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do Credit Suisse em Londres, 

e da qual Pearse fazia parte. O 

caso Ematum veio a público em 

Setembro desse ano quando os 

bancos Credit Suisse e o francês 

BNP Paribas procederam à ven-

da das suas obrigações de 850 

milhões de dólares no mercado 

internacional de capitais. 

O negócio da Ematum consistiu 

numa mistura de uma frota de 

barcos de pesca e lanchas de de-

fesa naval, enquanto o da Proín-

dicus envolve mais barcos, aviões, 

drones, radares e outro equipa-

mento de protecção costeira, de 

acordo com o que conseguimos 

apurar.

As contas da Ematum mos-

tram que a empresa transferiu 

quase todo o seu dinheiro — 

de que se fala não são sócios, mas 

eventuais comissionistas nas avul-

tadas transacções que foram feitas”, 

explicam as fontes. Juntando-se 

ao coro da sociedade civil, figuras 

gradas ligadas à Frelimo, têm apa-

recido a pedir “as cabeças dos res-

ponsáveis” da criação secretiva das 

empresas, mas, ao mesmo tempo, 

têm evitado mencionar os nomes 

que andam de boca em boca na 

praça pública: o presidente Guebu-

za e o antigo ministro das Finanças 

Manuel Chang.

Coincidência ou não, de acordo 

com as fontes da ION, Gregório 

Leão acompanhou, em Abril, Fili-

pe Nyusi nas visitas a Berlim e Bru-

xelas para assegurar aos investido-

res e doadores que os empréstimos 

serão saldados.

Na teia de empresas na órbita 

da segurança de Estado, a GIPS, 

MAM e Proindicus juntaram-se 

este ano para constituir a Vipas, 

uma empresa de segurança especia-

lizada na proteção de embaixadas e 

diplomatas.

A Vipas (Vip and Assets Secu-

rity, S.A.), criada a 20 de Janeiro 

de 2016, dedica-se igualmente ao 

acompanhamento de veículos de 

transporte de valores; transporte 

expresso de valores; instalação, as-

sistência e monitoria de sistemas 

eléctricos de segurança. Possui um 

capital social de 30 milhões de me-

ticais.

A existência de “um pequeno im-

pério empresarial” nas mãos dos 

serviços de inteligência mostra o 

ressurgimento e os poderes que o 

sector adquiriu durante a governa-

ção Guebuza e o renascimento do 

modelo das “empresas da seguran-

ça”, como aconteceu logo a seguir à 

independência, no mandato de Ja-

cinto Veloso e cujo maior baluarte 

foi a Socimo. 

(Redacção)

O 
enredo à volta da miste-
riosa contratação de uma 
dívida superior a dois mil 
milhões de dólares por 

parte do Governo de Armando 

Guebuza tem em comum o facto 

de estarem envolvidas personagens 

ligadas ao Serviço de Informação e 

Segurança do Estado (SISE), des-

taca na sua mais recente edição o 

Indian Ocean Newsletter (ION), 

uma publicação francesa sobre te-

mas africanos.

Segundo a publicação, o papel dos 

“espiões” do SISE terá sido deter-

minante para persuadir Armando 

Guebuza a anuir no endividamento 

clandestino do país, levando ao ac-

tual estado periclitante das contas 

públicas.

Não está claro se a influência dos 

“SISEs” terá sido apenas mera-

mente persuasiva ou decisiva sobre 

Guebuza, na resolução que levou ao 

recurso a avultadas dívidas, ao arre-

pio das normas e à calada de tudo 

e todos.

“De acordo com informações ob-

tidas pelo Indian Ocean Newslet-

ter em Maputo, foi iniciativa de 

um pequeno círculo de quadros de 

topo dos serviços de segurança que 

esteve por detrás da contratação de 

empréstimos de cerca de 1,4 biliões 

de dólares e que provocou a ira dos 

doadores internacionais”, diz a no-

tícia.

São os mesmos “securocratas”, 

adianta a publicação, que impuse-

ram uma linha mais agressiva em 

relação à Renamo, levando à dete-

rioração da actual situação política. 

Porém, esta versão é contrariada 

por outras fontes locais contactadas 

pelo SAVANA que interpretam 

este “apontar de dedos” aos servi-

ços de inteligência do Estado como 

uma forma de criar uma “cortina de 

fumo” em torno de Guebuza e seus 

aliados, agora sob uma formidável 

pressão da comunidade doadora 

para que sejam expostos publica-

mente e, eventualmente, encami-

nhados à barra dos tribunais. Nesta 

versão, os operativos da segurança 

foram habilmente utilizados por 

um círculo restrito de funcionários 

superiores do Executivo, directa-

mente ligados ao antigo Chefe de 

Estado, garantindo-lhe lealdade e 

secretismo.

Para demonstrar a sua asserção so-

bre o envolvimento dos espiões do 

SISE, o Indian Ocean Newsletter 

diz que a e Ematum e a Mozam-

bique Asset Management (MAM), 

criadas entre 2012 e 2014, têm 

ambas o mesmo accionista, que é 

a Gestão de Investimentos, Parti-

cipações e Serviços (GIPS). Esta 

entidade é, por sua vez, detida pela 

SERSSE, formalmente os serviços 

sociais do SISE.

O PCA da Ematum, da Proindicus 

(e da Mozambique Assets Mana-

gement-MAM), outra empresa que 

beneficiou dos empréstimos (USD 

622 milhões), é António Carlos do 

Rosário, um antigo professor no 

ISRI(Instituto Superior de Rela-

ções Internacionais), instituição 

que dá emprego a muitos quadros 

do SISE e também é conhecida 

como fonte de recrutamento para a 

segurança moçambicana. Segundo 

a ION, Rosário criou em 2010, em 

Maputo, uma empresa de consulto-

ria e investimento, a Jociro Interna-

cional, tendo como sócios Ângela 

Diniz Buque Leão, mulher de José 

Gregório Leão de Barros, director-

-geral do SISE, desde 2005, quan-

do foi indicado para o lugar por 

Armando Guebuza, em substitui-

ção de José Castiano Zumbire, que 

morreu em circunstância até hoje 

não muito bem esclarecidas. 

Do Rosário tem plenos poderes 

na Proindicus e na MAM, mas na 

Ematum, o CEO é agora Felisber-

to Manuel, um antigo gestor da 

Emopesca que substituiu em Ja-

neiro a directora executiva Cristina 

Matavele.

Em Moçambique, é comum en-

contrarem-se funcionários com 

ligações à segurança de Estado 

trabalhando nos mais diversos sec-

tores, desde as administrações de 

distrito e de província, até ao go-

verno central e à diplomacia. Uma 

parte destes quadros foi formada 

em Cuba e na extinta RDA (Repú-

blica Democrática Alemã).

Segundo a ION, outro sócio da 

Jociro Internacional é Cipriano Si-

sino Mutota, que detém também 

uma participação na TPCO Mule-

pe, empresa mineira, em sociedade 

com o empresário italiano Emilia-

no Finocchi, um residente em Mo-

çambique há várias décadas.

Ao que o SAVANA apurou, a Jo-

ciro Internacional é uma sociedade 

por quotas, registada a 14 de De-

zembro de 2010 e publicitada atra-

vés do BR nº 2, III Série de 12 de 

Janeiro de 2011. Com um capital 

social de 10 mil meticais, a Jociro 

Internacional dedica-se à prestação 

de serviços nas áreas de auditoria, 

contabilidade, revisão e certificação 

de contas; estudos económicos e fi-

nanceiros; análise de investimentos; 

serviços de consultoria compreen-

dendo a assessoria fiscal, jurídica, 

informática, projectos de viabiliza-

ção, gestão de empresa e áreas afins; 

propriedade intelectual; compra e 

venda de equipamentos e serviços; 

e importação e exportação de equi-

pamento diverso relativo a área de 

actividades da empresa. O SAVA-

NA não conseguiu apurar a eventu-

al ligação da Jociro com a Ematum, 

Proindicus e MAM, mas é claro o 

vínculo destas últimas três empre-

sas com o GIPS e, implicitamente 

os serviços de segurança. 

As fontes do SAVANA garantem 

que é falacioso falar em sector pri-

vado ou investidores privados nas 

três empresas onde está claro o vín-

culo de união com os serviços de 

inteligência. “Mesmo que existam 

indivíduos mencionados nas escri-

turas das empresas, isto era apenas 

para cumprir preceitos legais rela-

cionados com o número de sócios 

nas sociedades comerciais”, dizem 

as mesmas fontes. “Os privados 

A Segurança de Estado na ribalta

O poder do SISE nas dívidas escondidas

António Carlos do Rosário, PCA da 
Ematum e da Proindicus 

Gregório Leão, 
director-geral do SISE

Um quadro sénior do 

Crédit Suisse, que es-

truturou os emprés-

timos concedidos por 

esta instituição bancária à Ema-

tum e à Proindicus, deixou o 

banco suíço, pouco depois para 

trabalhar directamente para o 

beneficiário chave dos negócios 

que ameaçam a credibilidade de 

Moçambique, o empresário liba-

nês Iskandar Safa, revelou quar-

ta-feira a Zitamar News.

Trata-se de Andrew Pearse, um 

neozelandês que ajudou duas em-

presas ligadas aos serviços secre-

tos moçambicanos a contrair uma 

dívida de 1.472 milhões de dóla-

res em negócios que foram ocul-

tados ao público e ao parlamento 

moçambicano. Pearse juntou-se 

numa parceria de negócios com 

Iskandar Safa, ao mesmo tempo 

que a maior parte do dinheiro 

foi transferido para as contas dos 

estaleiros navais de Safa, conhe-

cidos por Abu Dhabi Mar, nos 

Emiratos Árabes Unidos.

Os negócios das duas empresas 

moçambicanas e a MAM (Mo-

zambique Assets Management) 

estão no centro de uma crise polí-

tica e económica sem precedentes 

em Moçambique, cujo governo 

ofereceu garantias soberanas para 

os empréstimos, mas que agora 

tem dificuldades em manter as 

amortizações de mais de 300 mi-

lhões de dólares  por ano. 

Desde que o empréstimo oculto 

da Proíndicus foi descoberto em 

Abril deste ano, o FMI e outros 

parceiros internacionais suspen-

deram assistência financeira ao 

país que agora vai ser obrigado a 

proceder a cortes substanciais nos 

serviços básicos como forma de 

evitar entrar em incumprimento 

no pagamento dos empréstimos. 

Ao que o SAVANA apurou, 

Andrew Pearse desloca-se com 

regularidade a Maputo e, even-

tualmente, estará a tratar da re-

estruturação da dívida da Proin-

dicus com o “chapéu” da Polomar 

Capital Advisers, uma das em-

presas ligadas a Sata.

Os negócios da Ematum e da 

Proíndicus foram realizados em 

2013, estruturados por uma equi-

pa posicionada nos escritórios 

Engenheiro dos negócios Ematum e Proíndicus

Do Crédit Suisse para o universo Iskandar Safa

Andrew Pearse, o neozelandês que 
saltou da Crédit Suisse para o universo 

Iskandar Safa

John Buggenhagen, um executivo 
ligado ao negócio de petróleo e gás, 
sócio de Pearse na Palomar Natural 

Resources.
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836,3 milhões de dólares — para 

a Abu Dhabi Mar, uma empresa 

conjuntamente detida pela Pri-

vinvest e pela família real de Abu 

Dhabi, em Setembro e Outubro 

de 2013. 

A Privinvest é a empresa-mãe da 

família Safa, que opera nas áreas 

da construção naval, transportes 

marítimos, imobiliária e explora-

ção de petróleo e gás. O resto do 

dinheiro da Ematum, segundo a 

Zitamar News,  foi gasto em ta-

xas e serviços bancárias, conforme 

as contas da empresa.

Estes detalhes não estão ainda 

disponíveis no caso da Proíndi-

cus, cujos 622 milhões de dóla-

res adquiridos ao Credit Suisse 

e ao banco russo VTB Capital 

em 2013 não foram transaciona-

dos nos mercados de capitais. O 

Ministro das Pescas, Agostinho 

Mondlane, disse, numa confe-

rência de imprensa no dia 28 de 

Abril em Maputo, que o equipa-

mento da Ematum e da Proín-

dicus tinha sido adquirido junto 

do mesmo fornecedor — a Abu 

Dhabi Mar — para minimizar os 

custos. 

Pouco depois do fecho dos ne-

gócios da Ematum e da Proín-

dicus em 2013, Pearse tornou-se 

administrador de uma série de 

empresas pertencentes a Iskandar 

Safa, todas sob a designação de 

Palomar. Em Setembro de 2013, 

Pearse criou a Palomar Natural 

Resources com o americano John 

Buggenhagen, um executivo liga-

do ao negócio de petróleo e gás.

Em Outubro, ele foi nomeado 

administrador de uma empre-

sa de consultoria financeira com 

sede em Zurique, a Palomar Ca-

pital Advisors, e um mês depois 

assumiu a presidência do conse-

lho de administração da empresa, 

substituindo Christopher Lan-

gford, um advogado do Reino 

Unido que é administrador de 

uma série de empresas perten-

centes a Iskandar Safa, incluindo 

a Abu Dhabi Mar (Europa) e a 

Abu Dhabi Mar (Reino Unido).

A Pearse juntou-se na Palomar 

Capital Advisors, um outro fun-

cionário pertencente à equipa 

responsável pelas dívidas dos 

mercados emergentes no Credit 

Suisse, o alemão Dominic Schul-

tens. 

Fontes ligadas aos mercados in-

ternacionais de capitais descre-

vem o papel de Schultens como 

sendo o de estruturar soluções 

financeiras para contratos de se-

gurança marítima idênticos aos 

da Ematum e da Proíndicus em 

outros países africanos. 

Documentos obtidos a partir 

da firma de advogados Mossack 

Fonseca, com sede no Panamá 

(os famosos Papéis do Panamá), 

mostram que Pearse e Langford 

são ambos administradores e ac-

cionistas da Palomar Holdings 

Limited, domiciliada nas Ilhas 

Virgens, pertencentes à Grã Bre-

tanha — cujos outros accionistas 

incluem os estaleiros navais da 

Privinvest Shipbuilding LLC e a 

Privinvest Holding SAL, ambas 

empresas pertencentes a Safa.

No principiado de Liechtenstein, 

uma empresa chamada Palomar 

Invest está actualmente a ser alvo 

de um processo de insolvência — 

mas mostra mais provas das liga-

ções da Palomar a Safa. A em-

presa foi fundada em Outubro de 

2013 com a denominação Privin-

vest Africa — uma empresa que, 

de acordo com o perfil na rede de 

busca Linkedln de um dos seus 

administradores residente na Ni-

géria, é “um grande promotor de 

transferência para África de tec-

nologia de sistemas de armas e 

estaleiros navais”.

O empresário libanês Iskandar Safa 
falando a jornalistas na França 
na presença do então ministro 

moçambicano das Finanças, 
Manuel Chang
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surge nos papéis do Panamá como 

accionista da Rockover Resources 

Limited, na mesma data com a S.M. 

Rodrigues.

P.M.A. Sacur é também accionista da 

Rockover Resources Limited, desde 

30 de Novembro de 1999.

João Carlos Patrício Viseu e Karin 

Elisabeth, registados em Maputo, são 

accionistas da Balavani Limited, a par-

tir de 27 de Fevereiro de 2008 e tem 

activos nas Ilhas Virgens Britânicas.

Desde 14 de Fevereiro de 2001 que 

Liquia Lda, com residência em Mapu-

to, é accionista da Senvei S.A, descrita 

nos papéis do Panamá como falhado 

(defaulted, em inglês) nas Seychelles.

Inês Garcia Calderon de Neuens-

chwander, com residência no endere-

ço, fictício ou não, “Ur. Challapan Mz” 

é, desde 05 de Dezembro de 1996, 

accionista da Inverna Corp, também 

metida nas fortunas milionárias das 

Ilhas Virgens Britânicas.

Ainda de acordo com os dados do 

Consórcio Internacional de Jornalistas 

de Investigação divulgados esta sema-

na, Mr. Alberto Ruiz Thiery é, desde 

3 de Julho de 1991, beneficiário da 

Atlantis Company Lda, com riquezas 

também depositadas nas Ilhas Virgens 

Britânicas.

André Conde Chan, com registo de 

residência na capital moçambicana, 

é mencionado pelos investigadores 

como beneficiário da Sea Action Li-

mited, desde 24 de Janeiro de 2014 

naquele que é o principal paraíso fiscal 

dos casos ligados a Moçambique.

Finalmente, Mark Kenwright, com re-

sidência registada no Bairro Cimenta, 

Pemba, em Cabo Delgado, é descrito 

como beneficiário, desde Fevereiro de 

2011, da Scarlet Sunset Limited, em 

defaulted, nas Ilhas Virgens Britâni-

cos.

Contra a Mossack Fonse-
ca, empresa panamiana 
no centro do escândalo 
dos Papéis do Panamá 

que, semana passada, lançou uma 

providência cautelar que tentava 

impedir a publicação online da base 

de dados, o Consórcio Internacio-

nal de Jornalistas de Investigação 

(ICIJ) cumpriu a sua promessa de 

divulgar, este mês, a relação nomi-

nal de empresas e indivíduos com 

ligações com aquela que é conside-

rada a maior fuga de informação de 

sempre, abrangendo 2,6 terabytes 

de informação, contra os dados di-

vulgados em 2010 pelo Wikileaks 

que se resumiam a 1, 7 gigabytes.

Na lista com mais de 200 mil empre-

sas implicadas em paraísos fiscais, que 

o ICIJ diz tratar-se de uma “fracção 

dos documentos”, constam 28 nomes, 

apesar da existência de mais um nome 

não contabilizado, ligados a Moçam-

bique.

O ICIJ alerta que nem todos os que 

recorreram a estes “paraísos fiscais” 

terão, necessariamente, cometido ile-

galidades, nomeadamente à luz da 

legislação dos seus países de origem. 

No caso de Moçambique, entretanto, 

a maioria dos citados é composta por 

ilustres desconhecidos, o que mesmo 

assim não apaga por completo a possi-

bilidade de existirem figuras sonantes 

por detrás dos nomes divulgados. É 

que, o uso de nomes pouco conhe-

cidos pode ser, em si, uma estratégia 

para desviar a opinião pública, de resto 

um bom trabalho de casa para as auto-

ridades moçambicanas lançarem mãos 

à investigação . 

Contudo, consta para já a filha do an-

tigo Chefe de Estado moçambicano, 

Joaquim Chissano. 

Martina Joaquim Chissano, citada nos 

documentos como tendo residência na 

cidade de Maputo, aparece como ac-

cionista, desde 26 de Março de 2013, 

de uma empresa denominada Prima 

Finance Development Limited, com 

activos offshore nas Ilhas Virgens Bri-

tânicas.

De acordo com agências internacio-

nais, as Ilhas Virgens Britânicas são 

de longe o local mais popular para a 

criação das contas bancárias destas 

entidades (mais de 100 mil empresas), 

seguindo-se o Panamá, as Seychelles e 

as Bahamas.

Entretanto, à Prima Finance Deve-

lopment Limited está ligado também 

Jaime de Jesus Irachande Gouveia, 

com endereço no Bairro do Triunfo, 

em Maputo, na qualidade de accionis-

ta a partir da mesma data com Marti-

na Chissano.

O empresário Al-Noor Rawjee, Pre-

sidente da Assembleia Geral da Afri-

com Delta Corporation (ADC), uma 

sociedade anónima vocacionada, entre 

outras actividades, na comercialização 

do arroz, é também citado nos papéis 

de Panamá.

Moçambique nos Papéis do Panamá

Natural de Maputo, Al-Noor Rawjee 

aparece como beneficiário, desde 22 

de Janeiro de 2015, da Waterstone 

Investments Group Limited, com ac-

tivos também nas Ilhas Virgens Britâ-

nicas, o mais preferido pelos implica-

dos no escândalo em que o ICIJ não 

revela as riquezas envolvidas.

A Waterstone Investments Group Li-

mited também tem ligações com Fei-

roz Mustakally Rawjee, de Maputo, 

como beneficiário desde 22 de Janeiro 

de 2015, na mesma data que formali-

zou a sua ligação com outra empresa 

designada Axis Investment Capital 

Limited também citada nos Papéis 

de Panamá como dona de activos nas 

Ilhas Virgens Britânicas. Foram nulos 

esforços para ouvir o comentário de 

Rawjee sobre este assunto.

Outro beneficiário da Waterstone 

Investments Group Limited chama-

-se Zainulabedin Goolamali Rawjee, 

desde 22 de Janeiro de 2015, tal como 

Mustakally Rawjee, este último com 

ligações, à mesma data, com a Axis 

Investment Capital Limited que tam-

bém tem conexões com Amin Rawjee, 

todos com endereço em Maputo.

Um nome que chama atenção na lis-

ta é o de um tal de Domingas Vasseo 

Tivano, com endereço na cidade de 

Maputo, que surge como accionista, 

desde 28 de Fevereiro de 2008, de 

uma empresa que leva o nome de Jack 

Jingle Limited. 

Havendo possibilidade de parte destas 

empresas serem fantasmas, incluindo 

designações disfarçadas para sustentar 

tentáculos de corrupção, o SAVANA-
contactou Domingos Tivane, o antigo 

Director-geral das Alfandegas para 

saber se terá ou não ligação com Do-

mingas Vasseo Tivano. 

Ao nosso Jornal, o antigo dirigente, 

citado, em 2011, como “Rei de Cor-

rupção” no dossier Wikileaks, disse na 

tarde desta terça-feira não ter qual-

quer ligação com o caso.

“Não tem nada a ver comigo”, vincou, 

ele que quis saber onde estava publi-

cada a informação referente aos docu-

mentos que mostram como ricos e po-

derosos de todo o mundo aproveitam 

os paraísos fiscais para esconderem as 

suas fortunas.

Ainda com conexões com Moçambi-

que consta Mrs. Encarnacion Acosta 

Lopez, com endereço na cidade Ma-

puto, como beneficiário, desde 03 de 

Julho de 1991, da Atlantis Company 

Ltd no mesmo paraíso fiscal, as Ilhas 

Virgens Britânicas. 

A lista sobre Moçambique inclui Lia-

gatali Ibrahim, da Sommerschield, 

que é accionista, desde 28 de Setem-

bro de 2008, da Kaymar Holdings 

Limited, também nas Ilhas Virgens 

Britânicas. 

Em Moçambique, ao que o SA-
VANA apurou, Liagatali Ibrahim 

é accionista, juntamente, com Ab-

dul Kayum e Mohamed Jaffarullah, 

numa sociedade por quotas denomi-

nada Taurus Battery Clinic Limitada, 

matriculada a 17 de Maio de 2007. 

Como atesta o Boletim da Repúbli-

ca de 24 de Maio de 2007, a Taurus 

Battery Clinic Limitada tem como 

objecto principal a venda de baterias 

e seus acessórios, importação, expor-

tação, representação, agenciamento e 

assistência técnica.

Curiosamente, Abdul Kayum e Mo-

hamed Jaffarullah são, juntamente 

com Mahomede Ali Ibrahim, accio-

nistas, desde 26 de Setembro de 2008, 

da Kaymar Holdings Limited que, à 

mesma data, há registo de incorpora-

ção do accionista Ahmed Rashid Yu-

sufumarany.

Gerasimos Marketos, registado em 

Maputo, está citado duas vezes, pri-

meiro como accionista da Westme-

ad Property Holdings Ltd, desde 27 

de Junho de 2005 e, depois como da 

Northcroft Limited, desde 13 de Se-

tembro de 2005, todas nas Ilhas Vir-

gens Britânicas. 

Octaviano José Presado Francisco, do 

Bairro de Zimpeto, é accionista da 

Faircross Services Limited, desde 30 

de Abril de 2014, na mesma data em 

que João Manuel Prezado Francisco, 

também com endereço na capital do 

país, integrou a estrutura accionista 

da empresa com activos nas mesmas 

Ilhas. 

A 30 de Novembro de 1999, S.M. Ro-

drigues, com casa na Matola, incorpo-

rava a Rockover Resources Limited, 

como accionista da empresa com ac-

tivos no paraíso fiscal chamado Ilhas 

Virgens Britânicas.

Por seu turno, P.T. Chikwanda, com 

endereço na turística zona do Wimbe, 

em Pemba, no norte de Moçambique, 

- Martina Joaquim Chissano aparece como accionista de uma tal empresa de Prima Finance Development Limited
- Domingos Tivane, antigo Director-geral das Alfandegas de Moçambique, nega ter escondido fortuna nas Ilhas Virgens Britânicas
- Autoridade Tributária diz que o assunto é delicado, por isso, ainda quer analisar 

Parte dos nomes citados nos Papéis de Panamá com ligações a Moçambique

Num caso que sugere fuga 

ao fisco, contactamos a 

Autoridade Tributária 

(AT) de Moçambique. 

Através do seu porta-voz, Haydn 

Joyce, a AT diz que o caso é deli-

cado, por isso, requer uma análise 

cuidadosa.
“É um assunto delicado que es-

tamos a acompanhar cuidadosa-

mente para termos melhor conhe-

cimento para depois analisarmos 

e em devido momento nos vamos 

pronunciar. É um assunto que 

merece análise cuidadosa antes de 

tomar qualquer posicionamento 

público”, reagiu a fonte para quem 

ainda é muito cedo fazer pronun-

ciamentos.

Entretanto, a investigação já de-

sencadeou crises políticas, em al-

guns países, e noutros, a promessa 

de processos judiciais. 

O primeiro-ministro islandês, 

Sigmundur David Gunnlaugsson, 

que terá criado com a mulher uma 

sociedade nas Ilhas Virgens britâ-

nicas para esconder milhões de dó-

lares, enfrentou uma manifestação 

em Reiquejavique e uma moção de 

censura no Parlamento e acabou se 

demitindo.

