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Agenda preenchida 
continua
Depois de ter chegado à capital Bei-

jing pouco depois das 22 horas lo-

cais na segunda-feira (16 horas de 

Maputo) num voo comercial de uma 

das companhias do Golfo,  depois 

ter “voado” para a histórica cidade de 

Nanquim, na província de Jiangsu, 

o Presidente da República continua 

a palmilhar o território chinês, uma 

visita com uma agenda extrema-

mente carregada, planeada antes dos 

“escândalos” das dívidas escondidas.

Depois de um curto repouso, o Che-

fe de Estado participou na manhã 

da terça-feira no fórum empresarial 

Moçambique-China, isso na pro-

víncia de Jiangsu, visitando depois a 

academia militar de Nanquim, onde 

se formaram muitos quadros do mo-

vimento de libertação moçambica-

no, nos anos 60 do século passado. 

Na reunião empresarial só fizeram 

apresentações empresas estatais 

chinesas, o modelo preferencial de 

cooperação chinesa. Uma das com-

panhias está a terminar uma fábri-

ca de cimento em Cuamba e o seu 

director queixou-se que continua 

a ser muito difícil “obter vistos de 

trabalho” para desempenharem as 

suas actividades em Moçambique. 

A delegação empresarial moçambi-

cana, com 71 membros, sobretudo 

do sector privado, queixa-se das di-

ficuldades em penetrar e encontrar 

parcerias chinesas, dado o relacio-

namento preferencial com o sector 

público e a cooperação Estado a 

Estado, apesar da propaganda pró-

-capitalista chinesa. Do lado mo-

çambicano, fizeram apresentações 

Lourenço Sambo, o director do CPI 

(Centro de Promoção de Investi-

mentos) e Omar Mithá, o PCA da 

ENH (Empresa nacional de Hidro-

carbonetos). Optimista, Mithá pro-

meteu notícias sobre o bloco 4 “nos 

próximos dias”, considerando que o 

quadro sobre o bloco 1 ficará clari-

ficado até ao fim do ano. Este bloco, 

liderado pela americana Anadarko, 

não tem ainda uma “declaração fi-

nal de investimento”(FID), uma 

situação que os analistas atribuem 

à presente conjuntura de baixos 

preços, eventuais novos parceiros e 

mais contratos de venda de gás que 

tornem sustentável a próxima fase 

do desenvolvimento das perfurações 

na área 1. A ENH precisa urgen-

temente de encontrar a engenharia 

financeira que lhe permita participar 

em pé de igualdade com os seus par-

ceiros nos blocos onde tem partici-

pação formal.

Agenda pesada
Quarta-feira, o PR partiu para a ca-

pital chinesa, Beijing, dia reservado 

para uma série de reuniões-chave 

com o governo chinês, com destaque 

para a recepção e reunião” tête-à-

-tête” com o presidente Xi Jinping 

da R. P. da China. 

Já na quinta-feira, o dia iniciou-

-se com reuniões de trabalho 

em Beijing para depois segui-

A dívida e o apoio financeiro a Mo-

çambique andaram nas bocas de to-

dos – fora e dentro de Moçambique 

– embora para consumo mediático 

tenham sido assinados apenas cinco 

acordos com o “aliado natural“, no-

meadamente acordo de cooperação 

tecnológica; de doação alimentar 

(cereais); de aumento da capacidade 

produtiva (transferência de tecnolo-

gia industrial); um memorando de 

cooperação económica no exterior e 

ainda o acordo entre a Empresa Na-

cional de Hidrocarbonetos e a Chi-

na National Petroleum Corporation 

(Empresa Nacional de Petróleos da 

China-CNPC).

A deslocação do presidente FJ Nyu-

si tem um simbólico bastante alto, 

tendo em conta o actual estágio que 

a economia moçambicana está a 

atravessar, particularmente do pon-

to de vista de gestão da insuportável 

dívida pública, muito por culpa dos 

empréstimos duvidosos contratados 

nos últimos anos da governação de 

Armando Guebuza. 

O pior neste enredo (das dívidas) é 

o facto de a comunidade doadora in-

ternacional estar decidida a deixar de 

apoiar o governo dirigido por Filipe 

Nyusi, caso esclarecimentos cabais 

não sejam conseguidos em torno das 

dívidas duvidosas no valor de cerca 

de dois mil milhões de dólares ame-

ricanos, parte das quais, recentemen-

te destapadas gota-a-gota. Por agora, 

a comunidade doadora internacional 

(essencialmente o Ocidente), sim-

plesmente suspendeu o apoio, con-

dicionando a decisão definitiva ao 

tipo de esclarecimentos que ainda 

devem ser dados. Nas várias chan-

celarias pedem-se as cabeças dos 

autores das dívidas, uma medida 

que poderia “serenar as águas”. A 

outra, igualmente de cariz político, 

seria um entendimento com Afonso 

Dhlakama, o líder da Renamo, re-

fugiado há vários meses na serra da 

Gorongosa.  

Reconhecendo estar em situação 

extremamente complicada, o PR e 

o seu governo têm estado a apelar 

aos moçambicanos para não entra-

rem em desespero, na promessa de 

que dias melhores estão a caminho. 

É pois neste contexto de “estado 

de necessidade” que Filipe Nyusi 

está, desde segunda-feira, a visitar 

a República Popular da China, um 

país que, nos últimos anos, se tem 

posicionado na linha da frente em 

termos de parceria estratégica com 

a República de Moçambique. Mas 

é também com a R.P. da China que 

foram contraídos alguns emprés-

timos de natureza controversa, em 

termos de prioridades e montantes 

como é o caso dos novos terminais 

do Aeroporto de Maputo, a estrada 

circular de Maputo, a ponte para a 

Catembe e o estádio do Zimpeto 

e que tornaram este país um dos 

maiores credores do país

Apoio à gestão da dívida
Em relação à dívida pública, o go-

verno chinês diz que nunca vai dei-

xar um país irmão e amigo em situ-

ação económica complicada, o que, 

por outras palavras, pode sugerir que 

os chineses estejam a pensar numa 

engenharia financeira para libertar 

Moçambique da actual situação. 

Observadores notam, no entanto, 

que Moçambique precisa de “di-

nheiro vivo” para injectar no Orça-

mento e este é o tipo de cooperação 

que a R. P. Da China não faz. Outra 

possibilidade, a “compra da dívida”, 

é problemática, dadas as próprias 

ambições chinesas em relação à li-

derança do FMI (Fundo Monetário 

Internacional).

Falando a jornalistas instantes de-

pois da assinatura dos acordos pre-

senciados pelos dois chefes de Esta-

do, o vice-ministro da China para os 

Negócios Estrangeiros e Coopera-

ção, Zhang Ming, não foi explícito 

em relação ao mecanismo que será 

encontrado. Mas, uma coisa ele as-

segurou: Não vamos deixar um povo 

irmão e amigo atravessar momentos 

difíceis. Estamos juntos em momen-

tos de alegria, mas também de tris-

teza, assegurou.

“Sabemos que Moçambique e China 

são bons amigos. Amigos que com-

partilham momentos alegres e difí-

ceis. Realizamos a cooperação em 

todas as áreas com resultados frutí-

feros. Como disse, Moçambique está 

a enfrentar dificuldades económicas 

e financeiras. Nisto, Moçambique 

pode contar com bom amigo chinês” 

– avançou o vice da diplomacia e co-

operação, numa conferência de im-

prensa que (não sabemos o porquê), 

a parte moçambicana não esteve re-

presentada. 

Zhang Ming acrescentou que o as-

sunto foi partilhado nas conversa-

ções oficiais entre os dois países e 

deve ficar registado que a coopera-

ção entre os dois países deve ser re-

forçada no sentido de assegurar que 

as actuais dificuldades económicas 

de Moçambique sejam ultrapassa-

das. 

“Durante as conversações oficiais, 

os dois Chefes de Estado apresen-

taram a actualidade de cada país. E 

gostaríamos de reforçar mais a nossa 

preocupação no sentido de ultra-

passarmos as dificuldades temporá-

rias” – referiu o vice da diplomacia 

chinesa, deixando claro que a actual 

crise da dívida pública moçambica-

na deve ser tida e considerada como 

temporária. 

O governante chinês entende que 

ajudar Moçambique no seu desen-

volvimento, a exemplo da transfe-

rência de tecnologias, é assegurar 

resultados recíprocos para os dois 

lados, tendo em conta a longa e fru-

tífera irmandade que existe entre os 

dois países e povos. 

“A China vai ajudar e encorajar em-

presas chinesas a oferecer as tecno-

logias, até apoios  financeiros. É uma 

cooperação com resultados recípro-

cos. Ajudar Moçambique é ajudar-

mo-nos  a nós próprios” – anotou. 

Com perguntas limitadas, não ficou 

claro o que objectivamente irá acon-

tecer em termos do apoio chinês na 

gestão da dívida pública moçambi-

cana. 

O contacto com os jornalistas foi 

interrompido abruptamente pelo 

vice chinês, aparentemente irritado 

por ter sido convidado a quantificar 

a “ajuda chinesa”. “Não se pergunta a 

idade de uma mulher”, disse o abes-

pinhado ministro, saindo de seguida 

da conferência com os jornalistas.

Defesa e Segurança 
Já nas áreas de defesa e segurança, 

o diplomata chinês anunciou que as 

partes decidiram reforçar também a 

parceria e cooperação, sublinhando 

que o seu país vai continuar a apoiar 

Moçambique na defesa da sua sobe-

rania. 

“Vamos reforçar a cooperação nas 

áreas de segurança e ordem públi-

ca. A China vai apoiar Moçambi-

que a aumentar a sua capacidade 

de Defesa Nacional e salvaguarda 

da soberania e estabilidade do país” 

– assegurou ele. Embora não esteja 

representado a nível ministerial, o 

Ministério da Defesa trouxe à R. P. 

da China elementos importantes do 

seu quadro superior.

Ingerência de quê?
Depois de o vice dos Negócios Es-

trangeiros e Cooperação ter falado 

aos jornalistas, a assessoria de im-

prensa da Presidência da Repúbli-

ca partilhou o documento final das 

conversações. Já com algum detalhe, 

o documento fala, por exemplo, da 

necessidade de apoio chinês para 

Moçambique conseguir combater a 

ingerência externa.

“A República Popular da China vai 

continuar a apoiar firmemente os 

esforços do governo moçambicano 

na salvaguarda da segurança e da 

estabilidade nacional, bem como na 

sua luta contra a ingerência externa” 

– refere o documento, sem apontar 

exactamente de onde estaria a provir 

a referida ingerência contra um país 

soberano.

Muito provavelmente, este tópi-

co pode ter a ver com o facto de o 

governo moçambicano estar a ser 

“bombardeado” por todos os lados 

(particularmente pelo Ocidente) em 

relação à  dívida pública. O SAVA-

NA não conseguiu uma clarificação 

oficial do termo “ingerência”, mas o 

tema tem sido recorrente nas últimas 

semanas por parte de “comentado-

res” a soldo do governo e com espaço 

cativo em alguns órgãos de informa-

ção nacionais.  

O documento oficial que resume a 

essência dos acordos assinados refe-

re, por outro lado, que a cooperação 

será fortalecida no sentido de Mo-

çambique ter capacidade humana, 

institucional e material de defender 

a sua soberania.

“Os dois Estados concordaram em 

fortalecer o intercâmbio entre as 

instituições de lei e ordem e defesa 

e segurança, como as Forças Arma-

das, Polícia, Serviços de Inteligência, 

Serviços de Migração, entre outros”, 

acrescentando que “os dois Estados 

decidiram também reforçar a coope-

ração nas áreas de Defesa Nacional, 

construção de capacidade de salva-

guarda de estabilidade, partilha de 

informações, formação de quadros, 

tecnologias de equipamento, indús-

tria militar, entre outras”.

Filipe Nyusi tenta encontrar soluções para fazer face à zanga Ocidental 

O vento que pode soprar do Oriente!
- Sobre a dívida pública, a China diz que “Moçambique pode contar com o bom amigo chinês”

Por Fernando Mbanze, na China*

Filipe Nyusi tenta encontrar soluções na China com o seu homólogo Xi Jinping
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rem visitas a empresas públicas, 

das quais a Empresa Nacional 

de Petróleos da China, partici-

pante na exploração da Bacia do 

Rovuma no bloco 4 liderado pela 

italiana ENI. O PR participou ain-

da, na mesma quinta-feira, no fórum 

empresarial Moçambique-China, 

visitou a famosa Praça Tiananmem, 

ainda esteve reunido com Li Keqian, 

o Primeiro-ministro chinês.

Sexta-feira, o Presidente da Repú-

blica parte para a cidade de Jinan, 

capital da província de Shandong. 

Nesta cidade, o Chefe de Estado 

e sua delegação irão visitar a Em-

presa de Equipamentos e Veículos 

Ferroviários de Jinan e uma visita 

ao campus do colégio vocacional de 

Jinan. Brevemente visita Moçambi-

que uma delegação empresarial des-

ta província.  O último dia da visita 

(sábado) inicia-se com a visita à sede 

do grupo Shandong Hi-Speed Cor-

poration Ltd (sistema ferroviário de 
alta velocidade) para, no início da 
tarde, seguir para a cidade de Zhan-
qiu. Nesta cidade, o Chefe de Estado 
tem visitas agendadas ao Centro de 
Demonstração da Agricultura Mo-
derna e visita a fábrica de Jin Rong 
Foodstuff Ltd. Um dos empresários 
integrado na delegação moçambi-
cana procura colocação no mercado 
chinês das primeiras 400 toneladas 
de amêndoa de macadamia produ-
zidas em Catandica, província de 
Manica. 
Nas ligações inter-cidades, o Chefe 
de Estado e sua delegação utilizaram 
o comboio de alta velocidade, um 

meio de transporte muito popular e 

desenvolvido na China e mais barato 

que o avião.

*Com a redacção em Maputo

O 
ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, 
clarificou esta quarta-feira, 
durante a audição Parla-

mentar sobre as dívidas contraídas 
com garantias soberanas, que todo 
o dinheiro envolvido naquelas ope-
rações saiu dos bancos directamente 
para os fornecedores de barcos e ar-
mas e nenhuma moeda passou pelo 
Banco de Moçambique. Mas o que 
mais preocupou na audição de Ma-
leiane é que a Mozambique Assets 
Managment (MAM) não dispõe de 
USD178 milhões para pagar na pró-
xima segunda-feira (23 de Maio) e a 
EMATUM está sem fundos para ga-
rantir as suas operações e quer apoio 
do Estado. 
 
Apesar do optimismo de Maleiane 
para o pagamento das dívidas, a rea-
lidade mostra que o futuro será som-
brio. 
A Ematum está sem fundos para ga-
rantir as suas operações e quer apoio 
de Estado. A Proindicus e a MAM 
ainda estão reféns da assinatura dos 
contratos de prestação de serviços 
com as empresas de pesquisa e explo-
ração de hidrocarbonetos na bacia do 
Rovuma, que, por sua vez, ainda não 
tomaram decisão final sobre o inves-
timento. 
O governo foi ao Parlamento para 
uma auscultação conjunta pelas co-
missões de Plano e Orçamento e De-
fesa, Segurança e Ordem Pública so-
bre o controverso assunto das dívidas.
 Assim, o governo evitou a possível 
ida à sessão plenária da Assembleia da 
República para esclarecer os contor-
nos do negócio. A Renamo, que não 
concordou com este modelo acordado 
pela Frelimo e o MDM, pautou pela 
ausência, alegando que não haveria es-
paço para debate. 
Na sala de audição, Fernando Bismar-
que, único deputado do MDM pre-
sente, e Eneas Comiche, presidente da 
Comissão de Plano e Orçamento, fo-
ram os únicos que se destacaram com 
perguntas de insistências.

Garantias do estado
A questão de fundo que preocupa a 
sociedade é o facto de se ter contra-
ído dívidas com garantias do Estado 
para empresas de viabilidade duvidosa. 

Nisto, Adriano Maleiane, Ministro da 
Economia e Finanças, explicou que o 
critério usado para tal era a relevância 
do projecto na resolução de questões 
estratégicas para o país e assegurou 
que o investimento da Proindicus e da 
MAM está alinhado nessa perspecti-
va. 
Por outro lado, referiu que a criação 
destas empresas enquadra-se numa 
estratégia de evitar que o governo 
entrasse em negociações com as mul-
tinacionais em matéria de segurança. 
Precisou que, caso as multinacionais 
apresentem as suas empresas de segu-
ranças, haverá espaço para criação de 
joint-venture com firmas moçambica-
nas, sendo que o governo, através do 
Ministério da Defesa ou de Interior, 
não pode entrar nesse tipo de emprei-
tadas. 
Maleiane voltou a repetir o discurso 
de Carlos Agostinho do Rosário de 
que devido a este interesse estratégico 
do Executivo e por acoplar a compra 
de equipamentos de segurança, o go-
verno não partilhou a informação das 
dívidas com a AR.  
Em insistência a uma pergunta do 
deputado Fernando Bismarque sobre 
o paradeiro de dinheiro e quanto so-
brou nas operações, o governante fez 
notar que no processo da contracção 
da dívida estimada em USD 1.4 mil 
milhões o valor não chegou ao BM.
“O valor envolvido nas dívidas foi 
pago de forma adiantada aos fornece-
dores e era abatido durante a entrega. 
Ou seja, o dinheiro não passou pelo 
país, foi todo gasto incluindo o paga-
mento das comissões dos intermediá-
rios”, disse. 
O Ministro precisou que a Proindicus, 

que conta na sua estrutura accionis-
ta com 50% da GIPS e outros 50% 
da Monte Binga, foi criada para ge-
rir sistemas integrados de segurança 
quer aéreo, marítimo, lacustre, fluvial 
e terrestre que são áreas de interesse 
do Estado. 
Sustentou que o estudo de viabilidade 
da Proindicus projectava uma receita 
líquida acumulada de USD 1.6 bili-
ões no final de oito anos de contrato, 
o que possibilitaria o pagamento do 
empréstimo de USD 622 milhões em 
cinco anos.
Argumentou que de princípio tudo 
indicava que o projecto estava bem 
encaminhado, mas até ao momento 
a empresa não conseguiu celebrar ne-
nhum contrato de prestação de servi-
ços com as multinacionais da bacia do 
Rovuma.
A 23 de Março do presente ano, a 
empresa pagou a primeira tranche do 
empréstimo no valor de USD24 mi-
lhões, sem ter acionado o Estado. 
O próximo pagamento está previs-
to para mesma data e mês de 2017 
e Maleiane diz estar confiante que a 
Proindicus conseguirá pagar, porque o 
governo já aprovou os planos de de-
senvolvimento das empresas que vão 
explorar gás em Palma, faltando so-
mente alguns pormenores. 
Assim, diz esperar que até final do ano 
sejam assinados os contratos para que 
a empresa consiga pagar sozinha a dí-
vida sob pena do credor pedir solicitar 
a execução das garantias emitidas. 
“A empresa tem 12 meses para resol-
ver esta situação de contratos. Se não 
conseguir até lá vamos ter de procurar 
outras alternativas e todas estão aber-
tas incluindo privatização, venda do 

património ou da própria empresa”, 
frisou.
 
MAM vai reestruturar a 
dívida
Tal como na Proindicus, o governo ti-
nha o mesmo optimismo em relação 
à MAM de que por estas alturas já 
estaria a operar o seu estaleiro naval 
em Pemba e prestar assistência às em-
barcações  de apoio às empresas explo-
radoras de gás. 
O estudo de viabilidade da MAM, 
que é detida pela Gips em 98%, 
EMATUM com 1% e a Proindicus 
também com 1%, apontava para uma 
receita anual de cerca USD 300 mi-
lhões para pagar a dívida de USD 535 
milhões em quatro anos. 
A primeira tranche de pagamento no 
valor de USD178 milhões vence já na 
próxima segunda-feira (23 de Maio) 
e a segunda na mesma data do pró-
ximo ano. A maior preocupação neste 
momento, segundo Maleiane, é que a 
empresa não tem esse valor, pelo que 
desencadeou um processo de reestru-
turação da dívida. 
O governante fez notar que o país 
está no limite da dívida e não se pode 
endividar mais ou caso queira deverá 
recorrer a créditos concessionais. 
A curto prazo diz que o futuro do país 
pode não ser dos melhores e recomen-
da o alargamento da base tributária, 
cortes em algumas despesas que não 
paralisam a economia do país. 

EMATUM sem fundos de 
maneio
A EMATUM continua numa tra-
vessia de deserto. Depois de ter pu-
blicado o seu relatório e contas ano 
passado com os números no vermelho, 

Maleiane não escondeu a real situação 
da empresa. “A empresa não dispõe de 
fundos de maneio para ir ao mar e ga-
rantir as suas operações. Está parada e 
precisa urgentemente de fundos”, pre-
cisou Maleiane, sem fazer referência 
ao valor em causa. A informação sobre 
os valores necessários também nos foi 
declinada pelo PCA da EMATUM, 
António Carlos do Rosário. 
Outra informação preocupante é que 
os barcos precisam de readaptação 
para irem ao mar, facto que irritou 
Eneas Comiche, presidente da Co-
missão de Plano e Orçamento, que de 
seguida questionou como é possível 
readaptar barcos novos, lamentando o 
facto do governo se ter metido num 
negócio que desconhecia. 
Em resposta, Maleiane esclareceu que 
a readaptação surge como uma reco-
mendação feita pela União Europeia 
de modo a que a EMATUM possa 
colocar os seus produtos naquele mer-
cado conhecido pelas suas rigorosas 
exigências quando se trata de questões 
alimentares. 
Maleiane frisou que das 24 embar-
cações a empresa está a operar actu-
almente com nove, sendo que as 12 
estão no processo de readaptação por 
uma firma sul-africana e as restantes 
três são patrulheiros.
No entanto, ressalvou que no âmbi-
to da reestruturação da dívida desta 
empresa ficou acordado que dos USD 
850 milhões, ela tem a responsabili-
dade de pagar USD 350 milhões e o 
Estado USD500 milhões que foram 
utilizados para compra de equipa-
mento de segurança e prover protec-
ção à pesca. 
Para a EMATUM pagar a sua par-
te, aponta Maleiane, que foi instada 
a buscar parceiros quer nacionais ou 
estrangeiros de modo a colocar os bar-
cos no mar e rentabilizar o negócio. 
Isto porque os  barcos estacionados 
no porto de Maputo estão a trazer 
custos elevadíssimos de manutenção 
e seguros. 
Desde a descoberta dos chamados 
empréstimos escondidos, os parceiros 
internacionais de Moçambique cance-
laram as suas ajudas, enquanto que as 
agências de rating rebaixaram o crédi-
to do país. Moçambique possui uma 
dívida pública de USD11,64 mil mi-
lhões, dos quais USD9,85 biliões são 
referentes à dívida externa.

