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aquilo que eram as grandes aspira-

ções do próprio presidente. Mas se 

ele não conseguir fazer essa ruptura, 

este ano, praticamente vai ser a maior 

desilusão do povo moçambicano.

Porquê? 
É que, a partir do próximo ano, ele 

vai tentar querer ganhar confiança 

da estrutura do partido para poder 

ser reeleito como candidato para as 

próximas eleições. Mas o presidente 

Nyusi corre um grande perigo se ele 

não faz essa ruptura e não consegue 

dar credibilidade à própria Frelimo e 

as próprias instituições: é de perder as 

eleições, ficar na história como aque-

le que levou a Frelimo a uma grande 

derrota eleitoral a nível das autarquias 

e, por outro lado, pôr em risco até a 

própria sustentabilidade do partido. 

Que saídas ele tem? 
Neste momento o cenário é muito 

negativo para ele porque não tem re-

cursos financeiros e, não tendo esses 

recursos, ele vai ficar preso às redes 

clientelistas estabelecidas pelo presi-

dente Guebuza que distribuiu mais 

recursos no partido e no Estado. Se 

ele quiser fazer mais outro tipo de re-

formas, vai gerar inimigos que já são 

tantos ao nível da própria Frelimo.

Que inimigos?
Política não só gera amigos, mas tam-

bém gera inimigos, se você não traz a 

eles dentro do sistema, do clube e das 

alianças, se você não acomoda a eles 

como embaixadores, ministros e vice-

-ministros. Neste momento em que 

ele tem de cortar as despesas públicas, 

por exemplo, vai ter de fazer ruptu-

ras com algumas dessas alianças, vai 

ter de acabar com algumas unidades 

dentro do próprio Estado, privatizar 

algumas empresas públicas e, tudo 

isso, vai criar rupturas e desconten-

tamento ao nível do partido Frelimo. 

Durante muitos anos, grande parte 

daquelas elites políticas da Frelimo 

vivia, praticamente, à custa das em-

presas públicas ou de acomodações a 

nível do próprio Estado. Então, tudo 

isso vai gerar conflitualidade e ele não 

vai ter dinheiro suficiente para finan-

ciar o partido. Ele dava indicação de 

que queria se distanciar do partido, 

mas agora ele está a recuar porque 

sabe que tem de ir ao partido para 

conseguir apoio para poder continuar 

a ser o futuro candidato da Frelimo. 

As estruturas do partido, tomando 

em consideração aquilo que vão ser 

os próximos cenários económicos, 

sociais e políticos do país, que todos 

dizem que vão ser muito difíceis, po-

dem chegar a conclusão de que ele 

não é o candidato ideal do partido 

para as próximas eleições e logo nes-

te Congresso (2017) partir-se para a 

indicação de alguém que comece, na 

sombra, a preparar para poder chegar 

a 2019 como candidato da Frelimo. 

Mas uma vez que o presidente Gue-

buza ainda exerce poder na Frelimo, e 

não tendo o presidente Nyusi recur-

sos financeiros para desenvolver a sua 

própria rede clientelista, duvido mui-

to que ele tenha condições suficientes 

para poder fazer grandes mudanças. 

A única coisa que ele pode fazer pe-

rante este cenário é manter a estru-

tura como está e não criando mais 

feridas dentro do partido, vivendo 

nesta coisa que eu chamaria de um 

presidente de faz de conta.

O que é um presidente de faz de 
conta?
É um presidente que está lá, mas 

não tem um punho pessoal. O que o 

presidente Nyusi, em oito meses, fez 

para se dizer que isto aqui é o punho 

pessoal do presidente Nyusi? O pre-

sidente Guebuza criou governação 

aberta, criou 7 milhões, criou tudo 

isso, então, o que é que o presiden-

te Nyusi fez que diga que vai ser a 

sua marca. Até hoje não temos uma 

marca, tudo o que ele está a fazer é 

continuidade daquilo que Guebu-

za fez: governação aberta é made in 

Guebuza…

Mas agora não é presidência aberta, 
é visita presidencial…
Por mais que faça esse tipo de mu-

dança, não é produto dele e tudo na 

vida é uma questão de opção e Nyusi 

tem de optar como ele quer ficar na 

história deste país: um simplesmente 

seguidor, um facilitador do diálogo 

ou um indivíduo de ruptura que se 

diga, sim senhor, a marca deste se-

nhor, durante cinco anos, é isto aqui. 

Um reconciliador que teve de fazer 

rupturas na Frelimo para ir à busca 

da paz e acomodação das elites da 

Renamo. 

Há condições na Frelimo para essas 
rupturas?
Alguns sectores da própria Freli-

mo já se aperceberam que se não se 

faz a verdadeira transformação da 

própria Frelimo, do próprio sistema 

político, e da própria lógica de fazer 

governação neste país, praticamen-

te vai ser o fim da Frelimo. O par-

tido Frelimo, que precisava sempre 

de um inimigo para funcionar, para 

unificar as suas fileiras, hoje são vá-

rios inimigos porque eles funcionam 

muito na base do inimigo comum…

então, criam aquele medo de que se 

perdermos, perdemos todos…hoje 

não, já há grandes sectores da própria 

Frelimo que dizem que não…se per-

der … paciência…porque não estão a 

ver qual é o benefício porque toda a 

lógica da coesão social, política e eco-

nómica da Frelimo está a romper-se 

que era mais ou menos na lógica da 

distribuição de favores. Hoje, o con-

texto mudou, esta crise económica vai 

provocar rupturas profundas dentro 

do próprio partido Frelimo porque já 

não há mais recursos de acomodação. 

Não construíram uma sociedade em 

que a própria economia, o próprio 

sistema político, criasse ambiente fa-

vorável para que, por elas próprias, as 

elites se enquadrassem na sociedade. 

Quando você tem uma elite que quer 

transformar o Estado, simplesmente, 

num fornecedor de leite para alimen-

tar esses bebés todos e não transforma 

o Estado num dinamizador da eco-

nomia para que a própria economia 

seja um elemento absorvente da so-

ciedade e tudo isso, fica muito difícil. 

Os recursos de que a Frelimo dispõe 

a nível político, económico, social ou 

mesmo simbólico, são muito escassos 

para acomodar tanta gente que está 

à procura destes mesmos recursos. A 

Frelimo não teve um projecto para 

o país, nos últimos 20 anos, teve um 

projecto para aumentar a rede clien-

telista e o aumento da rede clientelis-

ta só se faz quando você tem recursos 

para distribuir. Portanto, a única tá-

bua de salvação para a Frelimo é fazer 

a reestruturação profunda do sistema 

político. Descentralização é um dos 

elementos. É verdade que vai alterar 

a correlação de forças a nível interno 

do partido, mas a descentralização 

permite acomodar as elites locais da 

própria Frelimo, mesmo da Renamo, 

mesmo dos outros grupos sociais. 

Acaba por ser um instrumento de 

salvação da própria Frelimo porque 

este sistema político que temos hoje 

esgotou. Praticamente acabará por 

ser um sistema que vai levar a Freli-

mo para sua própria queda. O actual 

sistema político esgotou e espero que 

a Frelimo consiga antecipar gran-

de parte daquilo que é a expectativa 

popular em termos de qual o sistema 

político que o país precisa que vai ser 

também uma tábua de salvação para 

a própria Frelimo.

Vê uma Frelimo preparada para a 
descentralização?
Não é um problema se está ou não, é 

que está sendo forçada a ter de ir por 

esse caminho porque é o único…

Dívidas resultaram da 
ganância
Gostaríamos de ouvir a sua leitura 
em relação a um outro tema do dia: 
as dívidas. Sabemos que não é eco-
nomista, mas estas dívidas têm tam-
bém repercussões políticas.
Muito fortes e neste momento, por 

exemplo, uma das coisas que fica no 

ar é porque é que o presidente Nyusi 

não dá a cara neste momento e pre-

fere que seja o primeiro-ministro e o 

ministro das Finanças simplesmente 

a falarem da questão da dívida pú-

blica. As pessoas não elegeram o 

primeiro-ministro, elegeram Nyusi, 

então, é um contrato social que fi-

zeram com ele, mas até hoje o presi-

dente não disse se quer uma auditoria 

forense ou não.

Mas disse, há dias, que as exigências 
do FMI não são de difícil execução. 
Ora, nas exigências do FMI está a 
questão de auditoria…
Sim, mas até hoje ainda não avan-

çaram. Porquê não avançam? Era 

preciso que o presidente clarificas-

se duma vez por todas esta questão. 

Dizer que tudo bem, lancem, vamos 

fazer os termos de referência, aqui 

está o concurso, aqui está a empresa 

que ganhou, vai dar início à auditoria 

frente e daqui a três ou quatro me-

ses há uma conferência em que se vai 

apresentar os resultados.

O que acha que pesou para que che-
gássemos a estas dívidas? Reforço 
da segurança? Pesca do atum? E o 
quê mais?
Foi mais a ganância. Acho que to-

dos dirigentes deste país tinham de 

ler um livro sobre “how much is enou-
gh”, quer dizer, quanto eles precisam 

mesmo de riqueza para se sentirem 

felizes. Se calhar o povo dava este 

dinheiro para viver em paz. É uma 

questão de limite, não é que precisa-

mos destas todas infra-estruturas que 

se transformaram em elefante branco. 

Nós não estávamos a precisar de bar-

cos para atum, estávamos a precisar 

de dinheiro para construir 10, 20 ou 

30 fábricas de processamento de ger-

gelim, por exemplo, com aque-

le dinheiro que foi usado no 

Se em Agosto de 2015, João 
Pereira ainda tinha reser-
vas, hoje o politólogo já 
não tem dúvidas: Filipe 

Nyusi é um presidente de faz de 
conta, afirma o académico que aler-
ta para o risco de o engenheiro de 
Mueda ficar na história como aque-
le que levou a Frelimo para uma 
grande derrota eleitoral. Diz que a 
actual crise económica resultou da 
ganância pela acumulação primitiva 
da riqueza, mas é assertivo em assi-
nalar que vai provocar rupturas pro-
fundas no seio de um partido cuja 
lógica esteve baseada, durante anos, 
numa rede clientelista de acomo-
dação e de distribuição de recursos 
que, com a crise, escasseiam e como 
tal já não chegam para todos. Siga a 
entrevista na qual, dentre várias lei-
turas, o docente de ciência política 
avisa que esta é a última vez que a 
Renamo usa armas para atingir fins 
políticos.

João Pereira tem acompanhado 
atentamente o desenrolar e as dinâ-
micas do país. Como é que caracte-
riza a actual situação de Moçambi-
que?
É verdade que existem sinais positi-

vos em relação ao processo de nego-

ciação da paz para acabar com a ten-

são político-militar, mas ainda faltam 

muitas coisas determinantes. Muitas 

vezes, a estratégia é de acomodação 

das elites políticas deste país. É ver-

dade que é um factor determinante 

para a estabilização política, mas 

acomodar as elites da Renamo, do 

MDM, da Frelimo, sem acomodar as 

demandas da sociedade, não cria uma 

sociedade estável. E, neste momento 

de crise profunda, como será possível 

acomodar, por exemplo, as elites da 

Renamo, sem acomodar a base social 

da Renamo. Construímos um Estado 

e um sistema político que alimenta 

simplesmente as elites políticas, em 

termos de acesso a recursos de po-

der, financeiros, mas esquecemos de 

construir o país, a partir de institui-

ções credíveis que respondem àquilo 

que são as demandas do cidadão. E 

quais são as demandas do cidadão? 

Um bom sistema de educação, de 

saúde, água, saneamento, transporte 

público, um sistema que seja trans-

parente, emprego, infra-estruturas, 

transparência e tudo mais.

Das crises falaremos daqui a pou-
co. Para já, em Agosto de 2015, oito 
meses depois de Filipe Nyusi as-
sumir a presidência da República, 
João Pereira concedeu uma entre-
vista ao SAVANA na qual dizia que 
ou Nyusi faz história ou será uma 
desilusão. Um ano e meio depois, vê 
história ou está desiludido?
É uma mistura de duas coisas. Pri-

meiro um sentimento de que o pre-

sidente Nyusi está a tentar fazer 

algo e não está a conseguir e há um 

sentimento de desilusão porque eu 

esperava que o presidente Nyusi 

conseguisse, até certo ponto, fazer 

algumas rupturas a nível do próprio 

partido, mas parece que as forças de 

resistência internas são superiores à 

sua própria vontade e tenho receio 

que essas forças, que têm poder até 

a nível do próprio Estado, vençam 

Politólogo João Pereira já não tem dúvidas

“Nyusi é um presidente de faz de conta”
Por Armando Nhantumbo / Fotos de Ilec Vilanculos

Continua na pág. 4
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Falemos da paz. Dizia que o 
presidente Nyusi não pre-
cisava de levar o tempo que 
levou para aceitar a vinda de 

mediadores. Para já o que se pode 
esperar do frente-a-frente Nyusi-
-Dhlakama, tendo em conta que 
os confrontos são apenas a expres-
são de um problema que é político, 
como diz o historiador francês Mi-
chel Cahen?
Os mediadores estrangeiros não vão 

fazer nada se não houver vontade 

política de ambas as partes. Neste 

momento, o que está a fazer acelerar 

o processo do diálogo, para além da 

grande pressão da população, secas e 

chuvas, é a questão da crise econó-

mica. Custa muito mais caro man-

ter um soldado em Marínguè, Go-

rongosa, Caia, do que manter uma 

guerrilha da Renamo. A guerrilha da 

Renamo com uma mandioca vive, 

com uma bata doce porque de dia 

é guerrilheiro e à noite é camponês. 

Esse (exército governamental) não 

precisa de comer, de ambulância e 

de toda uma logística de uma tropa 

convencional. 

Está a dizer que esta crise econó-
mica vai devolver a paz aos mo-
çambicanos?
Não é que vai devolver. Já está a 

devolver. Vão custar muito o nos-

so bolso, mas vamos ganhar a paz 

porque os mesmos ingredientes que 

existiam em 1992 existem agora. 

Quando, por exemplo, o Governo 

tentou buscar ajuda dos países so-

cialistas para apoiarem o orçamento, 

foi recusado e tinha de ir ao FMI, 

ao Banco Mundial, ao ocidente para 

buscar alternativas de financiamento 

ao Governo. Depois existia seca na 

zona da Renamo e, por outro lado, 

a transição do regime do apartheid 

para o processo da democratização 

na África do Sul retirou uma gran-

de parte da base logística de apoio 

a própria Renamo, a queda do muro 

do Berlim acelerou o processo da 

negociação para a paz. 

Acredita, então, que o encontro 
Nyusi-Dhlakama vai ser determi-
nante para a paz?
Vai ser determinante para trazer, de 

novo, a trégua e não uma paz verda-

deira.
Novos Dhlakamas vão 
emergir
De que vai depender a paz verda-
deira?
Das reformas políticas, sociais e eco-

nómicas que vão decorrer nos próxi-

mos 10 a 20 anos. Não é uma coisa 

que se faz de três ou quatro meses 

porque nós precisamos de uma ver-

dadeira reconciliação. Por exemplo, 

pessoas da Frelimo não conseguem 

sentar na mesma mesa com pesso-

as da Renamo e vice-versa. Temos 

de avançar na questão da trégua, da 

apaziguação, na reforma do sistema 

político, eleitoral, económico para 

criar uma sociedade mais inclusiva, 

temos de avançar na questão de me-

lhor distribuição da renda porque se 

pode acomodar Dhlakama e MDM, 

mas novos Dhlakama vão emergir 

por causa da própria exclusão social. 