Quem resistiu às manifestações 

populares pela sua destituição foi o 

primeiro-ministro britânico, David 

Cameron que, entretanto, admitiu 

publicamente ter beneficiado de 

um dos fundos descobertos entre 

os Papeis do Panamá, num caso 

em que as acções do primeiro-

-ministro na Blairmore Holdings, 

originalmente criada pelo pai Ian 

Cameron, foram vendidas em Ja-

neiro de 2010, somando um total 

de £31,500.

A família do chefe do governo pa-

quistanês, Nawaz Sharif, também 

associada ao escândalo, garantiu 

não ter cometido qualquer ilegali-

dade, ao colocar os seus bens numa 

empresa “offshore”.

O presidente francês, François 

Hollande, assegurou que os Papéis 

do Panamá vão resultar, em França, 

em inquéritos fiscais e “processos 

judiciários”, agradecendo o que 

chamou de novas receitas fiscais 

que estas revelações irão originar.

Sobre o escândalo que envolve ou-

tros nomes sonantes como Vladi-

mir Puttin, o presidente Russo, o 

governo panamiano garantiu que 

vai “cooperar vigorosamente” com 

a justiça em caso de abertura de 

processo judiciário.

Entretanto, para a firma de advo-

gados Mossack Fonseca, a publica-

ção dos documentos é “um crime e 

um ataque” contra o Panamá.

“É um assunto delicado” – AT

Por Armando Nhantumbo
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A 
Polícia da República de 
Moçambique (PRM), 
ao nível da província de 
Manica, ordenou o en-

terro dos treze corpos encontra-
dos sem vida no distrito de Ma-
cossa, província de Manica.

A sepultura dos cadáveres foi 

materializada no último domin-

go, segundo contou à imprensa o 

Comandante da PRM ao nível da 

província de Manica, Armando  

Mude.

De acordo com Mude, os corpos 

foram enterrados no local, sem 

identificação e, muito menos, o 

diagnóstico das causas da sua 

morte, sob alegação de que esta-

vam num avançado estado de de-

composição.

“Devido ao estado em que se en-

contravam os corpos, ficou decidi-

do que os mesmos deviam ser se-

pultados naquela zona. Com apoio dos 

líderes comunitários e outras pessoas de 

boa-fé, foi identificada uma zona onde 

decorreu o enterro das 13 vítimas que 

perderam a vida em circunstâncias ain-

da por esclarecer”, disse Mude. 

Reconheceu que as autoridades to-

maram conta da existência de corpos 

abandonados ao longo da via pública, 

no distrito de Macossa, depois da co-

municação social difundir notícias so-

bre o facto.

Para tal, segundo Mude, o governo pro-

vincial deslocou, ao terreno, uma equipa 

composta pela PRM, Polícia de Investi-

gação Criminal e Serviços de Informa-

ção e Segurança do Estado e de Saúde 

que ainda estão a trabalhar no assunto.

Mude não confirmou a realização de 

autopsias e falou da necessidade de se 

aguardar pelo relatório da equipa que 

esteve no terreno.

Em contraste com o tempo da guerra 

dos 16 anos, as vítimas de violência nos 

últimos três anos - que incluiu saques, 

assassinatos e queima de aldeias, - são 

exclusivamente atribuídas às forças go-

vernamentais.

Num artigo de investigação publicado 

no Foreign Policy Magazine, a 6 de 

Maio deste ano, os jornalistas Tom Bo-

wker, Simon Kamm e Aurélio Sambo 

confirmaram que as forças governa-

mentais têm sido os principais agres-

sores no actual conflito, contradizendo 

a narrativa dominante na propaganda 

difundida pelos meios de comunicação 

estatais, que culpam a Renamo. 

Averiguação estranha 
Eugénio Zacarias, médico legista e bas-

tonário da Ordem dos Médicos de Mo-

çambique, diz que não tem informações 

sobre o trabalho de perícia feito pela 

equipa multissectorial que foi destaca-

da para o local onde foram encontrados 

os cadáveres.

Contudo, tendo em conta a forma 

como as coisas sucederam-se havia ne-

cessidade de se fazer autópsias antes de 

enterrar os corpos.

O legista entende que o avançado es-

tado de decomposição dos corpos não 

pode ser alegado como motivo suficien-

te para não se realizar autópsias. 

Sublinha que, tendo em conta que os 

corpos estavam num avançado estado 

de decomposição, o que podia criar 

constrangimentos para sua movimen-

tação, sobretudo na saúde pública, o 

que as autoridades deviam ter feito era 

isolar o local e daí realizar os exames 

cadavéricos.

Zacarias diz que, em casos de género, 

quando se descobre uma situação de 

morte colectiva, antes de se fazer qual-

quer operação, isola-se o local e levam 

os corpos para as autópsias. “Só depois 

disso é que se ordena o seu enterro”.

Sublinhou que é através da autópsia 

que se podem conhecer as razões e a 

data da morte e se a mesma foi antece-

dido de violência ou não. Sublinhou 

que as autópsias ajudam também na 

identificação dos corpos.

Sublinha que é do conhecimento 

geral que as mortes aconteceram 

numa zona de tensão político-

-militar, pelo que, através dos exa-

mes cadavéricos podia se aferir se 

as mortes têm a ver ou não com os 

confrontos miliares e, se sim, que 

tipo de armas foram usadas e até 

abrir pistas para a identificação dos 

possíveis responsáveis.

Questionado se o facto de a polícia 

ter ordenado a sepultura dos corpos 

sem fazer autópsia não podia impe-

dir a descoberta da verdade, o legista 

referiu que só o relatório da polícia 

pode aferir as diligências feitas com 

vista ao esclarecimento da ocorrên-

cia e que seria complicado para ele 

comentar sobre o facto por não sa-

ber que trabalho fez a equipa que foi 

destacada para o local.

Tidos como a ala dura do par-
tido Frelimo, que sempre 
defendeu a via militar para 
acabar com o “problema” 

Renamo e Afonso Dhlakama, os 

combatentes da Luta de Libertação 

Nacional voltaram a saudar, no úl-

timo fim-de-semana, as Forças de 

Defesa e Segurança (FDS), pela sua 

“prontidão, bravura e determinação 

na defesa do povo, na garantia e ma-

nutenção da soberania nacional, or-
dem, segurança e tranquilidade pú-
blicas”, numa altura em que o Centro 
de Moçambique continua a viver as 
amarguras da tensão político-militar.

Na manhã de sexta-feira, horas de-
pois de dar garantias ao estadista 
português, Marcelo Rebelo de Sousa, 
em tudo fazer para devolver a paz aos 
moçambicanos, o presidente Filipe 
Nyusi foi à Matola dizer ao país e ao 
mundo que a Renamo está a tentar 
sequestrar o sonho de um povo.
Naquele que foi o seu discurso de 
abertura da IV Sessão Ordinária do 
Comité Nacional da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), o órgão social 
mais influente na Frelimo, Filipe 
Nyusi voltou a condenar o que chama 
de matança da Renamo.
Disse que ataques do maior partido 
da oposição criam perturbações ao 
ambiente de paz e segurança, ao mes-
mo tempo que minam o desenvolvi-
mento económico, para além de que 
o recurso à destruição demonstra cla-
ramente o que o presidente chamou 
de não cometimento da Renamo com 
o bem colectivo e uma tentativa de 
sequestro do sonho de um povo que 
se quer livre.

Com o país altamente endividado, 

em parte na aquisição de material 

bélico para fazer face à tensão polí-

tico-militar, como finalmente assu-

miu, há dias, o Primeiro-ministro 

moçambicano, Carlos Agostinho 

do Rosário, o presidente da Frelimo 

e da ACLLN afirmou, na reunião 

dos veteranos da Luta de Libertação 

Nacional, que não é necessariamente 

da força física ou militar que os mo-

çambicanos precisam para o alcance 

de uma paz efectiva e, para não variar, 

voltou a repetir o seu chavão de todos 

os tempos: “sentimo-nos encorajados 

em continuarmos abertos ao diálogo 

para uma paz efectiva”.

Mas o tom menos reconciliador de 

Filipe Nyusi viria a ser reforçado 

pelos próprios “libertadores” que, 

em Janeiro deste ano, na voz do seu 

secretário-geral, Fernando Fausti-

no, advertiram ao líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, que a paciência 

tem limites e que um dia ele se ar-

rependerá pelo seu comportamento 

anti-democrático.

“Quem é Dhlakama para ameaçar a 

tudo e a todos? É mesmo capaz de 

enfrentar as Forças de Defesa e Se-

gurança – única instituição legal-

mente autorizada a recorrer à força 

para repor a ordem e tranquilidade 

neste país?... Ele (Dhlakama) diz 

basta à Frelimo. Basta dizemos nós à 

Renamo e ao seu líder. Basta de nos 

concentrarmos em Dhlakama. O país 

não pode ficar refém de um fora da 

lei. O Governo da Frelimo tem fei-

to de tudo para conduzir Dhlakama 

para o lado certo da história. Infeliz-

mente, Dhlakama circula sempre em 

contramão. Quer estar a soldo de in-

teresses obscuros. Quando é assim o 

país não tem outra alternativa senão 

se proteger e agir contra os agentes 

do mal” explicou na altura Fernando 

Faustino, numa entrevista publicada 

no jornal Notícias deste ano.

Entretanto, neste fim-de-semana, os 

mais de 170 membros do Comité 

Nacional da ACLLN defenderam 

que o executivo de Filipe Nyusi deve 

continuar a defender os cidadãos, a 

sua integridade física e a das institui-

ções públicas e privadas dos ataques 

destrutivos da Renamo.

Mas para variar, os combatentes, en-

tre eles os antigos presidentes Joa-

quim Chissano e Armando Guebuza, 

o governo deve também investir para 

tornar o diálogo num instrumento 

mais eficaz para pôr fim às hostilida-

des militares no país.

Os membros do Comité Nacional da 

ACLLN, que no comunicado final 

do encontro reafirmaram a sua total 

e imediata disponibilidade para con-

tinuarem a participar na defesa da so-

berania, consolidação da paz, unidade 

nacional e desenvolvimento do país, 

condenaram os ataques e matanças 

perpetradas pelos homens armados 

da Renamo contra populações inde-

fesas, e posições das Forças de Defesa 

e Segurança, incluindo a destruição 

de infra-estruturas públicas e priva-

das.

Até porque os combatentes aprova-

ram uma moção de apoio à resolução 

da V Sessão Ordinária do Comité 

Central da Frelimo sobre a situação 

político, militar e paz, a qual refere 

que, no geral, o país vive um ambien-

te estável e que as instituições do Es-

tado estão em pleno funcionamento.

O alto endividamento do país, que 

inclui dívidas ocultas na ordem de 1,4 

mil milhões de dólares, também me-

receu atenção dos membros daquele 

órgão social da Frelimo.

Diz a ACLLN que foi esclarecida 

sobre a dívida externa contraída pelas 

empresas EMATUM, PROINDI-

CUS e MAM, com aval do Estado, 

apelando também que tal endivida-

mento seja tornado público e que o 

Estado assuma apenas a parte pú-

blica, devendo a parte comercial ser 

responsabilizada às empresas benefi-

ciárias e seus accionistas, além de ve-

rificar a existência de possíveis con-

flitos de interesses dos investidores 

individuais nas três empresas, à luz 

da Lei de Probidade Pública.

Para a agremiação dirigida por Fer-

nando Faustino, Moçambique en-

frenta um conjunto de choques à 

economia nacional, como a fraca base 

produtiva, problemas estruturais na 

balança comercial, com o volume de 

importações superior às exportações, 

redução de fontes de financiamento, 

atraso nos desembolsos pelos par-

ceiros de cooperação internacional, 

aumento do endividamento externo, 

calamidades naturais, entre secas e 

cheias, queda dos preços dos princi-

pais produtos de exportação.

Aliás, Nyusi destacou no encontro 

que o combatente é, mais uma vez, 

chamado a participar activamente 

na vida do partido a partir da sua 

associação e, por isso, “orientamos a 

ACLLN a incentivar os seus mem-

bros para se lançarem no desenvol-

vimento de actividades sustentáveis 

capazes de gerar renda própria”.

“O combatente é, mais uma vez, 

chamado a participar activamente 

na vida do partido a partir da sua 

associação. Orientamos a ACLLN a 

incentivar os seus membros para se 

lançarem no desenvolvimento de ac-

tividades sustentáveis capazes de ge-

rar renda própria”, apelou Nyusi, para 

quem uma das marcas da ACLLN é 

a sua visão, é a de ser um reservatório 

de experiências e essas experiências 

devem ser polidas e bem exploradas, 

dentro e fora da associação, dentro e 

fora do partido.

Tensão político-militar

ACLLN apela ao diálogo com tom de arrogância
Por Armando Nhantumbo

“Libertadores” não escondem obsessão pela via militar como solução do “Caso Dhlakama”

Polícia ordena sepultura dos corpos abandonados em Mocossa sem fazer autopsias 

Medo da verdade?
Por Raul Senda
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O 
Parlamento Juvenil (PJ), 
uma das mais interven-

tivas organizações da so-

ciedade civil moçambica-

na, quebrou o silêncio esta semana 

e levantou a sua incómoda voz, 

desta vez sobre a difícil situação 

política, económica e social que o 

país atravessa. Numa declaração de 

10 páginas, na qual reafirma o seu 

combate cívico para que a justiça 

faça a paz dos moçambicanos e o 

Estado se reencontre com a juven-

tude e o povo em geral, aquele mo-

vimento de cariz revolucionário, 

liderado por Salomão Muchanga, 

diz que se o povo deve incrementar 

a produção, como apela o discurso 

oficial, que o executivo de Filipe 

Nyusi entregue, em troca, à barra 

da justiça, os infractores e benefi-

ciários que mergulharam o país na 

actual insustentável dívida.

Numa missiva bastante contun-

dente intitulada “A hipoteca de 

toda uma geração”, o PJ refere que 

a crise generalizada e absoluta que 

se abate sobre o país intima os mo-

çambicanos a um novo pensar Mo-

çambique que não pode ser mais 

comunicado dos dirigentes ao povo 

através do escrutínio das fontes das 

boas ideias baseado nas relações de 

simpatia e poder.

Diz o PJ que a actual crise não 

constitui surpresa ao executivo, por-

quanto não faltaram avisos internos 

e externos sobre os perigos do que 

chama de super-endividamento do 

Estado, até porque, ciente disso, o 

Governo desde logo se comprome-

teu a alargar a base produtiva, mas 

contrariamente manteve políticas 

de desenvolvimento concentradas 

na “maldição” de uma economia 

meramente extractiva. 

Contudo, “somos hoje revisitados 

pela cultura política de se atribuir 

a causas externas ao sistema todos 

os problemas que afectam o país” 

analisa.

Absolutamente indignada pela dí-

vida pública contraída à margem da 

lei orçamental, na ordem de USD 

1,4 mil milhões, o PJ entende que 

este endividamento hipoteca os 

rendimentos e sonhos de gerações 

inteiras e constitui um perigo a lon-

go prazo para a juventude e para a 

estabilidade social. 

Destaca aquela organização de ad-

vocacia em prol dos direitos e prio-

ridades da juventude que só um 

Governo consciente de que está a 

violar a lei e a rasgar a Constituição 

poderia se dar ao luxo de ocultar dí-

vidas e ludibriar o seu “maravilhoso 

povo” a quem solicitou confiança. 

Para o PJ, em consequência da re-

cente troca “angustiada” de títulos 

das dívidas descobertas, enquanto 

indicativo da vontade diminuída do 

Governo de cobrir as suas obriga-

ções futuras de dívida em relação à 

promessa original e do antecipar do 

possível incumprimento do honrar 

destas dívidas por parte do Estado, 

o país tem sido penalizado a nível 

mundial. 

“O país está em crescente decadên-

cia nas agências de notação finan-

ceira. Este cenário prenuncia uma 

queda brutal do crescimento do 

PIB, muito aquém do previsto no 

PES” comenta, acrescentando que, 

consciente da dificuldade de con-

vencer o povo com os argumentos 

e as medidas anunciadas, o execu-

tivo optou pelo desfile público da 

máquina repressiva e exibição do 

material bélico enquanto estratégia 

de intimidação e demonstração de 

forças na limitação do direito à ex-

pressão.

E questiona: “quem é soberano? Se 

os nossos governantes, eleitos para 

servir e prestar contas ao povo, não 

vêem urgência em fazê-lo em sede 

do Parlamento, os dignos represen-

tantes do povo moçambicano não 

poupam esforços para se justificar 

em Washington e Bruxelas, nos 

questionamos quem realmente vive 

de mão estendida, onde realmente 

reside a soberania e quem é agente 

das agendas externas? Foram inda-

gados pela Assembleia da Repúbli-

ca, mas preferiram prestar contas ao 

verdadeiro patrão, invertendo a pi-

râmide e confundindo publicamen-

te o interesse nacional. Quem é o 

real patrão? Quem são os inimigos 

do desenvolvimento e os apóstolos 

da desgraça? Aqueles que prevêem 

e alertam em prol da prevenção ou 

os que constituem a oligarquia pre-

dadora do Estado?”.

Para o Parlamento Juvenil, dizer 

que o povo é o patrão é o cúmulo 

da hipocrisia, visto que o emprega-

do delapidou o padrão, escondeu a 

delapidação ao patrão e só pela mão 

externa é que o patrão descobriu 

que o empregado lhe delapidou.

“Não se promove a produtividade 

com discursos políticos; é hora de 

operacionalizar o Programa Quin-

quenal ao invés de lamentar a fraca 

produtividade nacional enquanto 

milhões de moçambicanos saldam 

dívidas alheias que engordam cada 

vez mais os empresários da realeza 

mais bem sucedida deste país”, diz 

o PJ para quem a actual situação 

lembra as vicissitudes de um Esta-

do demissionário que alenta contra 

a miséria estrutural e visceral.

“Moçambique não pode continuar 

uma orquestra desafinada no con-

certo das nações, um Estado de 

ricos e poderosos impunes perante 

à lei, um Estado que hipoteca toda 

uma geração”, diz a organização 

que exige medidas audazes de res-

ponsabilização e uma ruptura do 

que apelida de vastosa incúria eco-

nómica.

Numa altura em que “a guerra cau-

sada pela demagogia dos nossos 

políticos que dizem querer o bem-

-estar da nação” dilacera o país, o PJ 

frisa, entre vários recados constan-

tes do Relatório desta semana, que 

declarações de políticos em fase 

terminal já há muito são nocivas 

para a paz e estabilidade.

Crise política, económica e social

Estamos hipotecados!
Por Armando Nhantumbo

No calor da circulação 
dos ´´Panama Papers“,  
foi colocada nas redes 
sociais uma montagem 

gráfica contendo os nomes de 
três empresários moçambicanos, 
alegadamente com contas em 
”paraísos fiscais“, nomeadamente 
o PCA do Mozabanco, Prakash 
Ratilal e o edil de Nacala, Rui 
Chong Saw.

A montagem gráfica envolvia o 

logotipo do jornal ”Expresso“ de 

Lisboa, uma das publicações que 

tem seguido de perto a divulga-

ção dos nomes das pessoas que 

figuram nos ficheiros dos ”Panama 

Papers“. O director do jornal,  Pe-

dro Santos Guerreiro, em decla-

rações ao mediaFAX/SAVANA,  

afirmou peremptoriamente que 

a notícia era falsa e não foi pro-

duzida pelo Expresso. “A imagem 

do jornal foi usurpada em prejuízo 

de quem leia a informação, e em 

prejuízo do próprio jornal. Tanto 

quanto me apercebi, a informação 

não esteve sequer online, foi sim 

passada como imagem na rede 

whatsapp, que, por ser encriptada, 

protege a origem do boato”, co-

mentou.  Na montagem, Prakash 

Ratilal teria feito os depósitos em 

nome da empresa LLL Investi-

mentos. A empresa existe, mas não 

tem qualquer ligação com Ratilal, 

pertencendo a um grupo empresa-

rial brasileiro.

Em declarações ao mediaFAX/SA-

VANA, Ratital disse que este tipo 

de acções só podem ter como des-

tino a PGR (Procuradoria Geral da 

República).

”Já apresentei queixa-crime contra 

pessoa desconhecida. A Procurado-

ria certamente possui instrumentos 

para identificar os que andam a 

difamar. Não posso permitir que 

cobardes, ao abrigo das facilidades 

tecnológicas de informação e co-

municação, vilipendiem ao seu bel 

prazer a vida de outros. E, sempre 

que o meu nome e o da minha fa-

mília, for manchado ou destratado 

sem fundamento, o caluniador irá 

prestar contas à justiça”, referiu o 

banqueiro.

Esta terça-feira, O Consór-

cio Internacional de Jornalistas 

Investigativos(ICIJ), baseado em 

Washington,  divulgou a base de 

dados com os nomes e instituições 

envolvidas nos ”Panamá Papers“ 

dela constando o nome de 18 mo-

çambicanos do mundo dos negó-

cios. 

(Redacção)

Prakash queixa-se à PGR
Panama Papers

- numa dura missiva, o PJ destaca que dizer que o povo é patrão, como o faz reiteradamente o Presidente Filipe Nyusi, é o cúmulo da hipocrisia

Salomão Muchanga, presidente do Parlamento Juvenil
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O Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC) e a s organizações da sociedade civil 
(OSCs) assinantes deste comunicado, estudaram atentamente o discurso do Sr.Primeiro-
-MinistroCarlos Agostinho do Rosário do passado dia 28 de Abril, sobre a situação da 
dívida externa de Moçambique.

As OSCs citadas apreciaram o discurso e enaltecem o Governo pela iniciativa. Espera-se 
que o Governo mantenha este procedimento com regularidade para os assuntos que mais 
afectam a vida dos moçambicanos, a economia nacional e o nome de Moçambique. Isto 
pressupõe, num exercício de benefício da dúvida, que o Governo não fez da Comunicação 
um acto de contrição, por imposição externa, no quadro de um caminho de procedimentos 

-
cionais e com os parceiros da comunidade internacional. A sociedade civil exige que, no 
futuro,o Governo  useregularmente usando os mecanismos constitucionalmente estabele-
cidos para prestar contas à sociedade moçambicana.

Em todo o processo da dívida e de outros assuntos, existe a triste tradição dos governantes 
não respeitarem as competências da Assembleia da República, nem esta faz valer o seu 
poder de exigir aoGoverno a submissão e a prestação de contas em relação aos assuntos 
fundamentais para o país e conforme o previsto na Constituição da República.

As OSCs assinantes deste comunicado receberam com surpresa e apreensão a declaração 
do Sr. Primeiro-Ministro segundo a qual  o Governo de Armando Guebuza, deu a conhe-
cer “cada dossiê aos bocadinhos”ao Governo  do Presidente Filipe Nyusi eao Banco de 

O momento 
sensível caracterizado pela instabilidade aliado ao processo da transição de um Governo 
anterior para o novo ciclo de Governação que iniciou em 2015, fez com que tivéssemos 
conhecimento e contacto gradual com os dossiers destas dívidas à medida que fossemos 
aprofundando o já conhecido. Justamente a instabilidade deveria ter conduzido a uma 
“passagem de pastas” mais atempada. Em qualquer circunstância, o período superior a 

Por outro lado, não se pode fazer tábua rasa ao conhecimento que o Governo de Filipe 
Nyusi tem que ter destes e de outros dossiers, quanto mais não seja porque ele próprio, Fi-
lipe Nyusi, era então Ministro da Defesa. As OSCs questionam-se ainda sobre o desconhe-
cimento que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e alguns Parceiros de Cooperaçãoa-
legaram ter sobre os assuntos em questão. O FMI tem acesso a toda a informação nacional 

nível, nos negócios que agora dizem não terem conhecimento. Neste contexto, é necessário 
ter fé em algo mais além, para se aceitar de ânimo leve o alegado desconhecimento gene-
ralizado dos dossiers.

O discurso do Sr. Primeiro-Ministro revela claramente a continuidade de compromissos e 
de alianças de várias forças de interesses políticos e económicos instalados no seio do Esta-
do e de outras instituições do poder, que inibem o Governo de tomar medidas de ruptura e 
esclarecedoras dos processos e procure alterar o percurso da economia. Parece existir mais 
de um Estado dentro do Estado.

A revelação  que esteja a emergir um Estado dentro do actual Estado Moçambicano foi das 
revelações mais surpreendentes e chocantes no discurso do Primeiro-Ministro, reforçada 
pelos dois Ministros (de Economia e Finanças e do Mar, Águas Interiores e Pescas) que o 

apenas dois anos, foram realizadas dívidas ocultas, no valor de quase dois mil milhões 
de dólares americanos, em nome de entidades alegadamente empresariais (público-priva-
das?), todas elas dependentes ou pertencentes aos Serviços de Segurança do Estado (SISE). 
Não menos importante é o Sr. Primeiro-Ministro, por um lado, ter feito vista-grossa às 
ilegalidades cometidas, em torno da criação das referidas empresas (EMATUM, PROÍN-

ter considerado aceitável e normal enveredar-se pela criação de empresas supostamente 
para produzir bens e serviços  pertencentes aos serviços de “inteligência” (SISE) do Estado.

-
radas pelo Sr. Primeiro-Ministro, é remeterem ou atribuírem responsabilidade a terceiros, 
nomeadamente: às calamidades naturais, à instabilidade militar atribuídas unicamente à 
Renamo, ao contexto de crise e dos mercados internacionais (o Sr. Primeiro-Ministro não 
se referiu, por exemplo,aos ganhos da queda dos preços do petróleo), a atrasos nos desem-
bolsos dos Parceiros de Cooperação externa e ao balanço entre exportações e importações 
da economia moçambicana. Acontece que a maioria destes factores não são conjunturais, 
mas sim estruturais e têm-se repetido ciclicamente ao longo dos anos. 