- Ematum está sem fundos para garantir as suas operações e quer apoio do Estado

Empresa obrigada a renegociar a dívida

MAM sem USD178 milhões para pagar na segunda-feira
Por Argunaldo Nhampossa

A 
exploração dos recursos 

naturais no país, especial-

mente os hidrocarbone-

tos, continua na ordem do 

dia com cada vez mais descobertas e, 

por conseguinte, captação de maior 

interesse por parte de grandes com-

panhias internacionais. Na bacia do 

Rovuma, por exemplo, apesar da si-

tuação de crise, não abrandou o in-

teresse dos grandes conglomerados 

da exploração de petróleo e gás. 

É nesta lógica que, numa rápida 

conversa com o ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação, 

os jornalistas perguntaram sobre a 

possibilidade de o lobby chinês estar 

próximo de conseguir aumento nos 

projectos já alinhavados de explora-

ção de gás, ou então, se avançar para 

novas concessões a favor das empre-

sas da terra de Mao Tse Tung. 

A resposta do ministro foi peremp-

tória. “Para já não” – respondeu o 

governante, que faz parte da delega-

ção do Presidente da República que, 

desde segunda-feira está em visita 

de Estado à República Popular da 

China. 

A justificação do chefe da diplo-

macia moçambicana tem dois fun-

damentos principais. O primeiro, 

segundo explicou, gira em torno da 

necessidade de compreender e reco-

nhecer que o que estava disponível 
já não está mais. Ou seja, está já 
ocupado. Já o segundo motivo tem 
a ver com a necessidade de deixar 
alguma coisa para gerações futuras. 
“Para já, para já não estamos a pro-
meter recursos adicionais por duas 
razões. Primeira porque o que esta-
va disponível para agora está prati-
camente tomado. Segundo porque o 
governo está a ser cauteloso na ce-
dência de mais recursos no sentido 

de garantir que fique alguma coisa 

para as futuras gerações.”, disse Ba-

loi. 

Interesse chinês para mais recursos no Rovuma

Por agora não!

Adriano Maleiane não descarta privatização ou venda de património para pagar dívidas da  MAM 
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Numa conjuntura nublada 
pela vertiginosa queda de 

preços dos recursos ener-

géticos no mercado inter-

nacional, o presidente do Conselho 

de Administração da Empresa Na-

cional de Hidrocarbonetos (ENH), 

Omar Mithá, mostra-se optimista 

quanto ao retorno dos projectos de 

gás moçambicanos.
Em entrevista à Zitamar News 
(ZN), Omar Mithá (OM) afirma 
que, mesmo num contexto global 
desfavorável, Moçambique tem 
condições para despontar como 
uma potência no gás.
Omar Mithá aborda igualmente 
a questão do gasoduto Rovuma-
-África do Sul e afirma que a 
execução do projecto dependerá 
dos resultados do estudo de via-
bilidade.
Sobre o reembolso do valor da 
entrada da ENH na produção do 
GNL, que será assegurada pelos 
outros parceiros no consórcio, 
Omar Mithá diz que a empresa 
pretende liquidar essa dívida com 
os ganhos que vai gerar com o gás.

ZN: Está confiante em relação à 
obtenção do financiamento ne-
cessário ao desenvolvimento dos 
projectos do gás natural liquefei-
to (LNG) aos preços actuais do 
petróleo?
OM: A nossa expectativa é de que 
os preços vão subir para entre 60 
e 70 dólares dentro de cinco anos, 
período em que irão começar as 
operações. A nossa visão é de lon-
go prazo, no pressuposto de que as 
dinâmicas do mercado vão mudar 
a favor da indústria dos hidrocar-
bonetos. Ainda acreditamos que 
há factores-chave que vão impul-
sionar o incremento da procura, 
como o aumento do consumo no 
mercado da Ásia do Pacífico e em 
países onde a produção interna está 
a aproximar-se do esgotamento, 
como nos casos da Tailândia e da 
Indonésia.
Moçambique está muito bem colo-
cado para uma oferta mais diversi-
ficada em termos de fontes energé-
ticas, numa base de longo prazo e 
em termos de eficiência de custos; 
temos imensos recursos de grande 
qualidade que vão poder satisfazer 
os compromissos e que muitos pa-
íses precisam na actual conjuntura. 
Por todas essas razões, acredito que 
os preços vão subir e o nível de re-
torno dos projectos é tão bom que 
mesmo aos preços actuais o gás 
moçambicano pode ser competi-
tivo.
Os projectos de gás moçambica-
nos estão tão bem estruturas que 
mesmo na actual situação estão em 
condições de arrancar. A questão, 
aqui, é qual é o impacto dos actuais 
preços na estrutura de capital dos 
projectos, tendo em conta que os 
mesmos são dependentes de finan-
ciamento (finance project). Nesse 
sentido, teríamos de fazer a ponde-
ração entre a proporção das acções, 
da dívida, porque muitos dos países 
de onde são provenientes as com-
panhias debatem-se com proble-
mas de liquidez. À parte a questão 

do financiamento do projecto, se 
olhar apenas para a questão do mo-
delo operacional, está tudo bem.
ZN: Moçambique enfrenta agora 
uma crise de dívida, na sequên-
cia de revelações de mais de um 
bilião de dólares de empréstimos 
garantidos pelo Estado. Qual 
será o impacto dessa crise de dí-
vida no financiamento dos pro-
jectos de gás e da confiança dos 
investidores na transparência das 
instituições?
OM: Teoricamente, e porque to-
dos pertencemos ao Estado, e em 
termos de credibilidade do país, 
a nossa situação irá deteriorar-
-se. Mas os projectos da Bacia do 
Rovuma são considerados por si 
só megaprojectos, com um qua-
dro regulatório próprio e foram 
montados na base de um projecto 
financeiro.
Os investidores vão olhar para os 
projectos de forma isolada do res-
to. Vão olhar para a matriz do ris-
co – que pode resultar de atrasos e 
redução de preço – e não necessa-
riamente para o caso de um accio-
nista minoritário que possa pôr em 
causa o projecto.
Lembre-se que muitas das compa-
nhias cotadas em bolsa sofreram 
uma depreciação no valor das suas 
acções, se isso pesasse na decisão de 
apostar nos projectos, então seria 
sombrio. 
Se abordarmos a questão num con-
texto mais amplo, sobre que impli-
cações a situação da dívida tem na 
confiança do Investimento Directo 
Estrangeiro (IDE), o que precisa-
mos, e o que o país tem vindo a 
fazer, é criar um clima conducente 
à atracção de mais investimento 
em termos de redução de riscos e 
através da criação de um ambiente 
legal favorável aos mega projectos, 
como é o caso no Rovuma, e como 
aconteceu no passado com a Mozal 
e a Kenmare.
No âmbito dos mega projectos, 
tem estado a correr muito bem e 
Moçambique está no foco como 
um país seguro, como um país 
que já mostrou compromisso com 
o respeito pelos acordos que as-
sina em vários fóruns e que nesta 

conjuntura não está interessado 
em comportar-se como um “rapaz 
mau”, com nacionalizações ou algo 
do tipo.
Desse modo, devido à desacelera-
ção na China, e dado que há uma 
quebra no preço das matérias-
-primas, o ímpeto do crescimento 
pode reduzir, e dado que o nosso 
Orçamento do Estado é altamente 
deficitário e recorrer aos mercado 
para a supressão do défice é caro, 
pensamos que a via para o cresci-
mento económico de Moçambique 
será através da atracção de mais 
IDE. O IDE é importante, somos 
ricos em recursos e há Mercado 
para os recursos e há pessoas que 
com conhecimento, tecnologia e 
dinheiro, pelo que precisamos de 
convidar essas pessoas para virem e 
juntos trabalharmos numa parceria 
assente em vantagens recíprocas.
ZN: A participação da ENH 
(Empresa Nacional de Hidrocar-

bonetos) será paga pelos parcei-
ros do consórcio da Área 1, como 
é que a empresa vai liquidar a dí-
vida?
OM: Iremos pagar com a parte das 
receitas destinada à ENH no âmbi-
to do projecto. A proporção do gás 
alocada à ENH, como accionista, 
já tem um mercado a longo prazo 
e a parte destinada ao Governo 
também já está contratulizada. Os 
“royalties” em gás e os lucros gás 
não serão recebidos, irão todos no 
mesmo pacote para venda. A nossa 
porção e a dos outros concessioná-
rios serão destinadas à exportação. 
Nesse sentido, teremos dinheiro 
e depois de pagarmos as despesas 
associadas à operação e dívidas às 
instituições financeiras, ficaremos 
com uma porção que nos permita 
o reembolso da nossa entrada….
Lembre-se que somos accionistas 
e, por isso, somos os últimos bene-
ficiários, pelo que teremos de sacri-
ficar os nossos dividendos e outros 
fluxos em benefício da liquidação 
da dívida.
ZN: Os accionistas da Área 1 es-
tão a tentar alcançar acordos com 
compradores da Indonésia, Japão 
e China para oito milhões de to-
neladas de LNG por ano. Com 
quem estão a negociar a venda 
dos remanescentes 4 milhões de 
toneladas?
OM: Não estou autorizado a re-
velar essas informações, porque a 
Anadarko é que está no processo 
de implementação do projecto e é 
também responsável pelas nego-
ciações. O que posso afirmar é que 
há novos mercados e outros países 
asiáticos que demonstraram inte-
resse. Mas para garantir o financia-
mento para os projectos, não será 
necessário ter acordo de venda de 
12 milhões de toneladas por ano, 
basta assegurar a venda de nove 
milhões de toneladas. O que acon-
tece é que, devido ao baixo pre-
ço, e ao excesso de oferta, alguns 

compradores preferem uma maior 
flexibilidade e não vão negociar a 
longo prazo.
ZN: Qual é o nível de interesse da 
ENH no gasoduto proposto pela 
SacOil and CPP para a exporta-
ção do gás da bacia do Rovuma 
para África do Sul? Há muito 
cepticismo sobre a viabilidade 
económica desse projecto.
OM: Não confirmo nem desminto 
essas declarações. O que posso di-
zer é que serão realizados estudos 
e depois dessas análises teremos 
conclusões sobre a viabilidade ou 
não do projecto.
Estamos a falar de gás comercial, 
pelo que não se trata de desviar o 
gás que, por lei, será alocado ao 
mercado doméstico. Isto é impor-
tante, porque há um mal entendido 
no mercado.
E, segundo, é bom lembrar que ... 
se há uma iniciativa privada, de 
acordo com a Lei do Petróleo, in-
dependentemente de quem tiver a 
iniciativa, tem de envolver a ENH, 
como o braço comercial do Estado, 
também como parceiro. 
Acerca da viabilidade do projec-
to, essa é uma questão, e já há um 
acordo, e nós somos parte da par-
ceria, por forma a dar início aos 
estudos. Os estudos vão provar se a 
quantidade de gás disponível é viá-
vel ou não e a que preço, que taxas 
serão cobradas pelo transporte e a 
que preço será vendido na África 
do Sul, qual será a margem e quan-
to é pode ser recuperado.
Se a operação não correr conforme, 
seja porque os investimentos são 
insustentáveis, seja porque mode-
los alternativos, como a importação 
de LNG ou mesmo porque a apos-
ta será na energia hídrica, carvão 
ou mesmo nuclear, isso tudo são 
questões que terão de ser tomadas 
em consideração.

Moçambique tem condições para 
despontar como potência no gás 
– Omar Mithá

ZN: A ExxonMobil está 

a negociar com a ENI 
a compra de uma parti-
cipação na Área 4 e está 

também interessada na Área 1. 

Vê benefícios, se a Exxon operar 

nessas duas áreas?
OM: Sim, vemos benefícios, 
porque a Exxon é muito expe-
riente.  Estão no ramo há mui-
tos anos, estiveram presentes no 
Médio Oriente, tem uma forte 
posição financeira e liquidez. 
Será também importante para a 
imagem de Moçambique, como 
um íman para o IDE, porque a 
Exxon entra em parceria com ou-
tras empresas.
ZN: Quando é que será tomada 
a decisão sobre a utilização da 

Base Logística de Pemba?
OM: A Base Logística de Pemba 
está aberta aos operadores, as ta-
rifas já foram aprovadas e os tra-
balhos estão em curso. O emprei-
teiro chinês, CHEC, está empe-
nhado nas obras do porto. Temos 
os planos já prontos. A dimensão 
do porto foi redimensionada pelo 
Conselho de Ministros em 2016, 
tendo reduzido para 1.200 hec-
tares, com uma zona tampão de 
200 hectares e com possibilidade 
de expansão. Eram 8.000 hecta-
res e pensámos que eram muito.
ZN: A Anadarko mostra-se fa-
vorável à utilização da Base Lo-
gística de Pemba?
OM: A Anadarko nunca, ofi-
cialmente, manifestou reservas 
sobre a Base Logística de Pemba, 

talvez o que se sabe se saiba in-
formalmente, mas não estou em 
condições de fazer esses comen-
tários, porque a ENH é parte do 
projecto.
ZN: Já finalizaram a questão do 
mercado doméstico para a Área 
1 ou as negociações ainda estão 
em curso?
OM: Ainda estão em curso. Foi 
assinado um memorando de en-
tendimento entre o consórcio da 
Área 1 e o Instituto Nacional de 
Petróleo (INP) sobre a quantida-
de destinada à primeira fase, que 
é de 100 milhões de pés cúbicos 
por dia. O Memorando de En-
tendimento será depois trans-
formado num acordo final e vin-
culativo, ao abrigo do qual, mais 
tarde, será discutido o preço.

A Anadarko ainda não se pronunciou 
sobre base logística

Omar Mithá,  Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH), 
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O 
escândalo sobre os chama-
dos empréstimos escondidos 
contraídos pelo Governo 
de Armando Guebuza está 

longe de ser apenas matéria da alça-

da da jurisdição interna, a tomar em 

consideração as últimas conjecturas 

avançadas pelo África Confidential, 

uma publicação britânica especiali-

zada em assuntos africanos.

Sugerindo que no plano doméstico 

pode não haver nem vontade políti-

ca nem coragem para responsabilizar 

os autores do que considera “fraude 

massiva”, o AC refere que o caso 

pode ser alvo de uma sindicância in-

ternacional.

Mas, mais ainda, observa o AC, o 

facto de a chamada dívida escondida 

estar denominada em dólares pode 

levar a justiça norte-americana a in-

teressar-se pelo caso, defendendo que 

o caso pode desencadear uma jurisdi-

ção “de facto” de Washington.

“Apesar de a Procuradoria-Geral da 

República ter anunciado uma inves-

tigação às ilegalidades, os Estados 

Unidos podem demonstrar interesse, 

dado o facto de a dívida estar deno-

minada em dólares”, lê-se na análise.

O AC lembra que os EUA são o 

maior doador bilateral de Moçam-

bique, canalizando uma ajuda de 

USD400 milhões por ano, um pacote 

que será alvo de uma “dura revisão”.

“O melindre de um negócio multibi-

lionário de armas com a Rússia pode 

facilmente suscitar o interesse dos 

americanos. Dado o secretismo de 

todas estas acções, não será surpreen-

dente se mais empréstimos vierem à 

superfície”, lê-se no texto.

Citando fontes que acompanharam o 

chefe de Estado moçambicano na sua 

recente visita à Alemanha, o AC diz 

que a chanceler Angela Merkel terá 

questionado o Presidente moçambi-

cano para onde terá ido o dinheiro 

das avultadas dívidas escondidas.

“Onde está o dinheiro” e “o senhor 

Presidente manda?”, diz o AC, que 

assinala que Filipe Nyusi integrou na 

delegação o director dos Serviços de 

Informação e Segurança do Estado 

(SISE), “o esquivo” Gregório Leão, 

cuja entidade é accionista dominante 

das firmas que beneficiaram dos em-

préstimos.

A Alemanha, destaca a análise, terá 

vendido equipamentos de radares 

para o programa de segurança marí-

tima inscrito nas actividades das em-

presas beneficiárias dos empréstimos, 

tal como a França e a Suíça.

A obsessão dos quadros da Frelimo 

em manter a unidade do partido faz 

antever a impossibilidade de respon-

sabilizar os autores dos empréstimos 

escandalosos, que o AC considera 

uma verdade lotaria que terá benefi-

ciado generais, espiões e membros se-

niores da formação política no poder.

“A riqueza de muitos dos beneficiá-

rios dos empréstimos – em forma de 

sumptuosas festas, carros luxuosos e 

casas opíparas - é tremendamente os-

tensiva nas cidades moçambicanas”, 

salienta o AC.

Por agora, considera a análise, Nyusi 

vai assumindo a culpa. O primeiro-

-ministro moçambicano, Carlos 

Agostinho do Rosário, usou o ter-

mo para classificar o actual Governo 

como uma entidade em “transição”, 

admitindo, com essa expressão, a 

prolongada sombra de Armando 

Guebuza nos assuntos do Estado em 

Moçambique.

Dívidas secretas podem interessar justiça americana – considera AC
A tentativa do terceiro mandato de 

Guebuza e as dívidas

Para o AC, a generosidade de Ar-

mando Guebuza, que terá alegada-

mente levado à criação de empresas 

que beneficiaram dos chamados em-

préstimos escondidos, pode ter sido 

alimentada pela ganância por um ter-

ceiro mandato.

Com as empresas constituídas, con-

sidera o AC, Guebuza poderia con-

seguir comprar lealdades, tentando 

encontrar formas de assegurar o en-

volvimento de apaniguados seus nos 

negócios movimentados por essas 

firmas.

O plano para o terceiro mandato 

tornou-se descarado e a criação en-

tre 2013 e 2014 da Empresa Mo-

çambicana de Atum (EMATUM), 

Proindicus e Mozambique Assets 

Management (MAM) foi o ápice do 

referido plano. 

O desprezo pela Assembleia da Re-

pública e pelas regras de procure-

ment, numa acção que privatizou 

deliberadamente funções de defesa e 

segurança, resultou no embolso, à far-

tura, dos bolsos de elites do partido.

Dado que as empresas que se supu-

nha irem beneficiar dos empréstimos, 

acabaram miseravelmente equipadas, 

tiveram como destino o colapso.

A Ematum, prossegue o texto, que 

inicialmente se dizia que se destinava 

à pesca de atum, não está em activi-

dade e os poucos barcos em operação 

não conseguem sequer pagar salários.

As três empresas referidas detêm 

igualmente a VIPAS (VIP and As-

set Management), que foi criada em 

Fevereiro deste ano para providenciar 

serviços de segurança às embaixadas.

Não se sabe qual são as perspectivas 

para a imberbe VIPAS, mas é difícil 

imaginar que a mesma consiga sedu-

zir diplomatas em Maputo a interes-

sar-se pelos seus serviços, nota o AC.

Banco de Moçambique
A publicação britânica diz que em 

vários círculos questiona-se se o Pre-

sidente Nyusi, ministro da Defesa à 

altura dos empréstimos, não estará 

envolvido nas operações das dívidas, 

assinalando que essa foi a impressão 

que se gerou quando o escândalo co-

nheceu a luz do dia.

Porém, o presidente do estaleiro fran-

cês que vendeu os barcos da Ematum, 

Iskandar Safa, terá dito que a sua em-

presa fez outros negócios com Mo-

çambique.

Um dos negócios terá sido com a 

Proindicus, detida em 50% pela 

Monte Binga, empresa do Ministério 

da Defesa. É, por isso, impossível que 

Filipe Nyusi não tenha estado ao cor-

rente de negócios dessa magnitude.

Esse cenário pode muito bem expli-

car a relutância de Filipe Nyusi em 

ir até às últimas consequências no 

esclarecimento da fraude das dívidas 

escondidas, incluindo a responsabi-

lização do seu antecessor Armando 

Guebuza. 

A análise do AC estima que o nível de 

dívida pública irá brevemente atingir 

100% do PIB  e o dólar continua nos 

55 meticais. As reservas internacio-

nais líquidas estão na região crítica 

dos 1,4 biliões de dólares e sofreram 

uma hemorragia no último ano e 

meio no âmbito dos esforços visando 

contar a derrapagem do metical.

Fontes próximas do ex-director-geral 

da Autoridade Tributária, Rosário 

Fernandes, terão confidenciado ao 

AC que a instituição terá sido alvo de 

assédio sistemático para desviar re-

ceitas a favor de quadros da Frelimo, 

principalmente nos últimos anos do 

consulado de Filipe Nyusi.

Nessa altura, contratos exorbitante-

mente inflacionados eram um lugar 

comum. Um dos mais extravagantes 

regabofes terá acontecido no próprio 

Banco de Moçambique, quando um 

helicóptero aterrou no novo edifício 

da instituição para descarregar ma-

terial.