Dhlakama, a Renamo, são produ-

to da exclusão político-económica 

e social e também o apoio externo 

dentro de uma conjuntura de exclu-

são regional entre o sistema do apar-

theid e o novo Estado, porque se o 

sistema do apartheid sozinho desse 

só armas, sem apoio popular, não 

havia como.

40 anos depois da sua criação, a Re-
namo continua a ser a expressão de 
exclusão?
Sim, é por isso que eliminar Dhlaka-

ma não resolve o problema. 

Como é que fica Afonso Dhlaka-
ma perante o seu eleitorado e seus 
simpatizantes que acreditaram que 
até Março deste ano a Renamo iria 
governar o Centro e Norte de Mo-
çambique?
Sempre lhe perdoarão. Sempre. Ele 

nunca vai perder credibilidade na-

quela zona. Naquela zona, todos 

acusam a Frelimo, não é um proble-

ma de Dhlakama, é um problema 

da Frelimo porque ele (Dhlakama) 

tem uma capacidade muito grande 

no sentido de conseguir convencer 

já que o desgaste é tão grande nas 

pessoas e o grau de insatisfação em 

relação ` Frelimo é tão grande, qual-

quer tipo de discurso de Dhlakama 

é bem aceite na zona Centro. Para 

já, ele conseguiu, através da sua rede 

informal, dizer que “se não avanço, 

é que eu não quero matar muito o 

meu povo”. Mesmo que ele não te-

nha capacidade para avançar, as pes-

soas acham que ele não está a fazer 

muitos ataques porque está a nos 

proteger porque senão levaria mui-

tos de nós à morte.

Ele é visto como o homem que está 

a apaziguar a situação porque em 

termos de capacidade militar eles 

acreditam que ele é muito mais forte 

que a força governamental. Para eles, 

Dhlakama é o único e maior herói.

Nos últimos tempos, Dhlakama 
tem dito que quer sair do mato; 
que não nasceu para viver no mato 
e ser atacado; que não nasceu para 
estar como animal. Que mensagem 
é que quer transmitir ao país e ao 
mundo?
Ele está a dizer, simplesmente, que 

os outros não querem que ele viva 

uma vida normal como eles; que 

“eles é que estão a me forçar a ficar 

aqui, mas eu quero estar lá, quero 

fazer parte daquele grupo, eu quero 

também viver em paz, quero criar os 

meus netos, mas como eles não que-

rem, eu sou forçado a ficar aqui”. 

Não se trata de capitulação, como 
um dia disse o professor Jaime Ma-
cuane?
Não, capitulação só se fosse apanha-

do como fizeram na Beira naquele 

dia (9/10/2015), foi a rendição total 

de um indivíduo que também mos-

trou a sua habilidade militar porque 

se ele tivesse reagido acabaria fisica-

mente, mas ele viu que não “eu vou 

ensinar a esta gente, que vou sair 

daqui e vou humilhá-los” porque 

você está perante alguém que está 

com um problema de orgulho que 

sempre foi visto como invencível. O 

sentimento do presidente Dhlaka-

ma é um pouco daquele de um lí-

der africano que prefere a morte do 

que uma capitulação perante o seu 

adversário. Vejam que seis meses an-

tes o presidente da República dizia 

que não queria mediadores, mas ele 

(Dhlakama) insistiu. Esta é a grande 

vantagem que a Renamo tem. De-

pois, vão ser comidos pelas forças 

do sistema do Estado. É aí a maior 

fragilidade da Renamo

O que significa ser comido pelo 
Estado?
Porque não sabem fazer luta legal. 

Quando começa já a vir a cidade, 

quando tem de começar a recorrer 

ao Tribunal, ao Conselho Constitu-

cional, aquilo é controlado pela Fre-

limo, aí eles não conseguem vencer, 

nas matas da Gorongosa, eles con-

trolam. Esta vai ser a última acção da 

Renamo em termos de uso de arma 

para atingir fins políticos. Este é o 

seu último processo negocial por-

que depois a Frelimo nunca mais 

vai menosprezar a capacidade de 

Dhlakama, nunca mais vai conseguir 

voltar à mata e a Renamo terá de se 

reestruturar para poder ganhar com-

petências suficientes como que usar 

os tais mecanismos. Se eles conse-

guirem reformar o sistema político 

no sentido do sistema da justiça, da 

descentralização e a sua própria au-

tonomia financeira das regiões que a 

Renamo ganhar ou não as eleições, 

aí sim.

O professor pode explicar mais 
essa tese de que esta é a última vez 
da Renamo?
Será. Antes o presidente Dhlaka-

ma dizia que ia a mata e o governo 

menosprezava a sua capacidade para 

regressar de novo, mobilizar e fazer 

combates. Menosprezavam alguns 

até diziam que já está muito fragili-

zado, mas agora quando ele sair, ele 

vai ser vigiado 24/24, ele não vai ser 

mais um cidadão normal, ninguém 

mais vai duvidar lhe da capacidade 

dele que pode fugir a qualquer mo-

mento. Então, vai sair como?

Da mesma forma que saiu da Beira 
no ano passado.
Mas doutra vez havia sempre uma 
tendência de menosprezar. Foram 
retirar as armas e disseram que aca-
bou. Não sei se notaram que na ne-
gociação de 1992 fizeram tudo por 
tudo para o homem não ficar em So-
fala, vir ficar aqui em Maputo por-
que tinham aprendido com Savimbi, 
também, que o homem ficou no seu 
meio e conhece bem os meios e rapi-
damente podia escapar. De Maputo 
tem de sair de avião ou de estrada 
e rapidamente controla-se. Esta é a 
última batalha que ele tem, escrevam 
isso. Ninguém mais da parte da con-
tra inteligência militar, da segurança, 
do SISE (Serviço de Informação e 
Segurança de Estado), do próprio 
governo, vai duvidar e, caso saia, 
muitas cabeças vão rolar dentro do 
próprio partido e do Estado porque 
não terão tido o cuidado necessário 
de desenvolver uma estratégia clara 
de controlo daquele homem. Ele vai 
passar a viver numa “prisão domici-

liária”.

Esta é a última batalha de Dhlakama
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Socorrendo-se da sua ex-
periência nas negociações 
que resultaram na assi-
natura do Acordo Geral 

de Paz (AGP) em 1992, em Roma, 

capital italiana, Raul Domingos, 

antigo número dois da Renamo, diz 

que no actual contexto será difícil 

desarmar a “Perdiz” porque a polí-

tica nacional é sustentada pela força 

das armas.

Analisando os quatro pontos de 

agenda consensualizados pela co-

missão mista de preparação do 

encontro ao mais alto nível entre 

o presidente da República, Filipe 

Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, nomeadamente: a gover-

nação da Renamo nas seis províncias 

onde reclama vitória eleitoral; cessa-

ção das acções armadas; integração 

dos homens da Renamo na PRM e 

FADM e, por fim, o desarmamento 

e a reintegração dos elementos da 

Renamo, Raul Domingos diz que 

nada é impossível desde que haja 

vontade política. 

Mas adverte o presidente do Partido 

para Paz Democracia e Desenvolvi-

mento (PDD) que, no cenário em 

que o país se encontra, será difícil 

desarmar a Renamo, porque a polí-

tica nacional é sustentada pela força 

das armas.

Esclarece que no nosso país a guerra 

é vista como continuação da política 

por outros meios, sendo que o gover-

Raul Domingos, presidente do PDD

“Política moçambicana é sustentada 
pela força das armas”
Por Argunaldo Nhampossa

no, quando se sentiu ameaçado pelo 

banho de multidão que afluía aos 

comícios de Dhlakama, logo depois 

das eleições, encetou perseguições, 

foi emboscando até travar aquelas 
acções que culminaram com o seu 
regresso às matas de Satungira. 
Também, prossegue Domingos, a 
Renamo promoveu os seus ataques 
para fazer as suas exigências que 
agora vão ao debate. 
“Estes cenários mostram que a po-
lítica nacional só pode ser possível 
com a força das armas. Se há algo 
que politicamente não se consegue 
fazer, com a força das armas, é pos-
sível”, anotou o antigo número dois 
da Renamo.
Para o presidente do PDD, a des-
centralização da governação é a úni-
ca via para se ultrapassar o diferendo 
político-militar e devolver a paz aos 
moçambicanos. Defende que com 
a descentralização pode ser possível 
solucionar os restantes pontos de 
agenda, como é o caso da desmili-
tarização e reintegração dos homens 
residuais da Renamo, uma vez que se 
sabe que as lideranças já acordaram 
telefonicamente o cessar-fogo.   
Tendo o presidente sul-africano, 
Jacob Zuma, como um dos convida-
dos para mediação das negociações, 
Raul Domingos diz que o governo 
deve inspirar-se no modelo de go-

vernação daquele país, no qual quem 

amealha maior número de votos 

numa determinada província no-

meia o respectivo governador. 

Destacou que é preciso se avançar 

com esta reforma imediatamen-

te, bastando para tal que as partes 

alcancem consensos para que isso 

esteja reflectido na constituição que 

deverá ir à revisão e estabelecer me-

canismos de garantias da implemen-

tação efectiva dos acordos. Mas, a 

curto prazo, diz ser necessário que se 

introduza no acordo um dispositivo 

transitório que permita a Renamo 

começar a governar onde ganhou 

antes da realização das próximas 

eleições.

Sustenta este posicionamento com o 

argumento de que seria uma forma 

de julgar as fraudes eleitorais que se 

verificaram ao longo do tempo e não 

com base nas últimas eleições. 

“O histórico mostra que é preciso 

respeitar a vontade daquelas popu-

lações de serem governadas por ou-

tra pessoa, pois desde as eleições de 

1994 encaminham o seu voto para 

Dhlakama e o seu partido, tal como 

sucede nas províncias do sul do país 

que direcionam os votos para a Fre-

limo e o respectivo dirigente”, disse.

Respondendo ao discurso governa-

mental que refere que as regras de 

jogo são definidas antes e não de-

pois, o antigo número dois da Re-

namo disse que, numa sociedade 

democrática, as leis são dinâmicas e 

não estáticas e devem responder, so-

bretudo, às vontades do povo.

Precisou que durante muito tempo 

se disse que não havia espaço para 

a mediação estrangeira e os mo-

çambicanos eram capazes de tudo. 

Como consequência dessa intran-

sigência, milhares de inocentes per-

deram a vida, houve destruição de 

bens públicos e privados, facto que 

agravou ainda mais a economia do 

país, depois da descoberta das dívi-

das ocultas, mas depois quando vi-

ram que não havia outra alternativa 

aceitaram. 

Questionado se não estaríamos 

numa situação em que o governo 

estaria a ceder em tudo e a Rena-

mo em nada, o nosso interlocutor 

disse que o problema não pode ser 

visto nesse prisma, porque o execu-

tivo é responsável pela actual tensão 

político-militar. Acusa os governos 

da Frelimo de não terem cumprido 

com o AGP, bem como das cons-

tantes reivindicações feitas em prol 

duma convivência democrática sau-

dável.  

atum. O impacto nas famílias se-

ria muito maior se tivéssemos 

investido na agricultura. Foi 

a ganância de acumulação pri-

mitiva de capital que fez com que 

chegássemos onde chegamos e, hoje, 

todos nós devíamo-nos sentir enver-

gonhados pelo tipo de dirigentes que 

escolhemos nas urnas.

O professor fala de ganância, mas 
no dia 25 de Junho, o presidente 
Guebuza pronunciou-se sobre esta 
situação e disse que estamos peran-
te uma conjuntura global, tal como 
o dizem de forma repetida outros 
membros do partido, do governo e 
demais gente…
As pessoas não são burras
É verdade que existe uma estratégia 

de comunicação por parte da Frelimo 

em que é preciso atribuir as culpas 

sempre a certos factores externos, 

mas o que a Frelimo fez foi educar 

este povo. Este povo já não é burro, 

já não é ignorante. Este povo sabe. 

A consciência das pessoas mudou. 

A estratégia de comunicação da Fre-

limo está a falhar porque eles clas-

sificam as pessoas como se fossem 

ignorantes, como se fossem burras. 

As pessoas sabem quem é o culpado 

disso tudo. Até no mercado informal 

dizem que “pensávamos que o presi-

dente Guebuza fosse um bom filho, 

mas exagerou”. Não fomos nós que 

pedimos, por exemplo, a saída do 

presidente Guebuza. Aquela senho-

ra que disse que ” (Guebuza) podia 

mandar uma bomba atómica para nos 

matar” ela não precisa de ser sofistica-

da, politicamente, para saber o que se 

está a passar.

Disse, este ano, em entrevista à 
Lusa, que estas crises todas, no final 
do dia, descredibilizam fortemente 
a Frelimo. Sente que há dentro do 
partido um caminho único rumo 
à solução que passa pelo esclareci-
mento e responsabilização?
O grande problema é que aqueles 

que gostariam de reformar o partido 

parecem pastores sem ovelhas, sem 

seguidores porque eles estão a pregar 

numa instituição onde o ambiente 

não é favorável para aquele tipo de 

discurso. Você falar hoje de moralida-

de dentro do partido Frelimo, está a 

falar para quem?

Há dias entrevistávamos um desta-
cado membro da Frelimo, que dizia 
que os valores e os princípios da 
Frelimo estão lá nos estatutos…
Mas o problema é que os princípios 

estão no papel, mas não são aplicados. 

Quando eu tinha 10 anos de idade, 

para ser um dirigente da Frelimo 

tinha de passar por um pente fino. 

Escolhiam-se as pessoas mais ho-

nestas para servirem os interesses da 

Frelimo. Hoje um secretário de bairro 

elege-se por via do clube de amigos 

que está lá dentro do partido. Os va-

lores estão lá, mas os valores sem as 

pessoas também não têm nenhuma 

utilidade. Não é por acaso que Sa-

mora dizia que é preciso liderar pelo 

exemplo e dizia que “quando um dia 

você encontrar a mim ou meus mi-

nistros, governadores ou um dirigen-

te do partido Frelimo, com uma casa 

que não corresponde o salário dele, 

então tem de questionar”. Quem 

hoje, dentro da Frelimo, questiona as 

riquezas acumuladas pela sua própria 

elite? Temos aquele caso do presiden-

te do Conselho municipal de Lichin-

ga que depois teve de pagar caução. 

Alguém do próprio partido Frelimo 

pediu para ele se demitir porque foi 

condenado? Mesmo que sejam dois 

meticais. Os valores da Frelimo não 

dizem qual é a quantidade que você 

tem de roubar ou não tem de roubar.

Sobre este sensível assunto das dí-
vidas, há um acento tónico na exi-
gência da responsabilização. Vê a 
Frelimo a reeditar o caso Almerino 
Manhenje?
O problema não é se está disposta ou 

não. É qual é o custo que há-de pagar. 