As OSCs assinantes deste comunicado lamentam que factores, sem dúvida determinantes 
e condicionantes da dinâmica económica recente, tenham sido usados mais para ocultar 
e baralhar do que esclarecer a opinião pública e os cidadãos em geral. Esta é uma postura 
recorrente e coerente com o antigo estratagema de externalizar e tentar irresponsabilizar-
-se pelo seu papel central na sociedade e  naeconomia. Certamente não foi inocente, muito 
menos mero esquecimento, que o Sr. Primeiro-Ministro tenha perdido esta oportunidade 
crítica para admitir que as políticas económicas governamentais possam estar erradas, ou 
não menos importante, estejam a ter efeitos negativos, não intencionais. 

sociedade moçambicana e da comunidade internacional, o problema da abordagem do 
Governo, manifestada pelo Sr. Primeiro-Ministro, é sentirmos que os valores da meritocra-

-
cebemos prevalecer práticas de “desenrasque”, não-transparência ou transparência parcial 
e a conta-gotas, encobrimento de graves violações da Lei e, em alguns casos, da própria 
Constituição da República. 

Constata-se que as causas da dívida apresentadassão surpreendentemente parciais, vagas 
e incompletas. A este propósito, destacam-se os seguintes aspectos:

dominante concentrado, socialmente discriminante e, sobretudo, refém do exterior 

principalmente virado para a exportação assegurando a transferência de recursos para 
o estrangeiro.

referência à secundarização sistemática da agricultura e da indús-
-

sarial articulado, gerador de emprego e de acumulação interna para que as poupanças 
internas sejam a fonte principal do capital para o crescimento económico mais endóge-
no. 

-
nações anteriores, não faz referência ao sector familiar da agricultura, aquele que ocu-
pa mais de 70% da população e do emprego e que produz mais de 95% dos alimentos, 
revelando claramente, que não está assumido que a pobreza e as desigualdades sociais 
e espaciais só serão ultrapassadas com o aumento da renda das famílias e uma maior e 
melhor acessibilidade aos serviços básicos da população. Surpreende que, no discurso, 
a educação e a saúde não surjamcomo sectores prioritários da governação.

-
zadora do Estado, a começar pelo seu papel na economia e na sociedade, no combate 
à corrupção a todos os níveis, incluindo a corrupção de alto nível, a imperatividade da 
descentralização eda  despartidarização da Administração Pública. Estes são elemen-

se pode esperar que as instituições públicas contribuam de forma mais efectiva para a 
harmonia e coesão social.

-
sas e aos cidadãos, foi, mais uma vez,  completamente ignorado no discurso do Gover-
no.

-
provadamente desajustada e inoportuna, e não questiona as intervenções desacertadas 
do Banco de Moçambique, nem este foi, em algum momento, chamado para prestar 
informações à Assembleia da República.

-

certamente em grandes volumes, o que é comprovado por súbitos e inúmeros investi-
mentos de moçambicanos no exterior.

O discurso do Sr. Primeiro-Ministro retoma as expectativas aparentemente positivas ao 

e de validade analítica é o factoda economia estar em desaceleração. Certamente que o 
Governo está longe do pulsar da actividade económicaonde é generalizada a percepção e a 
realidade que os negócios e as empresas atravessam crises produtivas. Disso se depreende 
de que as exportações e as importações não baixam, a construção civil não está em queda, 

não desaceleram o acelerador apesar das estradas cortadas e atacadas, ocrédito bancário 
malparado não está a aumentar, etc.O discurso é exactamente o contrário das constatações 
empíricas da evolução recente da economia.

de há seis meses, os bens alimentares nas cidades (onde se recolhem as informações de 

sustentada e de cálculo duvidoso. A sociedade civil apela para que a governação deixe de 
escamotear a realidade com discursos falaciosos e com indicadores económicos e sociais 

correspondem à realidade.

Finalmente as OSCs assinantes deste comunicado lamentam e estão preocupadas pelo fac-
to do discurso do Sr. Primeiro-Ministro não ter oferecido qualquer motivo para acreditar 
que o Governo esteja a fazer algo concreto no sentido de encontrar uma solução para o 

black out informativo 
-

cias sobre a vida de muitos milhares de moçambicanos e sobre a economia. As OSCs estão 
muito preocupadas com os discursos belicistasdas partes em confronto e as manifestações 
desproporcionadas e intimidatóriasdo poder repressivo nas cidades.   

A sociedade civil apela ao Governo que, de uma vez por todas, comece a fazer discursos 
-
-

não é possível alcançar por via da alavancagem e manipulação de expectativas irrealistas. 
A sociedade está cada vez mais informada e formada para não tolerar discursos de meias 
verdades e escamoteadores, muitas vezes de caráter mais grave que a mentira. 

As organizações da sociedade civil, cientes de que são conhecedoras da realidade em bases 
-

rem activamente para as negociações do Governo com o FMI e os parceiros internacionais. 

que várias entidades governamentais admitem.  O seu elevado grau previsional e capaci-
dade de análise das realidades,merecem maior consideração da parte do Governo, pelo 
seu potencial contributo para o acumular de conhecimento mais adequado e, sobretudo, 
deve ser utilizado em defesa dos interesses de Moçambique, principalmente dos mais po-
bres e em prol de um desenvolvimento mais equitativo e inclusivo.

SOBRE O DISCURSO DO SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO ACERCA DA
DÍVIDA EXTERNA DE MOÇAMBIQUE
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Apontada durante anos 
como um dos principais 
nós de estrangulamento 
para os negócios e inves-

tidores em Moçambique, a temática 

da insolvência e recuperação de em-

presas conheceu uma nova vida em 

2013 no país, quando entrou em vi-

gor o Regime Jurídico de Insolvên-

cia e Recuperação de Empresários 

Comerciais (RJREC).

Decorridos três anos de vigência 

na norma, a juíza-presidente da 2ª 

Secção Comercial do Tribunal Ju-

dicial da Cidade de Maputo, Fáti-

ma Fonseca, diz que o país registou 

uma evolução no ambiente da in-

solvência e recuperação de empre-

sas e explica porquê: 

“A actual lei responde melhor às 

necessidades de salvaguarda dos 

interesses dos credores, assim 

como de recuperação das empre-

sas”.

Ademais, os novos moldes do re-

gime de recuperação podem asse-

gurar a salvação da empresa e de 

postos de trabalho.

 

De que forma a Secção Comercial 

do Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo se preparou para se ade-

quar ao novo regime de insolvên-

cia? 

As Secções Comerciais prepararam-

-se para a implementação do novo 

Regime Jurídico de Insolvência e 

Recuperação de Empresários Co-

merciais (RJIREC) do mesmo modo 

que se preparam para a aplicação de 

qualquer outra lei nova aprovada. Há 

um momento de estudo individual 

das novas leis por parte dos magis-

trados e dos funcionários para pos-

terior aplicação.

Algumas vezes são realizadas ac-

ções de formação complementar 

ou seminários específicos dirigidos 

a magistrados e funcionários. No 

caso concreto do RJIREC, antes da 

sua entrada em vigor, em Agosto de 

2013, foi realizado um seminário de 

dois dias no qual participaram juízes, 

procuradores, advogados e escrivães 

afectos às Secções Comerciais para 

que estes operadores se familiari-

zassem com a Lei. Obviamente que 

um seminário de dois dias não é su-

ficiente para que se tenha o domínio 

total da Lei, mas é passo nesse ca-

minho. O facto de terem participado 

diferentes actores no seminário foi 

uma oportunidade para que fizésse-

mos uma discussão conjunta sobre 

os desafios impostos pela nova Lei. 

Como avalia o regime de insolvên-

cia vigente se comparado com  as 

disposições revogadas do CPC?

O novo RJIREC representou uma 

certa evolução na abordagem de 

questões sobre insolvência das em-

presas. Desde logo, a actual lei res-

ponde melhor às necessidades de 

salvaguarda dos interesses dos cre-

dores, assim como de recuperação 

das empresas. O regime anterior 

acentuava a vertente que podemos 

chamar “punitiva” para as empresas 

em dificuldades, decretando a sua 

falência.

Pelo contrário, o regime actual fa-

vorece melhor que, através de uma 

administração profissional, seja pre-

servada a empresa, contribuindo as-

sim para a manutenção de postos de 

trabalho e protecção dos interesses 

dos credores.

Outra vantagem é que actualmente 

o processo está simplificado, tendo 

sido reduzida substancialmente a in-

tervenção dos juízes, o que dá maior 

protagonismo e responsabilidades 

aos administradores de insolvência.

Mais uma diferença substancial é 

o facto do novo regime aplicar-se 

também às pessoas individuais, ao 

contrário do anterior que se aplicava 

apenas às empresas. 

Que avanços trouxe o novo regi-

me?

Há os avanços que referi na resposta 

à pergunta anterior, nomeadamen-

te, quanto aos sujeitos abrangidos, 

os objectivos do regime, os interve-

nientes e a tramitação que foi sim-

plificada. Contudo, parece-me que 

ainda existem desafios por superar 

em conjunto.

O desafio mais importante será fazer 

uma maior e melhor divulgação da 

lei, especialmente junto dos empre-

sários que operam em Moçambique. 

É importante que se perceba que a 

lei, utilizada na sua plenitude, po-

derá ser uma boa oportunidade para 

recuperar as empresas em dificulda-

des. Repare que têm sido muito pou-

cos os processos de insolvência que 

deram entrada no Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo. Quanto à 

recuperação de empresas, creio que 

não recebemos nenhum caso. Sen-

do uma lei de 2013 e, olhando para 

os desafios que se tem colocado aos 

empresários ao longo dos anos, era 

expectável que recebêssemos muito 

mais casos. 

Morosidade na tramitação 
processual
Que dificuldades se podem apon-

tar na implementação do novo re-

gime?

Penso que as dificuldades estão as-

sociadas a duas questões transversais 

no sistema de justiça: formação e 

recursos humanos em número sufi-

ciente. É importante que sejam mi-

nistrados cursos de formação com-

plementar que abordem temáticas 

específicas como as da insolvência, 

recuperação de empresas e tantas 

outras importantes. Em todas as 

áreas do direito existe um conjunto 

de temas novos que merecem ser 

aprofundados, sob pena de não nos 

capacitarmos da melhor forma nes-

te mundo cada vez mais exigente. 

Quanto aos recursos humanos, é sa-

bido que são necessários muito mais 

técnicos afectos aos tribunais e pro-

curadorias. No que particularmente 

respeita ao RJIREC, será necessário, 

por exemplo, administradores de in-

solvência devidamente formados e 

profissionalizados. Até agora, dada 

a inexistência de administradores, 

essa função é exercida por advoga-

dos nomeados pelos tribunais. Mas 

acredito que também os advogados 

poderiam beneficiar de formação es-

pecífica sobre estas matérias.  

Um outro desafio importante será a 

aprovação do Estatuto dos adminis-

tradores de insolvência que debruce 

sobre a regulamentação da activida-

de do administrador de insolvência, 

nomeadamente, sobre os requisitos 

(aprofundamento), forma de recru-

tamento, honorários e questões so-

bre a ética dos administradores.

Que acções devem ser levadas a 

cabo?

Penso que as respostas às perguntas 

anteriores já apontam para alguns 

caminhos que precisamos de per-

correr para superar os desafios. A 

formação é central neste processo. 

À formação, deve aliar-se o recru-

tamento de administradores e, so-

bretudo, a divulgação da lei. Mas eu 

acrescentaria também a necessidade 

de aprovação de um estatuto dos ad-

ministradores de insolvência, como 

referido anteriormente. 

Os empresários alegam morosida-

de na tramitação processual, mes-

mo com a entrada do novo regime. 

Que estará por detrás da aparente 

lentidão? 

A morosidade é um desafio a ser 

ultrapassado no sistema como um 

todo. Aliás, é um desafio que se co-

loca a generalidade dos sistemas de 

justiça do mundo. Dizer isso não 

nos conforta, de modo nenhum. 

Simplesmente aumenta as nossas 

exigências. Haverá causas estruturais 

que explicam a morosidade. É aí que 

deve haver uma intervenção. A su-

gestão que avancei poderá, de certo 

modo, mitigar esse problema. Acre-

dito que à medida que forem con-

cretizadas algumas acções básicas, 

serão identificadas novas necessida-

des com vista ao aperfeiçoamento do 

sistema. 

Que medidas foram tomadas para 

resolver a pendência?

Se percorrermos a história da admi-

nistração da justiça moçambicana, 

percebemos que muitas medidas 

foram tomadas. Desde logo, medi-

das de natureza legislativa, nomea-

damente revisão de leis processuais; 

reorganização dos tribunais, criando 

secções de competência especiali-

zada; a própria formação inicial de 

magistrados e funcionários; a intro-

dução de metas de desempenho; a 

introdução de administradores judi-

ciais, com vista a melhorar a gestão 

dos tribunais e reduzir a intervenção 

dos juízes-presidentes nessa função; 

entre outras medidas. Neste mo-

mento está a ser estudada a possibi-

lidade de criação de serviços especí-

ficos para a resolução alternativa de 

conflitos nos tribunais. Mas também 

é certo que, em todas as áreas, a de-

manda aumentou consideravelmen-

te nos últimos anos e que a confli-

tualidade tornou-se mais complexa, 

exigindo não só uma adequada pre-

paração da nossa parte, como tam-

bém tempo para conduzir e apreciar 

os casos de forma criteriosa.

Quanto aos casos específicos de in-

solvência e recuperação de empresas, 

acho que precisamos de ter todos os 

intervenientes a trabalhar em pleno 

para testar melhor o modelo e os 

tempos da justiça. 

O novo regime tem impulsiona-

do uma maior adesão dos agentes 

económicos ao instituto da insol-

vência?

Há um ligeiro aumento de processos, 

mas não parece que reflicta as reais 

condições do empresariado nacional 

ou que opera em Moçambique. Re-

pare que nem sempre vivemos num 

contexto económico favorável para a 

actividade empresarial. A realidade 

sugere que, infelizmente, existirão 

muitas empresas em dificuldades fi-

nanceiras. Posso estar enganada em 

relação a esta questão, mas parece 

que a demanda não é proporcional 

ao potencial de mobilizadores que 

existirá. Creio que tem a ver com a 

questão da divulgação da lei. Não 

Insolvência e recuperação de empresas

“Demos um salto qualitativo” 

recorrendo ao processo de recupera-

ção, algumas empresas acabam irre-

mediavelmente por fechar as portas, 

prejudicando os credores e atirando 

para o desemprego muitos trabalha-

dores. As consequências económicas 

e sociais são graves, como se sabe.

Doing Business
Que vantagens identificaria para as 

partes com o recurso à insolvência?

O regime de recuperação permite a 

tomada de providência económicas, 

financeiras, produtivas, organizacio-
nais e jurídicas por meio das quais 
se aumenta a capacidade produtiva 
de uma empresa, de modo a torná-
-la rentável e, assim, conduzi-la a 
superação da crise em que estava 
mergulhada.
Já o regime de insolvência permite 
ao devedor que tenha de liquidar a 
empresa, nomeadamente, a mobili-
zação de um único processo permi-
tindo uma melhor gestão e distribui-
ção dos bens entre os credores e evita 
a proliferação de execuções.
Tanto o regime de recuperação 
como o de insolvência contêm me-
canismos que permitem a rápida 
satisfação dos credores (incluindo os 
trabalhadores), ainda que, de parte 
dos créditos a que tinham a receber.
Um sistema de gestão electrónica 
solucionaria o problema?
É importante mas não parece ser 
uma prioridade para este tipo de 
processos. Parece-me ser urgente e 
relevante investir em dois aspectos: 
na formação e na divulgação da lei. 
Qual é a apreciação que faz em re-
lação aos indicadores de resolução 
de insolvência e execução de con-
tratos no quadro do índice “Doing 
Business” sobre o ambiente de ne-
gócios?
No que particularmente respeita a 
esta matéria, o “doing business” tem 
em conta indicadores como o tempo, 
o custo, os resultados da resolução de 
conflitos, a taxa ou índice de recu-
peração de empresas e a efectividade 
do quadro jurídico. O ranking resul-
ta de uma análise combinada destes 
indicadores. Foi bom saber que, por 
exemplo, em 2016 Moçambique 
melhorou no ranking respeitante à 
resolução de conflitos comerciais. 
No geral, estamos em 66º lugar em 
matéria de tratamento de casos de 
insolvência, o que é lisonjeiro quan-
do estamos a falar de uma classifi-
cação mundial. Numa pontuação de 
zero a seis, Moçambique recebeu a 
classificação de quatro valores no 
que particularmente respeita ao ín-
dice “gestão dos bens do devedor”. 
De qualquer modo, penso que o 
“doing business” não deve ser inter-
pretado de forma dogmática. Poderá 
ser indício da situação em que nos 
encontramos, mas não muito mais 
do que isso. Acho que seriam neces-
sários estudos profundos do sistema 
de administração da justiça que não 
só expliquem de forma mais siste-
mática e contextualizadas as dife-
rentes situações que vivemos, como 
também ajudem a identificar cami-
nhos consistentes de reforma que 
melhor respondam às necessidades 

de acesso à justiça. 

– Fátima Fonseca, juíza-presidente na Secção Comercial de Maputo

Por Ricardo Mudaukane

Fátima Fonseca
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-

1. Gestor(a) de Comunicação e Advocacia
Nº de Vagas:  1 -  Local: Maputo     
Tarefas:

-

-

-

Requisitos:

-

2.Coordenador(a) de Gênero 
Nº de Vagas: 1 - Local: Maputo     
Tarefas: 

-

Requisitos:

e internet 

Direitos e Protecção da 
Criança Igualidade do Gênero
ENCORAJA-SE A CANDIDATURA DE MULHERES e PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA:

-

-

ANÚNCIO DE VAGAS

EMBAIXADA DA IRLANDA - MAPUTO
CONCURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DA EMBAIXADA E RESIDÊNCIAS

A Embaixada da Irlanda pretende contratar uma empresa de prestação de Serviços 
de Manutenção geral para a Chancelaria da Embaixada da Irlanda, e residências de 
pessoal diplomático baseadas na cidade de Maputo, que se regerá pelos termos e con-
dições a constarem no contrato. 

Os Termos de Referência para este concurso estão disponíveis na Chancelaria da Em-
baixada da Irlanda, Avenida Julius Nyerere 3630 em Maputo, ou pode ser solicitado 
no seguinte endereço electrónico: maputosubmissions@dfa.ie.

A data limite para apresentação das propostas é até as 16:00 horas do dia 06 de Junho 
de 2016 nas instalações da Embaixada da Irlanda, Avenida Julius Nyerere 3630. As 
propostas que forem enviadas por via electrónica ou por Fax não serão consideradas.
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Ignorado por várias esferas da 

sociedade moçambicana, in-

cluindo os operadores da justiça, 
o crime organizado está a dar si-

nais de ter tomado conta do Estado 
moçambicano.      

O assassinato de juízes e procu-
radores, nos últimos anos, apenas 
exterioriza um facto que há vários 
anos vem vitimando agentes da po-
lícia, jornalistas, políticos, académi-
cos, para além do cidadão comum.
Preocupada com o facto de o cri-
me organizado ter virado as suas 
atenções para os alicerces do sector 
de administração da justiça, a As-
sociação Moçambicana de Juízes 
(AMJ) organizou um seminário 
denominado: “O crime organizado 
e os desafios dos órgãos de admi-
nistração da justiça” e  juntou à volta 
da mesma mesa vários parceiros da 
sociedade civil, da política, do meio 
forense e outros poderes de Estado 
para discutir aquilo que apelida de 
clima de ameaça e tensão no seio da 
classe.   
A AMJ diz que os juízes estão as-
sustados com a insegurança a que 
estão sujeitos na defesa da justiça e, 
como tal, apelam à criação de medi-
das especiais de segurança. 
Coincidindo com dois anos do as-
sassinato do juiz Dinis Silica, um 
crime macabro que ainda não foi 
esclarecido, a classe de magistrados 
judiciais refere que está assustada 
com a falta de segurança, princi-
palmente quando lidam com “casos 
quentes” envolvendo pessoas in-
fluentes. 
O grito de socorro foi lançado por 
Carlos Mondlane, presidente da 
AMJ, que disse que há necessida-
de urgente das partes se unirem e 
encontrar formas de dominar este 
mal que parece estar a ficar cada vez 
enraizado.
Sublinha que há necessidade de 
se reformar a legislação, melhorar 
os meios de trabalho, potenciar os 
recursos humanos, aperfeiçoar a 
articulação entre diferentes inter-
venientes do sector da justiça e de 
outros órgãos de Estado.
Mondlane fala da necessidade da 
criação de uma força especial para 
garantir a segurança dos juízes e de 
outros fazedores da justiça.
“Nós, como poder judicial, fazemos 
partes dos três poderes. Somos um 
órgão de soberania. Porém, somos 
os únicos cuja segurança é despres-
tigiada ou ignorada. Não estamos a 
exigir muito, queremos que o Esta-
do crie condições para que o ma-
gistrado trabalhe em condições de 
segurança para si e família”, apelou.
Pedro Mondlane disse que, formal-
mente, o direito à segurança está 
garantido, porém em termos prá-
ticos essa segurança nunca existiu 
porque sempre que é requisitada 
não está disponível. Mesmo para 
magistrados que estão perante um 
caso “quente”.

Desactualização da legis-
lação e desarticulação da 
administração da justiça  
A classe política foi também cha-

Deixaram o crime organizado dominar a Administração da Justiça e agora...

Por Raul Senda 

mada para dar o seu contributo na 

busca de soluções para o combate 

ao crime organizado. 

Edson Macuácua, presidente da 

Comissão dos Assuntos Constitu-

cionais, Direitos Humanos e de Le-

galidade na Assembleia da Repú-

blica (AR), referiu que o legislador 

moçambicano sempre se preocupou 

com a criação de instrumentos que 

permitem o combate ao crime or-

ganizado.

Sucede que o grosso da legisla-

ção atinente ao crime organização 

encontra-se de forma avulsa, o que 

dificulta a sua materialização.

Debruçando-se sobre o tema: Me-

didas Legislativas no Combate à 

Criminalidade Organizada, Ma-

cuácua disse, na qualidade de pre-

sidente da Primeira Comissão, que 

a grande fragilidade da legislação 

moçambicana prende-se com a fal-

ta de uma abordagem sistemática 

e integrada das leis do combate ao 

crime organizado.

Entende o parlamentar que é ne-

cessário integrar essas leis no mes-

mo sítio de modo a facilitar o traba-

lho dos magistrados, bem como de 

outros operadores do sistema judi-

ciário, mormente: a polícia, oficiais 

da justiça, advogados e magistrados 

do Ministério Público e Judiciário.        

Sublinhou que a legislação que 

aborda o crime organizado em Mo-

çambique carece de actualização 

com vista a responder aos desafios 

do momento.

“Todos os dias o crime organizado 

sofistica-se, os agentes do crime 

adoptam novos métodos de prática 

dos seus actos. Perante esta situa-

ção é necessário que as instituições 

adoptem mecanismos para respon-

der às novas exigências”, disse.

Macuácua disse que a dispersão 

da legislação dificulta a articulação 

processual entre os diferentes inter-

venientes da justiça e até há situa-

ções em que a própria legislação se 

contradiz.

Entende o deputado que o mais 

importante para o país é se investir 

na prevenção que é menos oneroso 

para o Estado do que na repressão 

que é mais cara.

Para Edson Macuácua, o comba-

te ao crime organizado passa pela 

existência duma legislação bem 

estruturada, organizada, integrada 

e actualizada, visto que permitiria 

uma melhor coordenação das es-

truturas de administração da jus-

tiça. Também permitiria troca de 

informações em tempo útil com as 

administrações de justiça de outros 

países, para além de garantir melhor 

protecção aos fazedores de justiça.

O parlamentarista refere que a le-

gislação moçambicana ainda é frágil 

perante diferentes tipos de crime.

Frisou que a revisão feita recen-

temente ao Código Penal não se 

mostra suficiente para responder às 

exigências oriundas da sofisticação 

do crime organizado.

É que, segundo Macuácua, o Códi-

go Penal deve ser complementado 

pelo Código do Processo Penal que 

neste momento se mostra desactu-

alizado perante a realidade actual.

“Sem o Código do Processo Penal 

actualizado e adequado à nova re-

alidade, o novo Código Penal não 

será capaz de responder aos desafios 

actuais. Por isso, urge a aprovação 

do novo Código do Processo Pe-

nal”, elucidou. Edson Macuácua 

sublinhou que a reforma legislativa 

deve ser acompanhada pela reestru-

turação dos serviços de investigação 

criminal quer em termos de recur-

sos humanos bem como em meios 

tecnológicos.

Não há Estado de Directo 
sem justiça independente          
Luís Mondlane, juiz conselheiro 

do Tribunal Supremo (TS), reco-

nheceu que há tendências do crime 

organizado capturar o Estado e até 

formar um Estado paralelo. Essa 

situação ganha mais espaço quan-

do um Estado não potencia as suas 

instituições.

Mondlane, que tem um processo 

crime embargado pelos seus colegas 

do Tribunal Supremo em conexão 

com a prática de crime de abuso de 

poder, corrupção e uso abusivo dos 

bens de Estado aquando da sua pas-

sagem pela presidência do Conse-

lho Constitucional, referiu que um 

operador da justiça é uma pessoa 

normal tal como outros cidadãos 

que vivem no país e que goza de 

todos os direitos consagrados na 

Constituição. 