Inicialmente estimado em 90 milhões 

de dólares, o novo edifício do Banco 

de Moçambique terá conhecido uma 

derrapagem para 300 milhões de dóla-

res, parte dos quais terão lubrificado a 

engrenagem de subornos e comissões. 
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O 
Né Afonso nasceu em 
Quelimane no dia 23 de 
Fevereiro de 1950. Tinha 
apenas 5 anos quando 

começou a tocar piano, por in-

fluência dum primo, afinador de 

pianos, um goês de seu nome Fi-

lipe dos Mártires. As irmãs mais 

velhas do Né Afonso já tocavam. 

O gosto pela música levou a que o 

seu pai o inscrevesse numa Escola 

de Música dum Instituto de Frei-

ras em Quelimane. Não gostou do 

ambiente que ali se vivia e por isso 

mesmo Né Afonso deixou o Insti-

tuto, porque não estava para aturar 

aquela coisa de estar ali das 3 às 5 

da tarde a ouvir falar das colcheias 

e semi-colcheias, da clave de sol, 

ou da pauta, até porque a essa hora 

ele gostava de estar a jogar fute-

bol com os amigos. Felizmente a 

“fuga” do colégio não retirou o seu 

interesse pela música.

Os anos passam e Né Afonso co-

meça a pensar em ingressar num 

conjunto musical. Tinha 12 anos. 

O primeiro grupo tinha um nome 

que estava ligado às brincadeiras 

de miúdo, aquelas brincadeiras de 

“cowboys”. O nome do conjunto 

era “OS JOVENS APACHES”. 

Foi sol de pouca dura. O grupo 

desfez-se. No seu horizonte surge 

outra oportunidade. Ingressa nos 

“LORDES”, onde tocava o Ar-

naldo Miranda, um músico que-

limanense de grande valor. A de-

terminada altura há um “golpe de 

estado” nos “Lordes” e Né Afonso 

é retirado do grupo por um senhor 

chamado Fernando Adão (chegou 

a ser o responsável administrativo 

do Emissor Regional da Zambézia, 

ao tempo em que o Delegado do 

Rádio Clube de Moçambique era 

Ângelo Viegas) e que o coloca nos 

“BLUE TWISTERS”. Esse foi 

um dos momentos importantes da 

sua vida artística. Conheceu can-

çonetistas de renome de Lourenço 

Marques, muitos dos quais actua-

vam regularmente no “Programa 

de Variedades” do Rádio Clube de 

Moçambique, que vinham cantar 

no Restaurante da FAE (Feira das 

Actividades Económicas da Zam-

bézia), como foram os casos de Na-

tércia Barreto, Zito Pereira, Berta 

Laurentino, Liliana Matos e tantos 

outros. Convém aqui sublinhar que 

a Natércia Barreto, popularmente 

conhecida por Techa, gravou uma 

canção de autoria de Né Afonso, 

intitulada “Xitato”. 

Para Né Afonso, o carnaval sem-

pre foi um momento importante 

da vida da sua Zambézia. Ele dizia 

que Quelimane era algo parecido 

com Salvador da Bahia, no Brasil. 

Era no carnaval de Quelimane, 

que as pessoas tinham liberdade 

absoluta. Iam para a rua, participa-

vam no corso, entravam nos clubes 

onde normalmente, por causa da 

segregação racial, não podiam en-

trar, andavam mascaradas, podiam 

ouvir desde o samba à marrabenta.

A culinária da sua Zambézia era 

diferente de todo o País. Ainda 

Né Afonso

In memoriam do TITIO TURUTÃO !

hoje é difícil dizer quantos pratos 

típicos existem. A história da culi-

nária zambeziana leva-nos inevita-

velmente à “menina Páscoa”, (cha-

mavam-lhe menina porque não 

se casou) uma cozinheira de mão 

cheia. Uma senhora de 70 anos de 

idade que adorava rodear-se, no 

frondoso quintal da sua casa, de 

pessoas amigas, com quem gostava 

de conviver. Nessa roda de amigos 

contavam-se histórias e ouviam-se 

canções, algumas delas dedilha-

das pelo Né Afonso. Nos anos 70 

quando fui a Quelimane para re-

alizar o programa “Bondiazinho” e 

posteriormente para fazer a repor-

tagem para as Produções GOLO 

sobre o carnaval em Quelimane, eu 

e o Né vivemos essa tradição dos 

longos almoços à zambeziana, que 

começavam bem cedo com o mata-

bicho e entravam pela noite dentro. 

A sua vinda para Lourenço Mar-

ques foi um choque. Era outra 

coisa. Confronta-se com um outro 

mundo. Para trás ficou a pacatez 

de Quelimane. Na capital da então 

província ultramarina, toca na Rua 

Araújo, nos tempos de cabarets 

como o “Topázio”, a “Cave” ou o 

“Pinguim”. Ao mesmo tempo esta-

va a fazer o curso de educação físi-

ca. Né Afonso acabava de actuar às 

3 da manhã, dormia até as 7 e de-

pois ia para as aulas. E foi sempre 

assim até acabar a sua formação.

Na Rádio, em Quelimane, com 

apenas 16 anos de idade, faz pro-

gramas da criança, uma actividade 

a que dá continuidade quando in-

gressa na Rádio Moçambique. E é 

aqui na capital moçambicana que 

nasce o “Titio Turutão”, o homem 

“que sabe tudo” e que cantou, entre 

outras coisas, a “marrabentinha da 

criançada”. 

Como muitos jovens da sua idade, 

ingressou no exército colonial e foi 

aí que o 25 de Abril o apanhou. Foi 

já depois dessa data, que num inci-

dente com a guerrilha da Frelimo 

foi ferido numa perna, deixando-o 

com uma deficiência para toda a 

sua vida.  

Essa desdita não fez esmorecer 

a sua carreira como radialista. A 

experiência que tinha recolhido 

na Zambézia constitui a base para 

a gravação do LP denominado 

“Bons Sonhos” ao qual se segue 

um segundo disco intitulado “Dez 

Anos”, gravado em 1985 e que 

serve para assinalar os 10 anos da 

independência de Moçambique. 

Nas duas iniciativas foi apadrinha-

do pelo António Alves da Fonse-

ca, que na altura desempenhava as 

funções de Director Comercial da 

Rádio Moçambique. Da sua obra 

consta ainda um “single” com his-

tórias infantis e no qual Né Afonso 

contracena com Álvaro Belo Mar-

ques, uma figura da comunicação 

social que esteve intimamente liga-

da aos programas culturais que se 

produziam na nossa Rádio Pública 

e também na Televisão de Moçam-

bique.

Né tem um papel importante na 

realização e direcção do Sector de 

Teatro da RM. Escreve, adapta, 

traduz, interpreta e dirige actores, 

com uma mestria impressionante. 

São de sua lavra alguns poemas 

e contos que eram integrados no 

programa radiofónico do mesmo 

nome, idealizado pelo saudoso 

Leite de Vasconcelos, nos anos 80. 

O seriado radiofónico “UNAHITI 

O GUERRILHEIRO” é de sua 

autoria.

Não menos importantes foram as 

suas ideias sobre a criação duma 

orquestra juvenil. Era preciso en-

contrar um mecanismo que permi-

tisse manter ocupadas as crianças 

que acorriam à Rádio. Os instru-

mentos (alguns) existiam. E tanto 

quanto o tempo permite recordar, 

pessoas houve que (para além do 

Né Afonso) se dedicaram a ensi-

nar as crianças a tocar e cantar. São 

exemplos dessa dedicação à causa 

da formação de jovens músicos, 

o casal Awendila, (Aweni e Tere-

sa) a Vera Belo Marques e a Lu-

ísa Monteiro. Neste projecto, Né 

Afonso encontra depois em Yana 

(Samuel Munguambe Júnior) o 

parceiro que dá continuidade à sua 

ideia de formação duma Orques-

tra Infantil. Na altura Yana surge 

como colaborador, já que ainda se 

encontrava vinculado ao Ministé-

rio da Cultura. A orquestra, que 

por diversas vezes realizou sessões 

“ao vivo” no Estúdio-Auditório da 

Rádio Moçambique, foi o embrião 

para a formação duma Escola de 

Música, inicialmente tutelada pela 

nossa Empresa Pública de Radio-

difusão (RM) e actualmente de na-

tureza privada, que, segundo Yana, 

pode vir a ostentar brevemente o 

nome de Né Afonso. 

Ao lembrar, desta forma bastante 

resumida, alguns aspectos da vida e 

obra de Né Afonso, deixo-vos com 

uma frase que ele me disse, numa 

entrevista que me concedeu: “não 

pensem que eu sou um fenómeno. 

Se aqui na Rádio não tivesse ha-

vido muita camaradagem, eu não 

teria feito o que fiz”.

Calou-se a voz daquele que con-

quistou o coração da criançada. A 

pequenada de ontem … os adultos 

de hoje. Né Afonso deixou-nos no 

dia da Nossa Senhora de Fátima. A 

13 de Maio.

Que descanse em Paz.

“O sol já se foi deitar

tão fatigado que está

chegou a hora, de fazer oó

sonhar, até amanhã...

tatá, papá”.

tatá, mamã

estou quase a adormecer”.

João de Sousa
13.05.2016

Emilio Manhique, João de Sousa, António Rocha e Né Afonso 

D
W
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Numa altura em que a in-
dignação do povo amea-
ça dar em manifestações, 
este fim-de-semana, em 

protesto ao elevado endividamen-
to e guerra que mata e destrói no 
centro do país, a encenadora e ac-
triz, Manuela Soeiro, uma mulher 
cuja trajectória se confunde com a 
história do teatro moçambicano, 
olha para o Moçambique de hoje 
com lágrimas e considera os ser-
vidores públicos que endividaram 
o país como os piores inimigos do 
povo.

Interpelada pelo SAVANA, na úl-
tima quarta-feira, em Maputo, mo-
mentos depois de participar de uma 
homenagem à antiga embaixadora 
da Noruega, em Moçambique, 
Mette Masst, que perdeu a vida a 
27 de Abril passado, em Oslo, Ma-
nuela Soeiro, visivelmente agastada 
com o endividamento do país pelo 
Governo de Armando Guebuza, da 
Frelimo, disse que meia dúzia de 
indivíduos está a viver à grande e à 
francesa à custa do povo.
Aliás, ao passar o seu testemunho 
na homenagem a Mette Masst, a 
actriz e encenadora que descreveu 
a antiga embaixadora da Norue-
ga como uma combatente contra 
a corrupção, até mencionou uma 
peça teatral que aborda a corrup-
ção e que, segundo ela, apesar de 
ter sido feita na Rússia, há mais de 
um século, retrata o Moçambique 
de hoje.
De acordo com Soeiro, que no tea-
tro encontra o seu refúgio, trata-se 
de uma peça que mostra quem são, 
de facto, os inimigos de uma socie-
dade.
“A peça foi há 150 anos na Rússia, 
mas se quisermos adaptá-la para 
Moçambique vamos ver que há 
uma relação, na medida em que 
estamos a ver o país a ser engolido 
por meia dúzia de pessoas e o povo 
a ficar cada vez mais na miséria”, 
deplorou.
Sobre a responsabilização daque-
les que atropelaram a Lei para en-
dividar toda uma geração, a nossa 
entrevistada tem uma opinião: “se 
Moçambique ou o Governo não 
está a tomar uma posição, é porque 
há muita gente envolvida e uma 
pessoa sozinha não faz, embora te-
nha o poder de fazer, mas há muita 
gente que esteve conivente e que 
está no poder agora”, disse, defen-
dendo que, numa situação normal, 
este era o momento de “as pessoas 
que estão no poder tomarem uma 
atitude radical, dizerem sim senhor, 
foi feito por este e aquele, dizendo 
os nomes”.
Descreve a situação como triste 
porque é um povo inteiro que vai 
sofrer “destas coisas” quando meia 
dúzia de indivíduos está a viver a 
grande e à francesa à custa do povo. 
Para Soeiro, se Mette, que na sua 
passagem por Moçambique deixou 
uma marca indelével na luta contra 
a corrupção e pela boa governação, 
estivesse viva, ela não estaria satis-
feita pela actual situação do país 

porque ela lutava, exactamente, por 
um Moçambique melhor. 
“O que ela faria era cada vez mais 
incentivar os moçambicanos a lu-
tarem contra isso porque ela tinha 
um espírito muito digno e forte. 
Ela inspirava com as suas palavras, 
sem entrar na demagogia de agitar. 
Ela não agitava, mas queria que 
as coisas fossem feitas com muito 
rigor, que era uma forma de com-
bater a corrupção. Ela própria as-
sumia o seu papel como Embaixa-
dora, como Chefe de Cooperação, 
enfim, porque ela exigia o rigor nas 
coisas” lembra com nostalgia.

“Estamos desapontados” – 
embaixadora da Noruega
Quem o diz é a embaixadora da 
Suécia, Schoulgin Nyoni, que, mais 
do que isso, destaca que a impor-
tância da responsabilização.
Também interpelámo-la à saída da 
embaixada da Noruega, para onde 
foi se juntar a cerca de 50 outras 
pessoas, dentre diplomatas, socie-
dade civil e académicos que rende-
ram homenagem a Mette Masst, a 
antiga embaixadora norueguesa em 
Moçambique, que a 27 de Abril 
passado partia para uma viagem 
sem regresso, depois de uma luta 
terrível contra um cancro que a 
afastou irreparavelmente do con-
vívio.
Num breve contacto com o SA-
VANA, Schoulgin Nyoni, apesar 
de ser uma mulher sorridente, não 
disfarçou a sua indignação sobre a 
actual difícil situação de um país 
empurrado para dívidas insustentá-
veis e guerra não declarada.
A embaixadora, cujo país integra 
o grupo dos Parceiros de Apoio 
Programático Europeu, vulgo G14, 
que suspendeu financiamentos a 
Moçambique exigindo esclareci-
mentos de dívidas ocultas na ordem 
de USD 1.4 mil milhões, afirmou 
que “todos estamos desapontados 
com essas coisas que acontecem 
aqui”. 
Numa altura em que algumas cor-
rentes defendem que as suspensões, 
em bloco, de ajudas financeiras ao 

país visa pressionar as autoridades 
de Maputo a responsabilizar os ar-
quitectos do endividamento públi-
co, Nyoni, cautelosa, disse que esse 

parece ser um sentimento generali-

zado até dos próprios moçambica-

nos, o que dá um pouco de esperan-

ça à diplomata.

“Parece para mim que toda a socie-

dade moçambicana quer isso (res-

ponsabilização) agora, isso é que é 

importante e é isso que me dá um 

pouco de esperança nesta situação”, 

confessou a embaixadora da Suécia, 

um dos maiores financiadores de 

Moçambique.

Entende que a crise económica, 

aliada à crise política e à seca, torna 

difícil a luta colectiva pelo bem-

-estar dos moçambicanos.

“Nós queremos tanto que tudo 

ande bem para este país, mas com 

estas crises está tudo difícil”, de-

sabafou a embaixadora, acrescen-

tando que “uma crise apenas seria 

suficiente para ser difícil, mas agora 

há, pelo menos, três: política, eco-

nómica e a seca”.

Vinca que são desafios enormes 

para o país que, mais do que nun-

ca, tem de tudo fazer na busca de 

soluções.

Questionada sobre o significado de 

homenagear Mette Masst, numa 

situação difícil de guerra não de-

clarada, de dívidas insustentáveis e 

com manifestações de indignação 

à vista, Schoulgin Nyoni lembrou 

a antiga embaixadora da Noruega 

como uma pessoa igual à maioria 

dos nórdicos, que sempre se ba-

teram em prol da boa governação 

e direitos humanos entre outras 

questões que, segundo a nossa en-

trevistada, não devem ser sensíveis 

de discutir.

Questionada se a malograda hoje 

estaria ou não satisfeita com o ce-

nário que se vive, a fonte respondeu: 

“eu acho que ela (Mette Masst), 

como todos nós, estamos um pou-

co tristes hoje em dia, mas estamos 

aqui para tentar fazer o que nós po-

demos para apoiar o povo”.

Mette Masst morreu 
preocupada 
O esposo da homenageada, Helge 
Ronning, há muitos anos em Mo-
çambique, não tem a mínima dú-
vida que se Mette Masst estivesse 
viva, ela não estaria satisfeita com o 
que se passa no país que considera-
va sua segunda casa.
“Até à sua morte, ela estava muito 
preocupada com a situação aqui. 
Uma das coisas que discutirmos era 
a situação de Moçambique e ela era 
muito crítica porque disse sempre 
que era possível resolver esta crise, 
mas depende da vontade dos polí-
ticos e os políticos aqui não têm a 
vontade de resolver os problemas”, 
revelou Helge Ronning, vincando 
que ela dedicou a sua vida a lutar 
contra a corrupção por ser uma ati-
tude intolerável.
Questionado se, nessas conversas 
com a sua esposa, ela mostrava-se a 
favor ou não da responsabilização, 
disse: “ela era a favor da democra-
cia e a democracia também inclui o 
direito das minorias, não é possível 
ter uma democracia, sem direitos 
para as minorias políticas, étnicas 
e outras”.
Em representação da Noruega, 
Øyvind Udland Johansen, ministro 
conselheiro da Embaixada daquele 
país nórdico em Maputo, disse ao 
SAVANA que homenagear Mette 
significa recordar uma muito boa 
colega e talvez o norueguês que 
tinha maior conhecimento sobre 
Moçambique mais que ninguém 
na Noruega.
Acrescentou que Mette Masst par-
te num momento em que Moçam-
bique precisa de pessoas como ela.
Sobre as dívidas, diz que Mette, 
sendo uma amiga de Moçambique, 
também pensava que era necessá-
rio fazer a crítica, até porque entre 
amigos, há que se falar directamen-
te e num tom aberto, sobretudo 
numa situação crítica como a de 
Moçambique, endividado e com 
uma guerra a deflagrar na região 
centro.
Questionado sobre a responsabi-
lização, o diplomata recusou-se a 

aprofundar, alegando que se tra-
tava de uma pergunta complicada, 
assegurando contundo que, através 
do G14, há um diálogo entre os 
parceiros e o Governo, sendo que 
o mais importante é manter esse 
dialogo.
Na cerimónia da última quarta-
-feira, que terminou com o lança-
mento de flores nas águas do mar, 
houve espaço para apresentação de 
mensagens de homenagem à malo-
grada.
Na ocasião, a sociedade civil, atra-
vés de uma mensagem apresentada 
pelo Director do Centro de Inte-
gridade Pública (CIP), Adriano 
Nuvunga, disse que Mette Masst 
inspirou os moçambicanos e fez da 
sua vida uma escola para o sofrido 
povo. Recordou uma mulher sim-
ples que não se importava com os 
títulos, mas metódica na promoção 
da transparência e integridade.
Mesmo sem dinheiro, disse Adria-
no Nuvunga, a antiga embaixadora 
da Noruega sempre esteve sempre 
disposta para discutir sobre o pro-
gresso da sociedade, mesmo quan-
do parecia não haver soluções.
“Ela trabalhou sempre para o de-
senvolvimento sócio-económico, 
em particular a inclusão das cama-
das mais desfavorecidas” destacou, 
agradecendo, através do esposo 
presente no evento, o facto de o ca-
sal ter deixado a Noruega, um país 
desenvolvido, para servir Moçam-
bique.
Por sua vez, o jornalista e Presiden-
te do Conselho Superior de Co-
municação Social (CSCS), Tomás 
Vieira Mário, lembrou que Mette 
Masst foi uma activa apoiante da 
Comunicação Social. 
Aliás, disse que a Comunicação 
Social moçambicana beneficiou 
dos esforços da malograda, sobre-
tudo, para que houvesse uma media 
pluralista, incluindo a implantação 
de rádios comunitárias.
“Aprendi o rigor, mas também 
a amabilidade e simpatia dela. 
Aprendi muito dela e a sua morte 
é um choque” afirmou.

Manuela Soeira sobre as dívidas

- enquanto isso, embaixadora sueca em Maputo diz que responsabilização é importante

Manuela Soeiro

“O país está a ser engolido por meia dúzia de pessoas”
Por Armando Nhantumbo

Schoulgin Nyoni
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Sua Excelência Governador da Província de Maputo;
Sua Excelência, Presidente da Assembleia da Província de Maputo; 
Meritíssima Juíza Presidente do Tribunal Judicial Provincial;
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal Administrativo Provincial;
Digníssima Procuradora Chefe Provincial;
Senhores Membros e Convidados do Governo Provincial;
Senhores Administradores Distritais;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais;
Respeitados Representantes das Autoridades Comunitárias;
Distintos membros das Organizações da Sociedade Civil;
Estimados Convidados; 
Minhas Senhoras e meus Senhores.

Na qualidade de Organizações da Sociedade Civil (OSC) da Província de 

Maputo, representadas pelas Plataformas Distritais, agradecemos o convite 

endereçado pelo Governo da Província de Maputo para a nossa participa-

ção na XVIIª sessão do Observatório de Desenvolvimento. 

Antes de mencionarmos as nossas contribuições para os pontos de agenda 

da presente sessão, gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade para 

com as vítimas das calamidades naturais, que atingiram os distritos Ma-

nhiça, Magude, Matutuíne, Boane, Moamba, Marracuene e Namaacha nos 

finais de 2015 e princípios de 2016. 

Também gostaríamos de congratular o Governo do Distrito de Marracue-

ne pela realização da I Sessão do Observatório Distrital, marco importante 

no processo de promoção de boa governação e prestação de contas. 

Todavia, não terminaríamos esta secção inicial do documento sem men-

cionarmos que nos aliamos às demais organizações e instituições que se 

mostram preocupadas com o nível de endividamento do país contraído 

pelo Governo nos últimos anos. Esta situação contribuirá significativa-

mente para a agudização da crise política, económica e social no país e no 

agravamento das condições de vida da população. Apreciamos e saudamos 

a Intervenção de Sua Excelência Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-

-ministro da República de Moçambique, sobre a Situação da Divida Ex-

terna de Moçambique para a clarificação da situação da divida. 