Se o custo for maior, a Frelimo vai ser 

forçada por si só a ter de fazer alguma 

coisa no sentido da responsabilização 

que terá um impacto muito forte na 

Frelimo. É voltar a resgatar os valores 

mais nobres da Frelimo no combate 

à corrupção. Ia dar um sinal claro 

de que “olha, meus irmãos, cada um 

assume a responsabilidade dos erros 

que comete, sem respeitar a Consti-

tuição e outro tipo de normas”. Caso 

contrário, como é que você vai poder 

ir ao eleitor dizer que a sua política 

é de combate à corrupção quando no 

fim você não está a conseguir isso? E 

as pessoas vão perguntar se “eles es-

tão a nos transformar em estúpidos 

ou o quê? Se eles até hoje ainda não 

conseguiram explicar como foram 

contraídas essas dívidas. Onde parou 

o dinheiro da EMATUM, PROIN-

DICUS e MAM”. 
Frelimo será punida nas 
eleições
A propósito da factura que diz que 
a Frelimo poderá pagar nas eleições 
por causa destas dívidas, há quem 
diz que não, porque o povo mo-
çambicano esquece rapidamente e 
o exemplo que se dá é das últimas 
eleições que se acreditava numa 
segunda volta até nas presidenciais 
que ia abanar o partido no poder.
É verdade que nos baseamos muito 

a partir dos cenários, mas também 

essas pessoas não conseguem compa-

rar quanto é que a Frelimo perdeu na 

zona norte e centro do país. É só ver 

o número de deputados que tem no 

Parlamento. É um crescimento enor-

me para um partido que se dizia que 

estava em estado de coma que só fal-

tava a sentença final, para depois re-

cuperar o que recuperou, mesmo com 

todos constrangimentos que a gente 

sabe que tem a ver com a gestão do 

processo eleitoral através do STAE e 

da CNE que nunca garantiram uma 

transparência genuína dos processos. 

Aqui trata-se de indicadores objecti-

vos e não permitem assegurar que a 

Frelimo vai ganhar as eleições porque 

chega a 2018 e 2019 sem ter feito 

grande coisa. Eu volto a perguntar: 

conhecem alguma infra-estrutura 

grande que foi inaugurada pelo pre-

sidente Nyusi? Ou infra-estrutura de 

grande dimensão que está a decorrer 

neste momento? Nada. E quantas 

pessoas que estão a ir para o desem-

prego? A CTA diz que, diariamente, 

se está a fechar as empresas, o que 

significa mais gente no desemprego. 

Anualmente se está a formar 4 mil 

pessoas que estão a vir para o merca-

do. Jovens das zonas rurais que estão 

a abandonar as zonas rurais para vir a 

grandes cidades onde os municípios 

já não têm capacidade para poder 

resolver grande parte das demandas 

da população. Os índices de crimina-

lidade estão a aumentar. Todos esses 

indicadores permitem dar base de se 

saber que 2018 vai haver problemas 

nos meios urbanos para a Frelimo, 

2019 vai haver problemas para a Fre-

limo e depois, independentemente, 

da existência ou não do presidente 

Dhlakama, da politizarão destes as-

suntos.
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Vende-se
Uma vivenda tipo três, 
bem localizada, na Avenida 
Marien Nguabin 1200-11. 

Contacto: 824127848,
                  843240404

O 
Presidente moçambi-
cano, Filipe Nyusi, está 
a ser incapaz de com-
preender que o seu país 

enfrenta uma grande emergên-

cia económica e tenta respon-

der à calamidade com medidas 

cosméticas, considera o Africa 
Confidential (AC), uma publi-
cação britânica especializada em 
assuntos africanos.

“Apesar dos apelos das institui-
ções financeiras internacionais, o 
Governo parece inconsciente de 
que está no meio de uma grande 
emergência económica”, refere a 
análise do AC.
O Presidente Filipe Nyusi, pros-
segue a publicação, recusa-se a 
tomar medidas especiais para 
lidar com a crise económica e 
está envolvido numa refrega com 
os doadores sobre que caminho 
seguir face à situação dramática 
que o país enfrenta.
No entendimento do AC, o che-
fe de Estado moçambicano está 
sob grande pressão por parte da 
ala do seu antecessor Armando 
Guebuza para não empreender 
nenhuma acção que comprometa 
os seus interesses.
“Observadores indicam que o 
Governo está nas mãos do ex-
-Presidente Armando Guebuza 
e dos seus apaniguados e é inca-
paz ou está com medo de romper 
com eles”, diz o AC. 
Filipe Nyusi e o seu executivo es-
tão sob pressão extrema da linha 
dura do partido no poder, Freli-
mo, para não levarem a cabo uma 
investigação às chamadas dívidas 
escondidas, contraídas no tempo 
de Armando Guebuza. (NR:A 
actividade forense sobre os pro-
váveis ilícitos criminais está a ser 
levada a cabo pela Procuradoria 
Geral da República, tendo sido 
já ouvido o antigo ministro das 
finanças, Manuel Chang, e An-
tónio Carlos de Rosário, PCA da 
Ematum, Proindicus e MAM) 
A publicação observa que as au-
toridades moçambicanas acor-
daram com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) a aprova-
ção de um Orçamento do Esta-
do rectificativo, mas não é claro 
como é que o mesmo será imple-
mentado.
Numa linguagem dura, mas cau-
telosa, o Fundo afirmou que Ma-
puto aceitou que são necessárias 
medidas severas para resgatar 
a economia, mas não está claro 
como é que irá implementar as 
reformas.
O documento refere que o FMI 
identificou as medidas que de-
vem ser postas em prática pelas 
autoridades moçambicanas, mas 
não está explícito qualquer com-

promisso do Governo em rela-

ção ao cumprimento das mesmas 

nem se as irá cumprir. 

Nyusi ainda não percebeu a gravidade da situação 
- Africa Confidential

Para a comunidade financeira 

internacional, Filipe Nyusi está 

apenas preparado para medidas 

superficiais e cosméticas para 

lidar com a crise fiscal provoca-

da pela obrigação de pagar 1,4 

bilião de dólares de dívidas não 

reveladas à Assembleia da Repú-

blica e aos organismos financei-

ros internacionais. 

Uma vez que o Governo falhou 

na execução do Orçamento do 

Estado de 2016 e as medidas 

correctivas exigidas pelo FMI 

são mais duras é improvável que 

Maputo as cumpra, lê-se no tex-

to.

Ao invés de sanear a situação 

tóxica que herdou do anterior 

Governo, enfatiza o AC, o actu-

al executivo está empenhado em 

encontrar uma justificação moral 

para uma actuação que já admi-

tiu ao FMI ter sido um erro. 

Banco Central errático
No texto, o AC analisa a actua-

ção do Banco de Moçambique 

na presente conjunta. Considera 

o Banco Central moçambicano 

relativamente competente, mas 

minado pela sua vulnerabilidade 

aos caprichos e extravagâncias da 

Frelimo, partido no poder, e aos 

interesses da elite que controla a 

organização.

“A gestão da questão da falta de 

dólares pelo Banco de Moçam-

bique tem sido errática”, frisa o 

AC.

Enquanto impede que os bancos 

locais vendam dólares a um pre-

ço alto que alguns clientes estão 

dispostos a pagar, o que desva-

lorizaria o metical, o Banco de 

Moçambique tem demonstrado 

preferência em emitir dólares a 

favor de entidades com protec-

ção política.

Esta postura clientelar já devia 

ter cessado, mas, pelo contrário, 

tem vindo a piorar à medida que 

se agrava a escassez do dólar. “A 

influência é tudo e as empresas 

com ligações às elites gozam de 

melhor tratamento”.

Apesar de os poucos dólares 

disponíveis serem supostamente 

disponibilizados aos importado-

res, os supermercados de Mapu-

to continuam bem abastecidos e 

a procura mantém-se forte.

Por outro lado, a elite está tam-

bém a desfrutar do recente au-

mento de 50% nos impostos in-

directos nos bens não essenciais, 

uma vez que, no geral, furtam-se 

desse tipo de encargos.

Com medo de distúrbios que 

normalmente eclodem quando 

os preços se agravam face à de-

terioração do poder de compra 

dos pobres, o Governo impediu 

que os panificadores subissem o 

preço do pão, nota o AC.

A consequência desta medi-

da, continua o AC, irá implicar 

a reintrodução de um subsídio 

para as padarias e é provável que 

suceda o mesmo com o combus-

tível para prevenir o aumento do 

preço. 

Segundo a publicação, o ministro 

dos Recursos Minerais e Energia, 

Pedro Couto, terá tentado resol-

ver as ineficiências no sistema de 

importação de combustíveis, mas 

não conseguiu resultados.

O AC assinala que numa situa-

ção de grande aperto financeiro, 

os governos, normalmente, aper-

tam o cinto no Aparelho do Es-

tado, cortando salários, privilé-

gios, bónus, viagens em primeira 

classe, carros de luxo e mais, mas 

isso não é em Moçambique.

O Governo, de acordo com o 

texto, resiste firmemente a con-

templar tais medidas, à excepção 

do frugal ministro Pedro Couto, 

que renunciou a privilégios, pro-

vocando a ira dos trabalhadores 

do pelouro que dirige.

Devia ser mais do que iniciativa 

individual travar a maré: o Go-

verno pode muito bem ficar sem 

dinheiro para pagar salários. No 

passado recorreu ao endivida-

mento interno para pagar orde-

nados, mas já garantiu ao FMI 

que não voltará a fazê-lo este 

ano.

Contudo, restrições nos salários 

são quase impossíveis, mas a leal-

dade dos funcionários do Estado 

é a única coisa que está no meio 

entre a Frelimo e a bancarrota 

política.

Num contexto de falta de pro-

gresso social, não redução da po-

breza e corrupção e desperdício 

extraordinário, os funcionários 

públicos e os membros do partido 

são fundamentais para a dissemi-

nação da mensagem das teorias 

de conspiração e desinformação, 

que possa responsabilizar a “mão 

externa”, calamidades naturais e 

a queda nos preços das matérias-

-primas pela situação económica 

do país.

Florindo, em nome do 
pai, nas peugadas da 
Valentina e Nyimpine
O AC refere que qualquer um 

que conteste os argumentos da 

Frelimo sobre a crise tem de es-

tar preparado para enfrentar o 

feroz aparelho de segurança, que 

tem visto o seu papel, violência e 

impunidade a aumentarem des-

de 2011, quando o programa de 

endividamento secreto e massivo 

começou.

Imprimir novo dinheiro não re-

solverá a crise económica, mas 

há o pressentimento de que a no-

menclatura não resistirá à emis-

são de novas moedas e notas.

Por outro lado, considera o AC, 

há sinais de que um dos filhos 

de Filipe Nyusi está a seguir os 

exemplos dos filhos de Joaquim 

Chissano e Armando Guebuza, 

aparecendo em carros de luxo e a 

tentar usar o nome do pai para se 

meter em negócios.

Filipe Nyusi, Presidente da República

N
ai

ta
 U

ss
ne



7Savana 15-07-2016 PUBLICIDADE



8 Savana 15-07-2016SOCIEDADE

De forma surpreendente, 
o feijão bóer foi uma das 
estrelas da visita do Pri-
meiro-Ministro Naren-

dra Modi a Moçambique, apesar 
de muitas outras questões terem 
constado nos protocolos de enten-
dimento, nomeadamente assuntos 
de defesa e segurança.
A razão é muito simples: a Índia 
consome anualmente 23,5 milhões 
de leguminosas, mas a sua produ-
ção, em baixa, apenas atingiu na 
última colheita as 17,06 milhões de 
toneladas. Moçambique, através 
da produção camponesa, exporta 
qualquer coisa como 70 mil tone-
ladas de feijões para a Índia, onde a 
variedade “bóer” é conhecida como 
“tur dhal”. É pouco, mas não deixa 
de ajudar no combate ao deficit do 
produto mais usado na dieta ali-
mentar nos indianos pobres.

A maior parte da produção de feijão 

bóer (pigeon peas em inglês) é feita 

na Zambézia e há uma fábrica no 

Gurué que faz a limpeza do feijão 

para exportação através do porto 

de Nacala. As entidades governa-

mentais indianas esperavam fazer 

Narendra Modi em Moçambique

À procura de feijão bóer

Depois de uma lon-
ga recusa em aceitar 
mediadores interna-
cionais, o governo 

moçambicano quer agora a 

presença de três mediadores 

para acompanharem os repre-

sentantes da União Europeia 

(EU), do presidente Jacob 

Zuma da África do Sul e da 

Igreja Católica, todos propos-

tos pela Renamo.

Segundo apurou o mediaFAX/
SAVANA, o governo sugere o 

antigo presidente da Tanzânia, 

Jakaya Kikwete, a Fundação 

Faith do antigo Primeiro-Mi-

nistro britânico, Tony Blair, e a 

Fundação Global Leadership 

do académico Chester Crocker 

e também antigo subsecretário 

de Estado norte-americano e a 

que pertence também o antigo 

presidente do Botswana, Quett 

Masire e a baronesa Lynda 

Chalker, antiga ministra para 

o Desenvolvimento do gover-

no conservador britânico entre 

1989 e 1997. O mediaFAX/
SAVANA apurou que o an-

tigo presidente do Botswana, 

Quett Masire, estará em Ma-

puto na próxima semana para 

assumir o papel de mediador.

Segundo soube o mediaFAX/
SAVANA, o anúncio dos 

mediadores do lado gover-

namental foi feito na última 

quinta-feira, estando em curso os 

procedimentos administrativos 

para o envio formal de convites. 

Do lado da Renamo sabe-se que 

ao nível da União Europeia há ini-

ciativas para que o italiano Mário 

Raffaelli represente a UE, conjun-

tamente com Ângelo Romano, in-

dicado pela comunidade católica de 

Sant´Egideo. Raffaelli, um antigo 

subsecretário de Estado dos Ne-

gócios Estrangeiros de Itália, con-

juntamente com a Comunidade de 

Sant´Egideo, desempenharam um 

papel chave no Acordo de Paz de 

Roma, assinado a 4 de Outubro de 

1992.

Tony Blair e Chester Crocker são 

visitantes regulares de Maputo nos 

últimos anos, estando ligados a ini-

ciativas governamentais na área de 

negócios, tendo tido acesso directo 

ao presidente Armando Guebuza 

e actualmente ao presidente Filipe 

Nyusi. Recentemente, nos meios 

diplomáticos moçambicanos foi 

ventilada a possibilidade de Ches-

ter Crocker e Quett Masire joga-

rem um papel mais activo no pro-

cesso de paz moçambicano.

Jakaya Kikwete, tal como Jacob 

Zuma, é um tradicional aliado do 

governo da Frelimo dados os la-

ços tradicionais entre os dois paí-

ses. Kikwete impressionou muitos 

observadores internacionais pelo 

pragmatismo demonstrado durante 

a sua presidência entre 2005 e 2015, 

mostrando algum distanciamento 

de posicionamentos mais conserva-

dores de presidentes da África 

Austral como José Eduardo 

dos Santos de Angola e Robert 

Mugabe do Zimbabwe. Numa 

entrevista concedida esta sema-

na ao Canal de Moçambique, 

Afonso Dhlakama confirmou 

as iniciativas governamentais 

para também indicar mediado-

res. Afirmou que quinta-feira, 

7 de Julho, o governo entregou 

os nomes e já foram integrados 

nos termos de referência.  

Dado que existe o sentimen-

to de que as delegações pre-

paratórias da cimeira Nyusi-

-Dhlakama só se voltarão a 

encontrar na presença dos me-

diadores, a indicação de novas 

“terceiras partes”, a terminolo-

gia utilizada nas conversações, 

poderá atrasar ainda mais o en-

contro presidencial. “Isto pro-

longa a violência no centro do 

país, nomeadamente os ataques 

nas estradas e os bombardea-

mentos à serra da Gorongosa”, 

comentou, apreensivo, um dos 

elementos que acompanha os 

encontros preparatórios e que 

declinou ser identificado.

A serra da Gorongosa é o lugar 

onde se presume que vive actu-

almente o líder da Renamo, de-

pois de dois atentados contra a 

sua coluna motorizada em Se-

tembro de 2015 e o cerco à sua 

residência na cidade da Beira, a 

9 de Outubro do ano passado. 