Porém, devido à especificidade do 

seu trabalho, o operador da justiça 

precisa de um tratamento especial 

que não passa necessariamente pela 

garantia de segurança exclusiva, 

mas pela criação de mecanismos 

que garantam uma justiça indepen-

dente, isenta, transparente e que se 

cinge na lei.

Luís Mondlane diz que a justiça é 

justiça quando é praticada por um 

órgão independente e em obediên-

cia à constituição e à lei.

Sublinha que um verdadeiro Esta-

do de Direito só pode ser observado 

num país onde existe um judiciário 

independente.

“Podemos falar de segurança espe-

cial para juízes, mas a melhor se-

gurança do judiciário provém das 

garantias constitucionais. A melhor 

segurança e apoio à justiça provém 

da confiança do cidadão. Uma justi-

ça desconfiada nunca terá seguran-

ça. Só uma justiça confiável é segu-

ra”, elucidou o venerando.

Chamando atenção à nova geração 

da magistratura, Mondlane disse 

que um juiz deve ser uma pessoa 

humilde, paciente, honesta, didá-

tica, transparente, independente, 

justa e que, na medida do possível, 

procure se afastar de todas as ma-

nobras de manipulação e pressão 

porque sempre existirão.

Sublinha que uma sentença pode 

ser politicamente incorrecta para 

o visado, mas se for tecnicamente 

inatacável não provocará um senti-

mento de ódio, mas sim de confor-

mismo.

No entanto, Mondlane não se es-

queceu de expor a penúria que reina 

no meio judiciário em termos de 

matéria de segurança.

Segundo Mondlane, Moçambique 

é dos únicos países onde o acesso ao 

tribunal confunde-se com a entrada 

de qualquer lugar público que não 

precisa de medidas especiais de se-

gurança. 

Diz que é comum o juiz partilhar 

o mesmo elevador, corredor ou par-

que de estacionamento com o réu, a 

sua família muita vezes está exposta 

e vulnerável e quando os operadores 

da justiça reportam casos de ame-

aça ninguém considera. Entretanto, 

só quando as pessoas são assassina-

das é que se procura andar atrás do 

prejuízo.  

Falta vontade política para 
o combate ao crime organi-
zado 
Para o jornalista e jurista Ericino de 

Salema, os grupos criminais devem 

ser alvos de todas as organizações e 

estruturas da justiça e de outras en-

tidades.

Falando do tema: Criminalidade 

organizada e Acesso à informação 

privilegiada, Salema sublinha que 

o combate efectivo ao crime orga-

nizado passa pela vontade de todos, 

o que neste momento parece faltar.

Ericino de Salema, que também é 

director do Programa do Acesso à 

Informação e Engajamento do Ci-

dadão na Ibis, disse que, no caso 

concreto do nosso país, não há von-

tade política para o combate a este 

mal.

Exemplificando, apontou facto de, 

no passado não muito distante, o 

Governo ter ensaiado a criação da 

polícia judiciária, tendo para o efei-

to formado especialistas na matéria, 

mas depois o projecto caiu no es-

quecimento e os especialistas for-

mados ficaram marginalizados.

Falou da necessidade do aumento 

dos níveis de ética e deontologia 

profissional no seio dos profissio-

nais de justiça.          

No que concerne ao acesso à in-

formação, Salema referiu que o 

direito à informação e o instituto 

de presunção de inocência são dois 

direitos fundamentais e constitu-

cionalmente consagrados. No en-

tanto, certos casos há necessidade 

de serem contrabalançados tendo 

em conta o interesse público.

Tomás Vieira Mário, Presidente do 

Conselho Superior de Comunica-

ção Social (CSCS), entende que a 

justiça deve ter a comunicação so-

cial como grande parceira e procu-

rar explorar os pontos positivos.

Lembrou que a comunicação social 

nunca se intrometeu nos assuntos 

da justiça. Tudo o que a comunica-

ção social faz é no sentido de infor-

mar o público. 

Lembrou que os grandes crimes são 

despoletados na comunicação so-

cial antes da própria justiça tomar 

conta.

Albano Silva, advogado, diz que 

quer a justiça bem como a comu-

nicação social estão a ser assalta-

dos pelo crime organizado e por 

interesses políticos que as usa para 

satisfazer seus interesses e assassi-

narem o carácter de opositores ou 

de magistrados honestos.

Sublinha que uma justiça que quer 

ser séria deve afastar-se das mani-

pulações e de interesses obscuros.

Falou da necessidade de haver mais 

profissionalismo, ética e deontolo-

gia profissional no seio dos opera-

dores da justiça.

Diferentes esferas da sociedade moçambicana juntaram-se para procurar formas de conter o crime organizado que está cada 
vez mais a tomar conta de Estado 

Magistrados gritam pelo socorro
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A 
StarTimes continua a expansão 
do seu sinal digital por todo o 
Moçambique. Depois do lança-
mento na cidade de Pemba, a 15 

de Abril, a rede digital chegou à cidade de 
Xai-Xai no passado dia 10 de Maio. Com 
esta expansão da cobertura da capital 
provincial, mais moçambicanos poderão 
disfrutar da televisão de qualidade, com 
uma oferta variada de conteúdos, a um 
preço bastante acessível. 

Xai-Xai, 10 de Maio de 2016: Depois de 
Pemba, a cidade do Xai-Xai passou tam-
bém a ter a cobertura digital de TV de alta 
qualidade da Startimes. O lançamento na 
cidade do Xai-Xai vai de encontro à estra-
tégia de expansão da rede digital iniciada 
na cidade de Pemba, no passado dia 15 de 
Abril. Esta 2ª fase de expansão do sinal di-
gital será completo com extensão da oferta 
de serviços Pay-Tv às cidades de Lichinga, 
Chimoio e Maxixe. “Este é mais um passo 
no cumprimento da visão da StarTimes: a 
de levar o entretenimento digital a todas 
as casas moçambicanas”, disse Liang Mu, 
CEO da StarTimes em Moçambique. 
A StarTimes irá também abrir lojas em to-
das as capitais provinciais, alargando assim 
os seus canais de vendas e chegando a um 
maior número de moçambicanos. Contando 
actualmente com 8 lojas a funcionar em ple-
no, a abertura destas novas cidades irá pos-

sibilitar à Startimes disponibilizar um total 
de 15 lojas físicas, para além de uma rede 
de distribuição com mais de 300 agentes e 
um conjunto de várias dezenas de pontos 
de venda. 
A Startimes possui uma oferta de qualida-
de, com grande variedade de canais, a me-
lhor qualidade de sinal, por um preço muito 
acessível. Quando completa a rede passará 
a transmitir mais de 52 canais de TV em HD 
através de emissores com potências de 1 
KW, utilizando a norma DBVT2, com uma 
oferta de pacotes exclusivos para diferentes 
regiões do país. O sinal possibilitará a oferta 
de 3 opções de Bouquets: O Buquet Novo 
com 14 canais, o Básico com 32 canais e 
o Clássico com 52 canais. Esta expansão 
possibilitará o acesso à TV Digital e uma 
grande variedade de canais a uma grande 
parte da população moçambicana.
A expansão da rede da StarTimes irá con-
tinuar e chegará ainda este ano às locali-
dades de Montepuez, Cuamba, Monapo, 
Gurué, Alto-Molocué, Mocuba, Caia e Quis-
sico. Todas as cidades e localidades rece-
berão o sinal digital da StarTimes alargando 
as ofertas de entretenimento, informação e 
educação, e de uma forma geral a oferta de 
serviços nesses locais e aos cidadãos mo-
çambicanos.

Esta fase de crescimento completará o pro-
jecto inicialmente apresentado ao Governo 

de Moçambique, aquando da entrada da 
StarTimes no país em 2010. O investimento 
total rondou cerca de cento e trinta milhões 
de dólares, utilizados maioritariamente na 
elaboração de estudos técnicos, instalação 
das infraestruturas, investimento em equi-
pamentos, formação de pessoal e aquisição 
de conteúdos. 

ACERCA DA STARTIMES 

A StarTimes é uma operadora líder da Te-
levisão Digital em África cobrindo 80% da 
população do continente com uma enorme 
rede de distribuição com mais de 200 es-
critórios, 3.000 lojas e 5.000 distribuidores. 
A StarTimes é detentora de uma plataforma 
com mais 440 canais de TV, com notícias, 
cinema, desporto, entretenimento, progra-
mas infantis, moda, religião, documentários 
e outros géneros televisivos. 
A nossa visão é “Fazer com que todas as 
famílias africanas disfrutem da Televisão Di-
gital por um custo acessível”. A StarTimes, 
para atingir este objectivo, combina os sis-
temas Digital Terrestre (DTT) com o Saté-
lite (DTH), de forma a obter uma platafor-

Empresa fornece um sinal forte que permite 
a transmissão de canais públicos ou priva-
dos e oferece aos consumidores conteúdos 
Premium em programas de Pay-TV, Multi-
média, Mobile e Wirless. 

StarTimes chegou a Xai-Xai
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A 
semana que findou foi de 
recados. De muitos recados 
e alguns posicionamentos 

firmes num país em crise. 

E é nas crises que os homens com H 

grande se demarcam. No render da 

guarda de mais uma direcção na Or-

dem dos Advogados, Rui Baltazar, 

um advogado que vem dos tempos 

da longa noite colonial, com a sua 

intervenção, levantou a sala que o 

aplaudiu em apoteose. O SAVANA 

deixa aqui a versão editada daquele 

momento muito especial.

Ao olhar para esta sala, onde se en-

contram tantos juristas, não posso 

deixar de evocar os tempos de tran-

sição e da independência, em que 
contavam-se pelos dedos das mãos os 
licenciados em Direito moçambica-
nos de que me podia socorrer para me 
ajudarem a conceber um novo siste-
ma de justiça em Moçambique. Aqui 
está a prova irrefutável de que valeu 
bem a pena lutar contra o colonialis-
mo, como valeu a pena participar no 
nascimento de um novo País, como 
continua a valer a pena pôr as nossas 
capacidades e energias ao serviço do 
povo moçambicano.
Não posso entrar no tema da res-
ponsabilidade social dos advogados 
sem previamente abordar, ainda que 
muito esquematicamente, dois aspec-
tos que permitem enquadrar melhor 
tal responsabilidade. Primeiro, irei 
caracterizar alguns dos marcos prin-
cipais e vicissitudes que ocorreram 
no exercício da advocacia desde a 
independência, para chegarmos onde 
estamos hoje. O outro aspecto tem a 
ver com a profunda crise que enfrenta 
neste momento a sociedade moçam-
bicana, que a todos afecta e, portanto, 
também afecta a comunidade de ad-
vogados, fazendo-o numa abordagem 
eminentemente jurídica.

Olhar para o passado
Recordar os principais marcos e vicis-
situdes por que passou o exercício da 
advocacia em Moçambique apetre-
cha-nos para sermos capazes de tirar 
lições e ensinamentos dos sucessos 
alcançados e dos erros cometidos e, 
assim, traçarmos perspectivas seguras 
para os caminhos do futuro.
Logo após a independência, o exercí-
cio da profissão de advogado, a título 
liberal, foi interdito. É agora fácil dizer 
que essa foi uma decisão errada. Mas 
o erro não foi tanto porque essa in-
terdição causasse qualquer significa-
tiva perturbação social (a esmagadora 
maioria dos moçambicanos nem se-

quer sabia então o que era advocacia), 

mas porque se  enviou para a socieda-

de um sinal negativo de que os novos 

poderes instituídos não queriam ser 

incomodados ou perturbados na sua 

actuação por qualificados controlos 

de legalidade. Todo o exercício do po-

der dificilmente aceita e reage sempre 

mal à crítica. No entanto, a existência 

livre dessa capacidade de análise crí-

tica é imprescindível a qualquer boa 

governação. Os efeitos negativos do  

sinal então dado prolongam-se até ao 

presente, quando assistimos à extrema 

relutância e a dificuldade que persiste 

em se  assumirem erros e definirem 

responsabilidades. 

Felizmente ainda antes da inde-

pendência, em meados de Janeiro 

de 1975, havia sido desencadeado o 

processo de criação da Faculdade de 

Direito, que iria dotar o país dos juris-

tas de que tanto carecia. Processo este 

também atribulado com o episódio 

lamentável do encerramento tempo-

rário dessa Faculdade. A sua reaber-

tura em finais dos anos 80 procurou 

corrigir esse novo erro, sobre o qual 

já tive ocasião de me pronunciar pu-

blicamente em outras oportunidades, 

pelo que agora me abstenho de novos 

comentários.

A relegalização do exercício da ad-

vocacia foi formalizada pela Lei no. 

3/86,de 16 de Abril, que simultane-

amente criou o Instituto Nacional de 

Assistência Jurídica. Nesse diploma se 

reconheceu que os advogados, passo a 

citar, “são membros da justiça e agen-

tes do desenvolvimento do Direito 

velando pela boa aplicação da lei e 

pela rápida aplicação da justiça”, fim 

de citação.

Mas é na sequência da aprovação 

da Constituição de 90, e com a Lei 

no.7/94, de 14 de Setembro, que cria 

a Ordem dos Advogados, que o papel 

do advogado é reconhecido em toda a 

sua dimensão profissional e social. No 

preâmbulo dessa lei se diz que a advo-

cacia é um dos três pilares da admi-

nistração da justiça, sendo os outros 

dois os Tribunais (aqui se podendo 

incluir o Conselho Constitucional) e 

o Ministério Público.

O ponto mais alto dessa afirmação da 

importância da função dos advogados 

veio a ser alcançado com a consagra-

ção constitucional do seu papel de 

elemento essencial à administração da 

justiça, no no.1 do artigo 63 da Cons-

tituição em vigor.

A Lei no.28/2009, de 29 de Setem-

bro, que aprovou os novos Estatutos 

da Ordem dos Advogados, não fez 

mais que preencher algumas lacunas 

e proceder a actualizações dos Estatu-

tos anteriores.

Um percurso longo
Constatamos, assim, que foi neces-

sário um longo período de tempo 

(cerca de três décadas) para que no 

nosso país se afinassem os instrumen-

tos necessários ao bom exercício da 

actividade de advogado, e para lan-

çar as bases que permitissem superar 

preconceitos e radicalismos com que 

no pós-independência  foi  encarada, 

pelo poder político, a profissão de ad-

vogado.

Partindo desta breve resenha de al-

gumas etapas do acidentado percurso 

que teve o exercício da advocacia em 

Moçambique, podemos, talvez, tirar 

algumas lições:

- no período colonial a advocacia não 

influiu significativamente na vida da 

generalidade dos moçambicanos, com 

excepção de intervenções pontuais em 

defesa de alguns direitos ofendidos ou 

do desconforto político que os advo-

gados causavam ao colonial-fascismo, 

através das denúncias  de arbitrarie-

dades e ilegalidades e da oposição po-

lítica que faziam ao regime;

- o pensamento jurídico moçambica-

no, incluindo a elaboração legislativa 

(até à nossa Constituição tem dema-

siados artigos, senão capítulos, decal-

cados da Constituição portuguesa), 

continua colonizado e receptor da 

doutrina e legislação portuguesas, 

situação que deve ser ultrapassada. 

Como diz o nosso filósofo Severino 

Goenha na sua obra Terceira Ques-

tão, “Não se trata de ignorar ou des-

denhar o direito do colonizador, por 

exemplo, mas nunca devemos esque-

cer que ele e a história são respostas 

jurídico-políticas que os portugueses 

se deram num momento do seu pas-

sado. Essas soluções, por mais extra-

ordinárias que sejam ou tenham sido, 

não se adequam necessariamente ao 

nosso contexto”, fim de citação; 

- o poder político, de uma maneira 

geral, não convive bem com a acti-

vidade dos advogados, e isto é tanto 

mais evidente quanto mais autoritá-

rio, menos democrático, e mais medí-

ocre  for  esse poder;

- as resistências ou obstáculos às ac-

tividades dos advogados agudizam-

-se quando eles melhor estiverem a 

cumprir o seu papel de controlo da 

legalidade, de combate aos abusos de 

poder, a  violência sobre os cidadãos e 

as violações dos direitos e liberdades 

fundamentais;

- daqui decorre que uma das princi-

pais virtudes que se exige a um ad-

vogado é a coragem e determinação 

no exercício da profissão, o que torna 

esta uma profissão de risco (tal como 

são as profissões dos magistrados e 

agentes do Ministério Público cuja 

menção aproveito para aqui e agora  

saudar o heroísmo de que alguns já 

têm dado provas);

- devem, pois, os advogados e a Or-

dem estarem prevenidos e preparados 

para as dificuldades que lhes possam 

surgir e lutar pelo seu prestígio e pelo 

reforço permanente da sua coesão em 

torno da Organização que os repre-

senta.   

Valorizemos esse nosso passado da 

advocacia de olhos postos no futuro, 

mas com os pés bem assentes nas rea-

lidades do presente.

A actual crise
O nosso presente é de profunda crise 

política, económica e social.

Enumeremos, também sintetica-

mente, numa perspectiva sobretudo 

legalista, alguns sintomas dessa crise 

naquilo que mais pode preocupar os 

juristas:

- o nosso país vive, há já demasiado 

longo tempo, situações de instabilida-

de e insegurança, proliferam violações 

graves de direitos e liberdades fun-

damentais, cometem-se, com inteira 

impunidade, atentados à vida e inte-

gridade física e moral dos cidadãos, o 

que gera o sentimento da existência 

de poderes paralelos e ocultos, tor-

nando mais vulnerável a existência 

desses mesmos cidadãos;

- vivemos em tempos recentes um 

prolongado período de exercício do 

poder político com cariz autoritário, 

grande opacidade e aparato formal 

oco e ostentatório, com os inconve-

nientes de, pelo perverso efeito de de-

monstração, se repercutir nos demais 

níveis do exercício do poder político e 

administrativo, fragilizando o Estado 

de Direito que a Constituição procla-

ma e que cada vez menos corresponde 

à realidade nacional;

- diluiu-se a separação dos poderes 

do Estado com excessivo e despro-

porcionado predomínio do executivo; 

em alguns casos preteriu-se o papel 

de Instituições fundamentais que se 

tornaram meras caixas de ressonância 

de decisões tomadas em outros fórum, 

e inoperacionalizou-se o sistema de 

pesos e contra-pesos que é uma regra 

fundamental ao bom funcionamento 

dum Estado democrático;

- alastrou e aprofundou-se a corrup-

ção, o uso indevido do património 

do Estado, o nepotismo, o assalto aos 

bens públicos que deviam ser explora-

dos em benefício do povo, cometem-

-se graves crimes contra o meio am-

biente e a natureza, a criminalidade 

sofisticou-se e ganhou novas formas 

sem que se criassem os antídotos ade-

quados ao seu combate, a política pa-

rece reconduzir-se apenas à conquista 

ou preservação do poder como meio 

para ter acesso indevido aos recursos, 

promoveu-se uma prematura e peri-

gosa euforia, propícia a esbanjamen-

tos e megalomanias fundadas em el-
dorados energéticos anunciados, com 

todas as nefastas consequências a que 

agora teremos de fazer face;

- assiste-se a uma grave indisciplina 

cívica e social, não só tolerada como 

por vezes até estimulada pelos maus 

exemplos que a inspiram, e que con-

tem uma enorme carga de instabili-

dade;

- inoperacionalidade ou inexistência 

de mecanismos eficazes de diálogo, 

de inclusão, de superação das cliva-

gens ideológicas, económicas, sociais 

ou políticas, com a perda do sentido 

do interesse nacional e da busca de 

consensos (tentativas de os alcançar, 

como foi o caso da Agenda 2025, 

acabaram em estantes ou gavetas sem 

serem devidamente valorizadas).

Profeta de infortúnios 
Tudo isto, e muito mais que se po-

dia dizer, basta para que me possam 

acusar de profeta de infortúnios con-

sumados. Mas a minha longa vida e 

experiências ensinaram-me a ser por 

natureza optimista, tantas e tão im-

portantes foram as mudanças positi-

vas e transformações a que já assisti. 

A enumeração feita tem por único 

objectivo alertar-vos, aos advogados 

e à Ordem, para os difíceis desafios 

e perigos que terão pela frente e para 

vos encorajar a enfrentá-los com co-

ragem e determinação.

E aqui chegámos, finalmente, à res-

ponsabilidade social dos advogados.

O exercício da actividade de advo-

gado reveste-se de uma dimensão 

eminentemente social. O advogado 

insere-se na sociedade em que vive, 

faz parte integrante dela e participa 

do seu dinamismo, podendo e deven-

do ser seu elemento de transformação 

e aperfeiçoamento.

Como diz o Professor brasileiro Edu-

ardo Bittar no seu curso de ética ju-

rídica, passo a citar, “o jurista tem de 

estar consciente de que o instrumen-

tal que manipula e capaz de cercear a 

liberdade, de alterar factores econó-

micos e prejudicar populações intei-

ras, de causar a desunião de uma so-

ciedade, a corrosão de um grande foco 

de empregos e  serviços, de desestru-

turar uma família e a saúde psíquica 

dos filhos dela oriundos, de interferir 

sobre a felicidade e o bem-estar das 

pessoas...”,  fim de citação.

Embora advogar também seja um 

ofício, pelo seu impacto social ele não 

pode ser perspectivado em termos 

idênticos aos das profissões mais co-

muns, pela carga de valores éticos e 

deontológicos que carrega consigo.

Entre esses valores devem figurar em 

primeiro lugar a conformação e obe-

diência a normas éticas universais e as 

assumidas individualmente e que são 

decorrentes do processo de formação 

e aprendizagem inerente a própria 

vida; bem como os adquiridos no seio 

da família, da comunidade, da escola, 

de outras inserções sociais, ou seja, em 

geral, no viver social.

Para além destes valores, e podendo 

também coincidir em grande parte 

com eles, há regras de conteúdo ético 

formalmente definidas e adoptadas 

em termos normativos e que são as 

constantes de códigos de conduta ou 

regulamentos de carácter obrigatório 

e implicando sanções.

A singularidade da advocacia
Embora considere prevalecentes as 

normas de carácter ético que são de 

cumprimento espontâneo e  voluntá-

rio, automaticamente assumidas por 

cada indivíduo, e nas que estão codi-

ficadas que me passarei a concentrar, 

pois felizmente os advogados mo-

çambicanos dispõem de um quadro 

suficientemente amplo dentro do qual 

se devem movimentar, como bússolas 

orientadoras da sua actividade e da 

sua responsabilidade social.

A responsabilidade dos advogados 

está inserida em diversos diplomas 

legais, desde a Constituição  e a le-

gislação processual ou outra legislação 

avulsa, até aos Estatutos da Ordem 

que constituem a pedra angular na 

definição  da  responsabilidade social.

A Constituição, ao referir que o pa-

trocínio forense e essencial à adminis-

tração da justiça, e ao acolher e consa-

grar certas garantias mínimas ao exer-

cício da profissão de advogado (nos.1 

a 4 do artigo 63) associou, de forma 

incindível, a actividade dos advogados 

ao valor público e fim último que é a 

realização da justiça e que incumbe 

aos Tribunais (mas não só).

Mas é sobretudo no Estatuto da Or-

dem dos Advogados, aprovado pela 

Lei no. 28/2009, de 29 de Setembro 

(por coincidência a data de aniver-

sário do nosso saudoso Presidente 

Samora), e mais concretamente no 

seu capítulo V relativo à Deontologia 

Profissional, que se contêm as dispo-

sições que melhor enquadram a res-

ponsabilidade social dos advogados.

Não me irei debruçar sobre essas 

disposições que são bem conhecidas 

de todos vós, mas apenas chamar à 

atenção para os essenciais valores e 

princípios nelas contidos como a in-

tegridade, a independência, a qualida-

de de servidor da justiça e do direito, 

os deveres para com a comunidade, os 

deveres para com a Ordem, a transpa-

rência, o sigilo profissional, os limites 

quanto à publicidade, a urbanidade, 

os deveres para com o constituinte, a 

solidariedade e o dever de patrocínio 

e assistência judiciária.

A simples enunciação destes princí-

pios, sem sequer aprofundar o conte-

údo de cada um deles, espelha bem a 

amplitude e a dimensão da responsa-

bilidade social dos advogados e o alto 

grau de exigência ética e profissional 

que se espera desta actividade.

É nas condições de crise como as 

que já foram referidas que os grandes 

homens se revelam e as Instituições 

melhor se afirmam. Devem, por isso, 

os advogados, na conjuntura actual 

do nosso país,  serem muito mais ri-

gorosos na observância destes princí-

pios, como mais vigilante deve ser a 

Ordem na prevenção, controlo e san-

cionamento das violações pelos seus 

membros, que infelizmente também 

ocorrem, como deve ser muito mais 

tutelar e  protectora dos seus mem-

bros nos ataques que forem desferidos 

ao exercício pleno das suas funções.

Os advogados e a Ordem, para além 

de deverem constituir elementos 

de equilíbrio social, de permanente 

afirmação dos princípios e normas 

constitucionais e legais, dos direitos e 

liberdades fundamentais dos cidadãos 

e de contribuírem para a responsabi-

lização dos violadores desses princí-

pios, assumem  outras vertentes  de 

responsabilidade social que vêm ex-

pressas nas alíneas b) e c) do artigo 4 

dos Estatutos.

Quanto a promover o acesso à justiça 

não irei agora falar, pois daria matéria 

para outra intervenção.

O papel da Ordem
Mas já quanto ao contribuir para o 

desenvolvimento da cultura jurídica 

e para o conhecimento e aperfeiço-

amento do Direito, está aqui enun-

ciado todo um imenso programa de 

intervenções  possíveis e que a Ordem 

até já muitas vezes assumiu. Nestes 

domínios, a Ordem pode e deve con-

tinuar a desempenhar um papel cada 

vez mais relevante.