Contudo, também acompanhamos com apreensão a informação por parte 

de doadores, como os Parceiros de Apoio Programático, o Reino Unido, 

o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e recentemente dos 

Estados Unidos da América, dando conta da suspensão e revisão da assis-

tência ao Orçamento do Estado e aos programas de desenvolvimento do 

país, face ao nível de endividamento do Estado Moçambicano.

Excelências, 

Como cidadãos, contribuintes e representantes das OSC da Província de 

Maputo, reconhecemos a importância dos esclarecimentos de Sua Exce-

lência Primeiro-Ministro, entretanto, solicitamos informação adicional so-

bre: como o Governo vai cumprir com os seus compromissos económicos 

e sociais face ao déficit do Orçamento do Estado agudizado pelas medidas 

dos doadores; como serão assegurados os investimento nas área de saúde, 

HIV/SIDA, educação, infra-estruturas, agricultura e emprego face a redu-

ção do apoio programático; quais são as implicações da redução do apoio 

ao Orçamento do Estado e do Apoio Programático para o PESOP de Ma-

puto; que estratégia o Governo vai adoptar para cumprir com o PESOP 

2016 e; que medidas estão a ser adoptadas para minimizar o agravamento 

do custo de vida da população da província de Maputo em particular, e 

do país, no geral que já debatem-se com o aumento dos bens de primeira 

necessidade. 

Além da preocupação com a situação acima exposta, na presente Sessão do 

Observatório de Desenvolvimento teremos a nossa atenção concentrada 

nos seguintes pontos: 

Observatório de Desenvolvimento;

Documento de Posicionamento da Sociedade Civil
XVIIª  Sessão do Observatório de Desenvolvimento da Província de Maputo

Preocupações apresentadas pelas Plataformas Distritais na XVI Sessão do Obser-
vatório de Desenvolvimento
Na 16ª Sessão do Observatório de Desenvolvimento, a Sociedade Civil apresentou 

as seguintes preocupações, das quais solicitamos esclarecimentos do Governo:

a qual foi transferida a Sede distrital, deixando a comunidade sem meio para 

o transporte de doentes em situação grave e que necessitam de cuidados 

especiais de saúde;

na Matola;

dos alunos do curso nocturno;

Análise do Balanço do Plano Económico Social da Província 2015
Da análise feita ao balanço do PES, gostaríamos de manifestar o nosso apreço aos 

esforços e iniciativas do Governo, no sentido de promover o bem-estar da nossa 

população. Entretanto, gostaríamos de solicitar um esclarecimento da parte do Go-

verno sobre os seguintes aspectos:

cidade da Matola. Tendo em conta que em todos os distritos há consumo de 

drogas, porquê que a acção não abrangeu outros distritos? Qual é o impacto da 

criação destes núcleos?

(página 45)

estratégias que estão a ser adoptadas para redução de números de doentes men-

tais, na sua fase inicial, que se encontram nas ruas?

que foram financiados 3 combatentes. Entretanto, foram melhoradas condições 

de 10 combatentes e seus dependentes. Gostaríamos de ter explicação sobre este 

ponto (página 38);

e reabilitadas 9 fontes de água. Entretanto, o balanço do PESOD de Marracue-

ne, refere que foram construídas 5 e reabilitadas 8;

da Matola, os transportes circularam por pouco tempo e já não existe esta rota. 

O que ditou o encerramento desta rota?

em todos os distritos, mas temos casos de distritos que não beneficiaram desta 

acção. Por exemplo o distrito de Matutuíne. Gostaríamos de saber quais são as 

estradas que se beneficiaram de manutenção?

-

tamos que há uma disparidade entre a meta atingida e o ponto de situação da 

acção.

Análise do Plano Económico Social 2016
Da análise feita ao PES 2016, notamos a existência de questões que merecem a 

atenção do Governo, a saber: informação incompleta no que diz respeito a locali-

zação das actividades e a meta a alcançar. São exemplos dessas acções as seguintes:

registo de crianças;

do sistema de irrigação nos distritos identificados; 

Marracuene e Magude;

da Província de Maputo. Gostaríamos de perceber por que é que se propõem a 

monitoria de apenas 55 projectos?  
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de beneficiários para a formação e capacitação de Empreendedores de Micro, 

Pequenas e Medias Empresas em Matéria de agroprocessamento;

de a frase não estar completa, gostaríamos de saber como serão distribuídas 5 

embarcações para 5 mulheres e 5 homens;

Assim, gostaríamos de solicitar a inclusão da informação em falta de forma a 

facilitar o trabalho de monitoria por parte da Sociedade civil. Além do exposto 

acima, constatamos  ainda um conjunto de acções planificadas a serem realizadas 

no distrito da Matola que no entender das Plataformas distritais, não carece de 

tais acções. São exemplo destas as seguintes:

distritos com maior efectivo de gado bovino;

Ainda sobre a análise do PES, gostaríamos de propor algumas acções com vista 

a abranger maior número de cidadãos, bem como utilizar o orçamento de forma 

eficiente, a saber:

-

gens e outros locais de grande aglomeração;

Aliado a isso, propomos o envolvimento dos ex-toxicodependentes nas cam-

panhas de combate a droga;

e apetrechar o mercado existente no distrito.

Análise da prestação dos serviços públicos na Província de Maputo
No âmbito da implementação das suas actividades, a Sociedade Aberta realizou 

um estudo sobre a avaliação da Implementação dos Princípios e Normas Orien-

tadoras da Prestação de Serviços Públicos de Educação e Saúde nos distritos de 

Marracuene, com os seguintes objectivos específicos: 

i) Mapear a legislação orientadora da prestação de serviços nos sectores de saú-

de e educação;

 ii) Analisar o grau de conhecimento da legislação por parte do provedor assim 

como do cidadão (utente); 

iii) Avaliar o nível de sua implementação.

O estudo mostrou que apesar de existirem normas e princípios que orientam a 

prestação dos serviços públicos, o nível de conhecimento dos mesmos ainda não 

é satisfatório para os utentes e provedores dos serviços de Namaacha e Marracue-

ne. O principal factor que está por detrás desta situação é a linguagem excessiva-

mente técnica usada nas leis e instrumentos orientadores, facto que não desperta 

interesse na leitura por uma população com baixo nível ou sem escolarização. As 

implicações desta situação reflectem-se no baixo nível de exigências por parte 

dos utentes e consequente fraca qualidade dos serviços por parte dos servidores.

O estudo constatou que o fraco conhecimento da legislação contribui para que 

o comportamento e práticas do servidor público não estejam em conformidade 

com o previsto nos instrumentos normativos, prejudicando a prossecução dos 

interesses públicos e que os cidadãos, de forma singular e colectiva participem 

ou influenciem as decisões que tenham por objecto a defesa dos seus interesses. 

Contudo, existem alguns aspectos com bom desempenho, nomeadamente, a dis-

ponibilização de informação aos utentes sobre a triagem onde os utentes devem 

se dirigir, local onde adquirir atestado médico, local e início das matrículas e 

existência de caixas de reclamações nos Serviços Distritais de Saúde e Educação 

Juventude e Tecnologia e na Secretaria dos Governos Distritais de Namaacha e 

Marracuene, apesar de não serem devidamente usadas e da resposta às demandas 

ainda ser fraca.

Assim gostaríamos de apelar ao Governo a desenvolver actividades com vista  a 

aumentar o conhecimento sobre a legislação tanto da parte do servidor quanto 

dos utentes a fim de melhorar a qualidade dos serviços públicos. 

Os Signatários,   
Sociedade Aberta, 

Plataformas Distritais de Namaacha, Marracuene, Boane, Moamba, Manhiça, 

Magude, Matutuíne, Matola, UNICOTRAMA e UlTRAMAP. 

Parceiros:
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Depois dos fogos de artifícios 
que se lançaram com a des-
coberta de grandes reservas 
de recursos naturais, onde se 

conjeturava que o país estaria em pou-
co tempo entre a lista dos dez maio-
res produtores de carvão e dos vinte 
maiores produtores de gás natural no 
mundo, Moçambique vive agora um 
autêntico frenesim com as principais 
multinacionais a terem de recorrer a 
uma calculadora. As contas estão di-
fíceis e os recursos naturais podem 
tornar-se num pesadelo.  

Enquanto na bacia do Zambeze, mais 

concretamente na província de Tete, 

anunciava-se o arranque da exploração 

das grandes reservas do carvão mine-

ral, no litoral da província de Nampula, 

anunciava-se a descoberta de grandes 

jazigos de areias pesadas, uma matéria-

-prima indispensável na indústria de 

tintas e da construção. 

Por outro lado, mais ao norte do país, 

na bacia do Rovuma, revelava-se a 

descoberta de grandes reservas de gás 

natural.

Multinacionais como a italiana ENI, a 

americana Anadarko, a brasileira Vale, 

a australiana Riversdale, que mais tarde 

vendeu seus activos à também austra-

liana Rio Tinto, viraram suas atenções 

para Moçambique.

Quer o carvão mineral, o gás natural 

bem como o zarcão e ilmenite eram 

produtos com preços altamente cota-

dos no mercado internacional. A pro-

cura era também maior.

Só na bacia do Zambeze (Tete) es-

timava-se que as reservas de carvão 

atingiam cerca de 1.340 milhões de 

toneladas. O gás natural descoberto 

na bacia do Rovuma calculava-se em 

cerca de 200 triliões de Pés Cúbicos 

enquanto no então distrito de Moma, 

actual Larde, em Nampula, falava-se 

de reservas de areias pesadas na ordem 

dos 163 milhões de toneladas a serem 

explorados por mais de 120 anos.

O preço desses produtos no mercado 

internacional era bastante atraente. 

Enquanto o baril de petróleo era ven-

dido a 100 dólares, a tonelada de Zar-

cão e ilmenite custava 300 dólares. Por 

seu turno, o gigajoule de gás natural 

transacionava-se a 20 dólares e o car-

vão era vendido a 120 dólares.    

O momento foi aproveitado pelas 

grandes multinacionais como a Ri-

versdale para transacionar seus activos 

nas concessões mineiras e nos hidro-

carbonetos e, daí, facturar milhões de 

dólares. 

O Governo também não ficou atrás no 

meio desta corrida e na dança dos ac-

tivos das multinacionais foi recolhendo 

as mais-valias.

Para Tete e Cabo Delgado várias em-

presas nacionais e estrageiras rumaram 

à busca de oportunidades de negócios 

e vender seus serviços às grandes com-

panhias.

Sectores como hotelaria, renta-car, 

construção civil, segurança privada ga-

nharam espaço.

As multinacionais também não para-

ram, muitas foram ao mercado finan-

ceiro internacional pedir créditos para 

ampliar a sua esfera produtiva.  

No entanto, a bonança não durou 

muito tempo. Em 2013 começaram a 

exteriorizar-se os primeiros sinais da 

tempestade que ganhou mais velocida-

de em 2014 e que se prolongou até aos 

dias de hoje.

Os preços das matérias-primas baixa-

ram de forma vertiginosa. O gigajoule 

de gás natural caiu de 20 dólares para 

cinco, o carvão de 120 para 40, o zar-

cão e ilmenite de 300 para 60 dólares 

americanos.      

A baixa de preços alia-se à escassez de 

mercado porque os países que eram ex-

portadores desses recursos viraram im-

portadores e com o custo de produção 

muito baixo quando comparado com 

Moçambique, onde nem logística para 

o escoamento do produto existe.   

Como consequência directa, as multi-

nacionais estão super endividadas, os 

custos de produção estão acima do pre-

ço do produto final e o mercado está 

asfixiado.  

O engasgo é tão enorme de tal forma 

que todas as multinacionais que ope-

ram em Moçambique estão a fazer re-

formas difíceis.

As medidas resumem-se no corte de 

investimentos e de serviços sociais, 

despedimentos de trabalhadores, venda 

de participações e baixas nas contribui-

ções fiscais. 

O Governo está a par desta situação 

e diz que é preciso se ponderar o con-

sumo interno como alternativa, tanto 

para a geração de energia e produção. 

As lágrimas das 
multinacionais 
O calvário vivido no sector de hidro-

carbonetos, sobretudo na área de gás 

natural, foi contado por John Peffer, 

director da Anadarko em Moçambi-

que, e Mateus Zimba, director-geral 

da Sasol Moçambique, nesta segunda-

-feira, durante a conferência sobre a 

queda de preços das matérias-primas 

na indústria extractiva e suas conse-

quências para o Governo e investi-

dores. Organizada pelo Governo em 

parceria com o PNUD, a conferência 

juntou o governo, as multinacionais e a 

sociedade civil. 

Durante o encontro, John Peffer re-

feriu que o negócio de gás natural é 

altamente sensível, pelo que todos os 

processos de pesquisa, prospecção, ex-

ploração e comercialização devem ser 

tomados com tamanha cautela.

Antes de falar da crise que abala o 

sector, John Peffer resumiu o projecto 

da Anadarko na bacia do Rovuma, re-

ferindo que a companhia está a avan-

çar em três linhas que vão conduzir o 

projecto de exploração de gás natural. 

Apontou a questão do quadro legal e 

contratual para o desenvolvimento do 

Gás Natural liquefeito (LNG), o pro-

jecto de financiamento e de contratos 

a longo prazo.

A multinacional refere, igualmente, 

que está a trabalhar com os empreitei-

ros que vão construir e instalar a planta 

de liquefacção de gás natural no sen-

tido de se ver as oportunidades para 

reduzir os riscos de execução, quando 

o projecto iniciar.

Apesar destas informações optimistas, 

existe alguma apreensão em relação 

à possibilidade de a Anadarko avan-

çar com a decisão de investimento no 

decurso deste ano, visto que devido à 

crise de preços das matérias-primas no 

mercado internacional, que se regista 

desde 2014, o grupo Anadarko espera 

uma redução para mais de metade nos 

investimentos em todos os seus projec-

tos a nível global e Moçambique será 

um dos afectados este ano.

Justifica esta situação alegando que o 

processo de produção de LNG é bas-

tante complexo, sendo que, antes de 

avançar para a exploração, é preciso 

identificar o mercado e conseguir con-

tratos a longo prazo, o que neste mo-

mento é muito difícil.

O mais alto responsável da Anadarko 

em Moçambique sublinha que o con-

trato a longo prazo para fornecimento 

do gás natural é importante para con-

vencer os financiadores.

“Hoje, alguns importadores de gás na-

tural estão a virar exportadores, estão 

a investir em energias renováveis, logo 

o mercado está a ficar mais saturado. 

Ademais, não basta encontrar o com-

prador, é preciso ser um contrato de 

compra a longo prazo. Só nessa con-

dição é possível convencer os financia-

dores”, disse.

Embora mantenha a esperança de que 

a exploração de gás natural na área con-

cessionada à Anadarko na bacia do Ro-

vuma comece em 2022, Peffer mandou 

recados ao Governo, sublinhando que 

o sucesso do desafio provocado pela 

queda dos preços das matérias-primas, 

para além do mercado internacional, 

depende também do esforço do Go-

verno na reformulação do quadro legal, 

na fortificação das instituições bem 

como na potenciação do mercado na-

cional para que seja um consumidor de 

grande nível.

Mateus Zimba, responsável pela mul-

tinacional Sasol que explora gás natu-

ral de Pande-Temane, em Inhambane, 

desde 2004, referiu que a queda dos 

preços das matérias-primas no mer-

cado internacional baixou as receitas 

da companhia na ordem dos 65% nos 

últimos dois anos.

Assim, com vista a dar cobro aos pre-

juízos derivados da crise de preços 

no mercado internacional, a empresa 

está a tomar medidas de contenção de 

custos de modo a continuar a operar. 

Assim, a empresa optou por optimizar 

projectos de capital e gerir projectos de 

crescimento, bem como adiar aqueles 

que não têm impacto directo na manu-

tenção da produção, o que vai resultar 

na execução, apenas, de projectos no 

valor de 1,4 mil milhões de dólares, nos 

próximos três anos.

Kenmare e Vale: os rostos 
dos prejuízos
 A companhia irlandesa Kenmare e a 

Vale Moçambique aparecem no meio 

desta crise como os principais rostos 

dos prejuízos.

Para além da queda vertiginosa dos 

preços dos seus produtos no mercado, 

a componente logística é outro grande 

pesadelo.

Depois de avultados investimentos, a 

Vale Moçambique enfrentou sérias di-

ficuldade para escoar o carvão a partir 

da linha de Sena devido à falta de ca-

pacidade desta infra-estrutura ferrovi-

ária, facto que encarecia ainda mais os 

factores de produção. 

A mesma situação é vivida pela Ken-

mare que está a enfrentar sérios pro-

blemas de fornecimento de energia 

eléctrica, facto que está a obrigar a 

companhia a recorrer ao uso de diesel 

para alimentar geradores.

De acordo com Higino Jamisse, direc-

tor da Engenharia da Kenmare, quan-

do a empresa iniciou actividades em 

meados de 2010, o preço de zarcão e 

ilmenite, principais produtos da Ken-

mare, era de 300 dólares americanos/

tonelada no mercado internacional.

A alta de preços que se prolongou até 

2012 levou a empresa a ir buscar fi-

nanciamentos bancários, na ordem de 

USD400 milhões, para alargar a mina 

e aumentar a produção.

Porém, quando as obras terminaram, os 

preços baixaram de 300 para cerca de 

60 dólares a tonelada.

Assim, de 2013 até ao momento, a em-

presa está a viver de baixo de sufoco e a 

somar prejuízos anos após anos.

Disse que em 2014 a companhia regis-

tou um prejuízo na ordem de USD100 

milhões e, no ano passado, uma baixa 

de cerca de USD60 milhões.

Esta situação obrigou a empresa a to-

mar medidas com vista a evitar a para-

lisação da produção.

Assim, a Kenmare despediu 161 traba-

lhadores, baixou as receitas fiscais, con-

gelou o aumento de salários durante o 

ano de 2015 e baixou investimentos 

nas áreas sociais e comunitárias. 

Por seu turno, a Vale diz que com a 

crise viu-se obrigada a buscar financia-

mentos e investir nas infra-estruturas 

logísticas, a fim de tentar rentabilizar 

a produção.

Marcio Godoy, director da Vale em 

Moçambique, disse que a companhia 

investiu um total de nove mil milhões 

de dólares na fortificação da capacida-

de de produção, o que culminou com a 

abertura de duas minas no distrito de 

Moatize, na construção de linha-férrea 

de mais de 900 quilómetros, que parte 

de Tete até ao porto de Nacala, para 

além do próprio porto das águas pro-

fundas.

Segundo Godoy, as novas infra-

-estruturas vão aumentar os níveis de 

exploração de cinco milhões de tone-

ladas ano para perto de 20 milhões de 

toneladas, facto que a longo prazo irá 

minorar os custos de produção.     

Revelou que o facto da empresa ter in-

vestido não implica que o negócio está 

a correr devidamente.

Em 2014, a Vale Moçambique regis-

tou prejuízos na ordem de USD507 

milhões.

Esta situação obrigou a empresa cortar 

alguns serviços, regalias e a diminuir a 

mão-de-obra, sobretudo expatriada.

Continua referindo que a companhia 

está à busca de parceiros para compar-

ticiparem na gestão da linha férrea as-

sim como no porto de Nacala-a-Velha.

Neste momento, estão a decorrer ne-

gociações com a companhia Japonesa 

Mitsui para aquisição de 15% da com-

participação da Vale na mina de Mo-

atize e 50% das acções da companhia 

brasileira na linha férrea de Moatize ao 

porto de Nacala-a-Velha assim como 

do próprio porto.

“Só assim é que poderemos honrar 

com os nossos compromissos juntos às 

instituições financeiras”, disse.  

Recursos naturais estão a virar um pesadelo para o Governo e investidores 

Por Raul Senda

Multinacionais rendem-se à crise, mas não vergam 

Casimiro Francisco, 

Presidente do Conse-

lho de Administração 

(PCA) da Empresa 

Moçambicana de Exploração 

Mineira (EMEM), diz que é 

uma realidade que os preços das 

matérias-primas estão a preju-

dicar grandemente o sector dos 

grandes projectos.
Contudo, esta situação está a ter 
contornos dramáticos porque, 
segundo Francisco, o Governo 
nada fez para dotar o país duma 
logística capaz de responder às 
exigências desta envergadura.

Sublinha que, em qualquer país, 
é papel do Estado criar condi-
ções logísticas, sobretudo, da 
vertente pública, para o desen-
volvimento de qualquer projec-
to desenvolvimentista.     
Verifica-se que em Moçam-
bique as empresas envolvidas 
nas concessões mineiras e de 
hidrocarbonetos investiram 
muito dinheiro nas pesquisas e 
na criação de condições para o 
desenvolvimento das suas acti-
vidades e o Estado absteve-se 
de cumprir com o seu papel de 
criar condições de apoio como 
é o caso das vias de escoamento, 
energia, portos, segurança para 
além da legislação adequada à 
realidade.
Usando o sector de carvão 
como exemplo, Casimiro Fran-
cisco disse que as mineradoras 
investiram muito dinheiro na 
esperança de que o Governo 
colocaria a linha de Sena bem 
como do Porto da Beira em 
boas condições para o trans-
porte de carvão para os princi-
pais mercados, o que não veio 
acontecer e as empresas ficaram 
grandemente prejudicadas.
“As empresas endividaram-
-se para desenvolver as suas 
actividades atraídas pela alta 
de preços de matérias-primas 
no mercado internacional. Por 
razões imprevisíveis, os pre-
ços caíram. Isso já representa 
prejuízos para os investidores. 

