muito bom”. 

(R.R)