Só para dar um exemplo. Todos es-

tamos recordados da recente e paté-

tica experiência de uma Comissão de 

Revisão da Constituição que durante 

anos esteve envolvida na suposta tare-

fa de rever a Constituição, consumin-

do grandes recursos, sem que tivesse 

alcançado propor sequer a alteração 

de uma vírgula que fosse da Consti-

tuição. Pois bem, a Ordem congrega 

recursos humanos em qualidade e 

quantidade suficientes para elaborar 

um estudo-proposta de alteração da 

Constituição. 

Pode até fazê-lo em colaboração com 

outras organizações da sociedade ci-

vil e com constitucionalistas da nossa 

Academia, como forma de prestar um 

contributo e facilitar consensos numa 

matéria que é do mais alto interesse 

e valor para a reconciliação dos mo-

çambicanos. Porque não fazê-lo? É 

um desafio ousado e ambicioso mas 

não impossível. Todos sabemos que 

a Ordem não tem iniciativa de Lei 

e muito menos de propor alterações 

constitucionais. 

Mas nada a impede de lançar docu-

mentos de trabalho e sugestões facili-

tadoras e susceptíveis de tirar as Ins-

tituições competentes do imobilismo, 

incapacidade criativa e de inovação 

em que estão mergulhadas, incomo-

dando-as com boas e desafiadoras 

propostas. Já tenho ouvido o mais 

Alto Magistrado da Nação proclamar 

que lhe devem levar soluções e não 

problemas. Embora a identificação de 

problemas e o seu atempado diagnós-

tico sejam importantes para aplicar os 

remédios adequados, o apelo para que 

se apresentem soluções é uma janela 

aberta de oportunidades para toda a 

sociedade e, portanto, também para 

a Ordem avançar com as suas ideias, 

despidas de preconceitos partidários. 

Fazendo-o, a Ordem estaria a assu-

mir as suas mais altas responsabili-

dades sociais e a dar uma mais valia 

inestimável à reconciliação dos mo-

çambicanos, sabendo como sabemos 

todos nos que não são só as leis que 

resolvem os problemas, mas que elas 

podem contribuir para a pacificação 

e a concórdia nacional. Como podem 

contribuir para a divisão, mas não 

é isso seguramente o que pretende 

qualquer moçambicano. 

Os longos sapatos do Dr. 
Menete
Já vai longa, demasiado longa até para 

o meu gosto, esta minha intervenção. 

Sem vos querer assustar, reafirmo a 

minha convicção de que não vão ser 

nada fáceis os tempos que se aproxi-

mam, e que a fibra e espírito de luta 

de todos vós serão postos duramen-

te à prova exigindo muita coragem 

e convicção. Não se deixem intimi-

dar por ameaças nem aliciar por fal-

sas promessas. A melhor defesa dos 

profissionais de advocacia está na 

competência e honestidade com que 

exercerem as suas tarefas, na  escru-

pulosa obediência à lei e às regras que 

norteiam o exercício da profissão, no 

constante aperfeiçoamento e estudo, 

na manutenção do espírito de soli-

dariedade  social, na intransigência 

na luta contra as arbitrariedades e os 

abusos do poder, na fidelidade na e 

coerência com os princípios éticos que 

enunciamos. Se a minha experiência, 

já no ocaso da vida, vos pode servir de 

alguma inspiração, acreditem quan-

do vos digo que os momentos mais 

exaltantes que vivi como advogado foi 

quando, durante a noite colonial, sem 

qualquer remuneração, defendi presos 

políticos e consegui a sua absolvição 

libertando-os da prisão, ou quando 

consegui no Supremo Tribunal de 

Justiça de Lisboa vencimento num 

pedido de habeas corpus, devolvendo 

a liberdade um modesto camponês de 

Inhambane que fora preso pela PIDE 

por ousar opor-se à tentativa de espo-

liação dos seus coqueiros pelas autori-

dades coloniais. 

As minhas últimas palavras são para 

si, Senhor Bastonário, e são de estí-

mulo e encorajamento. Não é fácil a 

tarefa que está a receber, mas é alta-

mente honrosa. Sobretudo porque 

nos mandatos dos seus antecessores 

eles souberam prestigiar a Institui-

ção e apetrechá-la para voos cada 

vez mais largos. Não se curvaram a 

bajulações ou compromissos iníquos, 

criaram condições de trabalho mais 

adequadas, fizeram crescer a Ordem 

e tornaram-na numa voz que passou 

a ser escutada e valorizada por toda a 

sociedade. Estou certo, estimado Dr. 

Flávio Menete, que saberá dar conti-

nuidade e aprofundar essas conquis-

tas  e por isso aceite os meus votos dos 

maiores sucessos e felicidades.

*intervenção editada do antigo Presi-
dente do Conselho Constitucional na 

tomada de posse no novo bastonário da 
OAM a 04.05.16. Título e entretítulos 

da responsabilidade do SAVANA

No render da guarda na OAM

Por Rui Baltazar*

Os longos sapatos do Dr. Menete

Rui Baltazar fez um discurso contundente no render da guarda na direcção da Ordem dos Advogados (OAM)

Um dos actos da cerimónia da tomada de posse de Flávio Menete, como bastonário da Ordem dos Advogados em substituição de 
Tomás Timbane
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O Observatório do Meio Rural (OMR) tem acompanhado com atenção a recente 
evolução geral do país e, em particular, o desenrolar da economia com ênfase para 
a crise da dívida. Tem contribuído em debates públicos e co-assinado comunicados 
em parceria com outras organizações da sociedade civil. Este texto procura focalizar 
nos previsíveis efeitos da situação geral do país sobre a agricultura e o meio rural.

-
tico, sobretudo no centro do país, onde se localizam algumas das principais zonas 
produtoras e de maior densidade populacional. Este factor, associado às condições 
meteorológicas e de migrações forçadas, principalmente pelo efeito da guerra e in-
vestimentos, terá consequências importantes sobre a produção, a circulação de bens 
e os custos de produção e de transportes, com efeitos sobre os preços, afectando 
sobretudo os cidadãos de renda baixa, isto é, a maioria da população moçambicana 
pobre. Importantes investimentos no meio rural e na agricultura estão sendo afec-

quanto ao risco da dívida e suas consequências, e pela debilitação das instituições.

O abastecimento às cidades tenderá a reduzir, reforçando a necessidade de importa-
ções, em contexto de grande escassez de divisas. Infelizmente, este efeito pode ser 
compensado com uma redução da procura nas zonas urbanas, em consequência do 
previsível, e já em curso, aumento do desemprego, redução das oportunidades e do 
volume dos negócios das empresas e das economias informais, diminuição do poder 
de compra da maioria dos cidadãos.

Estes e outros aspectos implicarão aumento da pobreza e das desigualdades sociais, 
-

vocar maior instabilidade sociale aumento da criminalidade, sobretudo nos centros 
urbanos. O OMR, como organização de pesquisa e advocacia e também de educação 
para cidadania, analisa com preocupação as posições aparentemente pouco apro-
fundadas sobre as causas e origem do actual pico de crise e em particular da dívida 
pública, assim como da ausência de medidas tendentes a reformas nas políticas e 
nas instituições, o aumento de tom dos discursos e das manifestações repressivas, o 
black out informativo e o reinício de atitudes de arrogância e autoritarismo. 

O OMR tem manifestado persistentemente a sua preocupação sobre a secundariza-
ção da agricultura na política económica e nas políticas públicas, designadamente 
no que se refere à alocação de recursos orçamentais e do investimento público, do 
crédito, de subsídios desajustados, incoerentes, contraditórios entre si e desconti-

-
rias questionáveis, debilidade das instituições, não cumprimento nem capacidade de 

instituições públicas do aparelho de Estado da agricultura permanece fechada, isto 

ausência de uma política agrária explícita e estável, embora exista claramente uma 
política agrária implícita.

Esta política agrária não explícita indica claramente a secundarização da agricultura 
familiar que produz mais de 95% dos bens alimentares e a maioria dos bens expor-
tados (tabaco, algodão, gergelim, etc.), é responsável por mais de 75% da ocupação 
dos moçambicanos, gera mais de 70% do rendimento das famílias camponesas e 
contribui com mais de 25% do riqueza nacional. É uma política agrária que privilegia 
o grande investimento, o surgimento discricionário dos “agricultores emergentes”, 

e médios produtores e um desarmamento alfandegário inoportuno e castigador dos 
produtores nacionais.

As principais consequências são a baixa da produtividade e do rendimento dos pro-

fraca redução da desnutrição, prevalência de doenças crónicas, má qualidade do 
ensino, reduzida capacidade de resistências às calamidades naturais e fraca capaci-
dade de intervenção em contexto de emergência. Estas tendências negativas serão 

cujas consequências foram já mencionados nos comunicados de organizações da so-
ciedade civil em que o OMR é solidário e co-assinante.

É hoje consenso que a agricultura não tem desempenhado as suas funções no desen-
volvimento económico e social. As crises, e por maior razão, os picos de crise grave 

como a que atravessa Moçambique, podem ser um momento de revisitar não só as 
políticas públicas, como a aplicação de medidas de implementação. A agricultura 
e o meio rural necessitam de uma política agrária e de desenvolvimento territorial 
diferente daquela que vem sendo praticada.  

A conjugação dos diferentes efeitos da conjuntura política e económica, terá con-
sequências preocupantes sobre a agricultura. Considerando a importância da agri-
cultura na sociedade e na economia, o enunciado constitucional de priorização do 
sector e a Declaração de Maputo em afectar 10% do orçamento à agricultura, espera-
-se que os expectáveis cortes no orçamento público não afecte substancialmente o 
sector. No entanto, o OMR considera a necessidade de uma reestruturação nos gastos 
públicos privilegiando as áreas com maiores efeitos sobre a produção, nomeadamen-
te a extensão, a investigação e os serviços agrários. A educação, a saúde,e as redes 
comercial e de estradas que articulem as principais zonas produtoras aos mercados 
não devem ser também afectados pela contracção das despesas e do investimento 
público.

no aumento da produção e das exportações (o que está acontecendo na realidade), 
considerando os efeitos da conjuntura em sentido contrário, particularmente da ca-
pacidade de resposta (elasticidade da oferta) do sector produtivo maioritariamente 
localizado em zonas de instabilidade político-militar, a subida dos custos de produ-
ção e dos transportes, a baixa dos preços internacionais e a retracção da procura 
com redução do poder de compra da maioria da população.Igualmente, é expectável 
a retracção do investimento e o aumento do desemprego no meio rural, seja do 
sector empresarial agrário como de outros sectores, agravando a crise económica e 
suas repercussões no meio rural.

-
mos práticos a prioridade da agricultura e do desenvolvimento rural, nomeadamente 
no que respeita ao papel da produção alimentar e do sector familiar da agricultura 
e do aumento da renda das famílias pobres do campo.

O OMR tem a convicção da importância da participação dos diferentes tipos de agen-
tes económicos de vários sectores económicos e sociais no desenvolvimento rural. 
O OMR mantém o seu posicionamento na defesa dos direitos dos pequenos produ-
tores, sobretudo quanto ao acesso e segurança no uso da terra de acordo com a lei 
vigente e à participação das comunidades no aproveitamento e gestão dos recursos 

territorial deve obedecer a um planeamento do uso do território de forma a garan-
tir o desenvolvimento da pequena produção e dos modos de vida dos camponeses, 
numa perspectiva dinâmica de transformação estrutural no contexto da evolução da 
economia como um todo. O OMR manter-se-á atento às práticas nos processos de 
reassentamentos e migrações forçadas.

O OMR não é contrário ao investimento privado, nacional ou estrangeiro, desde que 
sejam assegurados os direitos dos camponeses, boas práticas do capital e a integra-
ção inclusiva dos pequenos produtores com repartição equitativa dos benefícios para 
as comunidades, conforme o referido no parágrafo anterior. De entre os vários as-

O OMR já revelou possuir conhecimento e experiência que podem ser consideradas 
na reformulação dessas políticas e estratégias. O OMR está disponível para dar esse 
contributo junto das instituições públicas e em coordenação com outras organiza-
ções, nomeadamente as representantes dos camponeses, do sector privado e de 
organizações da sociedade civil. Para o efeito, os ministérios relacionados com a 
agricultura e o desenvolvimento rural, devem mostrar maior abertura e disponibili-
dade para o diálogo e debate. O OMR junta-se à sociedade em geral na exigência da 
legalidade dos processos governamentais e do Aparelho de Estado, designadamente 
nas medidas tomadas e a tomar sobre a crise da dívida pública e da conjuntura eco-
nómica geral da economia.

Maputo, 09 de Maiode 2016.
A Direcção do OMR

DESTAQUE RURAL Nº 13
Maio de 2016

ACTUAL CONJUNTURA POLÍTICA E ECONÓMICA, 
AGRICULTURA E DENVOLVIMENTO RURAL
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CartoonEDITORIAL

Na conferência de imprensa que concedeu há duas semanas 

para prestar esclarecimentos sobre a questão das dívidas 

ocultas, o Primeiro Ministro Carlos Agostinho do Rosário 

apontou que um dos maiores problemas que afecta a eco-

nomia moçambicana é a falta de produção.

“Importamos mais do que produzimos”, disse ele. A solução, disse 

o Primeiro Ministro, passa por produzir mais, e dessa forma reduzir 

os encargos com a importação de bens que podem ser produzidos 

localmente. 

É uma solução óbvia. Mas é muito mais fácil o Primeiro Minis-

tro, que é um funcionário público, diagnosticar o problema e dar 

a prescrição correcta sobre como o mesmo deve ser corrigido. É 

bem mais difícil pôr em prática o que deve ser feito para corrigir as 

actuais distorções.

Quando o governo diz que os moçambicanos produzem menos do 

que consomem, de facto é o próprio governo que se deve olhar ao 

espelho e reconhecer a sua responsabilidade sobre a precária situa-

ção em que nos encontramos. 

Colocado de outra forma, a questão é esta: há algo que o governo já 

fez para estimular a produção e o investimento, mas que não tenha 

sido aproveitado por aqueles que devem fazer uso dessas oportuni-

dades para melhorar o desempenho económico do país?

O governo pode ter boas intenções, pode produzir políticas pú-

blicas consentâneas com o desenvolvimento económico do país. 

Mas se não há capacidade para permitir que tais políticas sejam 

implementadas em toda a sua plenitude, os objectivos propostos 

continuarão longe de serem alcançados. 

E o problema está na forma como funciona o sistema de tomada e 

implementação de decisões ao nível da administração pública, in-

cluindo um sistema de regulação altamente politizado e, como tal, 

incapaz de estabelecer o equilíbrio ao nível do sector empresarial.

Neste estado de coisas o sector privado é a principal vítima da ati-

tude de funcionários que acreditam que os salários que recebem 

todos os meses do Tesouro não tem nada a ver com a contribuição 

daqueles que arriscam tudo para fazer crescer a economia de Mo-

çambique.

Pequenos investidores em Moçambique são tratados com des-

confiança e até mesmo com hostilidade, até ao momento em que 

apercebendo-se de que não são bem vindos ao país, começam a 

procurar outros destinos. Muitas vezes perde-se a noção de que há 

muitos países que procuram pelo mesmo investimento, e que num 

ambiente de concorrência renhida, o que perdemos transforma-se 

em ganhos para aqueles que têm as suas burocracias melhor orga-

nizadas que a nossa. 

Em muitos casos potenciais investidores são sujeitos à chantagem, 

obrigados a absorver parceiros locais a custo zero, mas que funcio-

nam simplesmente como lobistas. 

Num ambiente regulador que pode discricionalmente ser ajustado 

para servir interesses de indivíduos, de grupos de indivíduos ou do 

partido no poder, os riscos de investimento são enormes, e podem 

afugentar potenciais investidores.

Quando entidades reguladoras recebem orientações políticas para 

contornar regras estabelecidas com a finalidade de beneficiar um 

concorrente em detrimento de outros, o mercado torna-se inquina-

do, e a concorrência desleal torna-se a regra de jogo.   

Isto torna-se propício em ambientes onde o sector económico é 

cada vez mais politizado e militarizado.  Surge uma economia mo-

nopolista, cuja função é reduzir o espaço de acção do sector privado. 

Em alguns casos, o partido no poder cria empresas para concorrer 

até com as próprias empresas do Estado.

O resultado é que as perspectivas de um desenvolvimento económi-

co saudável se tornam cada vez mais escassas, não importa quantas 

vezes se fala da necessidade de aumentar e diversificar a produção.

Esta é a situação em que Moçambique se encontra, e urge encon-

trar melhores alternativas que nos levem para o sucesso. A bola está 

do lado do governo.

Para o aumento da produção, 
a bola está do lado do governo

Melhores cuidados de saúde em 
África devem ir para além do HIV
Por George W. Bush*

Com as eleições presidenciais a apenas alguns meses, 

os americanos estão a testemunhar um aceso debate 

sobre o papel do nosso país no mundo. Esta discussão 

é saudável para a nossa democracia, e eu sigo-a como 

um espectador alegremente reformado. No meio das nossas 

diferenças, deve haver pelo menos um assunto sobre o qual 

todos os americanos podem concordar: ajudar os povos de 

África a combater doenças protege tanto os nossos interesses 

como os nossos ideais. 

Durante muito tempo, África era vista como um continente 

para ser explorado ou ignorado. Nos primórdios da nossa his-

tória, África foi a origem de muitos escravos para os Estados 

Unidos. Mais tarde, muitos encaravam a África fundamen-

talmente como uma fonte de matérias-primas tais como dia-

mantes ou petróleo. Entretanto, os povos africanos sofriam 

de terríveis privações — do colonialismo ao genocídio — e o 

mundo não fez o suficiente para ajudar. 

No limiar do milénio, África enfrentava um outro enorme 

desafio. A pandemia do HIV/SIDA havia dizimado 10 mi-

lhões de pessoas no continente. Em alguns países africanos, 

estimativas indicavam que uma em cada quatro pessoas eram 

portadoras do vírus do HIV. Embora a tecnologia moderna 

havia reduzido o custo de medicamentos cruciais, menos de 

50 mil africanos recebiam os medicamentos de que necessi-

tavam para a sua sobrevivência.

Como Presidente, entendi que era moralmente inaceitável 

que os Estados Unidos se mantivessem indiferentes en-

quanto milhões de pessoas morriam de uma doença que era 

possível tratar. Também reconheci que salvar vidas em África 

serve os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Quando 

sociedades no estrangeiro são mais saudáveis e prósperas, elas 

se tornam mais estáveis de seguras. Tornam-se mercados para 

os nossos produtores, não exportadores de perigo e fontes de 

crises humanitárias.

Em 2003, propus — e legisladores dos dois partidos aprova-

ram — o Plano Presidencial de Emergência para o Alívio do 

SIDA (PEPFAR). Desde então, o número de africanos que 

beneficiam de medicamentos essenciais para salvar as suas 

vidas aumentou de 50 000 para mais de 7 milhões. Outras 

dezenas de milhões de pessoas beneficiaram de testes sobre o 

HIV e educação para a prevenção. Um continente que esta-

va à beira da catástrofe vive agora com uma nova esperança 

— uma transformação que alguns descrevem como o “efeito 

Lázaro”. E à medida que nações africanas se desenvolvem do 

ponto de vista da saúde e estabilidade, o nosso país também 

beneficia.

O PEPFAR tem sido um sucesso inspirador, mas esse sucesso 

revela outros desafios. Pesquisadores concluíram que mulhe-

res vivendo com o HIV são quatro a cinco vezes susceptíveis 

de contrair o cancro do colo do útero. Como o SIDA, o can-

cro do colo do útero e da mama muitas vezes ataca mulheres 

africanas na sua idade mais produtiva, desestabilizando famí-

lias e comunidades. Também como o SIDA, o cancro do colo 

do útero e da mama é geralmente prevenível e tratável.

Não faz sentido salvar a vida de uma mulher contra o SIDA, 

para depois deixá-la morrer de doenças de um cancro tratá-

vel ou prevenível. Por isso, há quatro anos que o instituto de 

políticas no Centro Presidencial George W. Bush entrou em 

parceria com o governo americano, a Susan G. Komen e o 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA 

para o lançamento de uma iniciativa chamada Pink Ribbon 

Red Ribbon (Fita Cor-de-rosa Fita Vermelha). Trabalhando 

com parceiros locais em África, rastreamos perto de 200 mil 

mulheres para a detenção de sinais de cancro do colo uterino. 

Rastreamos mais de 6 mil mulheres para o cancro da mama. 

E mais de 40 mil raparigas adolescentes foram vacinadas 

contra o vírus que provoca o cancro do colo uterino. 

A Laura e eu vimos de perto os resultados do Pink Ribbon 

Red Ribbon quando nos encontrávamos a reabilitar clínicas 

de saúde na Zâmbia. Antes da abertura da clínica em que es-

tivemos a trabalhar em Livingstone, mulheres encontravam-

-se em fila para fazerem testes de cancro. Embora algumas 

mulheres na fila pareciam estar apreensivas, muitas delas es-

tavam radiantes, porque elas compreendiam que este simples 

procedimento médico poderia salvar as suas vidas. 

O Pink Ribbon Red Ribbon está a fazer a diferença, e está a 

crescer. A iniciativa inclui agora mais de 20 organizações do 

sector privado, incluindo grandes companhias de pesquisa em 

saúde e fundações de caridade. Na Cimeira da Rede Global 

da Mulher realizada em Setembro de 2015 no Centro Bush, 

a embaixadora Deborah Birx anunciou que o PEPFAR irá 

contribuir com mais 7 milhões de dólares para o Pink Ri-

bbon Red Ribbon, o que quer dizer que a generosidade do 

povo americano continuará a apoiar a luta contra o SIDA e o 

cancro da mulher em África. 

Espalhando a saúde e a esperança em África é uma causa 

nobre para o nosso país. Este trabalho reflecte a compaixão 

dos americanos e reforça os interesses americanos. Promover 

a estabilidade no estrangeiro protege a nossa segurança aqui 

em casa. Seja quais forem outros desentendimentos em ma-

téria de política externa que possam surgir no decurso desta 

campanha eleitoral, salvar vidas em África é uma prioridade 

que deve continuar para além do debate.

*Quadragésimo terceiro Presidente dos Estados Unidos 



19Savana 13-05-2016 OPINIÃO

476

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

RELATIVIZANDO

Por Ericino de Salema

Gosto muito de me ver ao es-

pelho. Se eu fosse dona do 

tempo, poderia passar ma-

nhãs, tardes ou noites inteiras 

a ver-me ao espelho. De madrugada 

não, porque presumo que nesse perío-

do esteja desgrenhada. Levo uma vida 

fora do calendário normal, mas que eu 

gosto de me ver ao espelho, gosto.

Não é um exercício de narcisismo, tan-

to mais que não tenho muitos motivos 

para ser narcisista. Não sou particu-

larmente atraente, nem bonita. Pelo 

contrário, tenho feições a puxarem um 

pouco para o masculino, angulares, e 

o meu corpo não tem aquilo a que se 

chamariam as curvas das beldades que 

aparecem nos filmes de James Bond.

Tenho de reconhecer que a minha 

coluna está um pouco encurvada, mas 

isso é resultado da infância que eu pas-

sei na escola. Da primeira até à oitava 

classe estudei sentada no chão, tendo 

que me curvar para escrever ou para 

ler. Não tínhamos cadeiras: estudáva-

mos à sombra de uma figueira e a única 

pessoa que tinha direito a banco para 

sentar era a nossa professora, que por 

acaso também só tinha banco porque 

o marido dela era carpinteiro e fazia 

mobiliário com madeira roubada da 

Reserva Florestal do Niassa. Coisa bo-

nita! E ela sentava-se.

Nós estudávamos sentados no chão, 

curvados para ler, para escrever, para 

pensar. E a única vez que nos levantá-

vamos era para olhar para o quadro – 

quadro é uma maneira de dizer: era um 

papel pendurado na figueira, onde ela 

desenhava as letras.

Nem tudo era sacrifício, porque nos 

dias em que fazíamos testes gerais para 

encerrar o semestre, ela permitia que 

escrevêssemos ou lêssemos deitados 

de barriga para o chão. Mas isso era 

A 
Associação Moçambicana de 

Juízes (AMJ) promoveu, esta 

segunda-feira, 9 de Maio, 

um seminário sobre “Crime 

organizado e os desafios dos órgãos 

de administração da justiça”, no qual 

tivemos o privilégio de participar e de 

apresentar uma comunicação sobre 

“Crime organizado e o acesso à in-

formação privilegiada”. Cinco pontos 

foram por nós considerados: aspectos 

gerais do crime organizado, sobretu-

do o transnacional; questões tecnoló-

gicas; a premência da boa preparação 

da Polícia [Polícia de Investigação 

Criminal (PIC), em particular]; cen-

tralidade da vontade política; e ética e 

deontologia profissional, em jeito de 

conclusão.

Somos, como país, parte da Conven-

ção de Palermo sobre Criminalidade 

Organizada Transnacional, aprovada 

em 2000 e em implementação des-

de 2003. Moçambique assinou-a em 

2000, tendo a ratificado seis anos de-

pois, ou seja, em 2006. Um aspecto 

que julgamos ser de capital importân-

cia no que ao combate à criminalida-

de organizada diz respeito são as polí-

ticas criminais, que devem considerar, 

sempre, as dinâmicas que a história 

tem estado a provar serem próprias 

deste tipo de arquitectura delituosa. 

Na verdade, independentemente de 

qualquer tipo de manifestação crimi-

nal concreta, em termos de conduta, 

as organizações criminais devem ser 

sempre o alvo de todo o sistema de 

administração da justiça, no quadro 

do que o desmantelamento das estru-

turas que suportam as organizações 

criminosas, estritamente domésticas 

ou transnacionais, deve ser o enfoque. 