Agora, imaginem uma situação 

em que nem há infra-estruturas 

capazes para levar esse produto 

- Executivos da Anadarko, Vale, Kenmare e Sasol dizem que tiveram de tomar medidas difíceis para salvar o barco 

ao mercado. Como é que as coisas 

ficam? Claro que péssimos” lamen-

tou.

Revela que a logística é a peça-

-chave para o sucesso de qualquer 

grande projecto e para atrair outros. 

Recordou que para a Mozal se ins-

talar em Moçambique é porque re-

cebeu garantias da ESKOM de que 

teria energia e isso está a acontecer. 

O mesmo já não acontece com a 

Kenmare em Nampula. 

Enquanto o PCA da EMEM apon-

ta a falta de condições logísticas 

como a razão que está a agravar os 

prejuízos provocados pela queda de 

commodities, o economista Regen-

dra de Sousa aponta a não aposta na 

educação como a principal fragili-

dade.

Segundo o economista, não há de-

senvolvimento possível sem a po-

tenciação do capital humano. 

Diz que os governos passam, o par-

lamento aprova e altera leis, mas o 

capital não muda de um momento 

para o outro. 

“Ouvimos muita coisa sobre os 

mega-projectos. Fala-se de grandes 

investimentos nos equipamentos, 

na tecnologia, nas infra-estruturas 

da logística, nas revisões legislativas, 

mas ninguém leva a sério a questão 

de formação de recursos humanos. 

A educação é fundamental, porém 

não é relevante. para arrancar com 

as suas actividades, todas as empre-

sas são obrigadas a importar a mão-

-de-obra. Se do ano em que inicia-

ram estas actividades a esta parte se 

tivesse apostado na formação, terí-

amos moçambicanos competentes 

e capazes de responder aos novos 

Governo abstém-se das suas 
responsabilidades   

desafios”, frisou, acrescentando que 

há necessidade de o Governo apos-

tar seriamente na educação porque 

com o conhecimento pode-se do-

mesticar os recursos naturais e ser-

vir com maior rentabilidade dentro 

do país.     

Se Regendra de Sousa defende a 

formação do homem como elemen-

to fundamental para a rentabiliza-

ção dos recursos naturais, Tomás 

Vieira Mário, jornalista/jurista e ac-

tivista social, defende a necessidade 

da integração e coordenação de sec-

tores chaves da parte do Governo.

Tomás Vieira Mário refere que cada 

vez que o novo Governo inicia ac-

tividades baralha toda a estrutura 

ministerial anteriormente existente.

Para além de criar uma situação 

de imprevisibilidade, esta situação 

desperdiça experiências porque os 

técnicos que antes desempenhavam 

uma actividade coordenada dentro 

de uma instituição, amanhã são es-

palhados por vários e automatica-

mente ficam sem contacto nenhum.

“Estamos sempre a integrar e de-

sintegrar ministérios. Isso dificulta 

a preservação do conhecimento ins-

titucional. Nestas condições é difícil 

planificar e executar com precisão o 

planificado” lamenta. 

Desafios para contornar a crise 

Para a pesquisadora do Centro de 

Integridade Pública (CIP), Fátima 

Mimbiri, o crescente interesse pelos 

recursos minerais de Moçambique, 

com o consequente aumento do 

volume de investimentos, não foi 

acompanhado pela criação de con-

dições adequadas para que o país 

pudesse captar os ganhos daí 

resultantes, o que condicionou 

os níveis de produção, sobretu-

do dos projectos de carvão. 

Sublinha que o declínio dos 

preços das matérias-primas 

veio tornar, ainda mais, incerto 

o desenvolvimento dos recursos 

minerais em Moçambique. Esta 

situação veio a ser agravada com 

a falta de infra-estruturas logís-

ticas, o que fez com que as mi-

neradoras não explorassem nem 

metade da capacidade instalada.

Mimbiri diz que enquanto a 

crise não passa é necessário que 

o país se foque na criação de 

condições que possam tornar os 

recursos do país competitivos, 

atraindo mais investidores, bem 

como benefícios para a popula-

ção. Sublinha que é necessário 

que se preste atenção devida 

às actividades que as empresas 

vêm desenvolvendo, num exer-

cício de aprendizagem para o 

futuro.

Entende que a presente crise 

deve ser encarada como uma 

oportunidade para Moçambi-

que revisitar os seus instrumen-

tos, de modo a ver como pode 

melhor usar os seus recursos e 

reduzir a dependência em rela-

ção à sua exportação.

Mimbiri concorda com a ideia 

de que se deve apostar na for-

mação de recursos humanos.

Contudo, a formação não pode 

ser levada de forma a somar nú-

meros, mas de forma que res-

ponda às necessidades actuais e 

futuras, recomendou Mimbiri.

Os recursos naturais que prometiam virar o rumo do país para a prosperidade estão a transformar-se num pesadelo  

John Peffer, Anadarko Mateus Zimba, Sasol Marcio Godoy, Vale Moçambique
Casimiro Francisco, EMEMFátima Mimbire, CIPTomás Vieira Mário, Sekelekane 
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CartoonEDITORIAL

Com uma dívida que muito em breve poderá ultrapassar 100% 

do seu Produto Interno Bruto (PIB), e a braços com uma 

guerra, Moçambique está num estrangulamento o tempo 

para a saída do qual se torna cada vez mais escasso.

É urgente agir para que o país continue a existir como uma entidade 

viável, capaz de preservar a sua própria soberania e a sobrevivência 

do seu próprio povo.

A actual crise deve servir também de uma lição sobre a necessidade 

de reforçar as instituições do Estado, evitando que situações do gé-

nero voltem a acontecer no futuro. É preciso que o parlamento deixe 

de ser apenas um instrumento para sufragar as decisões do executivo, 

que a Procuradoria Geral da República seja um verdadeiro garante 

da legalidade e para que os tribunais resgatem a sua independência.

A dívida, apesar de se achar insustentável, pode ser gerida se o gover-

no negociar e alcançar um acordo com os credores sobre um plano 

de amortização menos sufocante. Os parceiros internacionais que 

anunciaram a suspensão dos seus apoios ao país poderão também ser 

persuadidos a retomar os seus programas perante um compromisso 

forte da parte do governo de que irá respeitar os compromissos as-

sumidos com eles e permitir que as instituições do Estado exerçam o 

seu papel com profissionalismo e independência. 

A questão da dívida deve ser assumida como uma responsabilidade 

interna. A reacção dos parceiros internacionais, incluindo o FMI e 

os 14 países que apoiam o orçamento, ainda que indesejável, deve ser 

entendida como uma reacção natural face à forma como nós próprios, 

ao nível doméstico, gerimos o assunto. A atitude deve ser de procurar 

engajá-los num diálogo aberto e honesto, tentando persuadi-los a 

reconsiderar os seus posicionamentos, e não procurar responsabilizá-

-los, injustamente, pelas consequências dos nossos actos. 

Mas todo o esforço visando a retoma da ajuda não terá eficácia se o 

país continuar mergulhado nesta guerra destruidora. Pelo que procu-

rar encontrar os caminhos para uma solução política que contribua 

para uma estabilidade de longo prazo é mais do que urgente.

Para que isso aconteça, há uma pré-condição. É preciso restabelecer 

o ambiente de confiança mútua que é a base para qualquer acordo. 

Depois é preciso que as duas partes anunciem em simultâneo o aban-

dono do uso das armas como meio para alcançar objectivos políticos 

e reafirmem o seu compromisso para o retomar da via negocial.

Mas isso não será ainda o suficiente. É preciso estabelecer o conteú-

do das negociações; sobretudo o que é que a Renamo deseja em troca 

da paz. Desde que a actual situação de conflito teve início em 2012, 

que se vai tornando cada vez mais claro que a Renamo não está in-

teressada em nada mais que não seja, se não a tomada do poder pela 

força, pelo menos partilhá-lo.

Há um reconhecimento tácito por parte da Frelimo, quanto à ne-

cessidade de uma revisão mais estruturada da Constituição da Re-

pública de modo a acomodar parte das reivindicações da Renamo, 

fundamentalmente no que diz respeito a um sistema de governação 

autónoma das províncias. Só que a Renamo quer que isto se reflicta 

a partir dos resultados das eleições de 2014, o que não deixaria de ser 

uma aberração.

Mas há alternativas que podem ser adoptadas a curto prazo, enquan-

to se procede à revisão da Constituição que deverá estar em vigor 

na altura das próximas eleições em 2019. Uma revisão pontual pode 

criar o posto de Vice-Presidente, que ficaria com o líder do segun-

do partido mais votado. Acordar-se-ia também num determinado 

número de pastas ministeriais a serem ocupadas por representantes 

dos dois partidos da oposição parlamentar, e ainda um conjunto de 

representações diplomáticas chefiadas por membros destes dois par-

tidos.

O Vice-Presidente teria assento, mas sem voto na Assembleia da Re-

pública, e teria nessa função o papel de servir de elo de ligação entre 

o executivo e a Assembleia da República. Seria o líder do governo na 

Assembleia da República. 

As negociações concentrar-se-iam também sobre o modelo de ges-

tão das eleições de 2019, processo que deverá preferivelmente ser 

supervisionado pelas Nações Unidas. 

Uma possível caminhada 
para a paz

Quando completei 18 anos de idade, o meu pai ofe-

receu-me um presente valioso e duradouro. Foi no 

dia 23 de Maio de 1996. Enquanto a minha mãe e 

as minhas duas irmãs se azafamavam e aprimora-

vam na cozinha para preparar o jantar, que seria de família 

e muito restrito, o meu pai chamou-me para ao pé dele na 

sala e disse-me: 

“Carlos Pedro, quero passar-te uma lição que eu aprendi à 

minha própria custa e ao longo de vários anos de experiên-

cia, que é a seguinte: a vida não é uma corrida de velocidade, 

bem pelo contrário; é uma maratona, onde temos que saber 

definir bem e ter bem claro o que nós pretendemos como 

objectivos últimos e os meios de os alcançarmos. Temos 

também que saber elevar os nossos ideais aos mais altos ní-

veis de humanidade. Temos, portanto, que ser perseverantes 

e saber dar tempo ao tempo, para conseguirmos lograr os 

nossos objectivos. Mas posso dizer mais ainda, Carlos Pe-

dro: não tentes alcançar a verdade e a beleza suprema no 

extremo limite do horizonte, porque a verdade e a beleza su-

prema estão ao alcance da tua mão, como está ao alcance de 

qualquer um de nós. É uma questão de sabermos olhar para 

dentro de nós e para aquilo que nos rodeia, para podermos 

chegar lá. É isto que te queria dizer e dar-te como prenda de 

aniversário. Levanta-te e abracemo-nos!”

Levantei-me, abraçámo-nos e, depois, fazendo sinal para 

que nos sentássemos, serviu duas taças de vinho e disse: 

“Brindemos!” Foi a primeira vez na vida que meti vinho na 

minha boca, e devo confessar que não me foi nada agradável. 

Pelo contrário, até me soube um pouco – desculpem o termo 

– a veneno. O meu pai deve ter reparado na careta que fiz, 

porque sorriu e me disse: “A primeira vez é sempre difícil, 

mas essa é uma das lições que se aprende com a perseveran-

ça. Se da próxima vez o vinho te cair mal, como agora, então 

não insistas.”

Tenho vivido com esta lição como um tesouro no fundo da 

minha alma e do meu coração, e na forma mais funda de 

dirigir os meus passos e as minhas decisões. Não é que seja 

propriamente uma pessoa de sucesso, mas sinto-me tran-

quilo comigo próprio. Aprendi a dar valor a coisas a que o 

comum dos homens não dá, a pormenores como a beleza 

simples do rosto da minha mulher, o sorriso alvo dos meus 

filhos, a simplicidade de uma acácia em flor nos meses de 

Dezembro e Janeiro. Aprendi a apreciar, de madrugada, o 

chilrear dos pássaros em cima da acácia que está em frente 

ao meu quarto e a sobrepor esses sons aos ruídos dos chapas, 

no seu vaivém infernal e imparável, e dos txova xitaduma 

vendendo bananas e outros frutos. Aprendi a apreciar o 

abraço de um amigo e a saber retribuir-lhe.
Aprendi também a conferir um valor especial – mas isso já 
deve ser um pouco de misticismo da minha parte, vaidade 
ou talvez superstição – ao mês de Maio, mês em que nasci. 
Talvez porque, para mim, é o mês mais belo do ano. Nele 
tudo reflui e rejuvenesce. E mesmo os rostos das pessoas 
com quem nos cruzamos na rua parecem mais frescos, mais 
alegres, mais confiantes e esperançosos. Sinto-me bem du-
rante este mês. Sinto-me bem com o 5 e com a particulari-
dade de tudo na data do meu nascimento (23 de Maio de 
1978) apontar para esse número: de facto, 2+3=5, Maio é 
o 5.º mês do ano e 1+9+7+8=25, que é um múltiplo de 5. 
Dizem-me também que nasci às 14 horas. 1+4...
Como vês, tenho tudo para me sentir bem. Para além do que 
disse atrás, Maio é o mês em que trabalhadores de Chicago 
se manifestaram no dia 1.º, em reivindicação pela redução 
da jornada de trabalho para 8 horas diárias, movimento 
que deu origem a que se proclamasse esta data como o Dia 
Mundial do Trabalhador. É certo que ainda não se atingiu 
tudo. Mas o caminho que o rio percorre da nascente até à 
foz, como se sabe, é lento, longo e tortuoso. Um pouco como 
uma maratona… Lá se chegará.
O meu mês não é um mês qualquer. Eu também não sou 
uma pessoa qualquer. Mas, quanto a mim, devo isso ao con-
selho que o meu pai, Pedro Erasmo, me deu como prenda 
quando completei 18 anos. Tenho quase a certeza de que 
lá onde ele está – e que Deus o tenha – se sente orgulhoso 
quando me vê passar, embora eu não o veja, e me aponta 
com o dedo dizendo aos seus pares: “Aquele é o Carlos Pe-
dro, meu filho.”

Essa lembrança, corresponda ou não à verdade, põe-me em 

paz comigo próprio, com os outros e com o mundo inteiro. 

Tenho razões para me sentir feliz, e mais ainda porque, por 

coincidência ou por suprema justiça, o número que me ca-

lhou nesta série de depoimentos é mesmo o 5.

Eu sou do 5.

Por Rui Baltazar*

Depoimento 5
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Num momento em que 

o Presidente Filipe 

Nyusi inicia a sua vi-

sita à China, há uma 

crescente preocupação sobre 

a capacidade do governo de 

pagar as suas contas e de uma 

potencial repetição das mani-

festações violentas de 2008 e 

2010.

A visita de Nysui acontece 

numa altura em que Moçam-

bique confronta-se com o seu 

maior teste desde o fim da 

guerra em 1992. Empréstimos 

não revelados e dívida, um 

conflito armado com a Rena-

mo e uma das piores secas no 

sul e no centro do país são uma 

demonstração da fragilidade 

do Estado moçambicano.

Nos últimos meses, foram 

descobertos seis empréstimos 

previamente não revelados, 

totalizando 1.482 milhões de 

dólares. Acrescidos a um dúbio 

empréstimo de 850 milhões de 

dólares a favor da EMATUM, 

supostamente para a compra 

de uma frota de barcos para a 

pesca de atum (que incluiu 500 

milhões de dólares para a aqui-

sição de lanchas para a guarda 

costeira) Moçambique tem 

uma nova dívida comercial de 

pelo menos 2,32 biliões de dó-

lares por pagar. Estes emprés-

timos representam 17% de um 

fardo de dívida externa de 9,89 

biliões de dólares — crescendo 

a um ritmo de 20% por ano 

durante os últimos cinco anos, 

e agora acima de 90% do PIB, 

de acordo com o FMI.

De acordo com o Banco de 

Moçambique, as reservas ex-

ternas do país baixaram para 

1,8 biliões de dólares em Abril. 

A moeda moçambicana, o Me-

tical, continuará a depreciar e a 

inflação, já a 13%, está a subir. 

As agências de anotação finan-

ceira baixaram Moçambique 

de nível, e aumenta a possibi-

lidade de um incumprimento 

soberano em 2016, dado que só 

os custos dos juros são mais de 

200 milhões de dólares; os cus-

tos anuais do serviço da dívida 

poderão atingir os 500 milhões 

de dólares.

O endividamento atingiu o 

pico em 2013 e 2014, duran-

te a recta final do mandato do 

Presidente Armando Guebuza. 

Tinha como base a previsão 

de que Moçambique iria mui-

to rapidamente se tornar num 

grande exportador de gás. Os 

empréstimos a favor da EMA-

TUM, da Proíndicus (622 mi-

lhões de dólares) e da MAM 

(535 milhões de dólares) foram 

todos usados para a seguran-

ça marítima e logística para 

os projectos de gás através de 

empresas privadas ligadas aos 

serviços secretos do país. Nin-

guém contava com a dramática 

queda nos preços das matérias-

-primas e, com alguma preocu-

pação, lições da crise financeira 

mundial parecem não terem 

sido aprendidas, dado o méto-

do predador de concessão de 

empréstimos por parte do Cre-

dit Suisse e do VTB Bank. To-

dos estes empréstimos também 

quebraram os próprios tectos 

orçamentais de Moçambique e 

acordos com os doadores. Ne-

nhuma instituição do Estado 

moçambicano foi consultada. 

Os bancos não são os únicos 

culpados. A companhia petro-

lífera Anadarko fala das suas 

perspectivas de produção de 

gás por volta de 2020, mas ne-

nhuma decisão final de inves-

timento (FID) foi ainda anun-

ciada. O FMI também previa 

que a economia de Moçambi-

que iria crescer a um ritmo de 

mais de 24% a partir de 2021, 

como resultado da produção e 

exportação do gás, o que au-

mentou ainda mais as expec-

tativas.

Há também outros quatro títu-

los de crédito avaliados em 221 

milhões de dólares, emitidos 

a favor de um país cujo nome 

não foi revelado, para a aquisi-

ção de equipamento militar de 

2009 a 2014, por parte do Mi-

nistério do Interior.

A crença de que mais de 100 

biliões de dólares estavam a 

ser investidos no sector do gás 

levou as elites do país a procu-

rarem o seu espaço para tirar 

benefícios. Promessas de en-

riquecimento a partir do gás, 

e numa medida mais reduzida 

do carvão, também ajudam a 

explicar o ressurgimento do 

conflito com a Renamo e a 

fragmentação do partido no 

poder, a Frelimo. Devido à au-

sência de instituições credíveis 

em Moçambique, o sistema 

de elites, de personalidades e 

clientelismo está fora do con-

trolo. O conflito armado com a 

Renamo reacendeu em 2015 e 

já provocou uma vaga de mais 

de 11 mil refugiados moçam-

bicanos no Malawi, várias 

centenas de mortos e mais de 

500 feridos — bem pior que 

a mini-insurreição de 2013-

2014. Esforços para mediar ou 

encontrar uma solução mili-

tar para o conflito não estão a 

produzir resultados. Em finais 

de 2015, o governo, ou melhor 

facções dentro dele, tentaram 

por duas vezes humilhar ou 

mesmo matar o líder da Rena-

mo. Não é surpreende, por isso, 

que já não haja confiança entre 

as duas partes. 

Investidores agora questionam 

se Moçambique pode continu-

ar a atrair o seu capital. O fluxo 

do investimento directo estran-

geiro sofreu uma queda de 24% 

em 2015, e 14 países doadores 

e agências internacionais sus-

penderam a sua ajuda directa 

ao orçamento em Abril, pondo 

em causa 467 milhões de dóla-

res em promessas de ajuda para 

2016 — 12% das despesas pú-

blicas. O FMI aumentou o seu 

perfil de risco sobre Moçam-

bique para “Alto”, o que, con-

jugado com a depreciação das 

agências de anotação financei-

ra, torna o acesso ao mercado 

de capitais cada vez mais caro.

O fardo da dívida para Mo-

çambique é passível de ter um 

impacto considerável sobre ou-

tros projectos, incluindo planos 

para a construção do gasoduto 

African Renaissance, com um 

comprimento de 2 600 quiló-

metros e avaliado em 6 biliões 

de dólares, e que ligará o nor-

te de Moçambique e a Áfri-

ca do Sul. Este gasoduto será 

principalmente financiado por 

bancos chineses e oficialmente 

— se não irrealisticamente — 

estaria operacional por volta de 

2020. A China é o maior cre-

dor bilateral de Moçambique, 

pelo que o que vier a acontecer 

durante a primeira visita oficial 

do Presidente Nyusi a Beijing 

é de uma significativa impor-

tância — mais empréstimos, 

embora bem vindos no curto 

prazo, tornariam o fardo da dí-

vida ainda mais insustentável. 

O desafio principal para Mo-

çambique será conseguir ge-

rir o seu passivo financeiro e 

restaurar a confiança com os 

seus parceiros internacionais 

de desenvolvimento e com os 

investidores. Impostos ou ou-

tros proventos resultantes da 

venda de gás poderão ajudar 

um pouco, o que coloca maior 

pressão sobre a Anadarko na 

clarificação sobre quando é 

que tomará a sua decisão final 

de investimento. Mas novos 

empréstimos tendo como base 

futuras vendas de gás — in-

cluindo da China — não serão 

o suficiente. O governo vai ter 

de introduzir cortes significati-

vos nos seus gastos e considerar 

a privatização de activos como 

medidas complementares à re-

negociação das condições de 

pagamento de todas as suas 

dívidas. 

Estando já a enfrentar uma 

acentuada crise de liquidez, 

com uma crescente incerteza 

quanto à sua capacidade de pa-

gar as suas dívidas, e o preço do 

pão e de outros bens de con-

sumo a subir, o governo está 

apreensivo quanto à possibili-

dade de repetição dos tumultos 

de 2008 e 2010. O Presidente 

Nyusi está a lutar com as op-

ções menos severas. Pagar o 

crédito vencido da era de Gue-

buza pode doer, mas é possível 

— e limpar o nome de Mo-

çambique face à actual situação 

de excessivo endividamento é 

um bom começo.