(Redacção) 

Governo sugere três mediadores
Encontro Nyusi-Dhlakama

Narendra Modi, PM da Índia, com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em Maputo. É o primeiro chefe do executivo indiano a visitar Moçambique em 34 anos. 

pode-se atingir uma produção de 

1,8 toneladas/hectare. Novas varie-
dades de sementes são mais resis-
tentes à seca e com uma casca mais 
fina têm um valor mais elevado no 
mercado indiano. 
A ETG é também uma das em-
presas pioneiras na comercialização 
do gergelim, uma cultura agrícola 
que leva muitos camponeses em 
Moçambique a abandonar o culti-
vo do algodão, porque as sementes 
de sésamo dão menos trabalho de 
lavoura e nos últimos anos têm tido 
preços muito convidativos, ultra-
passando a fasquia dos 30 meticais 
por quilo. Ironicamente, as comuni-
dades camponesas de Moçambique 
não incluem na sua dieta alimen-
tar o gergelim e o feijão bóer que 
é muitas vezes cultivado no meio 
dos pés de milho. Ao contrário, na 
Índia, o dhal é um dos alimentos 

básicos e a sua falta nos mercados é 

um forte potencial para turbulência 

política.

um acordo governo a governo para 

a comercialização do feijão bóer, 

mas descobriram que os mercados 

de compra são completamente li-

beralizados, competindo aos agen-

tes privados fazer as transacções. O 

que o governo indiano gostaria de 

assegurar seria, numa primeira fase, 

o fornecimento de 100 mil tonela-

das de feijões com preços estabili-

zados para os camponeses.

Em Moçambique, porém, a empre-

sa que domina praticamente toda 

a comercialização do feijão bóer é 

a ETG, um grupo espalhado por 

toda a África Austral e iniciado por 

uma família tanzaniana com raízes 

indianas. A ETG, como incentivo 

à produção camponesa, promove 

serviços básicos de extensionismo 

e sementes melhoradas para os 

camponeses, garantindo a compra 

da totalidade da produção. Segun-

do a empresa, dos actuais 500 qui-

los/hectare, com melhores apoios, 

Feijão bóer, uma das apostas da Índia em Moçambique  
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Plan International Moçambique, é uma organização humanitária 
orientada para o desenvolvimento da criança na comunidade, sem 

-

-
rar os processos de recrutamento elevando mais a qualidade, a Plan 

Requisitos Exigidos:

tenha prestado serviços;
-

tureza comunitária;

convidadas submeter as candidaturas até o dia 27 de Julho de 2016 

ANÚNCIO DE CONTRATAÇÃO
AGÊNCIA DE RECRUTAMENTO

Referência No.  01/PLAN/2016

A 
Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade 
(CACDHL) da Assembleia 

da República (AR), dominada pela 

Frelimo, chumbou, evocando a lei mãe, 

a proposta de criação de uma comissão 

de inquérito mista, integrando deputa-

dos e sociedade civil para investigar as 

chamadas dívidas escondidas.

A comissão dirigida por Edson Macuá-

cua, uma das faces mais visíveis do gue-

buzismo no Parlamento e tido como 

um dos “pais biológicos” do controverso 

grupo de comentadores pró-Frelimo 

denominado  G40,  vai avançar com a 

criação de uma comissão de inquérito 

composta pelos deputados da AR, que 

deverá obedecer o princípio da repre-

sentatividade parlamentar.

Depois do aparente consenso alcançado 

pelas três bancadas parlamentares (Fre-

limo, Renamo e MDM), para criação 

de uma comissão de inquérito para ave-

riguar os contornos das dívidas ocultas, 

no final da II sessão extraordinária da 

Assembleia da República (AR), na qual 

o governo foi àquele órgão legislativo 

prestar esclarecimentos sobre os em-

préstimos, as partes começam a divergir 

quanto à composição da mesma. 

A bancada parlamentar da Renamo 

submeteu à AR uma proposta de cria-

ção de uma comissão de inquérito mista 

para averiguação do assunto. De acordo 

com o proponente, a comissão deve in-

tegrar deputados da AR, membros do 

Fórum de Monitoria do Orçamento, 

representantes dos parceiros de coope-

ração e de apoio ao orçamento do Esta-

do e outras entidades interessadas. 

Esta composição não ganhou simpatias 

por parte da bancada parlamentar da 

Frelimo que, com recurso à sua maioria 

na Comissão dos Assuntos Constitu-

cionais, Direitos Humanos e de Lega-

lidade, prontamente vedou a entrada 

“dos de fora” alegando que tal iria ferir 

a constituição.

Segundo o parecer adoptado esta terça-

-feira pela CACDHL, “a comissão par-

lamentar de inquérito é um órgão in-

terno da Assembleia da República com 

previsão, valor e dignidade constitucio-

nal, através do qual o poder legislativo é 

excepcionalmente investido de poderes 

investigativos próprios das autoridades 

judiciárias para averiguar o respeito da 

legalidade e do interesse nacional, no 

funcionamento das instituições, pelo 

que é constituído exclusivamente por 

titulares do órgão legislativo, podendo, 

ao abrigo do disposto no nº 6 do artigo 

74 do Regimento da AR, beneficiar das 

contribuições da sociedade civil e de es-

pecialistas na material”, refere.

Deste modo, Edson Macuácua, pre-

sidente da CACDHL, conclui que o 

projecto de resolução está inquinado 

de vício de inconstitucionalidade e de 

ilegalidade e não há espaço para o res-

pectivo segmento.

Para Macuácua, a viabilização das in-

vestigações só pode ser possível com a 

criação de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito, composta exclusivamen-

te por deputados da AR, observando 

princípios de representatividade parla-

mentar.  

No entanto, o MDM, que também se 

mostra favorável à criação de uma co-

missão de inquérito parlamentar, acusa 

a Frelimo de falta de humildade, por 

se apropriar da sua iniciativa. Segundo  

Fernando Bismarque, porta-voz des-

ta formação, logo que se despoletou o 

assunto, a sua bancada submeteu à AR 

uma proposta de criação de comissão 

parlamentar de inquérito que depois 

foi arquivado, sendo que de momento 

a Frelimo aparece a assumir a dianteira 

com o mesmo projecto sem fazer men-

ção ao proponente.      

Recorde-se que a contracção das dívi-

das a favor da Proindicus e MAM, no 

valor de USD 1.4 mil milhões, levou 

à suspensão de fundos destinados ao 

apoio do Orçamento do Estado por 

parte dos doadores. Recentemente, uma 

missão do FMI, que escalou o país, re-

comendou ao governo a necessidade 

de fazer uma auditoria internacional 

para o esclarecimento cabal do assun-

to. Apesar de ter aceitado em privado 

apoiar uma auditoria internacional, o 

Governo argumentou que a actividade 

forense para detectar eventuais ilícitos 

criminais deve estar a cargo da Procura-

doria Geral da República (PGR). Mas 

vários parceiros de cooperação, com 

destaque para a Alemanha, já deixaram 

claro que não confiam nas instituições 

moçambicanas para levarem a cabo 

uma auditoria séria, sem interferências 

políticas, das chamadas dívidas escon-

didas, que empurraram Moçambique 

para um descrédito internacional sem 

precedentes.

Comissão de Inquérito para as dívidas ocultas

Frelimo veta entrada da sociedade civil
Por Argunaldo Nhampossa
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Instituto MédioPetróleos do Rovuma tem 
aberta vagas para docentes para leccionar os 

-

----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-

qual pretendem candidatar-se para o seguin-
te correio electrónico impetroleosdorovuma@
gmail.com
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A 
vida de milhares de 
comunidades resi-
dentes nas zonas de 
abundância de recur-

sos faunísticos está em risco. Em 

causa está a mudança de táctica 

dos caçadores furtivos, que para 

imobilizar animais recorrem ao 

envenenamento de águas dos ria-

chos e lagoas que, para além de 

servir como fonte de embebeda-

mento dos animais, são também 

usadas pelas populações para as 

actividades diárias. Os furtivos 

envenenam a água com produtos 

químicos altamente tóxicos (cia-

neto de potássio). A caça furtiva 

também está a prejudicar o Es-

tado que perde em cada elefante 

abatido cerca de 270 mil meticais 

acrescido ao valor das taxas de 

processamento e de exportações.

A situação está a atingir contor-

nos calamitosos facto que obri-

gou o Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF) a juntar na ci-

dade de Tete, semana passada, di-

ferentes actores, entre o governo, 

magistrados judiciais e do Minis-

tério Público, Polícia, operadores 

e gestores das áreas de conser-

vação bem como representantes 

das comunidades das zonas onde 

abunda a fauna bravia para juntos 

encontrarem solução desta triste 

realidade. 

Segundo Marcelino Foloma, do 

WWF, o encontro visava tam-

bém à promoção institucional a 

diferentes sectores ligados à pre-

servação do património natural, 

sobretudo a caça furtiva, e deles 

colher sensibilidades sobre passos 

futuros. 

As populações de elefante e ri-

noceronte enfrentam uma das 

maiores crises das últimas déca-

das, onde os animais são sacrifi-

cados para a extracção de cornos 

e marfim.  

Diversos estudos, reportagens e 

contagens têm revelado tendên-

cias bastante alarmantes no nú-

mero de casos de caça furtiva que 

tem dizimado estas duas espécies. 

O abate de animais era feito com 

recurso a armas de guerra como 

AK 47, caçadeiras e armadilhas. 

Porém, nos últimos tempos os 

furtivos têm recorrido ao enve-

nenamento das águas. Trata-se 

de correntes de água que também 

são usadas pelas comunidades 

para o consumo.  

Assim, de forma a fazer face a 

esta triste realidade, o WWF, em 

parceria com o governo e outros 

sectores da sociedade moçambi-

cana, está à procura de saídas que 

possam salvar os recursos faunís-

ticos e serem transformados em 

riqueza para o país. 

Dados em poder do SAVANA 

indicam que, em Moçambique, o 

rinoceronte já não existe devido à 

acção dos furtivos. O único ani-

mal valioso na rota do tráfico dos 

produtos faunísticos é o elefante 

que contribui com o marfim.

Assim, o paquiderme virou o foco 

dos caçadores furtivos  e vários 

animais são abatidos anualmente.  

Até ao ano de 1977, Moçambi-

que contava com mais de 50 mil 

elefantes e hoje não vão para além 

de vinte mil, sendo que cerca de 

70% estão concentrados na Re-

serva Nacional do Niassa e no 

distrito de Magoé, província de 

Tete, por sinal zonas que fazem 

fronteira com Tanzânia, Zimba-

bwe e Zâmbia. 

Enquanto na Reserva do Niassa 

a caça furtiva envolve moçambi-

canos e Tanzanianos, nas provín-

cias de Tete e Sofala há registo de 

envolvimento de moçambicanos, 

zimbabueanos e zambianos.  

Aponta-se como fragilidades da 

área a fraca valorização do sector 

de conservação, de fiscalização, 

fronteiras vulneráveis, corrupção, 

descoordenação institucional, 

quadro legal e judiciário, fraco 

cumprimento de legislação e pla-

nos, melhoria de comunicação 

e conectividade, para além do 

crescimento populacional dentro 

dos Parques e Reservas. A situa-

ção salarial dos fiscais faunísticos 

também é desmotivadora. O seu 

ordenado não passa de pouco me-

nos de 3.500 meticais. 

A táctica de envenenamento 

das águas em diferentes áreas de 

abundância de animais bravios na 

província de Tete foi relatada por 

Óscar Zalimba, chefe do departa-

mento das Áreas de Conservação 

na Direção Provincial de Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento 

Rural de Tete (DPTADT), que 

contou que esta situação é mais 

predominante nos distritos de 

Magoé, Cahora Bassa, Chifun-

de, Macanga, Zumbo e Marávia, 

apontando os caçadores zimba-

bueanos e zambianos como es-

tando por detrás desta situação. 

Sublinhou que nos últimos três 

anos foram identificadas cerca de 

70 carcaças de elefantes, abatidos 

e abandonados pelos furtivos, um 

número muito abaixo da realida-

de porque o grosso não é identi-

ficado.

Diz que, nas suas incursões, os 

furtivos não abatem apenas os 

elefantes, mas também outras es-

pécies como búfalos.

Zalimba refere que as acções dos 

furtivos, muitas vezes, são bem 

sucedidas porque contam com a 

colaboração dos agentes que têm 

por missão garantir a segurança 

dos recursos faunísticos, dos lí-

deres comunitários e das próprias 

comunidades.

Sublinha que, por causa da cola-

boração desses sectores, o gover-

no tem enfrentado dificuldades 

no controlo, porém, há resultados 

visíveis nessa luta.

Óscar Zalimba fala da neutrali-

zação de cerca de 50 furtivos no 

ano passado, sendo que a metade 

é constituída por zimbabueanos 

e zambianos, bem como a apre-

ensão de diverso material usado 

pelos caçadores.

O executivo de Tete está também 

apostado no fomento de progra-

mas de maneio comunitário bem 

como na criação de condições de 

vida das comunidades que vivem 

em áreas com incidência de ri-

queza bravia para não olhar para 

a caça furtiva como fonte de ren-

dimento.

Apontou como exemplo os pro-

jectos Tchuma Tchato e da zona 

de conservação especial de Ma-

goé.

Riqueza no meio de pobreza 
A província de Sofala também 

vive a mesma situação de Tete e a 

caça furtiva constitui o dia-a-dia.

Os distritos de Gorongosa, Mar-

romeu, Cheringoma e Muanza 

são os que estão numa situação 

mais crítica.

Agentes da polícia, fiscais flores-

tais, líderes comunitários e figuras 

ligadas às elites governamentais 

estão por vezes ligados à caça fur-

tiva.    

As comunidades acabam abra-

çando este mal devido às condi-

ções de extrema pobreza em que 

vivem.

Mateus Ribaué, administrador da 

Reserva Nacional de Marromeu, 

contou que a sua área de conser-

vação é o exemplo concreto duma 

área em que há muita riqueza 

natural, mas cujas comunidades 

vivem na pobreza extrema.

Esta situação faz com que as co-

munidades sejam vulneráveis a 

aliciamentos e acabam entrando 

na caça.

Sublinhou que na área sob sua 

jurisdição não há elefantes e os 

búfalos é que atraem os furtivos 

para a região.

Mateus Ribaué enalteceu a neces-

sidade de se transformar a riqueza 

natural abundante na Reserva de 

Marromeu em oportunidade para 

o melhoramento das condições 

de vida das comunidades locais, 

porque caso contrário a guerra 

será inglória.

Diz que Marromeu também re-

gistou situações de queda da sua 

população de búfalos e conta ac-

tualmente com cerca de 20 mil 

búfalos de um total de 47 mil 

registados na contagem de 1977. 

Culpa solteira
Esforços têm sido envidados pe-

las autoridades competentes para 

o combate à caça furtiva, mas os 

resultados teimam em não apa-

recer.

No meio deste insucesso nin-

guém assume a culpa. A Polícia, 

os fiscais florestais e os líderes 

comunitários dizem que fazem o 

seu trabalho porque denunciam 

e prendem os furtivos, mas são 

soltos quando o processo chega à 

procuradoria ou ao tribunal.      

Por seu turno, os magistrados 

dizem que o problema está nos 

agentes da polícia e nos fiscais 

florestais que instruem mal os 

processos e, quando chegam ao 

juiz, este fica sem mecanismos le-

gais para continuar.

Os magistrados falam de má 

instrução dos autos de notícias, 

provas materiais e dificuldades de 

identificação das partes do pro-

cesso.