Especializada literatura diz, de res-

to, que os grupos criminais têm uma 

natureza oportunística, no quadro do 

que eles se movimentam e se mudam 

facilmente de um tipo legal de crime 

para o outro, com dois objectivos cen-

trais: ou ganhar conveniência opera-

cional ou adquirir amplos benefícios 

financeiros. 

Nisso, o acesso à informação privi-

legiada se afigura sempre como algo 

fulcral. Como, então, esse tipo de in-

formação chega às redes criminosas 

organizadas? Que acções, no caso 

moçambicano, podem ser desenvolvi-

das para que o combate, existindo, à 

criminalidade organizada possa surtir 

os efeitos desejados? Antes mesmo de 

tentarmos dar o nosso ponto de vista 

quanto a estes pontos, importa, ainda 

que sucintamente, elaborar sobre o 

uso estratégico que grupos tais fazem 

das Tecnologias de Informação e Co-

municação (TICs), para depois de-

sembocarmos naquilo que julgamos 

ser o problema central da nossa PIC, 

o que, a nosso ver, só pode ser razoa-

velmente captado quando enquadra-

do político-institucionalmente.

As TICs, segundo Pedro Dias Ve-

nâncio (2011), não só trazem novos 

instrumentos para a prática de crimes 

já conhecidos, como novas realidades 

cuja protecção os estados têm enten-

dido merecer dignidade penal. As 

especificidades da chamada crimina-

lidade informática colocam-se, pois, 

não só na transferência de comporta-

mentos ilícitos para o ambiente legal, 

como na tipificação de novos crimes, 

com elementos caracterizadores de 

natureza digital. Pode ser (mera hipó-

tese), que em países como Moçambi-

que os níveis de segurança da ‘Banca 

Virtual’ não sejam suficientemente 

sólidos para evitar que os agentes do 

crime organizado acedam à informa-

ção privilegiada sobre as suas poten-

ciais vítimas.

Por outro lado, as práticas e capacida-

des da informática, em particular da 

Internet, potenciam exponencialmen-

te a internacionalização da criminali-

dade, com o que se torna mais difícil 

a reconstituição do percurso das in-

formações entre o ponto emissor e o 

ponto receptor, permitindo a dissimu-

lação de actos e agentes criminosos. 

Para responder a situações tais, a PIC 

se acha num claro défice em termos 

de meios humanos e técnicos. Está-se 

a registar um desenvolvimento tec-

nológico acelerado, mas ela [a PIC] 

não está, nem de longe, a acompanhar 

essa realidade. Ainda que absoluta-

mente inconcebível em plena era da 

informação, a PIC nem acesso regular 

e estável à Internet possui.

O que temos visto no país no que à 

(falta de) reacção policial aos raptos 

e assassinatos diz respeito nos pare-

ce ser bastante para efeitos de docu-

mentação do défice técnico e humano 

em que nos encontramos como país: 

quando, há sensivelmente três/quatro 

anos, a febre dos raptos atingiu o seu 

ponto mais alto, a tónica era a de que 

os bancos é que forneciam informa-

ção privilegiada às redes criminosas, 

o que, mesmo sendo potencialmente 

verídico, não nos parece ser assim tão 

linear, uma vez que os bancos pos-

suem informação, até suportada por 

imagens, sobre quem acede às contas 

dos clientes, termos em que, havendo 

suspeita, não parece difícil chegar aos 

que, sem necessidade lícita, tenham a 

elas acedido; quanto aos assassinatos, 

os que são, quase invariavelmente, de 

imediato destacados ao local do crime 

são os agentes da Polícia de Protec-

ção, vulgo ‘cinzentinhos’, não fazendo 

coisas tão básicas como o isolamento 

imediato do local da ocorrência do 

facto criminoso, no que seria absolu-

tamente útil a presença de peritos de 

diversas especialidades (balística, por 

exemplo).

Sem prejuízo de eventual equívoco, 
achamos nós não haver vontade po-
lítica para que a criminalidade orga-
nizada seja profissional e severamente 
combatida. Algumas situações que 
quanto a nós indiciam isso: (a) de-
pois de um investimento considerável 
visando a transformação da PIC em 
Polícia Judiciária (PJ), há por aí 15 
anos, de repente tudo foi desconside-
rado. Dos 23 técnicos superiores que 
tinham sido preparados para dirigir 
estratégica e tecnicamente o processo, 
quase todos já abandonaram a Polí-
cia, estando agora no sector privado 
ou em sectores privilegiados da Ad-
ministração Pública. Os que ainda 
lá se encontram (meia dúzia), estão 
frustrados, sem campo para aplicar os 
conhecimentos obtidos dentro e fora 
do país e à espera de uma oportunida-
de para abandonarem; (b) a triagem 
de impressões digitais ainda é feita 
manualmente, apesar de, desde 2009, 
terem já sido investidos cerca de 100 
milhões de dólares norte-americanos 
no processo de produção de bilhetes 
de identidade e passaportes biométri-
cos (SEMLEX), pelo que, na prática, 
há um acervo digital de impressões 
digitais que permitiria que o que ma-
nualmente leva “séculos” levasse um 
minuto apenas.
Por fim, mas nem por isso menos 
importante, achamos nós que o cri-
me organizado há-de estar a ganhar 
campo em Moçambique igualmente 
devido às deficiências de formação 

de vários quadros em termos de éti-

ca e deontologia profissional, desde 

bancários, agentes da PIC, juízes, 

magistrados do Ministério Público e 

funcionários judiciais em geral. É, no 

mínimo, estranho que quem investiga 

criminosos seja assassinado quando se 

prepara ou para efectuar diligências 

específicas ou para emitir um despa-

cho.

Por Rui Baltazar*

por uma razão prática, que eu vim a 

compreender mais tarde: era para não 

permitir que cochichássemos entre nós 

para fazer aquilo a que se chama hoje 

cábulas de ouvido. E é assim que eu 

tenho a minha coluna um pouco en-

curvada.

Mas eu gosto de me ver ao espelho. 

Não é que me atraia muito o meu corpo 

ou a minha cara. Gosto da profundida-

de dos meus olhos. Os meus olhos são 

profundos, e quando os mergulho nos 

meus olhos do outro lado do espelho, é 

como se desse um salto no abismo; as-

sim, vou-te dizer: como se mergulhas-

se num poço onde a primeira camada 

fosse feita de corvos e pesadelos, mas, 

à medida que fosses descendo, mergu-

lhasses num mar de azul e céu.

Tenho sorte. Tenho sorte principal-

mente porque depois desse tempo todo 

aprendi a ler o meu nome e a escrever. 

A escrever o meu nome e do povoado 

onde nasci: Lupixipixi, no Niassa. Mas 

tenho sorte também porque no teu 

conjunto de depoimentos me calhou o 

número oito. Eu gosto muito do núme-

ro oito. É um número redondo, onde-

ante, como o mar.

Eu nunca vi o mar, mas depois de tudo 

isso tenho lido e dizem que o mar tem 

ondas, e que as ondas do mar são man-

sas, quando o mar é manso, e morrem 

de desejo e prazer junto à areia. Mas 

também dizem que o mar, quando o 

tempo está tempestuoso, se levanta e é 

capaz de fazer ondas capazes de engo-

lir um navio. Isso mesmo, engolir um 

navio.

Percebo, agora que te estou a falar, por-

que é que nos meus – meus não, nossos 

– ritos de iniciação nos obrigavam a fa-

zer oitos com o corpo. Fazíamos assim: 

nós, raparigas, adolescentes, nuas, ficá-

vamos em circunferências a dançarmos 

o oito. Fazíamos o oito com o corpo, 

com a mão esquerda pendurada na ca-

beça, a mão direita na anca, a fazermos 

oitos: oito, oito, oito; pra cá, prá lá. De-

pois fazíamos oitos de cócoras. De có-

coras mesmo, assim como estou a dizer, 

como Alá nos pôs no mundo. Depois 

fazíamos oitos deitadas de barriga: oito, 

oito, oito… Depois fazíamos oitos de 

costas: oito, oito, oito… Depois, abra-

çadas umas às outras, fazíamos oito, 

oito, oito… Sempre oito.

Gosto muito do oito. É o único núme-

ro que conheço na numeração árabe 

que é duplamente redondo. Não é por 

acaso que, deitado de lado, simboliza o 

infinito. É muito bonito, tem muitas 

redondezas, tem muita ondulação do 

mar, do vento, tem muito apelo ao pra-

zer do corpo, e é por isso que eu, hoje, 

estou a prestar-te este depoimento. E 

dou-me por muito feliz por me ter ca-

lhado o número oito na tua lista.

Não é por acaso que, apesar de não ser 

particularmente bonita, nem atraente, e 

de não ter corpo sensual como as ma-

dames dos filmes de James Bond, sou a 

prostituta mais procurada e mais bem 

paga do Bairro de Namutequeliua, em 

Nampula. Como é que saí de Niassa 

para vir parar aqui? Não sei, pergunta 

aos donos da terra, pergunta a quem 

determina os destinos das meninas 

deste mundo, pergunta a quem man-

dou que o nosso destino fosse feito 

pelos contrabandistas do dinheiro e da 

fome que vivem à custa do desespero 

de quem é pobre.

Eu não sou propriamente pobre, nem 

sou propriamente feliz. Mas não sou 

desesperada.

Chamo-me Maimuna. Sou prostituta 

do Quarteirão 8, do Bairro 88, de Na-

mutequeliua.

Crime organizado

Depoimento 8

Os seres humanos são 

portadores de um ca-

pital de obediência for-

mado ao longo das suas 

diferentes socializações, sendo 

estas geralmente regras e fór-

mulas de obediência à ordem. 

É por aí que se estruturam os 

veios de identificação e os laços 

afectivos primordiais, queremos 

ser como o nosso Pai e, por ex-

tensão, como todos aqueles que 

simbolizam esse Pai e a sua au-

toridade: o professor, o curan-

deiro, o régulo, o administrador, 

o ministro, o escritor, etc.. 

Mas acontece que esse proces-

so é contrariado por um desejo 

de sermos o próprio Pai e, se 

possível, de irmos para além 

dele: é aqui que nasce a de-

sidentificação primordial e a 

aspiração prometeica a uma 

neo-identificação na persona-

gem do rebelde, do subvertor, 

do anómico, do produtor de 

historicidade. Põe-se em mar-

cha, então, o capital de desobe-

diência.

É o dois em um.

Dois em um
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
AAAAAA
PPPPPP

A 
questão da existência (ou não) de 

valas comuns em Moçambique é 

preocupante para os amantes da 

paz. O que está em causa não é a 

vala comum em si, mas sim as motivações 

que culminaram com a sua existência. 

Primeiro falou-se da descoberta de uma 

vala comum. Agora fala-se de várias valas 

comuns. Na primeira descoberta deu para 

perceber que a questão da confirmação 

era fundamental. Nessa ordem de ideias, 

tanto os que denunciavam a existência 

dessa vala comum como aqueles que ofi-

cialmente duvidavam, concordaram, no 

mínimo, que existiam corpos espalhados 

perto de uma vala comum. O pressuposto 

básico era passar uma borracha por cima 

da “teimosa” vala comum e fazer preva-

lecer a ideia da existência de corpos es-

palhados. Esta última situação seria tec-

“Teimosas” sepulturas colectivas 
nicamente menos grave comparativamente à 

existência de uma vala comum.

O que estarão a pensar os camponeses que 

supostamente alertaram aos amantes da paz? 

Terá sido bom falar abertamente sobre a exis-

tência de uma suposta vala comum com cerca 

de 120 corpos? A suspeita de os corpos terem 

sido descarregados por viaturas; suspeita re-

forçada pelas manobras no terreno, direcio-

nam o pensamento em busca dos protagonis-

tas da acção: qual dos lados em conflito teria 

manobrado ali os camiões? Para manobrá-los 

é preciso tê-los. Será que os referidos cam-

poneses sentiram-se suficientemente sensi-

bilizados com o apelo do administrador da 

Gorongoza, para que contactassem as autori-

dades no sentido de ajudar nas investigações?

Nos cemitérios podemos encontrar valas co-

muns. O conjunto de cadáveres depositados 

pode ser, por exemplo, de origem desconhe-

cida e não ter algum registo por uma série de 

razões. Mas, embora não haja uma definição 

consensual com relação ao número mínimo 

de corpos, também falamos de vala comum, 

segundo a ONU, quando estamos diante de 

uma “cova” que contém três ou mais vítimas 

de uma execução (sumária ou arbitrária), de 

indivíduos que não estavam armados e que 

não morreram em combate. Está claro que 

os casos de vala comum ou sepulturas co-

lectivas que pontilham pelo centro do país, 

mais concretamente na província de Manica, 

merecem investigação. Esta passa em pri-

meiro lugar por assumir um conceito de vala 

comum que seja consensual, ou seja, a partir 

de quantos cadáveres, na situação acima des-

crita, é que consideramos que estamos diante 

de uma vala comum: mínimo de três ou seis 

corpos? Estão na vala comum por força de 

algum evento da natureza ou da decisão de 

alguns indivíduos? Quantas valas comuns 

esta guerra já produziu?

A questão de valas comuns remete-nos 

para os tempos de guerra, por exemplo, 

com o Ian Smith, em Mapai. Lembram-

-nos as tropas portuguesas a eliminar 

moçambicanos indefesos, a queimar-lhes 

as casas, a cometer atrocidades e viola-

ções de vária ordem, por assumirem que 

aqueles indivíduos eram os verdadeiros 

guerrilheiros que eles combatiam com 

veemência. “Regavam” assim a população 

e faziam-lhes as respectivas valas comuns. 

Cá entre nós: o ser humano é mesmo mau. 
Mas, quando quer, é bondoso! Discute-se se 
a região centro constitui ou não o epicen-
tro de valas comuns. É preciso investigar 
e responsabilizar os protagonistas. Não 
queremos acreditar que a actual guerra, em 
Moçambique, justifique a existência de va-
las comuns. Esperamos que as investigações 
produzam resultados divulgáveis. 

Cada dia que passa acordamos 

com mais uma má notícia

Primeiro foi a divulgação das 

dívidas escondidas. Uma a 

uma, sempre através da imprensa es-

trangeira.

Depois foram as consequências disso. 

Primeiro o corte de apoio do FMI, de-

pois o do Banco Mundial, depois o do 

Reino Unido, depois o de todo o Gru-

po dos 14 que normalmente apoiam o 

nosso Orçamento de Estado. Agora 

foram os Estados Unidos a juntar-se 

ao grupo. Tudo cortes com carácter 

punitivo em relação à porcaria que o 

governo anterior andou a fazer e o ac-

tual continua hoje.

Dentro do país o segundo partido 

mais votado nas últimas eleições (de 

acordo com os números oficiais...) pe-

gou em armas para exigir aquilo a que 

acha que tem direito.

Fontes falam de valas comuns cheias 

de cadáveres, mas as autoridades não 

permitem uma investigação indepen-

dente.

As organizações não governamentais 

mais prestigiadas, a começar pela Or-

dem dos Advogados e continuando na 

CIP, IESE, MASC, OMR, Parlamen-

to Juvenil, Liga dos Direitos Humanos 

e várias outras, já  manifestaram publi-

camente a sua indignação e exigiram 

a responsabilização dos culpados das 

falcatruas. O mesmo defendeu o Sin-

dicato Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria Extractiva e de Transforma-

ção.

A inflacção saltou para os dois dígitos 

em menos de um ano. O investimento 

estrangeiro caiu para muito menos de 

metade. O turismo, nos últimos dois 

anos, foi um desastre.

Dentro do partido Frelimo temos um 

Teodato Hunguana, que afirma, pu-

blicamente, que a Constituição tem 

que ser cumprida, sejam quais forem 

as circunstâncias, assim desmentindo 

as desculpas do Primeiro Ministro 

segundo as quais a Constituição não 

foi cumprida porque atravessamos um 

“período atípico”.

Sérgio Vieira declara que foram come-

tidos “crimes de lesa-pátria”.

Rui Baltazar traça um retrato aterra-

dor do Moçambique actual.

Graça Machel afirma que nem ela, 

nem os filhos, nem os netos vão pagar 

as dívidas ilegalmente contraídas. No 

1º. de Maio a Organização dos Traba-

lhadores Moçambicanos disse o mes-

mo a respeito dos seus filiados.

Intelectuais de prestígio, como Álvaro 

Carmo Vaz, choram a impotência de 

lutar contra isto tudo.

E, no entanto, eles sorriem. E dizem 

que está tudo bem, tudo normal. E 

inauguram coisas, e vão a encontros 

internacionais, com o ar mais calmo e 

inocente do mundo. Ou inconscientes 

do estado efectivo do país ou fingindo 

muito bem.

Com o cartão vermelho entalado na 

garganta impedindo-os de dizer o 

nome dos culpados desta bagunça 

toda. E os culpados directos contam-

-se pelos dedos de uma só mão.

E todos nós a assistir, cheios de medo, 

a um nível tão alto de irresponsabili-

dade que pode levar o país ao estoiro.

A muitíssimo curto prazo...

E Eles Sorriem! Quando cheguei a Moçambique com-

prometi-me, em cada ano, neste dia 

festivo, a reflectir sobre um tema que 

me pareça importante nas nossas re-

lações com Moçambique.

No ano passado falei sobre a importância da 

tolerância e sobre as razões pelas quais uma 

sociedade precisa de se manter unida, pacífica 

e bem-sucedida. 

Este ano gostaria de falar da importância da 

confiança. A humanidade não pode viver, in-

teragir ou prosperar sem confiança, porque a 

confiança é condição fundamental para o es-

tabelecimento de laços fortes entre as pessoas. 

Não só entre amigos, parceiros e em família, 

mas também em sociedade, para que os cida-

dãos possam ter confiança em que o Estado 

aja correctamente em seu nome. A confian-

ça é o cerne do contrato social. Os cidadãos 

aceitam o primado da lei e o monopólio do 

poder exercido pelo Estado, em troca de paz, 

protecção dos seus direitos humanos, liber-

dade de seguirem as suas aspirações sociais, 

económicas e políticas. 

Sem confiança, seria muito difícil trabalhar 

em conjunto, prosseguir projectos comuns 

ou resolver conflitos pacificamente. A nível 

dos conflitos, confiança significa que eu sin-

to que o outro me respeita a mim e à minha 

posição e que, independentemente das nos-

sas diferenças, envidaremos todos os esforços 

para ultrapassar divergências em prol de um 

objectivo comum. E mesmo que não sejamos 

bem-sucedidos a acordar uma visão comum, 

pelo menos sabemos que nos continuaremos 

a respeitar, não obstante o que nos distingue.

A confiança ganha-se a custo, e pode perder-

-se num ápice. Muitos o saberão pela sua pró-

pria experiência da vida privada, e o mesmo 

vale para qualquer outro modo de interacção 

social, económica ou política. Se alguém co-

mete um erro e precisa de ajuda, aqueles a 

quem pede ajuda querem saber o que se pas-

sou. Portanto o primeiro passo é explicar ple-

namente a situação com toda a sinceridade. 

Como diz um famoso ditado francês: “Tout 

comprendre, c’est tout pardonner”.

Com frequência porém trata-se apenas do 

primeiro passo. Amigos e parceiros que quei-

ram ajudar poderão também querer saber 

como podem os erros ser evitados no futuro. 

Por último, mas não menos importante, es-

pecialmente nos casos em que os lapsos do 

passado têm implicações legais, haverá quem 

defenda que terá de ser feita justiça, para que 

se saiba que as infracções têm consequências 

e que ninguém está acima da lei. A qualidade 

e a resistência dos sistemas que regem as re-

lações humanas dependem da confiança que 

temos na respectiva aplicação universal, inde-

pendentemente de quem se é ou do que se é.

Por outras palavras, o grau de confiança que 

exista entre os membros de uma sociedade 

afecta a nossa capacidade de viver em paz, de 

criar riqueza económica e de respeitar a lei. O 

que acabo de referir  é tanto mais verdade na 

cena política. Escusado será dizer que uma 

democracia constitucional liberal não pode 

funcionar sem que todos os seus actores não 

só confiem uns nos outros na prossecução pa-

cífica das suas respectivas agendas políticas, 

mas também acreditem na solidez e impar-

cialidade do sistema de governação estabele-

cido, evitando assim conflitos violentos.

A confiança está pois no coração de tudo 

aquilo que fazemos (e que aspiramos fazer) 

com os outros. 

*excertos do discurso do Chefe da Delegação da 

União Europeia, por ocasião da celebração do 

Dia da Europa a 9 de Maio de 2016. Título e 

sublinhados da responsabilidade do SAVANA

Os recados da EU

Por Sven Kühn von Burgsdorff*
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Se quisermos um verdadeiro progresso e prosperidade para todos os seres huma-
nos precisamos de investir em raparigas e mulheres - uma vez que é nelas onde re-
cai um enorme potencial inexplorado. Como resposta a esta questão urgente, será 
realizada entre os dias 16 e 19 do próximo mês de Maio, em Copenhaga - capital 
dinamarquesa, a maior conferência global sobre os direitos, saúde e bem-estar 
das mulheres e raparigas.
Espera-se que esta conferência reúna mais de 5.000 pessoas – líderes mundiais, 
académicos, responsáveis pela elaboração de políticas, activistas, comunicação so-
cial, realeza, sociedade civil e representantes do sector privado. 
A Conferência tem por objectivo, gerar consensos sobre como implementar a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável de tal forma que ela beneficie 
de forma específica as raparigas e as mulheres, com especial ênfase na saúde, 
direitos sexuais e reprodutivos, bem como na igualdade do género, acesso à edu-
cação, meio ambiente e empoderamento económico.
Pesquisas indicam que investir em raparigas e mulheres não é somente um impe-
rativo moral. É também o mais eficaz investimento no desenvolvimento alcançando 
de longe, a mulher de forma individual. Por exemplo, em média, as mulheres gas-
tam 90 por cento do seu salário nas suas crianças e na saúde, educação e bem-
-estar das suas famílias, enquanto os homens gastam somente 30 a 40 por cento. 
Se 10 por cento adicionais de raparigas forem para a escola, o produto interno 
bruto de um país aumenta em média, 3 por cento. Ao remover as barreiras que 
impedem as mulheres de entrarem no mercado de trabalho, a sua produtividade 
aumenta até 25 por cento. Investir na participação económica das mulheres é, 
por conseguinte uma forma directa de igualdade do género, redução da pobreza e 
crescimento económico inclusivo. 
As raparigas e as mulheres contribuem em grande medida para a economia mun-
dial, como consumidoras, empregadas, empresárias e realizam um grande traba-
lho não remunerado dentro e fora de suas casas. Ao mesmo tempo, as raparigas 
e mulheres constituem a maioria dos pobres do mundo, ganhando muito menos 
que os homens, trabalhando períodos mais longos e frequentemente ficam de fora, 
quando se trata de acesso à terra, recursos naturais, educação e saúde.
Para que o mundo tenha progresso, é necessário dar às raparigas e mulheres, 
oportunidades iguais. Isto não só beneficiará as raparigas e mulheres do mundo, 
mas a sociedade como um todo.
A Dinamarca é um país onde a igualdade de género é colocada num ponto elevado 
da sua agenda. A ambição de tratar os homens e mulheres de forma igual – dando 
aos rapazes e raparigas oportunidades iguais – tem influenciado grandemente, o 
desenvolvimento da nossa sociedade e conduzido aonde nos encontramos hoje. 
Há mais de 200 anos, em 1814, todas as crianças Dinamarquesas – ricas e 
pobres, de zonas rurais ou urbanas, rapazes ou raparigas – têm sido concedidas 
o direito à educação gratuita. No ano passado, a Dinamarca celebrou o centési-
mo aniversário do direito de as mulheres Dinamarquesas votarem nas eleições 
parlamentares. Foi o culminar de uma longa e persistente luta das mulheres para 
terem uma voz oficial na sociedade, igual à dos homens. Passo a passo a influên-
cia das mulheres e suas oportunidades aumentaram. Em 1976, tornou-se por lei, 
obrigatório o pagamento igual pelo mesmo trabalho e, em 2011 a Dinamarca viu 
a primeira mulher a chefiar um Governo.  
Mas a batalha pela igualdade de género ainda não foi ganha. A Dinamarca continua 
a enfrentar desafios. Existe de facto uma diferença de pagamento entre homens 
e mulheres, as mulheres estão expostas de forma desproporcional à violência do 
parceiro e, a existência de estereótipos de género constitui ocasionalmente uma 
barreira para a igualdade de género. A luta para eliminar estes padrões, deve e irá 
continuar. 
Esta é uma luta global pois tanto na Dinamarca como em Moçambique, a desigual-

dade do género ainda não foi eliminada.

Moçambique tem feito progressos assinaláveis em termos de participação da mu-
lher nos órgãos de poder e de tomada de decisão. O parlamento Moçambicano 
é actualmente presidido por uma mulher e 100 dos 250 lugares são ocupados 
por mulheres, correspondendo a 40%, contra 28% em 2003. Ademais, 36% dos 
governadores provinciais, 28 por cento dos Ministros e 20 por cento dos Vice Mi-
nistros são mulheres. Isto não muda o facto de que lutar pela igualdade de género 
é também uma batalha pesada em Moçambique.