Mais investimentos no sector 

do gás irão também ajudar. As 

alas da Frelimo alcançaram 

uma solução de compromisso 

em Fevereiro, permitindo que 

o governo aprovasse o plano de 

desenvolvimento para um ou-

tro investidor no sector do gás, 

a ENI, para o seu projecto de 

gás liquefeito. Este é um passo 

importante para a tomada da 

decisão final de investimento. 

Isto permitiu que a maturação 

do capital da dívida da EMA-

TUM passasse de 2020 para 

2023, quando o projecto da 

ENI estiver operacional.

Se não houver outras surpresas 

relacionadas com dívidas ocul-

tas, e se o governo conseguir 

traçar um plano de pagamento 

da dívida que seja credível, res-

ponsável e transparente, para 

além de mostrar o seu respei-

to pelas instituições nacionais 

e garantir que isto não volte a 

acontecer, as suspensões de aju-

da por parte dos doadores po-

derão ser levantadas, e agências 

de anotação financeira poderão 

também melhorar a posição de 

Moçambique.

Mas muitos outros problemas 

continuarão. Muito embora as 

alas dentro da Frelimo tenham 

conseguido reconciliar-se em 

Fevereiro, unir a liderança do 

partido em torno do Presiden-

te será difícil.

Pôr cobro à espiral de confli-

to com a Renamo, combater 

as desigualdades e a pobreza, 

e uma acção para mitigar os 

efeitos da seca são questões 

urgentes, mas irão apresentar 

um conjunto de desafios ainda 

maiores. 

*Pesquisador ligado ao Chatham 
House baseado em Londres

Como é que Moçambique consegue 
gerir a crise da dívida?
Por Alex Vines*

Os campos de futebol são os reais sucedâneos dos templos 

clássicos da história.

Ir a um jogo de futebol é ir a uma missa pagã: rezamos fer-

vorosamente, imploramos aos deuses (as modernas estrelas 

do futebol), partilhamos a empatia da presença através de múltiplas 

maneiras (as claques são o exemplo mais flagrante), esperamos que 

o sacerdote (o árbitro) seja convincente. 

E regularmente voltamos ao templo para revigorar a nossa fé e aí 

deixar as nossas preces generosas para que vença o nosso clube, o 

nosso deus colectivo. 

As nossas tristezas, as nossas fragilidades, os nossos medos, ficam 

reactivamente atenuados se as nossas equipas ganham. Se não ga-

nham, sabemos que ganharão um dia. Uma fé inabalável, que a 

magia, boa ou má, dos treinadores e, no nosso caso, dos vovôs (os 

grandes curandeiros do ritual), alimenta em permanência.

Futebol e missa pagã
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
AAAAAA
PPPPPP

Os repetitivos apelos à paz, através 

de discursos políticos bem como 

por meio de politiquices, poderão 

ter, muito brevemente, o desejado 

provimento. Nisto tudo, como fica o mega 

escândalo das dívidas ocultas? É verdade 

que internamente, ou seja, entre o Gover-

no/Frelimo e a Renamo, podemos encon-

trar soluções que nos conduzam à almeja-

da paz sem guerra. Entretanto, é também 

verdade que o peso da mediação externa 

poderá, em última análise, garantir algu-

ma consistência àquilo que se pretende. 

Resolvendo a questão político-militar 

ofusca-se, provavelmente, o mega-escân-

dalo. Dependendo de como será resolvida 

a primeira questão poder-se-á criar (ou 

não) espaço para pegar e responsabilizar 

os culpados. Esta última, a acontecer pri-

meiro, poderá conduzir a uma resolução 

segura da outra.

Dilema (ou equívoco?)
A solução de carácter interno, vezes sem 

conta tentada, sempre pecou pela falta de 

sinceridade e seriedade. Os resultados dos 

apertos de mãos entre Dhlakama e Chissano, 

Dhlakama e Guebuza, e, Dhlakama e Nyusi, 

são um forte indicativo dessa falta de serieda-

de e/ou comprometimento com a estabilidade 

político-militar no País. Esses três momentos 

de apertos de mãos não foram de felicitação 

pela vitória nas urnas, mas sim de libertação 

de alguma tensão política e social, incontrolá-

vel, que pairava no ar. Os dois últimos apertos, 

então, foram de uma impecável simulação de 

entendimento.

Estamos num momento visivelmente bom 

como acelerador do entendimento entre as 

partes. As características económicas e po-

lítico-militares que o País apresenta obriga 

a uma maior agilidade por parte do Gover-

no/Frelimo bem como da Renamo. É um 

momento em que o sentido de Estado deve 

inequivocamente sobrepor-se às vontades de 

uma ou outra ala dominante do partido no 

poder. As politiquices e seus respectivos cha-

vões devem dar lugar à lucidez. 

Há um sinal de esperança relativamente ao 

entendimento político a avaliar, por exemplo, 

pela recente afirmação de Dhlakama, quando 

diz o seguinte: “Eu sei que as pessoas estão 

a apontar o Guebuza, eu não quero acredi-

tar que o Guebuza tenha recebido sozinho os 

milhões e milhões da dívida da EMATUM”. 

Pode até soar a forte ironia, mas como usual-

mente se diz, é na hora do aperto que se re-

velam os verdadeiros amigos. O escândalo da 

dívida pública está a ser tão minimizado como 

se não houvessem culpados, como se o negó-

cio tivesse sido “limpo”. A serem julgados os 

que a praça pública elege como verdadeiros 

donos do problema, como ficará o encontro 

entre Dhlakama e sua contraparte? Ou a nova 

precondição das “partes” será no sentido de, 

primeiro apurarem-se os culpados e res-

ponsabilizá-los e, depois, resolver a ques-

tão político-militar por meio do diálogo? 

Esta é urgente. Agora, custa perceber se a 

primeira não é muito mais urgente ainda, 

sobretudo para satisfação dos doadores e 

provimento da nossa mão estendida. Para 

tal, alguns equívocos intra-partidários (ao 

nível do poder) terão de ser dissipados.

Cá entre nós: será que já estamos claramente 
num estado de emergência económica, ou te-
mos todas as condições para que atolemos nisso 
nos próximos tempos? Estamos numa espécie 
de alerta laranja com todas as probabilidades 
de passar para o alerta vermelho. Em termos 
político-militares parece que a tendência é 
permanecermos no alerta laranja ainda que 
nunca se tenha declarado o vermelho. Quanto 
ao mega-escândalo o alerta é claro!

No momento em que toda a so-

ciedade moçambicana exige 

saber como foi possível alguns 

dos nossos governantes con-

traírem gigantescas dívidas em nosso 

nome, Carlos Agostinho do Rosário 

deu, há algum tempo, uma conferência 

de imprensa que procurou apresentar 

como explicativa.

O Primeiro Ministro justificou o facto 

de o governo anterior não ter seguido 

os procedimentos constitucional e le-

galmente obrigatórios, dizendo que as 

circunstâncias desse momento eram 

atípicas. Referia-se ao facto de exis-

tir uma tensão político-militar entre o 

governo e a Renamo, esta estar repre-

sentada na Assembleia da República e 

o dinheiro ser destinado à compra de 

armamento.

Ora, a desculpa parece-me bastante va-

zia de conteúdo. Senão, vejamos:

Até onde nos têm contado, a dívida da 

EMATUM foi gasta em barcos de pes-

ca e barcos militares de patrulha da cos-

ta. A da Proindicus em barcos militares, 

radares e outro material de vigilância 

costeira. E o da terceira empresa terá 

sido gasto em equipamento de manu-

tenção naval.

E eu pergunto: que relação têm estas 

compras com a tensão militar com a 

Renamo?

Será que o governo está a pensar em 

utilizar as lanchas militares para escol-

tar as colunas de viaturas na Estrada 

Nacional no. 1? Ou usar os barcos de 

pesca para transportar militares para a 

Gorongosa? Ou os radares marítimos 

para localizar as bases da Renamo nas 

zonas recônditas?

Se não for isso, qual a razão de esconder 

as compras aos deputados da Renamo?

Diria que se trata de uma desculpa ela 

própria atípica de um político como 

Carlos Agostinho do Rosário. Descul-

pa que só se justifica numa realidade 

política mais do que atípica, em que 
não se sabe bem quem é que manda e o 
que pode acontecer a quem não toca a 
música que o maestro (seja lá ele quem 
for) manda tocar.
De qualquer forma, muitos dos analis-
tas consideram que não é tradição do 
partido Frelimo sacrificar os seus di-
rigentes culpados de actos criminosos 
ou corruptos. E nessa política de seita 
se incluiria a desculpa esfarrapada do 
Primeiro Ministro, desculpa em que, de 
certeza, é o primeiro a não acreditar.
E, depois de tudo, há o problema da 
dimensão desta actual falcatrua. Nun-
ca até aqui, que eu tenha tido conheci-
mento, houve nenhum rombo aos bens 
públicos que, de perto ou de longe, se 
comparasse a esta golpada infame.
Mesmo pessoas que, com desvios de 
pequeno valor, estão dispostas a fechar 
os olhos em nome de uma antiga cama-
radagem, neste momento se arrepiam 
de horror ao ver até que ponto a rouba-
lheira chegou. E, por enquanto em voz 
baixa, vai-se falando da necessidade de 
purificar as fileiras. Mesmo ao mais alto 
nível se fala de desinfecção das instala-
ções. Só que parece haver pouca vonta-
de de comprar o insecticida apropriado. 
Vai-se adiando a solução à espera que 
aconteça um milagre. Que, muito pro-
vavelmente, não vai acontecer.
E, entretanto, os moçambicanos, que 

julgavam que já tínhamos chegado ao 

fundo do buraco, vão descobrindo que 

o país se continua a afundar a ritmo 

acelerado (ou será celerado?).

Desculpa atípica

RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema

O 
epistemólogo e filósofo austríaco Karl Popper 

retrabalhou, no decurso da segunda guerra 

mundial (1939-1945), o conceito de sociedade 

aberta, originalmente criado por Henri-Louis 

Bergson, filósofo e escritor francês que exerceu muita 

influência sobre os pensadores da primeira metade do 

século XX, sobretudo com a sua tese segundo a qual os 

processos em torno da intuição e da experiência ime-

diata são mais significantes e/ou úteis que o racionalis-

mo abstracto e a ciência, para efeitos de compreensão 

da realidade.

Popper escreveu, enquanto decorria a segunda guerra 

mundial, a obra ‘A sociedade aberta e os seus inimi-

gos’, lançada em 1944. Nesse obra, Popper basicamente 

defende que numa sociedade aberta os governos são 

supostos serem tolerantes e responsáveis, num contex-

to em que os mecanismos políticos são transparentes e 

flexíveis. Adicionalmente, em sede de uma sociedade 

aberta os governos não devem manter segredos para si 

mesmos, sendo que a ética governativa lhes imponha, 

num contexto tal, respeito por todos: a liberdade polí-

tica e os direitos humanos são os princípios fundamen-

tais que regem esse tipo de sociedade.

Na tese de doutoramente em ciência política por si de-

fendida em 2007, na Universidade de São Paulo, no 

Brasil, Luiz Martins Serpa diz, em análise à acima re-

ferida obra de Popper, que a mesma possui um carácter 

de resposta política às preocupações que ele trazia da 

sua experiência política pessoal desde a primeira guerra 

mundial (1914-1918) e as consequências que a mesma 

originou na sociedade onde ele nasceu e vivia, desig-

nadamente o Império Áustro-Húngaro, mais especifi-

camente à sua “intelectualmente efervescente capital”, 

Viena, e mesmo para o mundo no geral. Corporizaram 

essas consequências a pobreza, o caos político e econó-

mico, a perda de dinamismo intelectual causada pelas 

adversidades sociais, de entre outros.

Continuando, Popper refere, na mesma obra, que esses 

problemas são causados pelo “apego a ideais” que fazem 

com que os indivíduos ajam sob o que, com recurso 

a um termo originalmente do psicanalista Freud, de-

nominou de “tensão civilizacional”. Mas porquê? Ele 

explica que tal tem que ver com o facto de a maior 

parte dos indivíduos na sociedade não suportar o peso 

da liberdade, passando, por isso, a desejar viver em situ-

ações nas quais não tenham que enfrentar as responsa-

bilidades de serem livres e assumirem as consequências 

das decisões que tomam, ou tomaram, no exercício da 

liberdade.

A sociedade que Popper escalpeliza no livro que es-

creveu a um ano do fim da segunda guerra mundial 

parece ser absolutamente igual àquela que o Presidente 

da República (PR), Filipe Nyusi, encontrou a 15 de Ja-

neiro de 2015, quando iniciava o seu mandato de cinco 

anos. E, nisso, o discurso de investidura do nosso 

PR, para muitos a ‘mais significativa obra’ que ele 

já arquitectou nestes seus primeiros 16 meses de 

governação, parece uma versão resumida e bem 

conseguida da obra ‘A sociedade aberta e os seus 

inimigos’. 

Tal como Popper, que, pouco mais de 70 anos 

antes, noutro contexto e formato, defendeu que 

a liberdade política e os direitos humanos são os 

princípios fundamentais que regem uma sociedade 

aberta, Nyusi afirmou, no seu discurso de inves-

tidura, o seguinte: “Defenderei de forma vigorosa 

os direitos humanos, em particular o direito à vida 

e às liberdades fundamentais do Homem”. Como 

que a dar substância a isso, precisou: “A constru-

ção de uma sociedade de inclusão exige não apenas 
discursos e declaração de intenções. Trabalharei 
para tornar mais visível e real a inclusão de que 
todos falamos e tanto ansiamos”.
Tantas outras analogias podem ser feitas entre a 
obra de Popper e o discurso inaugural de Nyu-
si: ambos elaboraram quando a ausência da paz, 
materialmente falando, era uma constante; ambos 
se mostram adeptos do pragmatismo no lugar de 
teorizações e/ou meros discursos; ambos tinham 
bem presente que o secretismo e/ou a inexistência 
do acesso à informação se afigura(va) nefasto ao 
desenvolvimento. Há, ainda, algo relativamente di-
ferente entre ambos: um (Popper) catalogou clara 
e abertamente os “inimigos” – os inimigos da so-
ciedade aberta são suportam a “tensão da civiliza-
ção”, daí buscarem eliminá-la; outros inimigos da 
sociedade aberta são aqueles que, deliberadamente, 
são aversos à liberdade enquanto tal, bem assim de 
qualquer benefício que ela possa apresentar para os 
homens; inimigos há ainda que apreciam a liber-
dade, mas acabam adoptando ideais políticos que a 
prejudicam! –, enquanto outro (Nyusi), talvez por 
ser estadista, preferiu referí-los nas entrelinhas. 
Nestes seus 14 meses de governação, Nyusi tem, 
muitas vezes, se referido aos seus ‘inimigos’, o mais 
visível dos quais é a ausência da paz, o que, em 
bom rigor, é inimigo de todos nós e das gerações 
vindouras. Se esse ‘inimigo’ é óbvio – não preten-
demos, aqui, discutir se Nyusi tem ou não feito o 
suficiente em prol da paz efectiva! –, há outros que 
têm sido citados, e muito bem, pelo PR. Um dos 

exemplos é o que ele disse quando foi do trigésimo 

quinto aniversário da TVM: disse o PR que aquela 

estação pública deve ser plataforma da cidadania, 

inclusão e democracia participativa. Os que agem 

no sentido contrário do sugerido por Nyusi serão, 

pois, tudo menos amigos da sociedade aberta! 

  

Quem são os ‘inimigos’ de Nyusi?
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A fundição de alumínio Mozal está agora a 
utilizar uma nova plataforma on-line de re-
gisto de fornecedores que permite a fácil iden-

-

produto gerido pela South32, gestora e accio-

do Programa de Desenvolvimento de Forne-

O serviço Intsika foi lançado recentemente 
durante um workshop realizado na Mozal, 

-

-

Falando no decurso do workshop, os repre-
sentantes da South32 explicaram que o Intsi-

a Mozal, entretanto existem passos adicionais 
no processo de procurement para se ganhar 

Os representantes da South32 explicaram 
-

on-line e de desenvolvimento de redes de ne-

-
-

-

http://www.south32intsika.net

CPI e Mozal estreitam parceria 
O Centro de Promoção de Investimentos (CPI) 

-
signada SPX, que permite a colocação de em-

-

oportunidades existentes nas grandes empre-
sas e criar uma rede de contactos entre as em-
presas fornecedoras nacionais e as grandes 

pela Organização das Nações Unidas para 

para impulsionar as oportunidades para as 
-

-
terialização do Programa Quinquenal do Go-

que iniciou a implementação do programa 

que qualquer interessado em aderir ao SPX, 
deve ser uma empresa nacional, com poten-

empreendimentos ou ser um comprador na-

contactar o CPI para mapear a sua empresa 

 Fornecedores satisfeitos com as plataformas
Alguns representantes de empresas presentes 

-
-

muito impressionados com o potencial e com 
as oportunidades que o Intsika traz para no-
vos fornecedores e acreditam que, as parce-
rias entre PME’s e as grandes empresas po-

Os participantes do workshop notaram que 
o alto nível de interacção entre os participan-
tes, permitiu a discussão de uma grande va-

convergiram na ideia de que parcerias inteli-

Mozal e CPI lançam plataformas on-line de apoio as PME’s
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Depois de a actual direcção da 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) ter contraí-
do, em finais do ano passado 

(Dezembro), um empréstimo de 18 

milhões de meticais junto do Banco 

Comercial de Investimentos (BCI), 

como forma de “equilibrar as contas” 

da instituição, o antigo elenco soli-

citou, semana passada, um encontro 

para se explicar.

Na verdade, o elenco de Alberto 

Simango Júnior diz que o congela-

mento das prestações regulares da 

FIFA, resultante do atraso no envio 

do relatório de contas auditadas de 

2014 pela direcção cessante, liderada 

por Feizal Sidat e também a falta de 

desembolso, na totalidade, de cerca 

de 20 milhões de meticais por parte 

dos patrocinadores, onde desfilam o 

próprio BCI, a mCel, a HCB, a Água 

da Namaacha, entre outras empresas, 

terão contribuído para que a actual 

direcção se visse na contingência de 

contrair dívidas.

O antigo elenco de Feizal Sidat, insa-

tisfeito com essas alegadas acusações 

de a situação actual ser resultado da 

sua má gestão da direcção, optou por 

Problemas de tesouraria na Federação Moçambicana de Futebol

Feizal Sidat e seu elenco ainda sacodem o capote
Por Abílio Maolela

dissipar equívocos.

De acordo com Gervásio de Jesus, 

assessor da ex-direcção da FMF, uma 

das coisas que o seu elenco procurou 

transmitir foi que, tendo qualquer 

problema,  Feizal Sidat e o seu antigo 

staff estão dispostos e disponíveis a 

dissipar quaisquer dúvidas que pos-

sam eventualmente existir.

Sabe-se que, em Novembro do ano 

passado, a FIFA congelou o seu fi-

nanciamento anual à FMF, alegando 

falta de clareza na gestão dos fundos.

Na altura, o ex-presidente da FMF, 

Feizal Sidat, teria explicado que tinha 

deixado o relatório de auditoria (fei-

to pela KPMG) com a nova direcção 

e que esperava uma notificação para 

responder em torno do assunto. 

Ainda sobre o encontro em alusão 

solicitado pelo elenco cessante, ficou, 

segundo Gervásio de Jesus, claro que 

não há motivos para acusações.

“O encontro foi frutuoso e ficou claro 

que não existe motivos para acusa-

ções de má gestão, existe sim proble-

ma de comunicação”, ajuntou.

Ainda de acordo com de Jesus, Feizal 

Sidat não tem absolutamente nada 

a ver com os possíveis problemas da 

actual direcção, contudo, declinou 

comentar detalhes da ordem técnica 

tratados no encontro.

Para Gervásio de Jesus, o elenco an-

terior e o actual estão unidos e ambos  

entendem que só dialogando é que 

podem ultrapassar possíveis mal en-

tendidos. “Foi uma reunião pacífica 

e aberta como é apanágio do antigo 

elenco da FMF”, afirmou.

Enquanto isto, a actual direcção da  

LMF explicou, recentemente, na De-

liberação, que o empréstimo de 18 

milhões de meticais, com prazo de 

um ano, será reembolsado pelo valor 

dos patrocínios de 2015, que a agre-

miação, então, aguardava.

Simango Júnior e seu elenco hipote-

caram um dos apartamentos da an-

tiga sede, no Prédio Fonte Azul, na 

Avenida Samora Machel, como ga-

rantia do empréstimo bancário.

Recentemente, o presidente da FMF, 

Alberto Simango, explicou que a sua 

direcção recorreu à banca para equi-

librar as contas, pois a sua instituição 

passa por alguns momentos delica-

dos, com o congelamento do finan-

ciamento da FIFA.

“É uma estratégia interna para mo-

vimentarmos todas as actividades 

sob égide da Federação. Como vocês 

sabem, a Federação anda com pro-

blemas financeiros, desde que a FIFA 

congelou o seu financiamento. Então, 

não podíamos parar as nossas activi-

dades”, disse.

Simango afirmou ainda que se trata-

va de um procedimento normal, efec-

tuado tanto por pessoas singulares, 

assim como por pessoas colectivas e 

que não vê nada de mal.

“Não vejo que seja assunto para sair 

no jornal. Não se trata de nenhuma 

dívida ou nenhum dinheiro mal-pa-

rado. Trata-se de um procedimento 

bancário normal”, sublinhou.

O facto é que o órgão máximo do 

nosso futebol está com as contas no 

vermelho e durante a sua despedida, 

a 13 de Agosto de 2015, Feizal Sidat 

anunciou ter deixado nos cofres des-

te órgão um saldo positivo, estimado 

em onze milhões de meticais.