Carolina Azarias, procuradora-

-chefe da província de Sofala, 

disse que muitas vezes a polícia 

ou os fiscais florestais prendem 

os caçadores e seus materiais. Po-

rém, ao tribunal chega apenas o 

processo. Quando solicitados os 

elementos de provas, como ar-
mas, viaturas e até testemunhas, 
estes já não existem e isso difi-
culta o trabalho dos magistrados 
que mediante a situação se vêem 
obrigados a arquivar o processo.
Azarias referiu que até há situ-
ações em que alguns agentes da 
Polícia ou guardas fiscais ame-
açam membros da comunidade 
que denunciam situações de caça 
furtiva. 
Edson Malizane, responsável 
pelo programa Tchuma Tchato 
(nossa riqueza), um programa 
de conservação florestal que está 
a ser implementado na província 
de Tete, lamentou a actuação de 
alguns agentes da Polícia de Pro-
tecção dos Recursos Naturais e 
Meio Ambiente estacionados na 
zona abrangida pelo programa.
Diz que alguns agentes actuam de 
forma arbitrária e que há necessi-
dade de estabelecer a disciplina e 
profissionalismo no seio deles. 
Aponta como exemplo a hosti-
lização dos líderes comunitários 
e dos membros da comunidade, 

o que faz com que estes deixem 

de colaborar com as autoridades 

policiais na denúncia dos crimi-

nosos.

Furtivos mudam de táctica e envenenam a água para imobilizar animais

Tragédia à vista! 
Por Raul Senda
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Num sol escaldante de in-
verno, dezena de cornetas 
– megafones barulhen-
tos pendurados em cima 

das massaniqueiras – ensurdecem 
com anúncios claros de “farra de 
bwadha”, os “senta-baixos” onde 
se serve o cocktail de phombe e 
música em Chitima, a sede distri-
tal de Cahora Bassa, província de 
Tete, que acordou um ano e meio 
depois da tragédia - com a bebida 
artesanal que matou 75 pessoas em 
2015 - com contrastes: entre a ale-
gria das tradicionais sentadas e as 
lágrimas e prantos das vítimas do 
incidente.

Minúsculos caminhos de terra seca 

e pobre de Chitima levam a diver-

sas sombras frondosas de massa-

niqueiras, nos estreitos quintais de 

pau-a-pique nos bairros do interior, 

onde a alegria, sustentada por doses 

de canecas (latas de 400 gramas de 

leite Nido em pó onde é servido o 

phombe), descombina com as lá-

grimas e pranto dos assolados pela 

tragédia, a 09 de Janeiro de 2015.

“A população continua a fabricar, 

vender e consumir phombe, em-

bora tenha ocorrido uma tragédia 

aqui, mas tudo por força da tradi-

ção”, declara Cardoso Saete, líder 

do bairro Cawira B, o mais atingi-

do, com um terço das mortes e ain-

da com sinais de estar a reerguer-se 

do incidente.

O homem de fala lenta e religio-

sa - sobreviveu à tragédia por sua 

doutrina se abster do consumo do 

álcool – lembra com traumas das 

“numerosas pessoas mortas es-

tendidas no corredor do pequeno 

hospital”, mas garante que a actual 

produção de phombe é justificada 

pela pobreza e hábitos e costumes 

da população local.

A conversa é “espreitada” pelo som 

alto de uma “batida” em Nyungwe, 

a língua mais usada para comuni-

cação em Tete, cuja tradução lite-

ral é “não queremos confusão nós”, 

em alusão à tensão político-militar, 

mas também um alerta para “se-

parar o luto das farras”, sublinha 

Cardoso Saete, que se distrai com 

poeirentos passos de dança de ido-

sas embriagadas. 

O caso de Chitima ocorreu no dia 

09 de Janeiro de 2015, quando 

dezenas de pessoas consumiram 

Um ano e meio após tragédia que matou 75 pessoas

Chitima: Phombe “ganha” o luto
Por André Catueira, em Chitima

a bebida tradicional durante uma 

cerimónia fúnebre, estando entre 

as vítimas a mulher que produziu a 

bebida e depois encontrada morta 

no interior da casa. Na ocasião, o 

Governo decretou três dias de luto 

nacional.

Traumas
“Eu tinha amanhecido a tocar 

Nyau naquela cerimónia fúnebre e 

fui servido insistente por um amigo 

o phombe e tomei uma medida às 

08:00 horas, enquanto esperávamos 

o corpo que vinha do Songo para o 

enterro, e a minha mãe também me 

serviu outra medida”, contou Ma-

nhengo Marcelino, o sobrevivente 

que manifestou os primeiros sinais 

de intoxicação e que teve a mãe en-

tre as primeiras mulheres a morrer.

O jovem de 30 anos prosseguiu 

contando que, após primeiro ser 

submetido ao internamento com 

um médico tradicional, “porque 

pensavam que eu estava a ser pu-

nido por erros no Nyau (uma dança 

espiritual com regras severas)”, foi 

depois encaminhado ao hospital 

quando mais casos de intoxicação 

começaram a ser reportados.

Hoje com uma saúde frágil, que o 

deixa lacrimejando com frequên-

cia durante o dia e noite, lamenta a 

falta de recursos e apoio para fazer 

novos exames médicos, garantido 

que “depois daquela tragédia nunca 

mais fiquei bem”.

José Faustino, 56 anos, um cego, 

como a mulher, cuida hoje de três 

netos, na sequência da morte do fi-

lho, o único que garantia o sustento.

“A tragédia ainda nos dói, mas é 

uma coisa que aconteceu. As crian-

ças têm muitas preocupações e a 

grande coisa é comer e escola, e 

noutras coisas o Estado está a aju-

dar-nos”, conta o primeiro benefi-

ciário de uma das casas.

À semelhança de José Faustino, 

Patrício Gento, 20 anos de idade, 

outro afectado pela tragédia e que 

cuida de outros três irmãos meno-

res, pela morte dos pais na tragédia, 

considera que a perda têm lhe cus-

tado “vida dura”, devido a dificul-

dades de arranjar o sustento, apesar 

da assistência estatal.

“A vida está muito dura por perder 

os dois num só dia”, precisou Pa-

trício Gento, salientando: “sobrevi-

vemos como podemos, recebemos 

ajuda alimentar do governo, mas 

tem sido difícil arranjar a vida sem 

um adulto para nos assistir, por ve-

zes nos vemos chorando por causa 

das dificuldades”.

Reconstituindo a tragédia, o jovem 

conta que “foi muito chocante. No 

dia em que os meus pais beberam 

phombe pela madrugada, algumas 

pessoas vieram bater à porta avisan-

do que o phombe do falecimento 

estava a matar. Fomos ver a minha 

mãe estava frágil, carregamos com 

carinha de mão para o hospital, e 

meu pai estava a caminhar até ao 

hospital, e vieram a morrer todos 

no hospital”. 

Aos consumidores nas farras e 

as produtoras da bebida “rasgam 

enormes sentimentos” pelos as-

solados pela tragédia, que nunca 

querem ver mais acontecer, mas a 

maioria garante que é por conta do 

“vício e pobreza”.

Impedir mais episodios
Ana Beressone, administradora de 

Cahora Bassa, observou que a tra-

gédia será “inesquecível”, assegu-

rando que o governo distrital tem 

trabalhado para não se repetir o 

caso, com “palestras de saúde, aju-

dar a população nos cuidados a ter 

no processo de fabrico de phombe, 

uma vez não ser possível parar com 

a produção, venda e consumo por 

ser tradicional e como fonte de ren-

dimento de várias famílias locais”.

O governo, disse, continua a assis-

tir 120 crianças órfãs atingidas pela 

tragédia com géneros alimentícios 

e material didático, tendo já cons-

truído duas moradias, estando por 

concluir outras duas, para albergar 

crianças que perderam todos os 

progenitores no incidente.

O preço barato do phombe atrai os 

consumidores de baixa renda, mas 

há quem tem renda média e que 

adere à bebida.

A morte de 75 moçambicanos, a 

09 de Janeiro de 2015, na vila de 

Chitima, após consumirem phom-

be, uma bebida de fabrico caseiro, 

foi provocada pela utilização de fa-

rinha de milho contaminada com a 

bactéria “Burkholderia gladioli”.

Um laboratório norte-americano 

identificou a presença daquela bac-

téria - um microrganismo respon-

sável pela produção de duas poten-

tes toxinas - na farinha de milho 

usada na confecção do phombe, 

deixando 232 pessoas sobreviventes 

na vila sede do distrito de Cahora 

Bassa.

Manhengo Marcelino, sobrevivente e 
perdeu a mãe

Bebedeira em Chitima

Ana Beressone, administradora de 
Chitima

José Faustino, cego que cuida de tres netos

Cardoso Saete, líder bairro Cawira B 1
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Crises económicas e polí-
ticas agravam o cenário 
marcado por uma das 
maiores secas de sempre, 

que afectou de Angola até Mo-
çambique. Apesar do enfraqueci-
mento do fenómeno, é a partir da 
segunda metade deste ano que o 
seu impacto sobre as populações 
será mais sentido.
Nas redes sociais, um velho co-

nhecido saúda os moçambicanos. 

“Lembram-se de mim? Estou de 

volta!” É um repolho. Para muitas 

famílias do país, nos piores anos 

das décadas de 1980 e 1990, esta 

verdura era o único alimento dis-

ponível e, por isso, a sua garantia 

de sobrevivência, daí o apelido que 

carrega até hoje: “se não fosse eu” 

–   se não fosse o repolho, naqueles 

anos, os moçambicanos não teriam 

o que colocar no prato. O resgate 

dessa memória reflecte as perspec-

tivas para os próximos meses em 

toda a África Austral: a fome volta 

a espreitar.

No total, 32 milhões de pessoas estão 

sob ameaça de insegurança alimentar 

nos países-membros da Comunida-

de de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC), o que representa 

um em cada dez habitantes da re-

gião. Este contingente ainda reflecte 

os maus resultados das colheitas em 

2015, mas as perspectivas para este 

ano são ainda piores.

O culpado é o fenómeno El Niño, 

aquecimento anormal das águas do 

oceano Pacífico cujos efeitos são 

sentidos no clima. No caso africano, 

3ºC a mais registados no outro lado 

do globo foram suficientes para pro-

vocar uma das mais graves secas de 

sempre entre o final de 2015 e o iní-

cio deste ano. O Pacífico despediu-se 

do El Niño no último mês, mas é no 

segundo semestre deste ano que as 

suas consequências para os africanos 

começarão a atingir contornos dra-

máticos.

Ao contrário das enchentes, a seca é 

um fenómeno de longo prazo, que se 

instala de forma lenta e cujos efeitos 

duram vários meses. Na África Aus-

tral, o auge da fome provocada pelo 

El Niño só deverá ser sentido entre 

o final deste ano e o início de 2017. 

“O número de pessoas em situação 

de insegurança alimentar apenas na 

África em 2016-2017 deve ser pelo 

menos duas vezes mais alto do que 

os níveis actuais”, diz o relatório de 

Maio do Programa Mundial de Ali-

mentação (PMA). É uma tragédia 

anunciada, que se desenvolve em câ-

mara lenta aos olhos do mundo.

O céu não colaborou, mas o cenário 

que se verifica em África demons-

tra que a gravidade dos problemas 

previstos para os próximos meses 

não é resultado apenas do que pode 

ser medido pelos pluviómetros. Das 

crises económicas à degradação am-

biental, passando pela tomada de 

decisões a nível político, uma conju-

gação de factores está a agravar a sina 

dos africanos.

Nada para comer
A população de Cahama, município 

na província do Cunene, Sul de An-

gola, esperava estar em plena colheita 

quando chegasse o mês de Maio. Boa 

parte dos agricultores, no entanto, 

não terá praticamente nada guardado 

para consumir até a próxima colheita. 

“Em alguns lugares, deu um bocadi-

nho, noutros não deu nada”, lamenta 

Moisés Varanda, 63 anos, soba local.

Em Angola, a estimativa é a de que 

1,25 milhões de pessoas estejam sob 

risco de insegurança alimentar, o que 

representa um aumento de 65,8% em 

comparação com a época anterior, 

segundo a SADC. Cunene, Huíla, 

Benguela, Kwanza Sul, Namibe e 

Cuando-Cubango são as províncias 

mais afectadas.

Após um grave período de seca, as 

águas de Março fecharam o Verão 

nalgumas regiões do Sul da África, 

mas mesmo nelas a promessa de vida 

não veio. A explicação está naquilo 

que podemos chamar “um ciclo de 

miséria”, do qual Cahama serve de 

exemplo.

Há três anos que esta localidade an-

golana regista índices de precipitação 

abaixo dos normais durante a época 

chuvosa, que deveria ir de Novembro 

a Abril. Os maus resultados das últi-

mas colheitas já haviam reduzido o 

acesso dos seus moradores à comida. 

África Austral despede-se do El Niño sob ameaça de fome histórica

o modo de a preparar e a maneira 

como se consome é, no entanto, pare-

cida: a farinha é despejada em água a 

ferver, formando uma massa espessa 

e insossa. Como as carnes são artigos 

de luxo para a população mais pobre, 

a papa de milho costuma ser acom-

panhada por vegetais guisados, como 

folhas de mandioca ou de abóbora, 

eventualmente enriquecidos com to-

mates, amendoim triturado ou o que 

estiver disponível na região.

Camponeses ouvidos pelo PÚBLI-

CO em Angola, Zâmbia e Moçam-

bique ecoam queixas sobre a falta 

de ajuda por parte de seus governos 

para compensar aquilo que lhes falta 

à mesa. Desta vez, no entanto, não se 

trata apenas de uma questão de boa-

-vontade política.

Segundo a SADC, a queda dos 

preços das commodities no mercado 

global reduziu a base da receita da 

maioria dos governos da região, di-

minuindo a sua capacidade de apoiar 

os programas de protecção às pessoas 

afectadas pela seca. Enquanto Ango-

la é refém do petróleo, a Zâmbia é 

ligada ao desempenho das suas ex-

portações de cobre. Com excepção da 

África do Sul, cuja economia é mais 

diversificada, toda a região atingida 

pela seca depende das exportações de 

produtos primários.

Sem nunca ter recebido qualquer 

tipo de ajuda alimentar, Sicily Mu-

lulu, 26 anos, também moradora de 

Mukuni, vê cada vez menos comida 

na sua mesa. “Às vezes as crianças 

choram de fome”, diz a agricultora, 

que vive com o marido, o sogro e os 

três filhos – nove, sete e quatro anos.

No momento da entrevista, nuvens 

Ao notarem que esta seria mais uma 

temporada sem chuvas – e já a sofrer 

com a fome –, muitos agricultores 

não tiveram outra saída que não ali-

mentar as suas famílias com os grãos 

que deveriam servir de semente.

Entre Fevereiro e Março, pingos de 

chuva começaram a cair tardiamente 

sobre Cahama, graças ao enfraqueci-

mento do El Niño. Os camponeses, 

porém, não tinham o que plantar. 

Com Angola afundada numa grave 

crise económica em virtude da que-

da do preço do petróleo, o Governo 

do país não foi capaz de responder 

à falta de sementes. “Se a semente 

chegasse a tempo, o povo teria o que 

cultivar”, diz o soba de Cahama.

A maior parte dos pequenos produ-

tores da África Austral não tem aces-

so a tecnologias agrícolas, como má-

quinas, fertilizantes e irrigação. ”Nós 

aqui só dependemos da chuva, não 

temos outra coisa”, diz o agricultor 

Joaquim Tchifunga, de 74 anos. Mas 

enquanto as técnicas empregadas vi-

sando a subsistência são iguais às de 

seus antepassados, a chuva já não é a 

mesma.