As raparigas e mulheres de Moçambique enfrentam desafios em relação à saúde, 
nutrição, direitos de propriedade e acesso à educação assim como ao emprego. 
Alguns dos assuntos sérios que afectam as raparigas e mulheres são os casamen-
tos prematuros, violência baseada no género e gravidezes precoces e indesejadas. 
De acordo com o Inquérito Demográfico de Saúde de 2011, o número de filhos por 
mulher era de cerca 6 e de todos os partos, 15% foram resultado de gravidezes 
não-planificadas, sendo 12% desejadas para mais tarde e 3% indesejadas. É para 
reverter este quadro, que o Governo tem levado a cabo um conjunto de medidas 
para melhorar o acesso às raparigas e mulheres aos Serviços de Saúde Sexual e 
Reprodutiva, a educação, ao emprego entre outras. São exemplos, a recente apro-
vação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematu-
ros (2016-2019), a revitalização dos Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens 
bem como a inclusão da oferta de métodos de planeamento familiar no pacote dos 
Agentes Polivalentes Elementares.
Igualmente é actualmente uma prioridade do Governo de Moçambique integrar a 
igualdade do género nas políticas, leis e processos orçamentais, para que o país 
continue a dar passos assinaláveis em relação a igualdade de género e seja bem-
-sucedido nos compromissos internacionais que tem assumido.
Passam agora seis meses desde que os Chefes de Estado e Governos adoptaram 
17 metas para a redução da pobreza e para um desenvolvimento sustentável – 
a Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável. É crucial para o alcance 
destas metas, influenciar para que os investimentos resultem em ganhos para as 
raparigas e mulheres O Mundo deve gerar consensos para o cumprimento das 
promessas feitas para as jovens que desesperadamente querem uma educação, 
para que milhões de mulheres tenham acesso ao planeamento familiar, aos cuida-
dos de saúde adequados e à alimentos nutritivos e também para as que querem 
a sua própria terra que cultivam e que querem acesso aos serviços financeiros.
A Dinamarca está firmemente empenhada em utilizar a Agenda 2030 para a im-
pulsionar o estabelecimento de sociedades sustentáveis e em crescente evolução, 
onde todos terão a oportunidade de determinar os seus próprios destinos, efectu-
ar as suas próprias escolhas e viver a vida que pretendem. 
A Conferência Women Deliver 2016 é uma oportunidade para uma variedade de 
actores de trocarem ideias e soluções e desenvolverem parcerias para ajudar as 
raparigas e mulheres em todo o mundo. Esperamos que todos os actores inte-
ressados procurem usar esta oportunidade, fazendo parte dos que vão contribuir 
na definição de como promover a saúde e os direitos das raparigas e mulheres, 
juntando-se a nós, em Copenhaga, nos dias 16 à 19 de Maio de 2016.
Enviando à todos os cidadãos, companhias, organizações da sociedade civil, insti-
tuições de pesquisa e outros, a mensagem: “Investir Nas Raparigas e Mulheres”, 
pretendemos o envolvimento de cada um e de todos nós, em intervenções e acções 
para o alcance das metas da Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável. 
Informações adicionais sobre a Conferência Women Deliver 2016, incluindo o 
programa, oradores de alto nível e registo, podem ser encontradas na página da 
internet da Conferência: http://wd2016.org/.

COMUNICADO DE IMPRENSA
Investir na mulher é a chave para um futuro 

sustentável para todos
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Sete meses após anunciar, 
em Yaoundé, nos Cama-
rões, o fim do seu vínculo 
com a selecção nacional 

de basquetebol feminino, Deolin-

da Ngulela anunciou, desta vez, o 

fim da sua carreira. Falando da sua 

recente experiência como jogado-

ra-treinadora, a antiga capitã das 

“Samorais” revelou, ao SAVANA, 

que esta será a sua última época nas 

quadras, visto que “o corpo começa 

a ressentir-se”.

“Tento ficar fora do campo o maior 

tempo possível. Mas, esta será a mi-

nha última época. O corpo começa 

a ressentir-se: os meus joelhos estão 

inchados e a mobilidade começa a 

ser outra”, disse, apontando tam-

bém a função de treinadora como 

sendo a segunda razão. 

“Sinto que a equipa precisa mais de 

mim como treinadora do que como 

jogadora. Jogo, mas não treino, pois 

passo o tempo a orientar as meni-

nas”, referiu.

Este será o fim de uma carreira ini-

ciada há quase 20 anos, caracteri-

zada por conquistas de nível nacio-

nal e internacional, destacando-se 

além dos campeonatos nacionais, 

três títulos continentais de clubes, 

duas pratas africanas pela selecção 

nacional e uma participação no 

Por Abílio Maolela

mundial (2014), o único até aqui 

disputado por uma selecção nacio-

nal desta modalidade.

Com carreira iniciada na Académi-

ca de Maputo, Deolinda Ngulela 

teve seu nome gravado também em 

clubes como Desportivo de Ma-

puto, Liga Desportiva de Maputo 

e Costa do Sol, este último onde 

além de jogar também aprendeu a 

treinar.

Aliás, sobre a sua experiência como 

jogadora-treinadora, função que 

desempenha no Costa do Sol des-

de o ano passado, Ngulela disse ser 

um desafio grande, pois é chamada 

a se julgar em que momento deve 

ou não jogar. 

“Não é uma coisa fácil. Primeiro, 

tenho de me julgar quando é que 

tenho de estar fora e quando é que 

tenho de estar dentro. Tenho de ter 

uma dupla visão do jogo. Não só a 

visão de dentro, mas também a de 

fora, porque a visão de treinador é 

diferente a do jogador”, sublinhou, 

realçando que na próxima época as-

sumirá definitivamente o cargo de 

treinadora.

Na época passada, o Costa do Sol 

reuniu uma constelação de estrelas 

do basquetebol feminino nacio-

nal (Deolinda Ngulela, Valerdina 

Manhonga, Cátia Alar, Deolinda 

Gimo, Ilda Chambe, Filomena 

Micato, Elizabeth Pereira e Eduar-

da dos Santos), mas não conseguiu 

lograr os seus objectivos, tendo ter-

minado na segunda posição, tanto 

no campeonato da cidade, assim 

como no nacional.

Ngulela reconhece que a sua equi-

pa era a melhor, mas sublinhou que 

não basta ser favorito teórico, “é 

preciso transportar para o campo”.

“Teoricamente tínhamos a melhor 

equipa, mas nem sempre o teórico 

se transporta para o campo. No ano 

passado perdemos. Não sei como. 

Mas, o Ferroviário não é uma equi-

pa de se deitar fora. Tem muitas 

jogadoras experientes, com garra e 

atitude”, justificou.

Para esta época, a equipa “cana-

rinha” já perdeu a Taça Maputo e 

segue na segunda posição do cam-

peonato da cidade, que entra na sua 

fase dos play-off.

A tricampeã africana de clubes 

avalia positivamente o trabalho da 

equipa e mostra-se confiante na 

conquista do título.

“Perdi jogadoras-chaves: uma base 

e uma poste. Por isso, estou feliz 

com a performance da equipa por-

que, apesar de ter perdido algumas 

pedras, temos conseguido manter 

o nosso posicionamento (segundo 

lugar). Perdi a Taça Maputo, mas 

não perdi o campeonato”, destaca.

Nestes dias, não é possível falar do 

Costa do Sol sem tocar nos proble-

mas financeiros do clube. A equi-

pa principal de futebol está numa 

guerra silenciosa com a direcção, 

que se caracteriza por derrotas e 

empates caseiros, devido aos atra-

sos salarias que já ultrapassaram 

dois meses. 

O técnico principal da equipa, Sér-

gio Faife, fez a questão de denun-

ciar a falta de condições mínimas 

de trabalho, como o gelo e calças de 

treinos para ele.

Entretanto, Deolinda Ngulela diz 

que a equipa de basquetebol femi-

nino passa ao lado desses proble-

mas. 

“A minha equipa ainda não se res-

sentiu dos problemas financeiros 

que o clube tem. Deve ser uma 

situação particular do futebol. 

Nós ainda não nos ressentimos. 

Também porque temos os nossos 

meios”, disse Ngulela, deixando 

entender que a equipa feminina de 

basquetebol não depende dos fun-

dos do Clube.

“A minha teoria não se baseia na 

presença ou não dos dirigentes. Sei 

quando e onde me dirigir sempre 

que necessito de algo”, sublinhou.

Atravessando uma crise fi-
nanceira sem precedentes 
e de resultados, o Costa 
do Sol recebe, este fim-

-de-semana, o invicto Estrela Ver-

melha de Maputo, no arranque da 

nona jornada do campeonato na-

cional de futebol.

Numa guerra silenciosa, devido à 

falta de condições de trabalho, desde 

o gelo até ao pagamento de salários, 

os “canarinhos” vão a passo de ca-

maleão, tendo provado o sabor dos 

três resultados desportivos: vitória 

(duas), empate (três) e derrota (três), 

entretanto, ainda não ganharam em 

casa.

Vindo de uma derrota polémica 

frente ao Ferroviário de Nampu-

la por 2-1, em que o Costa do Sol 

marcou primeiro, Sérgio Faife pro-

mete uma equipa aguerrida e pronta 

para dar a primeira vitória caseira à 

massa associativa “canarinha”.

“Vai ser uma partida difícil, onde 

vamos defrontar uma equipa mui-

to forte, que ainda não perdeu esta 

época. Mas, sabemos também do 

nosso valor e vamos ao jogo com 

objectivo de somar os três pontos”, 

garante Faife.

Com três pontos de diferença, maior 

para os “alaranjados” que somam 12 

pontos na sétima posição, Costa do 

Sol e Estrela Vermelha de Maputo 

cruzam-se em realidades diferentes.

A equipa treinada por Chaquir Bo-

mat não sabe o que é perder, desde 

que regressou à fina flor do futebol 

moçambicano, somando duas vitó-

rias e seis empates, em oito jogos até 

aqui disputados.

Com uma vitória de 3-2 sobre o 

Maxaquene, na última jornada, o 

técnico principal daquela colecti-

vidade promete uma equipa igual 

a si mesma: “compacta e que sabe 

interpretar os diferentes momentos 

do jogo”.

“Vamos jogar com um candidato 

ao título, que mesmo não estando 

a atravessar o melhor momento é 

sempre uma equipa difícil. Mas, es-

tamos cientes dos nossos objectivos 

e queremos conquistar os três pon-

tos”, disse a fonte, porém realçando 

a sede dos canarinhos em ganhar no 

seu reduto.

Além de Costa do Sol-Estrela Ver-

melha de Maputo, a nona jornada 

do Moçambola reserva também o 

encontro entre a União Desportiva 

de Songo e o Ferroviário de Mapu-

to, duas equipas separadas por um 

ponto, maior para os hidroeléctri-

cos, que partilham a liderança com a 

Liga Desportiva de Maputo e ENH 

de Vilankulo, todos com 15 pontos.

As duas colectividades vêm de sor-

tes diferentes, com a equipa de Ar-

tur Semedo a ganhar por 0-2 ao 

Chingale, no derby de Tete e os “lo-

comotivas” da capital a empatarem 

sem golos com os seus homónimos 

da Beira.

Outra partida que merecerá aten-

ção é, sem dúvidas, o jogo entre o 

Desportivo de Maputo e ENH de 

Vilanculo. Os “alvi-negros”, que 

continuam a gatinhar (uma vitória e 

três empates), recebem um dos líde-

res da prova, enquanto outro líder e 

campeão nacional, Liga Desportiva 

de Maputo joga frente ao Chingale 

de Tete, que ainda não encontrou o 

caminho das vitórias, embora tenha 

mudado de treinador.

Por sua vez, o Ferroviário da Beira 

bate-se com o seu homónimo de 

Nampula, duas equipas separadas 

por três pontos (14 pontos para o 

F. Beira, na sexta posição) e o Ma-

xaquene desloca-se a Nacala para 

defrontar o “lanterna vermelha”, 

Ferroviário de Nacala, que continua 

sem ganhar.

Desportivo de Niassa-Desportivo 

de Nacala e 1° Maio de Quelimane-

-Clube de Chibuto são outras parti-

das que corporizam a nona jornada.

Referir que, enquanto o Estrela Ver-

melha de Maputo não sabe o que é 

perder, o Ferroviário de Nacala não 

sabe o que é ganhar, somando qua-

tro pontos, fruto de quatro empates.

Por Abílio Maolela

Deolinda Ngulela anuncia retirada das quadras
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Quando em 2015 a di-
recção do HCB, actual 
União Desportiva do 
Songo (UDS), decidiu 

renunciar ao mandato, em bloco, 

nada fazia antever que, a curto 

prazo, a colectividade teria o so-

nho de atacar o título máximo. 

Luís Canhemba, presidente da 

colectividade, diz que a popula-
ção daquela vila merece um títu-
lo, daí que, não obstante existi-
rem crónicos candidatos, a UDS 
vai lutar por forma a alcançar 
este objectivo. O presidente, não 
poupa críticas à arbitragem, na 
sua opinião, o elo mais fraco. Diz 
categoricamente que para além 
de ser muitas vezes contestada, 
ela tem posto em causa a verdade  
desportiva. 

Sabe-se que a UDS vem parti-
cipando no Moçambola há sen-
sivelmente seis anos e, este ano, 
desenhou alguns pilares, os quais 
se resumem na competitividade, 
investimento na formação, infra 
–estruturas desportivas e susten-
tabilidade.
“Estamos no Moçambola desde 
2010 e já lutamos pela afirma-
ção e pela manutenção e neste 
momento preferimos lutar por 
um outro desafio mais ambicio-
so, que é a conquista do título”, 
afirmou.
Explicou, em relação ao inves-
timento na formação, que existe 
um projecto que passa pela cria-
ção de uma Academia no Songo, 
que possa vir a ser uma  referência 
no país e quiçá na África Austral. 
“Estamos ainda à procura de par-
ceiros,  mas a academia  vai mo-
vimentar crianças dos 10 aos 14 
anos de idade, oriundas, sobretu-
do de Cahora Bassa”, afiançou
A retromencionada academia vai 
ter, no mínimo, seis campos de 
iniciação, 20 treinadores, centro 
de estágio, uma escola pedagógi-
ca e outros elementos, sendo que 
neste momento está-se a dese-
nhar o plano de custos.
Já no que às infra-estruturas 
diz respeito, Canhemba aponta 
como tarefa imediata a coloca-
ção de mais bancadas no campo 
principal. “Já se definiu que até ao 
final do ano vamos ter o projec-
to concluído e o plano de custo 
real. Os topógrafos estão a fazer o 
levantamento e se conseguirmos 
parceiros vamos arrancar com as 
obras”, afirmou, para em seguida 
esclarecer que a construção das 
bancadas vai custar cerca de  três 
milhões de meticais. 

Na  mesma senda explicou que 

não sendo o nosso  futebol lucra-

tivo torna-se necessário procurar 

parceiros, até porque o projecto 

não está fechado nessa vertente. 

Entretanto, para alguns seg-

mentos, a União Desportiva do 

Songo é uma colectividade que 

tel para ganhar títulos, é verdade 

que não somos os únicos que fa-

zemos isso porque os outros pre-

pararam-se para isso, para além 

de haver candidatos crónicos, 

mas humildemente vamos entrar 

na luta. Temos um plantel jovem, 

com alguns jogadores com expe-

riência e alguns deles já estiveram 

na selecção nacional para além de 

que mantêm a espinha  dorsal do 

ano passado. Estamos em condi-

ções de lutar para o título”, desa-

fiou aquele dirigente.

Entretanto, há a assinalar que, 

com vista a internacionalizar 

mais o clube, estamos a fazer 

parcerias com países como Zim-

babwe, África do Sul, Malawi e 

Zâmbia, Angola e Portugal para 

podermos ter uma melhor for-

mação dos treinadores na área 

de formação, intercâmbio entre 

atletas e aprender deles a criar 

condições para ter um clube sus-

tentável. 

nada em rios de dinheiro. O pre-

sidente desmente tal presunção, 

explicando que desde a sua fun-

dação o clube sempre dependeu 

de patrocínios, daí que a médio 

prazo pretende criar um centro 

de estágio versus hotel, que vai 

incluir alojamento para equipa de 

futebol, construção de dois cam-

pos de futebol e serviço de apoio. 

Os clubes nacionais ou interna-

cionais, as  selecções nacionais  

ou internacionais poderão alojar 

nesse local ou fazerem estágio 

pré-competitivo. Igualmente, 

tendo como um único patrocina-

dor a Hidroeléctrica de Cahora 

Bassa, o clube está aberto a mais 

patrocinadores. 

O presidente da UDS entende 

que o nível de arbitragem não é 

o bom e  a olhos vistos pode ser 

o elo fraco. Diz ser necessário que 

quem de direito estude o que está 

a acontecer  por forma a que a 

verdade desportiva não seja ma-

chucada. 

“O problema da arbitragem pode 

estar também relacionado com a 

formação. Vimos neste ano que 

há muitos árbitros que chumba-

ram nos testes, mas podem estar 

a apitar o Moçambola. A outra 

hipótese pode estar ligada à cor-

rupção. Quando a gente liga a 

rádio ouve muita gente a falar da 

corrupção. Esta direcção da Liga 

trouxe um elemento importante 

que é o gabinete anti-corrupção”, 

ajuntou.

Endiabrado, Canhemba afirma 

não haver verdade desportiva 

neste futebol, sendo disso exem-

plo a forma como o campeão foi 

definido o ano passado, numa 

época em que o melhor marcador 

apontou 8 golos. “O ponto mais 

importante é a verdade desporti-

va”. 

O homem forte da UDS diz ain-

da que a sua colectividade está a 

preparar um vínculo para a for-

mação com a Universidade Pe-

dagógica, tudo isso na perspectiva 

de valorização profissional uma 

vez o futebol ser uma actividade 

de curta duração.

“Neste ano desenhamos um plan-

“O problema da arbitragem pode estar relacionado com a formação. Muitos árbitros chumbaram nos testes, este ano, mas 
estão a apitar Moçambola”, Luís Canhemba
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Por Luís Carlos Patraquim

92

- Pois… deu-se o caso da dívida mas eu 

não tenho culpa. Nem percebo o que é 

isso de soberana, externa, contabilidade 

pública e nacional, PPE, compra de dí-

vida, obrigações do tesouro, ratings, Xi! 

- Não venhas com desculpas… Eu vi-te a 

passar em frente do tesouro…

- Qual dia?! Qual dia ?!

- Maningues… 

- Estás a confusionar, mano… Eu?! 

- Não passaste lá?

- Onde fica isso! 

- Tás a ver os Mercedes, as sirenes, as 

motas?

- Quem não vê?! O tesouro é isso?

- É a farda dele.

- Nunca vesti. 

- Não disfarces…

- Eu, disfarçar? Só estou aqui, tranqui-

lo…

- O que é fazes?

- Estou a tentar ser cidadão.

- O quê?!

- É mau, isso?

- Péssimo!

- Explica lá.

- Conheces o processo de formação da 

sociedade moçambicana?

- Desconsigo… Mas se tu disseres qual 

é o número e a repartição eu posso ir lá 

perguntar… 

- Não vale a pena…

- Não vale a pena?! Se é processo tem de 

ter número, ano, pasta, prateleira, essas 

coisas todas…

- Ok, és cidadão quê?

- Sou o Júlio…

- Só isso?

- Tenho casa, mulher, filhos, mobília, 

amigos, trabalho pouco pouco, uns diver-

timentos…

- Tens dívidas?

- Não senhor! Só uma vez quis comprar 

uma… Espera, posso contar. 

- Tu, comprar dívida?!

- Por que não?! Tinha lido no jornal: Es-

tado vai comprar dívida. Fiquei a pensar. 

Estava à rasca. Aqui nesta mesa onde es-

tamos faltava pagar dez copos e uns pe-

tiscos. Então falei com um amigo… eh, 

brada, vende-me mola, quinhentos. O 

gajo ficou mesmo chateado. Dá-me sete-

centos, respondeu. Eu ri-me. Se não te-

nho nem dez! Então como é podia com-

prar quinhentos, perguntou ele. Não tens 

de pagar já, mano, acrescentou o brada. 

Deixas o relógio, eu dou-te agora qui-

nhentos. Daqui a uma semana tu dás-me 

os setecentos e eu devolvo-te o relógio. 

- Quanto é que valia?

- O quê?

. O relógio.

- Uma nota, mano. Daquelas.

- Fizeste o bize?

- Fiz… 

- E, então?

- Tive azar. Agora ando sempre a per-

guntar as horas. E a minha sócia desapa-

receu. Até que percebo, era uma prenda 

dela…

- Foste, burro, meu irmão.

- Ya, fui…

- Podias ter ido ao tesouro…

- Tás a gozar…

- O tesouro é para isso! É nosso!

- Não tenho farda, mano! Sou só um es-

tudioso de cidadania.

- É aí que estás a perder tempo, primo!

- Não estou!

- Estás! Nem sabes onde está o processo 

de formação da sociedade moçambica-

na…

- Hei de saber! Podem até placar o gajo, 

mudar as prateleiras…. Hei de saber…

Até uns estão a dizer se calhar esta dívida 

nem está timbrada…

- Como?

- Que esses que foram lá ao tesouro ma-

fiaram as leis. 

- Tás a provocar, é?! Cuidado!

- Nada, mano! É como o gajo que apa-

rece no banco, aqueles bigs, lá do estran-

geiro, e diz que é o senhor doutor tal e 

tal, da empresa quê quê mas, afinal, é o 

boss do dumba nengue que vende peças 

roubadas.

- Os bigs não ligam a isso. 

- Deram quinhentos e querem setecen-

tos?...

- Ya, até mais…

- Não me desanima…

- Bebe, assim esqueces…

- Até que bebo… mas estou a pensar ca-

pitalizar a cidadania…

- Falta-te o tesouro…

- Nada! O tesouro é a cidadania… É 

como aquela pita bonita que a gente gos-

ta mesmo. Demora… mas vai chegar. Eu 

hei-de levar a ela. Juro!

- Cuidado…

- Podes ir.

Afinal ou finalmente?!
Na sua sexta edição, pretende-se que 

o Festival Internacional de Artes e 

Música Azgo traga à cidade de Ma-

puto um programa diversificado de 

música, cinema e dança de extrema qualidade, 

durante os dias 20 e 21 no Campus da Uni-

versidade Eduardo Mondlane.

O Festival Azgo funciona como uma pla-

taforma que possibilita a colaboração entre 

artistas emergentes e aclamados, possibilitan-

do também que estes se encontrem com um 

novo público na cidade das acácias.

O Homem Bomba, mais conhecido por Aza-

gaia, e os Cortadores de Lenha voltam aos 

palcos do Festival AZGO. Desta vez, o nar-

rador de todos os fenómenos visíveis e invi-

síveis vai agitar a plateia, recorrendo aos sons 

do Babalaze e do seu último disco intitulado 

Cubaliwa. 

De Angola, o Festival AZGO tem um grande 

prazer de receber Paulo Flores, um dos mais 

bem-sucedidos músicos daquele país irmão. 

Com uma enorme discografia, a estrela do 

Semba vai levar o público do AZGO a viajar 

entre os sucessos do passado e presente. Os 

sons de Paulo Flores ganharam popularida-

de em Moçambique e um pouco por todos 

os países falantes, influenciando diferentes 

gerações de públicos, bem como gerações de 

artistas.

Ainda na onda dos clássicos da música, de 

Moçambique o autor de muitos êxitos do 

passado e sucessos de sempre, Xidiminguana. 

Exímio guitarrista e intérprete, Xidimingua-

na é reconhecido pelo seu enorme espólio e 

trajectória nas artes e culturas em Moçambi-

que. Estabelece um fascinante diálogo com 

a sua guitarra que impressiona o público do 

primeiro ao último instante durante o con-

certo.

As recentes estrelas que emergem na música 

africana, Sauti Sol, são originários do Quénia 

e já cimentaram a sua popularidade dentro e 

fora do continente. Já foram vencedores do 

prémio MTV Europe Music Award para 

categoria Best African Act e, muito recen-

temente, em parceria com os Mi Casa, lan-

çaram a música Tuale Fofofo. Em 2015, os 

Saut Sol lançaram o hit Live n Die in Afrika 

que estimula todas as audiências que acom-

panham a caminhada desta magnífica banda.

Para brindar-nos com música tradicional mo-

çambicana, a música chopi sobretudo, estará 

presente o agrupamento Timbila Muzimba, 

composta por jovens marimbeiros amantes 

da música de raiz. Dj Kenzehero, da África 

do Sul, pretende incendiar a plateia misturan-

do sons de todos os tempos e a todo o gás, o 

mesmo será dos Majestic Sound System, mas 

numa onda reggae dub. Também a presença 

de Bholoja, uma mistura da música tipica-

mente Swazi e do mundo. 

Estes artistas juntam-se a um alinhamento 

já conhecido, contando com as actuações de 

Mr. Bow, Neyma, Tributo a Alexandre Langa, 

Gran’mah e Deltino Guerreiro, de Moçambi-

que. E ainda, Zahara (África do Sul), HMB 

(Portugal), Lura (Cabo Verde), Maya Kamaty 

(Ilha Reunião), Estère (Nova Zelândia), Cold 

Specks (Canadá) e Kingfisha (Austrália). A.S

Homem Bomba no Azgo

As várias facetas do arquitecto Pan-

cho Guedes convergem a partir 

desta quinta-feira, 12 de Maio, na 

Fundação Fernando Leite Couto, 

com a exposição em sua homenagem intitu-

lada “Obrigado Pancho”.