Feizal Sidat Alberto Simango Júnior

Arrancou, no último fim-de-
-semana, na zona sul e nor-
te do país, o campeonato da 
segunda divisão (Segunda 

Liga ou Divisão de Honra), uma 
competição “bomba relógio”, que 
cronometra rumo a sua explosão.

Contestada a sua reintrodução neste 

ano pela Associação de Futebol da 

Cidade de Maputo e adiado o início 

por várias vezes (devia ter arranca-

do a 23 de Abril) pela direcção da 

Federação Moçambicana de Futebol 

(FMF), a Segunda Liga revela-se, 

cada vez mais, uma prova insusten-

tável.

Depois do órgão reitor do futebol 

moçambicano recuar na sua pro-

messa de comparticipar nas despesas 

de alimentação, alojamento e trans-

porte, tal como avançou na Assem-

bleia-Geral, realizado em Fevereiro 

último, vários clubes começam a 

abandonar a competição.

O primeiro a bater com a porta foi a 

Académica de Maputo, que nas vés-

peras do arranque da prova anunciou 

a retirada devido à sua incapacidade 

financeira para suportá-la e para o 

Académica abandona Segunda Liga e mais três clubes ameaçam tomar o mesmo rumo

Arrancou a “bomba relógio”!
Por Abílio Maolela

seu lugar entraram as Águias Espe-

ciais.

Segundo o presidente da Acadé-

mica, o clube “dormiu na sombra 

da bananeira e não moveu pedras”, 

pensando que a entidade gerida por 

Alberto Simango Júnior ia custear as 

despesas, acto que não veio a acon-

tecer.

Nesta semana foi a vez do Benfica 

de Nampula, Incomáti de Xinava-

ne e Clube dos Amigos da Matola 

anunciarem a sua saída da competi-

ção, caso a FMF não arque com as  

despesas. 

Em entrevista ao canal desportivo 

da Rádio Moçambique, o presidente 

daquele clube, Abdul Hanan, disse 

que está a juntar quinhentas para 

que a equipa consiga competir este 

fim-de-semana, mas caso não se 

resolva o problema rapidamente “a 

equipa vai ficar em casa”.

Com este cenário, o SAVANA pro-

curou a direcção da FMF para ouvir 

o seu posicionamento. Invocando o 

artigo 16, do III capítulo do regula-

mento da prova, a FMF indica que 

esses encargos são da responsabili-

dade dos clubes. Aliás, o Assessor de 

direcção, Isac Pedro, vai mais longe 

exigindo “provas (documentos escri-

tos)” das promessas feitas pela FMF 

em custear as despesas da prova.

“Se houve promessas é que alguma 

coisa está escrito e onde está?”, ques-

tiona.

Confrontado com as ameaças dos 

clubes em abandonar a competição, 

Isac Pedro disse que a “FMF não 

pode fazer nada” porque não comen-

ta assuntos que vêm dos órgãos de 

informação.

“Não prevemos que isso venha a 

acontecer, porque a Académica an-

tecipou antes de iniciar a prova”, 

disse, acrescentando: “se as Águias 

Especiais entraram na prova é por-

que assumiram a responsabilidade 

de conclui-la”.

Embora invoque o regulamento da 

prova para furtar-se das despesas da 

prova, o facto é que a FMF, nas vo-

zes do seu presidente e do seu Secre-

tário-Geral, Filipe Johane, prometeu 

comparticipar nas despesas.

Aliás, no decurso da AG, Alberto 

Simango prometeu anunciar o pa-

trocinador oficial da prova e deixou 

claro que o propósito deste campe-

onato é irreversível, pois, trata-se do 

cumprimento de uma das suas pro-

messas eleitorais.

Entretanto, o órgão máximo do 

nosso futebol ainda não apresentou 

o patrocinador oficial da prova e 

encontra-se sem dinheiro, estando 

há um ano sem receber o apoio da 

FIFA (que subiu para um milhão e 

duzentos e cinquenta mil dólares) 

devido às contas mal paradas e já 

pediu empréstimo de 18 milhões de 

meticais ao BCI para suprir as suas 

necessidades, porém não chega para 

suportar a decisão política, que ame-

aça o acesso ao Moçambola-2017.

Neste momento, as ameaças são da 

zona sul e norte, onde a prova decor-

re, pois na zona centro foi suspen-

sa devido à tensão político-militar, 

tendo se optado pelos campeonatos 

provinciais.

“Teremos a Segunda Liga, mas de-

pois de concluir os provinciais. Já 

não será da mesma maneira que 

tínhamos planificado. Vamos ouvir 

o que as Associações vão propor”, 

explicou.

Com esta situação, questionamos 

a Isac Pedro se havia um “plano B” 

para que a prova não seja um fracas-

so e este revelou que “não há Plano 

B” porque “acreditamos que a prova 

vai terminar”.

Aquando da aprovação da proposta 

de reintrodução da Segunda Liga, a 

Associação de Futebol a Cidade de 

Maputo defendeu que a prova ar-

rancasse próxima época, por forma 

que os clubes se pudessem preparar.

Isac Pedro contrapõe essa posição, 

afirmando que o problema “não está 

na planificação porque os clubes es-

tão sempre planificados”. 

“No ano passado realizou-se a Pou-

le da mesma forma, mas nenhuma 

equipa reclamou. Aliás, eles gasta-

ram mais no antigo sistema que no 

actual”, considera aquele decano da 

FMF, vaticinando que “no próximo 

ano acontecerá a mesmíssima coisa”.

Referir que a primeira jornada foi 

caracterizada por sete empates, dos 

nove jogos disputados. As vitórias 

vieram da zona norte, onde a Liga 

Desportiva de Pemba venceu 2-0 as 

Águias Especiais de Lichinga e a UP 

de Lichinga derrotou 3-1 ao Ango-

che CD.
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As organizações da sociedade civil (OSC) subscritoras do pre-
sente comunicado - Fundação Mecanismo de Apoio à Socie-
dade Civil (MASC), Centro de Integridade Pública (CIP), Ins-
tituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE) e Observatório 
do Meio Rural (OMR) - tiveram recentemente a oportunidade 
de se pronunciar publicamente, primeiro sobre a crise da dívi-
da , e mais recentemente sobre a conferência de imprensa do 
Sr. Primeiro-Ministro para esclarecimento dos endividamen-
tos ocultos contraídos com o aval do Governo Moçambicano . 
Todavia, estamos convencidos que o impacto e as consequên-
cias dos incidentes, decorrentes dos endividamentos ocultos 

ainda só em parte começaram a fazer-se sentir. Em outras pa-
lavras, consideramos utópico e incorrecto pensar-se que aqui-

E porque pensamos que o pior ainda não começou, considera-
-

gular das declarações e principalmente das acções e medidas 
que as autoridades governamentais irão ter de implementar 
se realmente quiserem superar a grave criseda melhor forma. 
De imediato, a principal manifestação do agravamento da cri-
se provocada pela governação diz respeito à adesão e alinha-
mento dos tradicionais Parceiros internacionais do Governo e 

Internacional (FMI), em meados de Abril de 2016, de suspen-
der a cooperação e os créditos deapoio directo ao Orçamento 

Administração Pública. Lamentamos que os Parceiros inter-
nacionais tenham recorrido a uma opção tão extrema, após 
uma longa cooperação que parecia exemplar, ao longo de três 
décadas. Mas seria ingratidão da nossa parte e sobretudo do 

pelo inesperado e brusco corte de relações de parceria interna-
cional, apenas aos próprios doadores.
Apesar da decepção e muitas dúvidas que o discurso e res-
postas do Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa do 
passado dia 28 de Abril, as OSC subscritoras deste comuni-
cado têm acreditado que a liderança no poder, incluindo tan-
to o Executivo como oPartido Frelimo,poderiam compensar, 

nem mesmo existe vontade para benefício da dúvida, quan-
to àsboas intençõesem superar a crise criada, e não apenas 

-
ceiro-económica do nosso País. De qualquer forma, estamos 
atentos e apreciamos os pronunciamentos de personalidades 
de dentro do partido Frelimo que têm expresso publicamente 
sua condenação da violação da Constituição e escandalosa ir-

À medida que as semanas têm passado, não só as OSC subs-
critoras deste comunicado como também muitos outros mo-

-
te incomodados e ansiosos, com a lentidão da governação 
na actual gestão da crise. Como é amplamente sabido, por 

aprenderam ao longo da vida a apreciar a sua consistência 
com as atitudes e sobretudo acções e medidas concretas. A 
este respeito, vale a pena recordar o cepticismo prevalecente 

Monitoria das Medidase Declarações Governamentais 
Sobre a Actual Crise Moçambicana

na opinião pública, recordando as recentes palavras de um 
-

mentar a reacção dos governantes aos chocantes escândalos 
que têm sido denunciados publicamente: 

normal. E inauguram coisas, e vão a encontros internacionais, 
com o ar mais calmo e inocente do mundo. Ou inconscientes 

da Graça, Savana 13.04. 2015, p. 20). 

Este pequeno e simples reparo de um atento observador da 
imprensa nacional,denuncia algo muito importante, nesta 
nova fase. A liderança do Partido Frelimo e do Governo con-

sem franqueza das partes envolvidas. 

pensar apenas na mentira e desonestidade intencionais que 
se traduziram na violação das leis fundamentais moçambica-
nas e nos acordos de princípios celebrados entre o Governo e 
os seus Parceiros Internacionais.  Referimo-nos à recusa em 
comunicarem de forma directa e aberta suas ideias e planos 
concretos visando resolver (e não apenas ultrapassar, ou con-
tornar) a crise provocada pelo Governo. Administradores de 
sucesso, a nível internacional, são inequívocos a este respeito: 
“Basicamente falta de franqueza bloqueia ideias inteligentes, 

com todo o seu valor. É letal” (Welch e Welch. 20015,Vencer, 
p. 29). Não menos importante, adverte ainda este gestor de 
sucesso na segunda metade do século XX: “Esqueça a concor-
rência externa quando o seu pior inimigo é a forma como a co-
municação acontece internamente” (Welch e Welch. 2007: 30).

Acabamos de tomar conhecimento de um pequeno gesto pú-
blico, da parte do Ministro de Economia e Finanças, digno de 

“O Governo, em 2013 e 2014, por razões que explicou, não for-
neceu essas informações de duas garantias que emitiu a favor 

-

que não, principalmente porque nem tão pouco vem do Presi-
dente da República, o Alto Magistrado da Nação. 

-
nizações da sociedade civil mais directamente envolvidas em 
aspectos relacionados com a violação dos direitos humanos, 
visando esclarecer dos problemas provocados e responsabi-
lizar os autores das matanças de cidadãos e o abandono dos 

-
de individual.

1  Comunicado sobre a Crise da dívida. http://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Co-

municado-Mesa-redonda-MASC-CIP-IESE-e-OMR.pdf. 27.05.2016.
2 Sobre o Discurso do Senhor Primeiro-Ministro Acerca da Dívida Externa de Moçambique. 

http://www.cip.org.mz/article.asp?lang=&sub=moc&docno=460, 9.05.2016
3  http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2016/05/ministro-das-finan%C3%A7as-
governo-apresenta-desculpas-p%C3%BAblicas-pelas-d%C3%ADvidas.html
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Por Luís Carlos Patraquim

93

Deixemos Vivalvi, esse António 

da Itália de antanho, ainda nem 

sequer unificada pelo antigo 

combatente Giuseppe Garibaldi. 

Arreneguemos as suas quatro estações, as  

flautas, os violinos e os violoncelos. De 

que serve isso aqui? 

Nós temos o que é estritamente neces-

sário: estação seca e estação das chuvas. 

Há, em Março, umas flores provocado-

ras, claramente contra-revolucionárias, 

que oferecem um arremedo de Primave-

ra, a mais aziaga e intrusiva das estações 

– essa, exógena, que a decadente Europa 

resolveu – dizem os mais atentos e genu-

ínos filhos da terra -, espargir em pólens 

explosivos pelas suas adjacências medi-

terrânicas. Jovens – classe média, claro! -,  

a querem liberdade e iphones no Cairo, 

onde é que já se viu isso?! A usar face-

book, a querer separar a religião do Es-

tado, a desrespeitar o senhor Mubarak & 

etc?! Ainda por cima tudo manipulado 

por forças ocultas e desocultas… já que 

é sempre essa a explicação, menorizando 

por completo as dinâmicas internas, os 

impactos tecnológicos, a expressão con-

flituante do político numa determinada 

sociedade. Escangalhou-se a suspeitosa 

Primavera, o voto reflectiu a conjugação 

da influência da Irmandade Muçulmana 

mais a imensa maioria, digamos, cam-

ponesa, e os problemas continuaram. 

Felizmente que chegou a Ordem, com o 

senhor presidente Al Sissi. Felizmente!... 

Os provocadores estão a ser punidos e 

toda a pulsão de mudança será castigada. 

A Líbia é um caso de polícia onde de-

viam ser arguidos os senhores Cameron 

e Sarkozy. 

Aqui, quem define as coisas somos nós! 

Se for preciso, formamos meteorologis-

tas profundamente engajados que golpe-

arão essas veleidades primaveris. Equi-

nócios e solstícios? Intrusões! A rotação 

e translação do planeta, o facto de estar-

mos entre o Trópico de Capricórnio e a 

Zona Tórrida, um pedacinho abaixo na 

parte mais meridional, e de a inclinação 

do eixo da Terra em relação aos raios so-

lares ser o que é, nada disso nos intimida. 

Nós não queremos flores! Roubamo-nos 

entre nós e assim é que está correcto. Re-

chaçámos os exploradores alienígenas. 

Isso nos basta para a liturgia do nosso 

patriotismo. Que Abel e Caim, em múl-

tiplas metamorfoses, salguem de desilu-

sões o chão onde já medraram todos os 

sonhos, que importa? Somos nós! Per-

guntar por que razões entregámos o país 

ao jogo hipócrita das indignações dos or-

ganismos internacionais é crime de lesa-

-pátria. Tudo, menos Primaveras! Vamos 

dar de penhor milhares de hectares de 

terra a quem o exigir… porque nos vai 

ajudar nesta hora de aperto; vamos ter de 

aceitar todas as clausulas dos contratos 

chorudos renegociados na fileira ener-

gética que os indignados nos impuserem 

em concessões de lógica de companhias 

majestáticas; vamos até fulanizar na no-

meação dos culpados disso mas preferi-

mos assim. 

É esse o recado conservador dos Antigos 

Combatentes. Eles tutelam e são eco de 

outras vozes. Que o derruir das institui-

ções esteja à vista, tal só importa àquele 

“grupo de agitadores” que protesta por 

tudo e por nada. Esses querem flores, 

argumentam com estudos sérios, com 

a credibilidade de quem não se senta à 

mesma mesa onde prossegue o já dema-

siadamente longo repasto comemorativo 

das alegrias da independência. Eles de-

sestabilizam e esta inversão é a máscara 

que se nos cola à pele. 

Como se fala para dentro sem que seja 

crime? Como se rega uma flor em vez 

de regar juízes? Como se respeita a pa-

lavra para que entre ela e a realidade se 

estabeleça uma relação de coerência, de 

verdade? 

As flores esperam, na estação amena, 

primaveril… se quiserem, a nomeação da 

sua diversidade. 

As quatro estações
A 

Rádio e Televisão Portuguesa 
(RTP) usou, sem autorização, uma 
imagem da autoria do fotógrafo 
moçambicano, Mário Macilau, vio-

lando desta forma os direitos autorais consa-
grados por lei.

A fotografia em causa foi capturada pelo 

fotógrafo em 2011, integrado num projecto 

que se centra no trabalho intensivo e diário 

de mais de 6.000 trabalhadores de minas de 

pedra e de recolha de areia local, em Jaflong, 

no Nordeste Bengladesh, nas proximidades 

da Fronteira com Índia.

As fotografias descrevem actividades das 

pessoas que se comprometem na árdua tarefa 

de abastecimento de pedras de construção a 

partir do rio. Sendo Mário Macilau um fotó-

grafo que usa a fotografia como um elemen-

to artístico para criar influências positivas 

“Atitude da RTP é uma 
vergonha e falta de respeito...”

tion Project nos Estados Unidos em 2011, 

e, conforme acrescenta o nosso entrevistado 

“a imagem corre o mundo por via de colec-

cionadores importantes sendo eles públicos 

ou privados, não existe nenhuma justificação 

possível para esta atitude”, referiu.

Mário Macilau exige reparação dos danos 

causados pela RTP. “Está bem claro que a 

publicação de uma fotografia num jornal ou 

qualquer órgão de informação, sem a autori-

zação do autor, implica dano moral que deve 

ser reparado, conforme a lei porque a fotogra-

fia é uma obra protegida pela lei dos direitos 

de autor em qualquer parte do mundo”. 

O jovem fotógrafo moçambicano realça que 

“a atitude da RTP é uma vergonha e falta de 

respeito, é uma desvalorização ao meu traba-

lho e por essa razão vou levar a RTP ao tribu-

nal até pagar uma indemnização pelos danos 

causados”. (A.S)
em relação a diversos assuntos 

que definem os nossos tempos; 

desde o restauro da identidade 

das pessoas socialmente isola-

das, condições de trabalho e/ou 

do meio ambiente, faz esforços 

emocionais e físicos, por inicia-

tiva própria, para alimentar as 

suas acções artísticas.

Com a violação dos seus direi-

tos pela RTP, Mário sente-se 

totalmente abusado e desen-

corajado injustamente com o 

acto levado a cabo por aquela 

cadeia de comunicação, ao co-

piar a fotografia e publicar sem 

nenhuma autorização do artista 

ou dos seus representantes.

Mas, de acordo com Mário 

Macilau, “o pior de tudo é que 

quando foi publicada a ima-

gem no dia 25 de Novembro 

de 2014, o objectivo da Rádio 

e Televisão pública portuguesa 

era ou é de alimentar uma in-

formação que foca uma situação 

totalmente diferente e que não 

se encontra no mesmo espaço 

Geográfico. O artigo da RTP 

relata a situação de trabalho de 

imigrantes ilegais da República 

Democrática do Congo, deti-

dos a garimpar diamantes em 

Angola, usando uma imagem 

da autoria de um artista reco-

nhecido.

A fotografia plagiada pela RTP 

foi premiada pelo The Protec-

Estará patente de, 24 de Maio a 4 de Ju-

nho, na mediateca do BCI a exposição 

intitulada “Semblates” do artista plásti-

co Circle.

Trata-se de um conjunto de retratos maiori-

tariamente pintados em aguarelas sob papel. 

São pinturas na maioria de figuras de proa, 

representadas nas mais variadas áreas (política; 

academia; desporto; literatura; cinema; música: 

artes plásticas e comunicação) que, de algum 

modo, bem ou mal, marcaram Moçambique. 

O artista deixa a incógnita do bem ou mal ao 

critério do espectador da obra. A essência desta 

mostra é trazer para as telas o debate da esfera 

pública, através dos semblantes representados 

nas obras. É a forma que o artista encontra 

“Semblantes” é um flagrante pictórico
para debater Moçambique através da expres-

são pictórica. O artista é da opinião que um 

retrato pintado com maior teor de inspiração 

que técnica, para além de ser uma obra que 

convida a uma viagem pictórica, eterniza a fi-

gura pintada. 

O texto de apresentação da exposição foi ela-

borado pelo escritor Mia Couto e o prefácio 

pelo artista plástico e curador da exposição 

artista plástico Gemuce. “Há nas telas de Cir-

cle algo que se tornou raro da nossa pintura: o 

domínio da pintura, do retrato de pessoas e do 

quotidiano, uma espécie de flagrante pictóri-

co do que é Moçambique, nos seus múltiplos 

rostos e máscaras. E aqui, aqui e ali, existe uma 

busca de algo mais íntimo, algo que Circle (ali-

ás Sérgio J. Langa) faz revelar daquilo que não 

pode ter retrato. Porque é da ordem do sonho”, 

escreve Mia Couto.

Sérgio Jeremias Langa, ou simplesmente Circle, 

nasceu a 5 de Junho de 1980, em Maputo Mo-

çambique. Desperta a paixão pelas artes plásti-

cas em tenra idade, tendo frequentado a acade-

mia de artes, precisamente na Escola Nacional 

de Artes Visuais (ENAV), onde formou-se em 

Design Gráfico Publicitário, em 2003.

Trabalhou como profissional de Graphic De-

sign em algumas agências nacionais e interna-

cionais. Participou de diversos intercâmbios 

culturais com artistas nacionais e estrangeiros, 

com o destaque ao workshop “Identidades”, 

em 2002, com professores e estudantes da Fa-

culdade de Belas Artes do Porto, Portugal e 

Brasil; workshop de Gravura com professores 

italianos, na ENAV, em 2003. Em 2011, foi 

curador da exposição individual “equilibrium”, 

de Jussa, na Mediateca do BCI. No mesmo 

ano fez uma mostra semi-individual de pin-

tura “um olhar dicotómico sobre o ambiente”, 

no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Sua 

maior forma de expressão artística sempre se 

fez sentir através da pintura, com maior inci-

dência sobre as aguarelas sob papel e óleo sob 

tela. Tem obras dentro e fora do país.

Circle é licenciado em Meio Ambiente e De-

senvolvimento Comunitário e concluiu o Mes-

trado em Jornalismo e Estudos Editoriais, em 

2015. Entre outras actividades, exerce docência 

nas disciplinas de Design de Comunicação para 

a Escola Superior de Jornalismo e no Instituto 

Superior de Comunicação e Imagem. (A.S)

Mário Macilau
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Ao falar sobre o aparelho de justiça em Moçambique, recordo das ima-

gens de assassinatos bárbaros de juízes. Ainda estão frescas na mente. 