“Agora a vida está mais difícil. Quan-

do eu era jovem, havia boa chuva e 

nunca tivemos problemas”, lamen-

ta Elesene Muvumba, agricultora 

de Mukuni, aldeia nos arredores 

de Livingstone e a dez quilómetros 

das Cataratas de Victória, no Sul da 

Zâmbia. “Não sei porque Deus está 

a fazer isso”, diz a idosa, para quem 

as mudanças climáticas globais pare-

cem explicações mais abstractas para 

a falta de chuva do que a sua fé.

Com as costas vergadas pelo peso dos 

seus 73 anos, Muvumba empunha 

um bastão de madeira para caminhar 

pela pequena plantação nos arredores 

da moradia da sua família. Mostra os 

pés de milho que não sobreviveram 

ao calor, plantados entre Outubro 

e Novembro do ano passado e que 

agora se espalham sobre a terra como 

palha seca. Algumas plantas ainda 

estão de pé, mas o verde que exibem 

não garantiram o desenvolvimento 

dos grãos – delas não sairá farinha.

Meses sombrios pela frente
A farinha, sobretudo de milho, é a 

base da alimentação na África Aus-

tral. Com ela faz-se uma espécie de 

polenta branca, cujo nome varia de 

país para país: xima em Moçambi-

que, nshima na Zâmbia, nsima no 

Malawi, sadza no Zimbabwe, pap 

na África do Sul, funge em Angola. 

Dependendo da região, o milho pode 

dar lugar a outros produtos, como o 

sorgo, o milhete e a mandioca. Mas 

Por Gisele lobato 

encobriam a vila de Mukuni, mas o 

céu escuro apenas parecia combinar 

com os meses sombrios que Mululu 

vê pela frente. Mesmo se a sua fa-

mília conseguir colher todo o milho 

que replantou em Fevereiro, quan-

do a chuva voltou a cair, a produção 

feita às pressas não deverá ser capaz 

de os alimentar nem por uma sema-

na. Numa colheita normal, a família 

costuma ser auto-suficiente durante 

três meses, mas tudo o que foi seme-

ado no final de 2015 ficou perdido. 

“Vamos sofrer, pois os preços estão a 

subir.”                 Publico.pt/SAVANA

Às vezes as crianças choram de fome”, queixa-se Sicily Mululu, agricultora de 
Mukuni, no sul da Zâmbia 

Em mais da metade dos 

mercados da África 

Austral monitorizados 

pela Rede de Sistemas 

de Alerta Precoce de Fome, o 

milho vendido no retalho estava 

pelo menos 75% mais caro em 

Fevereiro deste ano do que no 

período homólogo do ano passa-

do. A produção abaixo da média 

em 2015, a expectativa de pouca 

colheita em 2016 e a depreciação 

de várias moedas regionais estão 

entre as razões apontadas para a 

subida de preços.

Com um menor stock de grãos e a 

comida mais cara nos mercados, 

muitas famílias africanas têm ar-

ranjado alternativas para enfren-

tar a fome. Um dos meios mais 

imediatos é a venda de carvão ve-

getal. “O carvão ajuda, mas as ár-

vores estão a desaparecer”, repara 

a zambiana, que lamenta o preço 

baixo pago pelo produto: um saco 

com cerca de 20kg no mercado 

de Livingstone é vendido por 30 

kwachas, o equivalente a 2,50 eu-

ros. Por ser ilegal, este comércio é 

arriscado. Quem for apanhado a 

vender o produto pode ser multa-

do ou preso por crime ambiental.

Na Zâmbia, a seca aumentou a 

demanda pelo carvão, uma vez 

que a redução no nível das barra-

gens levou a uma série de cortes 

de electricidade desde o ano pas-

sado. Em vez de solução, porém, 

essa alternativa energética é uma 

ameaça.

Segundo dados do Programa 

Colaborativo das Nações Uni-

Alternativas para enganar a fome
das sobre a Redução de Emissões 

por Desflorestamento e Degradação 

Florestal nos Países em Desenvolvi-

mento (REDD+), a Zâmbia possui 

aproximadamente 50 milhões de 

hectares de floresta, dos quais perdeu 

uma média de 250 mil a 300 mil hec-

tares de floresta por ano, entre 1965 e 

2005. O programa da ONU tem ten-

tado reduzir esta taxa, que, contudo, 

continua alta e hoje coloca a Zâmbia 

entre os dez países que mais emitem 

gases-estufa com origem na degrada-

ção ambiental. A produção do carvão 

vegetal é uma das principais causas de 

desflorestamento no país, além de o 

seu consumo ser altamente poluente. 

Os dois factores, alertam ambienta-

listas, contribuem para as alterações 

climáticas, cujas consequências pre-

vistas incluem justamente secas mais 

severas.

A Zâmbia não é o país mais afecta-

do pela seca na África Austral. É na 

sua região Sul – onde fica Livings-

tone – que estão as populações mais 

atingidas. No balanço nacional desta 

colheita de cereais, porém, o Governo 

garante que houve um excedente de 

produção. Mas os bons – e inespera-

dos – resultados não devem evitar ali-

mentos com preços mais altos, segun-

do o relatório da Rede de Sistemas de 

Alerta Precoce de Fome. O motivo é 

a demanda nos países vizinhos, onde 

a seca foi mais severa.

Nos supermercados de Livingstone, 

essa procura reflecte-se na restrição 

à venda de farinha de milho a um 

saco por cliente. O principal alvo da 

medida são os zimbabweanos, que 

cruzam a fronteira em busca do pro-

duto. Desde a polémica reforma 

agrária promovida pelo Presi-

dente Robert Mugabe no início 

dos anos 2000, com a expulsão 

dos fazendeiros brancos de suas 

terras, o Zimbabwe deixou a con-

dição de “celeiro da África” e pas-

sou a depender cada vez mais da 

importação de alimentos.

Ao lado do Malawi, do Lesoto e 

da Suazilândia, o Zimbabwe está 

entre os países da África Austral 

que já declararam situação de 

emergência – em Moçambique 

e na África do Sul, houve um 

alerta vermelho parcial. Harare 

já avisou que 2,8 milhões de pes-

soas necessitam de ajuda alimen-

tar.  Antes desta crise, a maior 

seca já registada no país, em 

2010, havia afectado 1,6 milhão 

de zimbabweanos, segundo a 

Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricul-

tura (FAO).

Também está em 2,8 milhões 

a população afectada pela seca 

no Malawi. O Governo do país 

estima em mais de 1 milhão de 

toneladas o défice de milho para 

este ano. Segundo dados do Fun-

do das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef ), quase metade 

das crianças do país estão mal-

nutridas, e o número de casos de 

desnutrição aguda nesse grupo 

duplicou desde Fevereiro.

Jarvis Mwenechanya, chefe do 

Conselho de Gestão de Desas-

tres e Riscos de Mwanza, afirma 

que a falta de alimentos já afecta 

quase 60% das famílias desse dis-

trito localizado no 

Sul do Malawi. A 

situação é agravada 

pela instalação no 

local de cerca de 

10 mil refugiados 

moçambic anos , 

que desde meados 

do ano passado 

fogem do conflito 

entre as tropas go-

vernamentais e a 

Resistência Nacio-

nal Moçambicana 

(Renamo). “É uma 

situação difícil, 

pois estamos a re-

ceber pessoas que 

se juntam a outras 

que já estão com 

restrição no acesso 

à comida.” 
Nós aqui só dependemos da chuva, não temos outra coisa”, diz o agricultor Joaquim Tchifunga 

que é de Cahama, município no Cunene, sul de Angola 
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A Eni East Africa S.p.A. convida a todas as empresas interessadas e ex-
perientes a submeterem a Sua Expressão de Manifestação de Interesse 
para a prestação de diversos serviços a serem executados na República 
de Moçambique.
As empresas interessadas poderão submeter a sua Expressão de Mani-
festação de Interesse para os serviços descritos entre as alíneas A1 e A9,  
através do seu registo no nosso website abaixo indicado(Mozambique 
Application):

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/Mo-
zambique-Application (para as candidaturas em língua inglesa)

-
tura-Mozambico  (para as candidaturas em língua portuguesa/italiana)

IMPORTANTE: A submissão deverá fazer referência aos seguintes códi-
gos de Produto/Serviço abaixo indicados:
A1. INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICA-
TIONS
- BB14AA04: MIDRANGE AND ENTRY LEVEL SERVERS
- BB15AB07: MACHINES AND EQUIPMENT FOR PRINTING AND 
BINDING
- BB14AB02: OPERATING SOFTWARE LICENCE
- BB14AA11: MASS STORAGE
- BB14AA03: ENTERPRISE SERVER
- BB14AA06: PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI

A2. PROFESSIONAL SERVICES - CONSULTANCY
- SS04AB37: IT SERVICES: ASSISTANCE FOR SYSTEMS AND S.M.
- SS04AB43: IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES
- SS04AB44: IT SERVICES: SPECIALIST TLC SERVICES

A3. MAINTENANCE OF HARDWARE, SOFTWARE AND TLC
- SS06AD01: HARDWARE MAINTENANCE
- SS06AD03: MAINTENANCE OF SPECIAL MANAGEMENT APPLI-
CATION SOFTWARE
- SS06AD04: MAINTENANCE OF SPECIAL T/S APPLICATION SOF-
TWARE
- SS06AD05: MAINTENANCE OF OPERATIONAL SOFTWARE
- SS06AD06: MAINTENANCE OF BASIC SOFTWARE
- SS06AD07: MAINTENANCE OF NETWORK SOFTWARE
- SS06AD08: DATA PROCESSING AND SEARCH SOFTWARE MAIN-
TENANCE
- SS06AD09: SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS  AND PACKAGES 
MAINTENANCE
- SS06AD11: TELECOMMUNICATION SYSTEM MAINTENANCE 
AND REPAIRS

A4. SERVICES FOR OPERATIONS
- SS08AA01: TLC NETWORK INFRASTRUCTURE - NETWORK 
EQUIPMENT
- SS08AA02: RADIOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES
- SS08AA03: RADIOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES
- SS08AA04: TLC NETWORK SERVICES - NETWORK SERVICES

A5. AIR-CONDITIONING, HEATING, VENTILATION AND REFRI-
GERATION SYSTEMS
- BB05AC01: AIR-CONDITIONING, VENTILATION AND HEATING 
SYSTEMS
- BB05AC04: HEATING MACHINES (DOMESTIC/PETROL STATION/
ECC BOILERS)
- BB05AF04: PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS
- BB05AF05: FIRE EXTINGUISHERS ON TROLLEYS 

A6. CONSUMER GOODS
- BB16AC06: PRINTS AND PRODUCTS TYPOGRAPHICAL
- BB16AF06: PRINTS AND OTHER GRAPHIC WORKS

A7. TRANSPORT AND SHIPMENTS
- SS07BA04: EXPRESS COURIERS AND POSTAL SERVICES
- SS07BA05: PASSENGERS TRANSPORTATION
- SS07BA06: MEANS OF TRANSPORT RENTAL

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ENI EAST AFRICA S.p.A. 

NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A8. REAL ESTATE SERVICES
- SS10AA05: HOUSING, RELOCATION & REAL ESTATE AGENCY SER-
VICES
- SS10AB02: RENT OF BUILDINGS
- SS10AB03: RENT OF APARTMENTS

A9. ELECTRO-INSTRUMENTAL MAINTENANCE AND REPAIRS
- SS06BB02: ELECTRICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

IMPORTANTE: Não obstante a lista de códigos de Produto/Serviços aci-
ma apresentados, a Eni East Africa S.p.A, convida a todas as empresas 
interessadas em fazer parte da base de fornecedores a apresentar a sua 
candidatura, para estes e/ou outros serviços através website supra citado.
Como resultado da avaliação dos serviços acima solicitados, informamos 

-
rão registados na base de dados de fornecedores da Eni East Africa S.p.A 
e serão considerados elegíveis para receberem convites para concursos 
relativos as actividades acima mencionadas. Caso esteja interessado em 
participar nos futuros concursos e para se tornar um fornecedor aprovado, 
deverá em primeiro lugar fornecer a seguinte informação e documentação:
1. Estrutura da Empresa e do Grupo com a lista dos principais accionistas 

valores);
2. Scan da cópia autenticada da Certidão de  Registo Comercial e nome da 
Entidade Legal; 
3. Pessoa de contacto para recepção da informação comercial e sobre a qua-

4. Declaração de conformidade;
5. Prova documentada de 4 anos de experiência no fornecimento de cada 
serviço para o qual a empresa pretende se candidatar;
6. Referências e breve descrição dos Trabalhos/Bens/Serviços prestados 
durante os últimos 3 (três) anos relativamente ao fornecimento dos servi-
ços listados acima; 

o qual a empresa pretende candidatar-se, emitidas por clientes internacio-
nais;

execução do objecto do trabalho.
Dentro da página da candidatura, na secção “Objecto de Candidatura” se-
leccione na lista em cascata do Tipo de Candidatura a opção “Recomenda-
ção ou convite recebido da eni”.
Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e ao cumprimento com  
toda a documentação acima indicada, as empresas interessadas poderão 

A Eni East Africa S.p.A fará uma avaliação da documentação acima solici-
tada  e, caso o resultado da avaliação seja satisfatório, irá incluir o candi-
dato na sua Lista de Fornecedores com vista a considerar a empresa em fu-
turos processos de concurso relacionados com as actividades em questão. 
A solicitação de informação e documentação tem como objectivo iniciar 

seleccionadas de fornecer detalhes da sua estrutura legal, gestão, experiên-
cia, recursos e sua capacidade global para executar o serviço.
Este inquérito não deverá ser considerado um convite para concurso e 
portanto, não representa nem constitui nenhuma promessa, obrigação ou 
compromisso de qualquer tipo da parte da Eni East Africa S.p.A em cele-
brar contratos ou acordos com qualquer empresa que participe do presente 
pré-inquérito.
Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos pela empre-
sa não deverão ser considerados como um compromisso por parte da Eni 
East Africa em celebrar um contrato ou acordo com a empresa, nem deverá 
possibilitar que a empresa reivindique qualquer indeminização da parte 
da Eni East Africa S.p.A.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito deste inquérito serão 

-
nicados a pessoas ou empresas não autorizadas, com excepção da Eni East 
Africa S.p.A.
O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através do nosso 
website termina no dia 31 de Julho de 2016.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da 
Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as 
quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni East Africa 
S.p.A a este respeito.
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Eni East Africa S.p.A. wish to verify the availability of reputable, interested 
and experienced of several services as listed here below, to be executed in 
Mozambique.
Companies interested in this invitation may submit their Expression of In-
terest for the services from A1 to A9 by registering on our website indicated 
below:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/Mozambi-
que-Application (for applications in English language)

-
-Mozambico  (for applications in Portuguese /Italian language)

IMPORTANT: The submission should made reference the product code/
service listed below, however eni east africa will accept and evaluate also 
applications with different core business:
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Inte-
rest by registering the company on our website (Mozambique Application) 
available to the following URL:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/Mozambi-
que-Application (for application in English)

-
-Mozambico (for application in Portuguese/Italian)

IMPORTANT: 
The submission must refer to the following commodity codes (for applica-
tion in English):

A1. A1 INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICA-
TIONS
- BB14AA04: MIDRANGE AND ENTRY LEVEL SERVERS
- BB15AB07: MACHINES AND EQUIPMENT FOR PRINTING AND 
BINDING
- BB14AB02: OPERATING SOFTWARE LICENCE
- BB14AA11: MASS STORAGE
- BB14AA03: ENTERPRISE SERVER
- BB14AA06: PERSONAL COMPUTER E ACCESSORIES