Muito conhecido pelo seu traço arquitec-

tónico e por ter contribuído imenso para a 

edificação da cidade de Maputo, através de 

projectos arrojados e que à sua época reve-

laram um génio. Pancho Guedes foi também 

um artista multifacetado: pintor, escultor e 

fotógrafo. A sua arte transcendeu espaços 

e sentimentos, que desta feita rimam neste 

“obrigado” que resulta de uma parceria da 

“Obrigado Pancho” na FFLC
Fundação Fernando Leite Couto e da cura-

dora Christine Cibert, francesa que se afir-

ma grande admiradora do talento de Pancho 

Guedes. Amâncio de Alpoim de Miranda 

Guedes nasceu em Lisboa em 1925 e faleceu 

em 2015 na África do Sul, tendo vivido gran-

de parte da sua vida na cidade de Maputo, 

a seu tempo Lourenço Marques. É a partir 

da capital moçambicana que elaborou grande 

parte dos seus trabalhos, contando-se, entre 

eles, aproximadamente 500 projectos arqui-

tectónicos. A sede da Fundação que agora 

acolhe esta iniciativa em sua homenagem é 

uma dessas várias obras que testemunham o 

talento de Pancho Guedes.  A.S

O 
saxofonista foi homenageado re-
centemente pelo Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sou-
sa. O reconhecimento consistiu na 

atribuição da Medalha do Grau Oficial de 
Mérito.

Ao homenagear Moreira Chonguiça, Mar-

celo Rebelo de Sousa disse: “Moreira Chon-

guiça é reconhecido pela recriação das velhas 

tradições moçambicanas no Jazz. Cada vez 

que um moçambicano brilha no estrangeiro 

é Moçambique inteiro que ganha”.

Moreira Chonguiça é Made in Moçambi-

que, Superbrands e três vezes vencedor do 

SAMA – South Africa Music Awards. Na 

mesma cerimónia realizada no Indy Village, 

foram homenageados os músicos Stewart 

Sukuma, Stela Mendonça, Kika Materula e 

Dilon Djindje.

Para Moreira Chonguiça, a homenagem 

demonstra “como é reconhecida a cultu-

ra moçambicana. É preciso mostrar a nos-

sa cultura para outros povos e fazer sentir a 

nossa influência culturalmente. Vai servir de 

exemplo para outros artistas que precisamos 

de difundir a nossa cultura pelo mundo. Es-

tamos habituados a serem destacadas outras 

áreas da cultura moçambicana. É difícil ouvir 

que a música moçambicana ou seus fazedores 

foram homenageados”, afirma o saxofonista.

Dilon Djidji referiu que para ser reconheci-

do leva muito tempo. É preciso mostrar que 

existimos, trabalhamos em prol da nossa cul-

tura dentro e fora no país. Esses frutos que 

colhemos hoje são graças à persistência que 

mantemos na cultura. E quando somos re-

conhecidos por outros, engrandece a nossa 

cultura”, frisa.

Já Stewart Sukuma defendeu que a música 

moçambicana sempre teve um espaço em 

qualquer lugar do mundo. O que falta é fazer 

chegar a esses lugares. Mas bem trabalhada 

pode chegar aos mais altos circuitos musicais 

do mundo. Existem artistas que demostram 

essa qualidade. Agora precisamos mais ar-

tistas a desempenhar esse papel. Temos que 

valorizar mais a nossa música e cultura no 

geral”, destaca. 

A.S

Música nacional homenageada
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Sabemos que o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve de 

visita pelo país. A visita de Estado calhou no mesmo momento em que 

havia rumores de uma manifestação pacífica em protesto à dívida pública 

do país. 

A manifestação pacífica não aconteceu porque assistimos, dias antes, a uma movi-

mentação anormal da polícia pelas ruas da capital. Os mais sabidos dizem que se 

tratou de uma intimidação psicológica. Outros chamaram os movimentos da polí-

cia como sendo a cultura do medo. Uma forma de amedrontar os que pretendiam 

manifestar o seu descontentamento face à actual situação que o país vive.

Outras versões que tivemos conhecimento foram de que os Serviços de Infor-

mação e Segurança do Estado divulgaram nas redes sociais um convite para os 

moçambicanos aderirem à greve com o intuito de medir o nível de descontenta-

mento que se vive no seio dos moçambicanos. Quem não sabe que a maioria dos 

moçambicanos está descontente com a vida que leva nas últimas décadas? 

A manifestação pacífica, greve, ou outro qualquer nome que se queira dar, não 

aconteceu. Recordamos que a manifestação tinha de calhar com a visita do Presi-

dente Luso. Foi um dia perdido em termos económicos. Perdemos mais um dia de 

trabalho. A visita do Presidente de Portugal aconteceu como se previa.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou vários locais da capital do país. Soubemos que 

em alguns momentos caminhou por algumas Avenidas. Acreditamos que foi uma 

forma de quebrar a nostalgia. Afinal Marcelo Rebelo de Sousa já viveu no país an-

tes de ser presidente de Portugal. Muitas vezes, como académico. Sempre mostrou 

a sua simpatia por Moçambique.

Agora como chefe de estado exibiu mais uma vez a sua simplicidade. Como vemos 

nas imagens, aparece em vários momentos de descontração. Na primeira imagem, 

a caminhar pelas ruas da capital do país, Maputo. Noutra aproveitou para fazer 

uma foto com alunos. Nesta terceira, aparece com o Ministro da Cultura e Tu-

rismo, Silva Dunduro, e da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão. 

Na quarta, aparece apreciando uma exposição fotográfica, empurrando a cadeira 

de rodas de Beatriz Rangel, viúva do decano fotojornalista moçambicano, Ricardo 

Rangel. E nesta última, aparece apreciando uma apresentação de uma dança tra-

dicional do país.

Mesmo com as dificuldades que o país vive, o Presidente português mostrou que 

é preciso mostrar alguma alegria perante as adversidades que enfrentamos na vida. 

Esperamos que a sua visita sirva de alguma forma de incentivo para os nossos 

governantes. Vamos enfrentar os problemas de frente e procurar as soluções para o 

bem-estar dos moçambicanos que há muito precisam. 

A visita serviu?
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Diz-se.
.. Diz-se

Não é para já a transacção 
da parcela detida por capi-
tais portugueses no Banco 
Moza, segundo uma fonte 

da sociedade moçambicana que detém 

a maioria do capital na instituição fi-

nanceira.
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(Redacção)

Foto: Naíta Ussene

Não é para já negócio dos 49%
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Em voz baixa

Banco Moza
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Decorreu, de 07 a 09 de 
Maio em curso, na ci-
dade de Durban, mais 
concretamente no Inko-

si Albert Luthuli Convention 
Centre (Durban ICC), a Feira 
Internacional de Turismo de In-
daba, numa edição que contou 
com pouco mais de 1500 exposi-
tores, idos de diversos pontos de 
África.

A Feira de INDABA inscreve-se 

como um dos maiores eventos do 

sector de turismo, a nível do con-

tinente africano. É uma feira que 
proporciona uma série de oportu-
nidades aos profissionais do sec-
tor, através de contactos directos 
com expositores que confluem 
ao local, abrindo condições para 
uma prática sustentável do turis-
mo em África.
Depois do interregno verificado 
no ano passado, devido a facto-
res de vária ordem, entre eles a 
xenofobia, Moçambique voltou 
a marcar a sua participação na 
feira, muito bem representado – 
com um stand de 82m2 de área, 
com formato de espaço aberto –, 
através de 14 instituições do sec-
tor privado (hotéis e agências de 
viagem) e 10 públicas.     
Moçambique tem registado uma 
forte participação em Feiras e 
Roadshows na República sul-
-africana, facto que tem, cada vez 
mais, proporcionado um aumento 
significativo na carteira de negó-
cio dos operadores nacionais, e 
uma abertura a novos mercados. 
Aliás, dados estatísticos apontam 
que a República da África do Sul 
continua a dominar o número de 
chegadas internacionais a Mo-
çambique, com cerca de 71,7%. 
Nesta edição, segundo Jeremias 
Manussa, a presença de Moçam-
bique inseria como principais 
objectivos, do ponto de vista po-

lítico, a promoção da Feira Inter-

nacional do Turismo, designada-

mente, Descubra Moçambique, a 

“África deve constituir um destino comum”

decorrer em Outubro próximo, na 

cidade de Maputo, e do Festival 

Nacional da Cultura, também a 

decorrer neste ano, na província 

de Sofala, no mês de Agosto. Sob 

ponto de vista económico, a par-

ticipação tinha como objectivo, 

no âmbito da essência da feira, a 

venda de serviços.   

África: destino comum
Numa sessão ministerial que an-

tecedeu a cerimónia de abertura 

do Indaba (dia 06), os ministros 

de Turismo de África debruça-

ram-se em torno de mecanismos 

que visem tornar o continente um 

destino turístico de referência in-

ternacional, compreendendo que 

é oportuno o estabelecimento de 

uma estratégia sólida de promo-

ção e venda de África como des-

tino. “É importante que se olhe 

para o continente africano como 

um destino comum. Só uma ac-

tuação conjunta poderá conferir 

maior visibilidade ao continente”, 

consideraram os governantes.   

Dados estatísticos apontam que 

50 milhões de turistas vêm a 

África todos os anos. A nível in-

terno, a promoção de África cres-

ceu, em 2015, 4.2%, uma margem 

que imprime algum optimismo 

ao sector.

Conectividade 
Problemas de conectividade aé-

rea dominaram a sessão, cenários 

que atrasam o desenvolvimento 

efectivo do turismo em África. A 

melhoria de condições no trans-

porte aéreo deve constituir uma 

prioridade, por forma a criar faci-

lidades na deslocação de turistas, 

reduzindo custos e tempo de voo.

Até ao momento, nos países da 

SADC, a África do Sul lidera o 

sector de transporte aéreo, com 

diversos destinos.

Expositores enaltecem o 
papel do governo
Na ocasião, expositores entrevis-
tados louvaram a disponibilidade 
do governo moçambicano em 
suportar a participação de expo-
sitores moçambicanos em feiras 
internacionais. “Sentimo-nos 
amparados. O governo tem feito 
o seu máximo para estarmos pre-
sentes em feiras internacionais. 
Isso é encorajador”, disse Ilda To-
más, gestora de vendas do Hotel 
Polana, que participa da Feira de 
Indaba há 11 anos.
Para Maria Emília Mapsan-
ganhe, Directora Provincial da 
Cultura e Turismo em Gaza, não 
se pode perder de vista a sensi-

bilidade que o governo tem pelo 

sector do turismo, sendo que “as 

participações em feiras permitem 

a atracção de mais investimentos 

na área de turismo.

Recorde-se que o sector do tu-

rismo foi definido, pelo governo, 

como um dos quatro pilares de 

governação para este ano.

A burocracia que se regista na 

emissão de vistos, limitado a en-

trada de turistas com desejo de 

escalar Moçambique, a partir de 

países vizinhos, o elevado custo 

do transporte aéreo, bem como a 

melhoria da qualidade de oferta 

dos serviços (formação e capa-

citação). Sobre este último dado, 

importa referir que o Ministério 

da Cultura e Turismo instituiu o 

“Programa Nacional Bem Ser-

vir”, proporcionando treinamento 

aos operadores turísticos, nas áre-

as de restauração e alojamento.

Feira de INDABA
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O 
Moza e a FSD Moç assi-
naram, no passado dia 06 
de Maio, em Maputo, um 
protocolo de cooperação 

institucional que visa a promoção 
da inclusão financeira no país. No 
âmbito desta parceria, as institui-
ções comprometem-se a realizar 
acções conjuntas por forma a que 
mais moçambicanos, com particu-
lar enfoque para os que se encon-
tram em zonas mais recônditas, 
tenham acesso aos serviços finan-
ceiros, assim como uma melhor 
compreensão sobre os diferentes 

produtos e serviços oferecidos pela 

banca.

Na sua intervenção, Anne-Marie 

Chidzero, CEO da FSD Moç, afir-

mou: “o nosso objectivo como FSD 

Moç é o de estabelecer parcerias 

com actores-chave do sector finan-

ceiro, como é o caso do MOZA, 

para ajudar a aumentar os níveis de 

inclusão financeira em Moçambi-

que, onde 15 milhões de moçam-

bicanos se encontram actualmente 

excluídos de qualquer serviço fi-

nanceiro, seja ele, formal ou infor-

mal. Com esta parceria, pessoas ile-

tradas e pobres que vivem em zonas 

rurais e remotas irão beneficiar, ao 

ter ao seu alcance produtos e ser-

viços financeiros novos ou melho-

rados disponibilizados através de 

canais de distribuição acessíveis”. 

Por seu turno, o Presidente da Co-

missão Executiva do Moza, Ibrai-

A 
Rádio SAVANA 100.2 

FM está a preparar o lan-

çamento de uma nova 

grelha de programas com 

vista a se posicionar no mercado da 

comunicação social como uma rá-

dio de informação e de promoção 

de uma cidadania activa, conscien-

te e responsável líder de audiência. 

Para esse efeito, a Rádio SAVANA 

adoptou o Plano Estratégico 2016-

2021, um instrumento que contém 

as principais linhas de acção e orien-

tação da rádio durante os próximos 

cinco anos. 

O jornalista e activista dos direitos 

humanos e cidadania Armando Ne-

nane, que dirige a equipa de facili-

tação do processo de transformação 

da rádio durante os próximos cinco 

anos, disse que os próximos mo-

mentos da Rádio SAVANA serão 

de uma gestão estratégica através 

da qual a rádio irá sofrer transfor-

mações mais ou menos profundas 

com vista a responder aos desafios 

impostos por uma sociedade cada 

vez mais exigente em matérias de 

informação. “Vamos apostar num 

jornalismo cada vez mais activo, 

responsável e independente, a fim 

de que a rádio possa estar à altura 

do jornal que lhe confere a marca, 

nomeadamente o semanário SAVA-
NA”, disse.
Para além de adoptar o Plano Estra-
tégico, a rádio aprovou o seu Plano 
Anual 2016-2017, através do qual 
várias actividades serão levadas a 
cabo em colaboração directa com 
parceiros de cooperação com inte-
resses em diversas áreas de inter-
venção, incluindo organizações da 
sociedade civil de defesa, promoção 
e protecção de direitos humanos e 
cidadania. “O nosso plano de traba-
lho deixa bem claro que a rádio quer 
cooperar com os seus parceiros em 
geral com vista ao sucesso da exe-
cução deste instrumento director”, 
disse o jornalista. 
O Plano Estratégico da Rádio SA-

VANA, segundo Armando Nenane, 

será implementado de modo a se 

conjugar com os objectivos de ges-

tão de multimédia da Mediacoop, 

através de uma gestão integrada e 

permanente colaboração com os 

jornais SAVANA e Mediafax, assim 

como com as outras plataformas de 

comunicação, nomeadamente web-

site e medias sociais. “Não podemos 

fugir ao desenvolvimento que se 

tem assistido no contexto das tec-

nologias de informação e comuni-

cação, pelo que iremos investir nesse 

sector e obter dele a mais-valia para 

a rádio”, disse.

Fazem parte da nova grelha da rá-

dio, cujo lançamento está previsto 

para o próximo mês de Junho, os 

programas “Do Torto ao Direito”, 

“A República”, “Observatório Li-

terário”, “O Cidadão do Mundo”, 

“Assembleia Juvenil”, “Debate Par-

lamentar”, “Encontro de Editores”, 

“Café com política”, assim como os 

programas especializados de música, 

nomeadamente “Mbira e Alambi-

que”, de música ligeira, popular e 

tradicional, “Hip Hop Music Cen-

tral Park”, “Raggae Music Central 

Park”, “Rock Music Central Park”, 

“Jazz Music Central Park”, entre 

outros 

O 
Ministro da Ciência, Tec-
nologia, Ensino Superior e 
Técnico-Profissional, Jor-
ge Nhambiu, defende que 

o país deve apostar na tecnologia e 
competitividade para alcançar o de-
senvolvimento económico e social, 
visto que, na actualidade, esta é que 
determina a competitividade, o cres-
cimento e a relevância do país na 
economia global.

Falando esta quarta-feira, em Ma-

puto, na abertura da terceira edição 

da Feira Tecnológica, MOZTE-

CH-2016, Nhambiu desafiou os 

participantes daquele evento e, em 

particular as instituições de ensino 

superior, a contribuírem com o seu 

conhecimento para que Moçambi-

que não seja apenas consumidor, mas 

também um “produtor competidor 

global desta área”.

Sob o lema “Tecnologia, competitivi-

dade e crescimento”, o MOZTECH 

reuniu, durante três dias, instituições 

e individualidades da área tecnoló-

gica, onde temas como “Desafios da 

Media na Era Digital” mereceram 

maior atenção.

No seu discurso de abertura, o ti-

tular da pasta das Tecnologias disse 

que o desenvolvimento deste sector, 

no nosso país, não passa apenas pela 

intervenção exclusiva do Estado, mas 

também pelo envolvimento activo do 

sector privado, pelo que desafiou os 

investidores a se estabelecerem nos 

Parques Tecnológicos, “de modo a 

formarem jovens capazes de criar au-

to-emprego para o desenvolvimento 

do país”.

“Temos trabalhado para estabelecer 

o quadro legal da área das Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação 

e, como exemplo, aprovou-se, recen-

temente, pela Assembleia da Repú-

blica, a nova Lei das Telecomunica-

ções, apreciou-se positivamente, pelo 

Conselho de Ministros, a proposta de 

Lei das Transacções Electrónicas e 

está em curso a revisão da Estratégia 

de Informática e a elaboração da Es-

tratégia de Banda Larga, instrumen-

tos que vão contribuir no aumento 

de confiança para quem quer investir 

nesta área”, garantiu.

Aquele governante explica ainda que 

a modernização das infra-estruturas 

de telecomunicações, como o caso do 

Parque Tecnológico da Maluana, e a 

expansão destes serviços pelo país, é 

o exemplo do comprometimento do 

executivo nesta área.

Por sua vez, o Presidente da Comis-

são Executiva da MOZTECH, Da-

niel David, afirma que o projecto veio 

para ficar e que tem vindo a crescer 

e a desenvolver ano após ano e já “é 

uma referência nacional e internacio-

nal”.

“No ano passado, triplicamos o nú-

mero de participantes e expositores, 

duplicamos o número de visitantes e 

alargamos o evento de dois dias para 

três”, destacou.

mo Ibraimo, considera a parceria 

um passo importante nos esforços 

de ambas instituições para levar 

mais moçambicanos ao sistema 

financeiro formal, com todos os 

benefícios associados que isso sig-

nifica.

“Pretendemos com esta parceria 

potenciar a nossa aposta em tec-

nologias inovadoras e meios elec-

trónicos por forma a ampliar os 

actuais índices de bancarização que 

se situam à volta de 20%”. A inclu-

são financeira é uma importante 

componente do nosso projecto de 

expansão”, referiu. 

Recorde-se que o Moza foi recen-

temente distinguido, pelo segundo 

ano consecutivo, como o Banco 

mais inovador na África Austral e 

ainda como o Banco com a melhor 

plataforma online em Moçambi-

que pela prestigiada publicação de 

especialidade na área financeira 

“Banker África”, no âmbito dos 

“Southern Africa Banking Awards 

2016.” (E.C)

Rádio 

Segundo Jorge Nhambiu

Abílio Maolela



Savana 13-05-2016
EVENTOS

3

Falando esta quarta-feira, 
à margem da 3a edição da 
feira de tecnologia que hoje 
termina, a MozTech, João 

Ribeiro, director de operações da 
Startimes media Moçambique, 
uma plataforma de televisão com 
sinal digital pago, fez saber que o 
processo de expansão do sinal da 
Startimes para todo o país será 
concluído dentro da próxima se-
mana. 

Depois de há duas semanas ter ex-

pandido o sinal para a Cidade de 
Pemba e, na passada terça-feira, a 
Xai-Xai, dentro da semana que se 
avizinha, segundo garantiu Ribei-
ro, vai completar as restantes cinco 
principais cidades do país, nomea-
damente, Pemba, Xai-Xai, Maxixe, 
Chimoio, Lichinga
Estas juntam-se a Maputo, Beira, 
Tete, Nampula, Quelimane que 
entraram em funcionamento du-
rante os seis anos em que esta firma 
opera no território nacional.
“A Startimes é uma empresa mo-
çambicana que já está no mercado 
há seis anos e que agora está num 
processo de expansão para cobrir 
todo o país. Até agora, estivemos 
apenas em cinco capitais provin-
ciais, a partir desta semana estamos 
a cobrir todas as capitais nacionais. 
Última terça-feira, abrimos Xai-
-Xai, há duas semanas abrimos 
em Pemba e, na próxima semana, 
vamos abrir em Maxixe, Lichinga 
e Chimoio, as cidades que falta-
vam”, disse João Ribeiro director 
de operações da Startimes media 
Moçambique.
Ainda em conversa com SAVANA, 
o director operacional da Startimes 
falou de dois produtos novos, ex-
clusivos da Startimes, e que a cur-
to prazo a sua firma poderá lançar 
e colocar no mercado nacional o 
“projector TV” e o “Router Tem-
ber”. 
Segundo explicou o responsável 
pela área técnica daquela firma, o 

Projector TV é um projector de 

vídeo que leva consigo um desco-

dificador e a respectiva antena. O 

aparelho permite ao utilizador pro-

jectar o sinal que vem do descodi-

ficador.

Já o Router Tember, de acordo com 

Ribeiro, faz um streaming do sinal 

de descodificador. Este dispositivo 

cria uma rede interna e espalha o 

sinal, permitindo que outros di-

positivos como por exemplo os 

Tablets, Smart Tv, Smartphones 

possam captar.   

“Nós este ano trazemos dois pro-

dutos novos. O primeiro é projec-

tor TV. É um projector de vídeo 

que tem incorporado o descodifi-

cador e recebe a antena. Para usar 

este aparelho é só ligar a antena ao 

projector, meter o cartão, ele abre o 

sinal de televisão e a pessoa pode 

desfrutar em casa de uma experi-

ência de cinema em tela grade. O 

projector está ligado ao bluetoofth. 

O outro produto que estamos a 

trazer pela primeira vez em Mo-

çambique é o Router Tember. Ele 

faz o Streming do sinal de descodi-

ficador. É possível através de uma 

Smart TV ou Tablet a pessoa ver o 

que está a passar na TV”, explicou.

A Startimes, que está presente em 

quarenta países africanos incluído 

Moçambique, neste momento tem 

um número de subscritores que 

supera a casa dos dois mil. A meta 

Decorreu nesta segunda-fei-
ra, na cidade de Maputo, 
o lançamento da primeira 
da pedra para construção 

do novo edifício para a residência 
de médicos moçambicanos e chi-
neses. O novo edifício vai custar 
cerca USD 5 milhões financiados 
pelo Governo Chinês. 
Trata-se de um prédio comum de 

sete andares, com 20 flats do tipo 1 

para médicos chineses e 12 do tipo 

três para médicos moçambicanos, 

a ser edificado ao abrigo de um 

acordo de Cooperação Económica 

e Técnica, assinado em Setembro 

de 2012, entre os governos de Mo-

çambique e da China.

Foi anunciada esta sema-
na, no site da publicação 
African Banker, a lista 
dos nomeados para as 

diversas categorias dos presti-
giados Prémios African Banker 
2016. Em representação de 
Moçambique, destacam-se: o 
BCI, na categoria de Melhor 
Banco de Retalho, e o seu Pre-
sidente da Comissão Executiva 
(PCE), Paulo Sousa, na cate-
goria de Melhor Banqueiro do 
Ano.
Os vencedores serão anunciados 

na cerimónia de atribuição, du-

rante o encontro anual do Ban-

co Africano de Desenvolvimen-

to (BAD), no próximo dia 25 de 

Maio, na Zâmbia.

Estes prémios ocorrem num 

momento em que se assistem 

mudanças significativas no sis-

tema bancário moçambicano. 

Ao cabo de 20 anos, o BCI é, 

hoje, a instituição líder nos 

principais indicadores, nomea-

damente Volume de Depósitos, 

Crédito a Clientes, Volume de 

Negócios, Activos e Rede Co-

mercial, esta última conta com 

195 Unidades de Negócios, de 

Palma, no extremo norte da 

Província de Cabo Delgado, à 

Ponta do Ouro, no extremo sul 

da Província de Maputo, onde 

só ainda está o BCI.

(EC)

Falando na ocasião, o Embaixador 

da China, Su Jian, referiu: “com 

esta obra cujo lançamento da pri-

meira pedra fazemos hoje, os mé-

dicos chineses e os moçambicanos 

beneficiados terão mais condições 

para servir melhor os pacientes 

moçambicanos.”

De acordo a ministra da Saú-

de, Nazira Abdula, para o sector 

da saúde este acto representa um 

grande passo, “Moçambique tem 

uma cooperação forte no sector da 

saúde com a China. Desde 1976, 

vêm para Moçambique equipas 

de médicos chineses e vão se subs-

tituindo ao longo dos anos, então 

este é o momento de criar condi-

ções para reduzir os custos para o 

arrendamento de casas, benefician-

do tanto os médicos chineses como 

os moçambicanos”.

A ministra acrescentou que o pro-

jecto vai também ajudar a promo-

ver a formação de médicos especia-

listas moçambicanos, com algumas 

dificuldades. “O novo edifício tam-

bém virá responder às necessida-

des que se faziam sentir no nosso 

sector”.

Refira-se que, para além deste 

projecto, está em curso a nível da 

Beira, no hospital Central da Beira, 

a construção de um departamento 

completo para o atendimento da 

pediatria.(Elisa Comé)

segundo o responsável daquela 

empresa, com a expansão do sinal 

até ao final do ano é chegar a um 

milhão de subscritores.

A provedora de sinal digital ter-

restre, de alta definição, oferece ac-

tualmente quatro pacotes aos seus 

clientes. Os mesmos variam do 

mais barato que custa 150 meticais 

por mês ao mais caro que custa 800 

meticais.  

O homem forte da Startimes fez 

questão de dizer que actualmente a 

sua firma transmite nos canais des-

portivos as Ligas: Italiana, France-

sa, Alemã e agora a liga Chinesa de 

Futebol. Acrescentou que dentro 

em breve vão começar a transmitir 

as qualificações para o Mundial e 

que já em Junho passaram a trans-

mitir a Copa América. 

(Redacção)
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