Estes assassinatos serviram, mais uma vez, para demonstrar o grau 

de impiedade, por parte do crime organizado, ao eliminar os seus 

opositores sem receio de sofrer represálias.

Quando verificamos esses actos macabros, questionamo-nos, afinal, que so-

ciedade se está a construir? Qual será o futuro das próximas gerações? São 

algumas questões que rapidamente surgiram? Existem mais. No seio dessa 

mesma sociedade existem aqueles que lutam por uma justiça social plena. 

Mesmo que seja uma utopia.

Quem nunca lutou por uma utopia na sua vida? Até várias utopias. Falando 

de justiça no país, sabemos que existem figuras que lutam por uma justiça 

social justa, embora enfrentem enormes dificuldades e limitações no exercí-

cio das suas actividades. É preocupante o cenário que se vive no aparelho de 

justiça nacional. 

Quem não conhece a Dra. Alice Mabota? É uma das figuras do país com 

convicções fortes, uma lutadora com garra quando se trata de justiça. Nesta 

primeira imagem, conversa com o Presidente da Associação dos Juízes de 

Moçambique, Carlos Mondlane. Alice Mabota tem sempre algo a dizer sobre 

os direitos humanos. Aqui, foi à saída do encontro que pretendia debater os 

desafios da magistratura e, entre outros motivos, homenagear o malogrado 

juiz Dinis Silica.

Precisamos melhorar o ambiente e o desempenho do aparelho de justiça do 

país. O aperto de mão guarnecido pela aparência séria do actual Bastonário 

da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, que é arrostado 

por um sorriso da Juíza, Vitalina Papadakis.

Sabemos que existem os casos quentes, mas é preciso proteger as pessoas 

que trabalham nestes casos. O que assistimos é intrigante. Percebemos que 

os magistrados estão deixados à sua sorte no desempenho desta actividade. 

Os que tinham de defender esta classe andam em carros blindados, vivem 

em edifícios sumptuosos e deixam serem mortos aqueles que tratam de casos 

realmente quentes sem protecção devida. Li algo do género algures. 

O nível de indignação é bem visível. Basta ver o diálogo descambado entre o 

jornalista e Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás 

Viera Mário, e o advogado Albano Silva. Circunspecta é a cavaqueira entre 

o académico João Pereira e o Vice Presidente do Tribunal Supremo, João 

Beirão. Será que falam sobre o actual pacote eleitoral, um dos fundamentos 

da discórdia entre o partido no poder e os da oposição. 

O Secretário da Mobilização e Propaganda e Porta-voz da Frelimo, António 

Niquice, efectuou visitas às instalações dos meios de comunicação social da 

capital do país. Nesta última imagem, foi aquando da visita à redacção do jor-

nal SAVANA. Os anfitriões desta vez foram os editores Fernando Gonçalves 

e Francisco Carmona, acompanhados pelo fotojornalista Naíta Ussene. Soa a 

um ambiente de convivência tolerante. Mesmo que muitas vezes as posições 

sejam opostas sobre determinados assuntos, não significa que não possamos 

ter uma convivência saudável.

Diálogo descambado
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Diz-se.
.. Diz-se

O presidente do Conselho de 
Administração (PCA) do 
Banco Moza, Prakash Ra-
tilal, disse semana passada, 

em Maputo, que numa economia de 
mercado como a que vivemos actual-
mente o sistema financeiro funciona 
na base de confiança.

Ratilal, que se dirigia aos estudantes 

da Escola Superior de Comunica-

Eduardo Mondlane, debruçou-se 

sobre o sistema financeiro nacional, 

quando os estudantes o questiona-

contraíram com garantias do Estado 

e que hoje estão tecnicamente sem 

capacidade de cumprir com as suas 

obrigações.

-

-

tade que agudiza a crise de confiança 

entre o país e os mercados.

que é séria, está a aumentar a crise de 

confiança do país no sistema finan-

os elementos de transparência, gestão 

foram colocados em causa porque não 

se limitaram apenas ao plano interno. 

empresas de Moçambique contraíram 

financiamentos no estrangeiro e, com 

a crise de confiança que entra a partir 

desses operações, todo o mundo fica 

alerto”, frisou.     

Contudo, Ratilal enfatizou que a 

tempestade financeira que o país 

garantias soberanas, mas também da 

conjuntura económica mundial e de 

outros factores.

Segundo o economista, o mundo está 

-

lar norte-americano está a tornar-se 

-

tras moedas, os preços das matérias-

-primas, principal linha das exporta-

ções moçambicanas, caíram de forma 

que tem a região centro do país como 

foco, também cria uma situação de in-

-

ção dos Jornalistas Económicos de 

-

dinada ao tema: “Jornalismo econó-

mico em Moçambique. Desafios da 

especialização e sua contribuição para 

Prakash Ratilal falou do perfil que um 

-

colhe experiências das pessoas es-

pecializadas nas matérias a abordar, 

questiona, domina os processos e an-

tes de publicar qualquer informação 

e, por fim, é que manda para o consu-

Sublinha que tal como em qualquer 

-

mica e política e outras, o jornalismo 

requer a prática sistemática de regras 

da ética e deontologia, ser honesto, 

íntegro, rigoroso e operar dentro das 

específica.

é aquele profissional que tem mente 

aberta para distinguir, lidar e gerir 

diferenças de pensamento e de acção, 

-

zes com interesses contraditórios, com 

sabe -

assim como ser submisso, moleque, 

ter como seu primeiro instrumento 

com a qual se comunica com o seu 

Para além de estudantes, professo-
res, jornalistas e outras esferas da 

contou ainda com a apresentação de 
Jessemusse Cacinda, pesquisador do 

-

que defendeu a necessidade de espe-
cialização dos jornalistas para melhor 
sistematizar os conhecimentos e ter o 
domínio de dossiers. 
Para Cacinda, a especialização garan-
te que seja produzido conhecimento 

pessoas num determinado contexto e 
o mesmo argumento pode ser usado 

proximidade, usado para a elaboração 
de notícias. 
Sublinhou que também permite que 
os jornalistas façam acompanhamen-

e poderão, por meio disso, fazer uma 
monitoria dos projectos económicos 

anunciados pelo Estado ou então, 

tempo, os jornalistas poderão desen-

e tratamento de informação relacio-

nada a economia. 

Foto: Naíta Ussene

Prakash Ratilal aos estudantes de Jornalismo da UEM

Por Raul Senda

-
mas dos moçambicanos, os escribas que acompanham o presidente 

-

não há facebook e não há Google, o que não permite a quem dependa 

-
so pai da democracia, a partir da Gorongosa, lá deu mais um empur-

-

esse desafio?

-
cabrosos, muitos deles a partir do exterior, uma situação que inco-
moda particularmente a bancada frel, a começar pela própria chefe. 

parte das fontes para esses demolidores artigos parte exactamente de 

quem está de facto no comando do arrumar da casa? 

pelo menos dois ministros moçambicanos assistiram numa represen-
tação diplomática estrangeira ao decapitar de uma cabeça de papel, 

pertencia a cabeça.

-

-

-
gio foi a falta de símbolos, ora não indicação de domicílios, por ai em 

-

-

representa a multiplicidade de opiniões?

Em voz baixa

Março foi feito um pagamento para honrar os compromissos de uma 
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A multinacional Italiana 
ENI, que se dedica à pes-
quisa e exploração de hi-
drocarbonetos na bacia 

do Rovuma, na província nortenha 
de Cabo Delgado, ainda está a es-
tudar os diversos cenários que vão 
contribuir  para tomada da decisão 
final do investimento na primeira 
fábrica flutuante de GNL.

Com Moçambique a atravessar um 

conturbado momento, agudizado 

pela tensão político-militar, que 

afugenta grosso modo dos investi-

dores, a ENI, que opera na área 4 

da bacia do Rovuma, ainda estuda 

melhores cenários para a tomada da 

decisão final do seu investimento. 

Fábio Castiglioni, director-geral 

da ENI África, foi muito caute-

loso quando abordado sobre os 

próximos passos a dar em torno 

do investimento da sua empresa. 

Precisou apenas que ainda há mui-

ta coisa em jogo para a tomada da 

decisão final de investimento.

O dirigente, que falava há dias no 

distrito de Palma, província de 

Cabo Delgado, durante a visita aos 

projectos sociais que a ENI está le-

var a cabo naquele ponto do país, 

saudou a aprovação pelo governo 

moçambicano do Plano de Desen-

volvimento do Coral Sul na Área 4 

da bacia do Rovuma. 

“Este é um passo fundamental para 

progressão em relação à decisão 

final de investimento no projecto  

que contempla a instalação da pri-

meira fábrica flutuante de Gás Na-

tural Liquefeito (GNL) em África, 

uma das primeiras no mundo”, dis-

se. 

De seguida referiu que se trata de 

um grande projecto que envolverá 

diferentes frentes de trabalhos des-

de a componente de perfuração dos 

poços de produção, sistema de pro-

dução submarino de gás, constru-

ção e operação da própria fábrica 

flutuante e logística em mar e em 

Eni conjuga factores 
para decidir investimento

terra.

No âmbito do projecto Coral, a 

ENI e os seus parceiros na Área 4 

da bacia do Rovuma, neste caso a 

Galp energia, Kogas e a Empre-

sa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH) elaboraram um plano que 

visa maximizar o conteúdo local 

através de fornecimento local de 

bens e serviços necessários para 

implementação das actividades do 

projectos.

O referido plano vai desde o pro-

cesso de recrutamento dos moçam-

bicanos a empregar nas diferentes 

frentes da obra, o que contempla 

a formação da mão-de-obra e se-

lecção das empresas, que estarão 

envolvidas durante os seis anos da 

construção do projecto, bem como 

na fase de operação que espera que 

seja de 25 anos. 

Numa primeira fase, o projecto 

permitirá a extracção de 4,7 triliões 

de pés cúbicos de gás natural e a 

produção de 3,37 milhões de tone-

ladas por ano de gás natural lique-

feito (LNG).

Com este volume de trabalho, a 

ENI aponta que será necessário 

criar mil postos de trabalho que po-

derão aumentar ao longo do tempo 

de acordo com evolução do plano 

de nacionalização das posições ini-

cialmente ocupadas por expatria-

dos.

ENI entrega fontanários 
No âmbito da sua responsabilidade 

social, a ENI entregou formalmente 

às populações de Palma um sistema 

de distribuição de água constituído 

por dois furos com os respectivos 

tanques e três fontanários públicos 

avaliados em USD 600 mil. 

Na ocasião, o administrador do 

distrito, David Machamboco, que 

aparecia em público pela primeira 

vez desde a tomada de posse, o in-

vestimento da ENI vai contribuir 

na melhoria das condições de vida 

das populações, minimizar o so-

frimento das comunidades que se 

viam obrigadas a percorrer longas 

distâncias para obter o precioso lí-

quido, bem como prevenir doenças 

“pois passarão a consumir água po-

tável e bem tratada”.   

A nível daquele distrito, a ENI in-

vestiu ainda na construção de raiz 

de um bloco operatório com duas 

salas de cirurgia, totalmente equi-

padas com material de ponta, re-

abilitou e ampliou o laboratório e 

construiu uma sala de radiologia 

também com equipamento moder-

no. 

A ENI construiu ainda a casa de 

mãe-espera, que conta com 12 ca-

mas. Esta casa é para acomodar 

mulher prestes a dar parto prove-

nientes de postos administrativos 

ou localidades longínquas da vila 

sede de Palma.  De modo a garantir 

o pleno funcionamento do centro 

de saúde distrital de Palma e bom 

uso do respectivo equipamento, a 

empresa italiana promoveu acções 

de formação de profissionais de 

saúde moçambicanos que hoje em 

dia já atendem também pacientes 

provenientes da vizinha Tanzânia. 

(Argunaldo Nhampossa)
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O 
Big Brother Xtremo está 

a chegar ao fim, faltando 

apenas dois dias para a tão 

aguardada final, onde o 

vencedor levará para casa USD100 

mil, após 64 dias de confinamento 

numa das casas mais vigiadas de 

Moçambique e Angola.

Entretanto, Maura Melaço (An-

gola) e Ivan Dread (Moçambique) 

foram dos dois expulsos na Gala de 

domingo passado, perdendo assim 

a possibilidade de tomarem parte 

da final este domingo (22 de Maio) 

em Joanesburgo.

A semana da perseverança termi-

nou com consolo e desilusão. Dois 

dos concorrentes mais proeminen-

tes do programa, Maura Melaço 

com 19.09 e Ivan Dread com 20.74 

por cento, não convenceram o pú-

blico e foram preteridos por Pape-

BIG BROTHER Xtremo

Maura e Ivan perdem corrida para a final

tchulo (Angola) que obteve 27.08 e 

Mistake (Moçambique) com 33.09 

por cento dos votos.

Emerson Miranda e Dicla Burity 

foram os condutores de uma noite 

de emoções animada pelo irreve-

rente e sempre activo Diclas One. 

O músico animou a gala de ex-

pulsão com três dos seus sucessos, 

o grande vencedor. Uma tempora-

da que tem sido repleta de drama, 

romance, acção, suspense e mui-

ta controvérsia, condimentos que 

tornam o Big Brother um reality 

show sempre muito apetecível de 

se acompanhar.
A última semana será dedicada à 
nostalgia e o Big Brother irá pro-
porcionar aos brothers momentos 
de recordação e desafios que os re-
metam ao passado.
O Big Brother Xtremo pode ser 
visto diariamente no canal 717 da 
DStv, 24 horas por dia, sete dias 
por semana, para os subscritores do 
DStv Grande e DStv Bué.
O prémio para o vencedor do Big 
Brother Xtremo é de USD100 mil, 
que serão pagos ao câmbio oficial 
da moeda local, Kwanzas ou Me-
ticais (em função do vencedor ser 
angolano ou moçambicano), com 
referência cambial do dia de anún-

cio do vencedor.

entre os quais o “Pisa Pisa”, e pro-

porcionou verdadeiros momentos 

de boa disposição ao estilo do seu 

Afro House.

Maura Melaço foi a primeira bro-

thers a ser expulsa, vestida de bran-

co e a combinar com Mistake, a 

irreverente bailarina da Samba, 

mostrou-se bastante consciente 

quando recebeu a notícia. Segura 

de si, despediu-se de Mistake e dos 

outros, abandonando a casa com 

muita pose e autoridade, argumen-

tos que sempre a caracterizaram.

Ivan Dread parecia estar mais con-

fiante na permanência, quando 

ouviu o seu nome mostrou-se algo 

surpreso. A sua auto-confiança não 

perspectivou tamanho desaire. In-

consolável, o jovem estudante de 

direito saiu da casa bastante desa-

nimado. Tinha perdido a oportuni-

dade para Mistake.

Os finalistas e potenciais vence-

dores do Big Brother Xtremo são 

Ana Guimarães, Mistake, El Dio 

(recebeu a terceira advertência e foi 

expulso da casa) Filly, Papetchulo e 

Matilde. Com personalidades dife-

rentes, estes conseguiram conven-

cer o público e manter-se em jogo.

Domingo, 22 de Maio, o público 

amante de BB xtremo conhecerá 

A operadora de telefonia 
móvel, mcel-Moçam-
bique Celular, acaba de 
anunciar o lançamento, 

desde segunda-feira, 16 de Maio, 
de um novo serviço, Aditivos de 
Voz, que permite agregar minutos 
grátis aos benefícios mensais do 
pacote subscrito pelo cliente.
A promoção enquadra-se na es-

tratégia de actuação da operadora, 

visando trazer inovações ao mer-

cado, indo de encontro às expecta-

tivas dos clientes.

Os minutos grátis podem ser para 

dentro da rede mcel, assim como 

para todas as redes nacionais, sen-

do que o custo do aditivo escolhi-

do será debitado na factura.

Destaca-se que o preço por minu-

to na nova oferta dos aditivos de 

mCel lança novo serviço 
de telefonia móvel

voz é cerca de 58% mais baixo 

que o preço normal de uma cha-

mada dentro da rede mcel, por-

tanto esta oferta constitui uma 

excelente oportunidade para os 

clientes falarem mais para to-

das redes a um custo 58% mais 

baixo.

Pretende-se com esta iniciativa 

fidelizar os clientes da opera-

dora, levando, ao mercado, ino-

vações e promover a vivacidade 

de que a marca goza. De acordo 

com Zófimo Muiuane, chefe do 

Departamento de Marketing da 

mcel, pretende-se com esta ino-

vação “retribuir a confiança dos 

clientes e estimular a preferên-

cia pelos produtos e serviços da 

operadora orgulhosamente mo-

çambicana”.

A Air Mauritius apresen-
tou recentemente o voo 
inaugural da compa-
nhia que ligará Maputo 

a Maurícias. O voo irá estabeler 
uma ligação aérea directa todas as 
quartas-feiras.

Falando na cerimónia inaugu-

ral, o ministro dos Transportes e 

Comunicação, Carlos Mesqui-

ta, afirmou que a entrada da Air 

Mauritius no mercado moçam-

bicano representa mais um passo 

fundamental na afirmação do país 

no mercado da aviação regional e 

internacional.

“Aproveitamos esta oportunidade 

para reafirmamos que o espaço 

aéreo está aberto, convidando as 

companhias regionais e interna-

cionais para escalarem o país com 

observância dos regulamentos e 

mecanismos estabelecidos pelo 

Regulador moçambicanos.”

Por sua vez, o Presidente da Air 

Mauritius Arjoon Saddhoo re-

feriu que “a relevância do acon-

tecimento para a aproximação 

dos continentes africano e asiá-

tico foi reforçada, assim como o 

posicionamento das Maurícias 

enquanto parceiro estratégico 

de Moçambique na sua afir-

mação nos mercados regional e 

internacional.”(E.C)

Air Mauritius liga Maputo e Maurícias
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A Vodacom lançou nesta 
quarta-feira, na cidade de 
Maputo, a sua unidade 
de negócios corporativos, 

cujo objectivo é de apresentar solu-
ções cada vez mais competitivas e 
adaptadas à realidade de cada seg-
mento empresarial. Este projecto 
está orientado não só para o merca-
do das grandes empresas privadas, 
como também para o sector públi-
co e pequenas e médias empresas.

De acordo com José Correia Men-

des, Director Executivo da Unidade 

de Negócios Corporativos (EBU) 

da Vodacom, “este projecto afirma-

-se como uma inovação na oferta 

de serviços de comunicações ao 

mercado empresarial nacional, mas, 

mais do que isso, é o resultado da 

antevisão e preparação da Vodacom 

para o desenvolvimento do mer-

cado das comunicações em Mo-

çambique para os próximos cinco 

a 10 anos. Conseguir dar aos nos-

sos clientes os melhores produtos 

e serviços do mercado tem sido o 

nosso posicionamento desde sem-

pre e esta forma de actuar é bem 

visível no esforço de investimento 

realizado nos últimos anos. Graças 

a este investimento e esta aposta no 

futuro podemos hoje afirmar que 

Vodacom reafirma 
liderança no mercado

dispomos da melhor rede de infra-

-estruturas - como é o caso da fibra 

óptica e dos data centres – possibi-

litando assim oferecer aos clientes, 

não só produtos e serviços inte-

grados e adaptados à sua realidade, 

como oferecê-los com uma garantia 

clara de qualidade e de fiabilidade”. 

Refira-se que, ao longo dos últimos 

anos, a Vodacom investiu cerca de 

200 milhões de dólares nas suas in-

fra-estruturas a nível nacional, não 

só para aumentar o uptime dos ser-

viços, mas também para assegurar 

a qualidade da ligação primária de 

fibra óptica. Com esta aposta, a em-

presa construiu o Centro de Recu-

peração de Desastres, uma réplica 

do Centro de Operações Centrais, 

que permite dar a mesma assistên-

cia ao cliente em caso de ruptura 

operacional, e um novo Data Cen-

ter, local que reforça a qualidade 

da rede e que dispõe dos mesmos 

equipamentos, sistemas de energia, 

de refrigeração e de conectividade 

que o seu similar. A Vodacom é a 

única operadora em Moçambi-

que que dispõe de três backbones 

próprios distintos a nível nacional, 

com redundância automática (dois 

backbones em fibra óptica e um 

terceiro backbone em microondas).

O 
secretário para a Mobi-

lização e Propaganda da 

Frelimo, António Niquice, 

visitou, na passada sexta-

-feira, as publicações da mediacoop 

( , mediaFAX e Rádio 

), onde foi recebido pe-

los respectivos editores e recebeu 

detalhadas explicações sobre o seu 

funcionamento.

Niquice, que está numa digressão 

em diferentes órgãos de comuni-

cação social baseados em Maputo, 

manteve igualmente uma demo-

rada conversa sobre assuntos po-

líticos, económicos, sociais e de 

funcionamento da media em Mo-

çambique, com jornalistas afectos 

ao jornal , mediaFAX e 

Rádio  100.2 

Na Rádio  100.2 intei-

rou-se dos processos de reestru-

Niquice visita publicações da mediacoop
turação da mesma, tendo em vista 

a sua transformação em rádio de 

informação e cidadania activa e res-

ponsável. 

A Rádio  adoptou, re-

centemente, o Plano Estratégico 

2016-2021, um instrumento que 

contém as principais linhas de ac-

ção e orientação da rádio durante 

os próximos cinco anos, sendo que 

os próximos momentos da Rádio 

 serão de uma gestão 

estratégica através da qual irá so-

frer transformações mais ou menos 

profundas com vista a responder 

aos desafios impostos por uma so-

ciedade cada vez mais exigente em 

matérias de informação.

“Nós consideramos que vocês são 

nossos parceiros estratégicos sem os 

quais não poderemos levar a cabo 

a nossa acção enquanto actores da 

cena política nacional”, sublinhou 

António Niquice.Secretário para a Mobilização e Propaganda da Frelimo, António Niquice interando-se do funcionamento da Rádio 
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