A2. PROFESSIONAL SERVICES - CONSULTANCY
- SS04AB37: IT SERVICES: ASSISTANCE FOR SYSTEMS AND S.M.
- SS04AB43: IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES
- SS04AB44: IT SERVICES: SPECIALIST TLC SERVICES

A3. MAINTENANCE OF HARDWARE, SOFTWARE AND TLC
- SS06AD01: HARDWARE MAINTENANCE
- SS06AD03: MAINTENANCE OF SPECIAL MANAGEMENT APPLICA-
TION SOFTWARE
- SS06AD04: MAINTENANCE OF SPECIAL T/S APPLICATION SOFTWA-
RE
- SS06AD05: MAINTENANCE OF OPERATIONAL SOFTWARE
- SS06AD06: MAINTENANCE OF BASIC SOFTWARE
- SS06AD07: MAINTENANCE OF NETWORK SOFTWARE
- SS06AD08: DATA PROCESSING AND SEARCH SOFTWARE MAINTE-
NANCE
- SS06AD09: SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS  AND PACKAGES 
MAINTENANCE
- SS06AD11: TELECOMMUNICATION SYSTEM MAINTENANCE AND 
REPAIRS

A4. SERVICES FOR OPERATIONS
- SS08AA01: TLC NETWORK INFRASTRUCTURE - NETWORK EQUIP-
MENT
- SS08AA02: RADIOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES
- SS08AA03: RADIOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES
- SS08AA04: TLC NETWORK SERVICES - NETWORK SERVICES

A5. AIR-CONDITIONING, HEATING, VENTILATION AND REFRIGE-
RATION SYSTEMS
- BB05AC01: AIR-CONDITIONING, VENTILATION AND HEATING SYS-
TEMS
- BB05AC04: HEATING MACHINES (DOMESTIC/PETROL STATION/
ECC BOILERS)
- BB05AF04: PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS
- BB05AF05: FIRE EXTINGUISHERS ON TROLLEYS 

A6. CONSUMER GOODS
- BB16AC06: PRINTS AND PRODUCTS TYPOGRAPHICAL
- BB16AF06: PRINTS AND OTHER GRAPHIC WORKS

A7. TRANSPORT AND SHIPMENTS
- SS07BA04: EXPRESS COURIERS AND POSTAL SERVICES
-- SS07BA05: PASSENGERS TRANSPORTATION
- SS07BA06: MEANS OF TRANSPORT RENTAL

A8. REAL ESTATE SERVICES
- SS10AA05: HOUSING, RELOCATION & REAL ESTATE AGENCY SERVI-
CES
- SS10AB02: RENT OF BUILDINGS
- SS10AB03: RENT OF APARTMENTS

A9. ELECTRO-INSTRUMENTAL MAINTENANCE AND REPAIRS
- SS06BB02: ELECTRICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

IMPORTANT:
Even though the list of product codes of Products/Services listed above, Eni 
S.p.A East Africa, invites all companies interested in being part of the sup-
plier base to submit your application to these and/or other services through 
website mentioned above.
As a result of EEA evaluation in respect of above required services, only 

vendor list and will be deemed eligible to be invited to tender for the above 
mentioned activities. In case you are interested in participating in our future 

-
formation and documentation shall be provided:
1. Company and Group Structure with the list of all Shareholders and the 

4. Compliance declaration;
5. Documented proof of 3 years’ experience in provision of each service the 
company intends to apply for;

-
ring the last 3 (three) years with regards of Provision of above listed services;
7. Three documented professional references for each service the company 
intends to apply released by international customers;
8. Latest balance sheet/Annual Report of the company and of the company 

Within the website application, under the section “Object of the Applica-
tion” please select in the drop down menu of Type of Application the choice 
“Recommendation or invitation received by eni”.
Subject to the submission and compliance of all the above documentation, 
Companies interested in this Expression of Interest may receive from the 

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if sa-

Vendor List in order to consider your company for future tender processes 
regarding the subject activities.
The purpose of the information and documents request is to start a “quali-

to provide details of its legal structure, its management, its experience, its 
resources and overall capability to perform the service.
This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it 
does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of 

-
gement with you or with any company participating in this pre-enquiry.
Consequently, all data and information provided by you shall not be cons-
trued as a commitment on the part of eni east africa, to enter into any agree-
ment or arrangement with you, nor shall they entitle your company to claim 
any indemnity from eni east africa.
All data and information provided pursuant to this enquiry will be treated 

-
-authorized persons or companies except eni east africa. 
The deadline for the submission of Expression of Interest through our web-
site is set at 31st July 2016.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be fully born by Companies who shall have no recourse to eni 
east africa in this respect.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR SEVERAL SERVICES FOR ENI EAST AFRICA S.p.A. (MOZAMBIQUE)
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CartoonEDITORIAL

Como consequência da decisão dos doadores internacionais de conge-

lar cerca de 500 milhões de dólares destinados ao apoio directo ao 

Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2016, o governo moçambi-

cano acaba de submeter à Assembleia da República a sua proposta 

de orçamento rectificativo, reduzindo as despesas em 24 biliões de Meticais.

Este montante equivale ao que Moçambique não irá receber dos doadores, 

que tomaram a decisão de congelar a ajuda para obrigar o governo a esclare-

cer os contornos das dívidas contraídas com garantias do Estado, mas sem a 

autorização da Assembleia da República.

O governo aceita que as dívidas foram contraídas irregularmente pela an-

terior administração, tendo dado o seu aval a uma proposta avançada pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI) para a realização de uma auditoria 

internacional.

A actual crise em Moçambique, com todas as consequências catastróficas que 

traz para o cidadão comum, deve ser vista como uma oportunidade para o 

governo introduzir reformas profundas na forma como a economia do país 

é gerida. 

A Constituição já traça normas sobre como este tipo de dívidas devem ser 

contraídas, mas não prevê rigorosamente nada sobre o que acontece se tais 

normas forem violadas.

Na actual situação, o Estado está rapidamente a ficar sem dinheiro. Já está a 

pagar os seus funcionários com algum atraso e, num futuro breve, corre mes-

mo o risco de já não lhes poder pagar. A Confederação das Associações Eco-

nómicas (CTA), a principal associação empresarial do país, já veio a público 

reclamar que o Estado não está a pagar as dívidas que tem para com os seus 

associados. Como bem se sabe, no paradigma económico moçambicano, ca-

racterizado pelas entranhas em que se cruzam um clientelismo volátil e uma 

relação incestuosa entre o sector empresarial e o sistema político, o principal 

cliente do sector privado é o Estado. Poucas empresas moçambicanas con-

seguiriam sobreviver um único dia sem os negócios que recebem do Estado.

Para além de não poder pagar os seus próprios impostos, um empresariado 

nacional descapitalizado será obrigado a despedir trabalhadores em massa e 

aumentar o já insustentável nível de desemprego. O que significa também 

uma redução drástica nas receitas que o Estado recebe através do Imposto 

de Rendimentos de Pessoas Singulares (IRPS) e de contribuições para a se-

gurança social. 

Este é um cocktail que vai inevitavelmente conduzir à falência do Estado 

como convencionalmente o conhecemos.

Para evitar que esta calamidade económica se concretize, o governo precisa 

de tomar medidas radicais que rompam com a actual abordagem de esperar 

que a crise irá desaparecer por si só, desde que os moçambicanos produzam 

mais. A narrativa de que a seca no sul e as cheias no norte são a principal 

causa da crise não convence nem o mais distraído. A situação económica está 

de tal modo tão desestruturada que medidas de choque precisam de ser to-

madas, mesmo que isso resulte no escangalhamento da teia de compromissos 

que sempre mantiveram a classe política reinante num aparente estado de 

união. Os cortes nas despesas públicas devem atingir o coração da cultura de 

despesismo atroz que já se tornou lendária na administração pública.

Por enquanto, o governo tem se preocupado mais em tentar conter a subida 

de preços de bens e serviços essenciais para evitar convulsões sociais, mas 

parece se contentar apenas com isso, sem apresentar soluções de longo prazo. 

A política de subsídios pode trazer um alívio a curto prazo, mas a médio e 

longo prazos só serve para avolumar ainda mais o défice nas contas públicas.

A sua bancada no parlamento actua como se não estivesse a reconhecer que o 

actual cenário no país é extremamente grave, procurando colocar tudo quan-

to é obstáculo para uma investigação mais transparente. 

Reconhecer que erros graves foram cometidos na forma como as dívidas fo-

ram contraídas é um passo importante. Mas é preciso demonstrar com actos 

concretos que este governo está determinado a romper com tais práticas. 

É preciso responder a questões essenciais tais como, que consequências é que 

decorrem de tais práticas? Quem são os responsáveis? 

Dar resposta a estas questões seria um sinal inequívoco de que o governo 

(que não tem responsabilidade nas actuais dívidas) está empenhado em en-

contrar uma solução que inclua medidas que não tornem possível que situa-

ção idêntica volte a acontecer. 

Tal sinal poderá convencer os doadores quanto à necessidade de se chegar 

a um acordo interino em que o governo compromete-se a sanar os actuais 

problemas, em troca de uma moratória à actual suspensão da ajuda.

Uma desestruturação do Estado mais grave do que a actual pode ter um efei-

to desestabilizador para as já frágeis economias da região, e tornar a situação 

mais complicada do que está. 

É importante também que os doadores, ao tentar resolver um problema, não 

contribuam para criar um outro problema ainda mais grave do que o que 

estão a tentar resolver. Mas para isso, precisam da cooperação do governo. 

Governo e doadores precisam de 

cooperar para ultrapassar a crise

A 17 de Junho deste ano, o SAVANA publicou um 

artigo de minha autoria sobre a crise da dívida no 

México em 1982 e um paralelo com Moçambi-

que. No referido artigo, eu havia argumentado que 

a crise da dívida vivida naquele país latino-americano con-

tribuiu para a perda da hegemonia do partido dominante, 

o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que após 

experimentar décadas de crescimento económico, viven-

ciou um período economicamente delicado, que obrigou 

o regime a adoptar as directivas económicas impostas pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), embarcando por 

políticas neoliberais que incluíam cortes no salários, priva-

tização de várias empresas públicas, assinatura de acordos 

de livre-comércio e o fim da reforma agrária. Contudo, es-

sas novas directivas não foram suficientes para melhorar as 

condições sócio-económicas dos cidadãos mexicanos, que 

ficaram ainda mais agravadas após a crise financeira de 

1994, que levou a que o PRI fosse derrotado pelo Partido 

da Acção Nacional (PAN), em 2000.

Mas a pergunta que alguns analistas fizeram foi esta: por-

que será que com o nível de vida dos cidadãos mexicanos 

cada vez mais deteriorado, os partidos da oposição, no caso 

específico do PAN e do Partido da Revolução Democráti-

ca (PRD), fracassaram em conquistar o poder nas eleições 

presidenciais, se a maioria dos eleitores mexicanos desa-

provava a performance do PRI? A resposta dada por vários 

analistas é de que a fraude eleitoral de 1988 que deu vitória 

ao candidato do PRI, Carlos Salinas, e o clima de instabi-

lidade provocado pelo levantamento armado na província 

de Chiapas pelos guerrilheiros indígenas do Exército Za-

patista de Libertação Nacional (EZLN) e o assassinato do 

candidato do PRI para as eleições de 1994, Luis Donaldo 

Colosio, criou pânico nos eleitores, que optaram pela con-

tinuidade do PRI no poder. Certamente que a fraude de 

1998, e a atmosfera negativa de 1994, contribuíram para a 

permanência do PRI no poder, mas não é o suficiente para 

explicar o fracasso da oposição. Beatriz Magaloni, na obra 

“Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its 

Demise in Mexico” argumenta que a oposição mexicana 

fracassou, apesar da aversão dos eleitores quanto à gestão 

da economia pelo regime do PRI, por conta das experiên-

cias de vida dos eleitores mexicanos. Enquanto os eleitores 

da velha geração que viveram no período de sucesso eco-

nómico tinham mais relutância em votar contra o partido 

dominante, os eleitores mais jovens que vivenciaram maior 

parte das suas vidas em períodos de crise, automaticamen-

te votavam pela oposição.

Mas verdade é que a oposição fracassou em tomar pro-

veito da crise económica, pois estava constrangida pelas 

suas origens. Os partidos da oposição no México foram 

inicialmente projectados para sobreviverem em condições 

difíceis onde seu sucesso era improvável, e ainda pagando 

altos custos de activismo na oposição. O resultado disso é 

que a velha guarda na oposição desenhou projectos polí-

ticos com ligações estreitas para um determinado eleito-

rado, acabando por criar barreiras para as novas gerações 

de activistas que pretendiam ampliar a base de apoio para 

outros sectores. Mas esta postura da velha guarda não aju-

dou a oposição a crescer de modo a derrotar o PRI nas 

presidenciais, mesmo com a rejeição do eleitorado com a 

performance económica. Como resultado desses conflitos 

inter-geracionais e também pela falta de coordenação do 

PAN e PRD, a oposição fracassou, e somente 18 anos após 

o despoletar da crise da dívida, um candidato opositor 

venceu as eleições presidenciais, Vicente Fox do PAN em 

coligação com o Partido Ecologista.

A 2 de Julho deste ano, estive presente na abertura do 

núcleo do Movimento Democrático de Moçambique 

(MDM) em Lisboa, e pessoalmente questionei ao líder do 

MDM sobre a possibilidade de coligar eleitoralmente com 

a RENAMO. E a resposta dada por Daviz Simango foi de 

que seria importante a unificação da oposição. Mas segun-

do Simango, o problema é que a RENAMO vive numa 

situação de “diz que não diz”, ou seja, numa situação de 

descoordenação, que poderia colocar em perigo uma futura 

coligação, dando alguns exemplos de desentendimento en-

tre ambas as partes na Assembleia da República.

Pelas palavras de Simango e outros elementos presentes 

no encontro, bem como pelas notícias que chegam diaria-

mente de Moçambique, vaticino que a oposição moçam-

bicana terá o mesmo destino que a oposição mexicana: não 

saberão tirar proveito da situação económica, deixando a 

FRELIMO no poder ainda por algum tempo, mesmo com 

seus mecanismos clientilistas, a partir do Estado, entrando 

em colapso. Talvez uma fractura no seio da FRELIMO 

poderia ajudar a oposição conquistar o poder a curto prazo, 

pois sem isso, tanto a RENAMO como o MDM terão 

dificuldades em alcançar a poder brevemente.

*Mestrando em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Infor-
mação no ISCTE-IUL. emmanuelcortezon@gmail.com

Por Emmanuel de Oliveira Cortês*

A oposição moçambicana face à 
crise económica: Lições do México

Boa sorte!



19Savana 15-07-2016 OPINIÃO

485

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

A 
questão da permanência do 

Reino Unido na UE foi de-

cidida. Agora, o seu futuro 

económico depende do que 

o país fizer com a sua nova indepen-

dência.

Um amigo meu britânico disse-me, 

alguns dias antes do referendo so-

bre o Brexit, que iria votar a favor do 

“Remain” devido aos seus receios com 

a incerteza económica que se seguiria 

se o Reino Unido deixasse a União 

Europeia. Mas acrescentou que não 

teria apoiado a decisão do Reino 

Unido de aderir à União Europeia 

em 1973 se soubesse como a UE iria 

evoluir.

Ainda que os eleitores tenham esco-

lhido o “Leave” por uma variedade de 

motivos, muitos estavam preocupa-

dos com a forma como os líderes da 

UE excederam o seu mandato origi-

nal, criando uma organização maior e 

mais invasiva. 

O sonho de Jean Monnet de uns 

Estados Unidos da Europa não era 

o que os britânicos queriam quan-

do aderiram à UE há 40 anos. Nem 

procuravam um contrapeso europeu 

para os Estados Unidos, como Kon-

rad Adenauer, primeiro chanceler da 

Alemanha do pós-guerra, já defen-

deu. O Reino Unido queria simples-

mente as vantagens de uma maior 

integração do comércio e do mercado 

de trabalho com os países ao longo do 

Canal da Mancha.

A UE começou como um acordo 

entre seis países para alcançar o livre 

comércio de bens e de capital e para 

eliminar as barreiras à mobilidade do 

trabalho. Quando os líderes da UE 

procuraram reforçar o sentimento 

de solidariedade europeia através do 

estabelecimento de uma união mone-

tária, o Reino Unido foi, felizmente, 

capaz de optar por sair e manter a li-

bra - e o controlo sobre a sua política 

monetária. Mas essa opção deixou o 

Reino Unido quase como um estra-

nho dentro da UE.

À medida que a UE se expandiu de 

seis países para 28, o Reino Unido 

não pôde limitar de forma perma-

nente a entrada de trabalhadores dos 

novos Estados-membros no seu mer-

cado de trabalho. Como resultado, o 

número de trabalhadores estrangei-

ros no Reino Unido duplicou des-

de 1993, para mais de seis milhões, 

ou 10% da força de trabalho, com a 

maioria agora proveniente de países 

com baixos salários que não estavam 

entre os membros originais da UE.

Embora os defensores do Brexit se 

preocupem com a pressão resultante 

sobre os salários do Reino Unido, ge-

ralmente não rejeitam as metas ori-

ginais de aumento dos fluxos comer-

ciais e de capital, que são a essência 

da globalização. Alguns defensores 

do Brexit poderiam apontar para o 

exemplo do bem-sucedido acordo de 

livre comércio dos EUA com o Ca-

nadá e o México, que não inclui ne-

nhuma disposição para a mobilidade 

dos trabalhadores.

Ao contrário do Reino Unido, os 

outros países da UE, liderados por 

França e Alemanha, queriam mais 

do que o livre comércio e um mer-

cado de trabalho ampliado. Desde o 

início, os líderes europeus estavam 

determinados a expandir o “projecto 

europeu” para alcançar o que o Trata-

do de Roma chamava de “união cada 

vez mais estreita”. Os defensores da 

mudança de autoridade para as ins-

tituições da UE justificaram isto com 

a noção de “soberania partilhada”, 

segundo a qual a soberania britânica 

poderia ser corroída por decisões da 

UE, sem qualquer acordo formal do 

governo ou do povo do Reino Unido.

O Pacto de Estabilidade e Cresci-

mento de 1998 impôs um limite para 

os défices anuais dos Estados-mem-

bros e exigiu que os rácios da dívida 

em relação ao PIB encolhessem para 

um máximo de 60%. Quando a crise 

financeira global começou, em 2008, 

a chanceler alemã Angela Merkel 

viu uma oportunidade para reforçar 

ainda mais a UE, através da aplica-

ção de um novo “pacto orçamental” 

que autoriza a Comissão Europeia 

a supervisionar os orçamentos anu-

ais dos países e a impor multas por 

violação dos objectivos orçamentais e 

de dívida (embora não tenham sido 

cobradas quaisquer multas). A Ale-

manha também liderou o movimento 

para estabelecer uma “união bancária” 

europeia com um único quadro regu-

lamentar e um mecanismo de reso-

lução vinculativo para as instituições 

financeiras em dificuldades.

Nem todas essas políticas afectaram 

directamente o Reino Unido; no en-

tanto, aumentaram o fosso intelectual 

e político entre o Reino Unido e os 

membros da Zona Euro da União 

Europeia. Isso reforçou a diferença 

fundamental entre os governos britâ-

nicos orientados para o mercado e os 

de muitos países da União Europeia, 

com as suas tradições do socialismo, 

planeamento do governo e regula-

mentação pesada.

A divisão de poderes entre a burocra-

cia e os Estados-membros da UE é 

regido pelo princípio ambíguo - em-

prestado da doutrina social da Igreja 

- de “subsidiariedade”: as decisões de-

vem ser tomadas no nível mais “bai-

xo” ou menos centralizado da “auto-

ridade competente”. Na prática, isso 

não limita a regulamentação em Bru-

xelas ou Estrasburgo. A subsidiarie-

dade oferece muito menos protecção 

aos governos dos membros da UE do 

que a Décima Emenda à Constitui-

ção dos Estados Unidos - que nega 

ao governo federal quaisquer poderes 

não delegados a ele pela Constituição 

- faz pelos estados dos EUA.

Naturalmente, o público britânico 

não está sozinho no seu desconforto 

com a UE. Uma sondagem recente 

realizada nos países da UE pela Pew 

Foundation descobriu que a maioria 

dos eleitores em três dos maiores pa-

íses – Reino Unido, França e Espa-

nha – têm uma opinião desfavorável 

sobre a UE. Na Alemanha, o público 

ficou dividido 50-50. Em Itália, uma 

clara maioria considera que benefi-

ciaram com a adesão à UE; e ainda 

assim, o Movimento Cinco Estrelas, 

que venceu recentemente as eleições 

municipais em 19 das 20 cidades que 

disputou (incluindo 70% dos votos 

em Roma), prometeu um referendo 

sobre a permanência na Zona Euro.

Embora muitos políticos e especialis-

tas prevejam que o Brexit terá terrí-

veis consequências económicas, isso 

não é, certamente, inevitável. Agora, 

muito depende dos termos da futura 

relação entre o Reino Unido e a UE.

O Reino Unido também está agora 

numa melhor posição para negociar 

um tratado de comércio e de inves-

timento mais favorável com os EUA. 

Embora o proposto Acordo de Par-

ceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento esteja atolado, um go-

verno britânico fora da UE poderia 

negociar um acordo com os Estados 

Unidos muito mais facilmente. Os 

EUA estariam a negociar com um 

país, e não com 28 - muitos dos quais 

não partilham as políticas pró-mer-

cado do Reino Unido.

A questão da permanência do Reino 

Unido na UE foi decidida. Agora, o 

seu futuro económico depende do 

que o país fizer com a sua nova in-

dependência.

*Martin Feldstein é professor de Eco-

nomia na Universidade de Harvard 

e presidente emérito do Departamento 

Nacional de Investigação Económica, e 

presidiu ao Conselho de Assessores Eco-

nómicos do Presidente Ronald Reagan 

de 1982 a 1984.

A 
recusa de Xi Jinping em 

reconhecer qualquer va-

lidade ao veredicto do 

Tribunal Permanente de 

Arbitragem que rejeitou alegados 

direitos históricos de Pequim sobre 

praticamente a totalidade do mar 

do Sul da China abre uma nova 

fase de confronto no Sudeste e 

Leste da Ásia.

Os juízes do processo, em que Pe-

quim se negou a participar, consi-

deraram válida a queixa apresenta-

da por Manila em 2013 nos termos 

da “Convenção da ONU sobre a 

Lei do Mar”.

Para o tribunal de Haia, a China 

violou “direitos soberanos” na Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) e pla-

taforma continental das Filipinas 

no recife de Scarborough.

  A sentença, de cunho vinculati-

vo, condenou ainda a China por 

destruir atóis para construir ilhas 

artificiais e, sem se pronunciar so-

bre soberania de recifes e rochedos, 

reiterou o direito a 200 milhas de 

ZEE apenas para ilhas de origem 

natural.

Pequim viu-se assim sem base le-

gal para impor ZEE nas Spratly, 

tal como Taiwan que controla Itu 

Aba/Taiping no arquipélago.   

 Taipé reivindica os mesmos direi-

tos que Pequim e contestou tam-

bém de imediato a decisão.

O impacto do veredicto ultrapas-

sa os litígios que opõem Pequim e 

Taipé a Manila em Scarborough, 

a Jacarta quanto às Ilhas Natuna, 

além das reivindicações sobre as 

Spratly que envolvem ainda o Vie-

tname, Malásia e Bornéu.

As disputas sobre petróleo, gás na-

tural e recursos de pesca cruzam-se 

com direitos de livre navegação e 

sobrevoo no mar do Sul da China 

por onde circula cerca de um terço 

do comércio mundial.

  A Coreia do Sul e o Japão, com 

disputas territoriais face à China, 

são particularmente sensíveis às 

pretensões de Pequim que dividem, 

de resto, a Associação das Nações 

do Sudeste Asiático, arrastando 

Camboja, Birmânia, Tailândia e 

Singapura.

O conflito implica a capacidade de 

projecção de força da China no Pa-

cífico e Índico e testa as garantias 

de segurança de Washington a seus 

aliados.

Pequim reafirmou que as forças ar-

madas salvaguardarão a soberania, 

segurança, direitos e interesses ma-

rítimos em prol da paz e estabilida-

de ou que resulta na possibilidade 

de ampliar aterros e instalações 

militares em apoio do acréscimo de 

patrulhas e exercícios aéreo-navais 

ou mais plataformas de exploração 

de hidrocarbonetos.

A exigência de autentificação de 

voos civis numa Zona de Identi-

ficação para Defesa Aérea, à se-

melhança da imposta por Pequim 

em Novembro de 2013 no mar da 

China Oriental, seria outro recur-

so extremo na panóplia de actos de 

hostilização.

O mais difícil para Pequim é ajustar 

o objectivo estratégico de negar ca-

pacidade de intervenção aéreo-na-

val aos Estados Unidos agregando 

à base de submarinos nucleares em 

Yulin, na ilha de Ainão, a consoli-

dação de sistemas de mísseis e ra-

dares em Scarborough, nas Paracel 

e Spratly, sem elevar a parada a tal 

ponto que a hostilização de outros 

estados acarrete uma escalada in-

controlável no confronto.

  Do lado de Washington, Cam-

berra, Tóquio, Seul, Manila, Ja-

carta e também Taipé (apesar das 

veleidades de soberania herdadas 

da era republicana antes da vitória 

comunista de 1949), obviar à con-

solidação militar da China obriga 

a enlear Pequim, a potência emer-

gente, numa teia de interesses e 

compromissos que exclua a opção 

de guerra.

No teste de fiabilidade como par-

ceiro negocial, a recusa de Pequim 

em recorrer a sistemas de arbitra-

gem, sem poder coercivo, quando 

estão em causa interesses de sobe-

rania leva a crer que a China ten-

derá a comportar-se com a soberba 

e desmesura que séculos a fio têm 

levado outras potências a reagir da 

pior forma.

*Jornalista

Como os excessos da UE empurraram 
o Reino Unido para fora
Por Martin Feldstein* 

Por João Carlos Barradas*

Existem duas maneiras 

de pensar e de analisar a 

sociedade: a “maneira do 

eu por cima” e a “manei-

ra do sistema por baixo”.

Na primeira, o ponto central 

é o episódico, o evento único, 

a superfície desgarrada dos fe-

nómenos sociais, a biografia, o 

eu por cima, a lógica formal, o 

princípio disjuntivo (ou isto ou 

aquilo), enfim a árvore em sua 

plenitude. É como se a foto pu-

desse viver sem o caixilho.

Na segunda, o ponto central é 

o sistema, a articulação, o en-

cadeamento, o conjunto dos 

dispositivos que dão sentido e 

frequentemente determinam o 

que se pensa e se faz, o conjun-

to interligado dos indivíduos 

determinado por baixo, a lógica 

dialéctica, o princípio da copu-

lativa (isto e aquilo), enfim a 

floresta. É como se nenhuma 

foto pudesse viver sem o caixi-

lho, seu suporte.

Duas maneiras de pensar e analisar
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

AAAAAAAAAAAA
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Diz-se que “a verdade dispen-

sa enfeites” (Veritatis simplex 

oratio), mas, pela Pérola do Ín-

dico, esta máxima não tem sido 

acarinhada. Procura-se inventar a roda 

em pleno século XXI com articulações 

desonestas que já não se encaixam no 

perfil de um povo produzido à base de 

muito sofrimento, muita politiquice e 

bastante enfeite. O povo tem crença na 

sua justiça porque espera que os criado-

res do actual estágio da economia sejam 

responsabilizados. Estes últimos, entre-

tanto, com a mesma fé que os coloca em 

“posição intocável”, também têm forte 

crença na sua justiça. Não se enganem: 

aqui não há nenhum empate técnico! A 

justiça está do lado dos eleitores.

Diz-se e repete-se um pouco por todo 

o lado que o povo moçambicano evo-

luiu politicamente. Pode ser aparente. 

No ar, uma sentença!
Mas, as últimas décadas revelaram que, na 

essência, houve de facto uma evolução nesse 

sentido. Vários são os exemplos de dribles 

protagonizados pelo povo em reacção a um 

sistema político que se aprimorou na sua 

“monopartidarice”. Os vários “Setembros” 

mostram isso. Ontem contra o colonialismo. 

Hoje contra meia dúzia cuja braçadeira diz 

“donos da Terra”. O “Setembro” é mesmo es-

pecial, é de todos: “25 de Setembro”, “1 e 2 

de Setembro”  Lá nos “states” o 11. O que de 

especial ocorrerá este ano no mês de Setem-

bro, tomando em conta a crescente degra-

dação da situação económica? Para alguns, 

“Setembro” é longe.

O debate, cada vez mais com menos adeptos, 

por dispensar enfeites, continua a girar em 

torno de termos como “passivo” e “pacífico”. 

O povo moçambicano é passivo. Não, o povo 

moçambicano é pacífico. Hum, pior: é pas-

sivo e pacífico! Uns dizem que somos muito 

passivos e outros, que somos relativamente 

passivos. A passividade mantém-se indepen-

dentemente do grau em que nos colocamos. 

Mas somos mesmo passivos? É passividade 

esperar que as instituições do Estado funcio-

nem segundo as expectativas? É passividade 

ter uma forte crença de que será feita justiça 

relativamente aos que criaram de forma do-

losa o grande rombo na economia do País? 

É passividade não pautar pela revolta, pela 

manifestação, pelo derrube de geradores de 

comportamentos irresponsáveis? É estra-

tégia de resistência, é um drible que quem 

tem o “poder de fogo” não entende. Ao não 

entender empenha-se em enfeitar a verda-

de. A propaganda vale pelo peso que tem. 

Consegue fazer-nos pensar que escondemos 

a nossa própria vergonha quando nos con-

vencemos a nós mesmos que “está tudo sob 

controlo”.

Consideremos a seguinte sentença: o povo 

orgulha-se dos governantes que tem. 

Assumida como sentença, só os gover-

nantes sabem se a mesma é ou não uma 

ironia. O povo reclama diariamente, em 

surdina, que o custo de vida está sendo 

paulatinamente um sufoco, que este e 

aquele governante, se fosse um indiví-

duo de bom senso, já teria posto o cargo 

à disposição, que ninguém pede demis-

são porque “a desgraça do pobre é que-

rer imitar o rico” (Inops, potentem dum 

vult imitari, perit). Posto isto, está claro 

que só os governantes sabem se a nossa 

sentença é, de facto, uma ironia. Espe-

ram por uma manifestação e ninguém 

se manifesta. As “coisas” estão a amadu-

recer, a dor está a consolidar-se, não há 

nenhuma estupidez nessa multidão que 

se habituou às nossas sirenes, afastam-

-se e deixam-nos passar porque gostam 

de nós.

Falou-se muito recentemente dos Papeís do Pa-

namá. Tratou-se da divulgação de um grande 

número de empresas que estiveram ou que es-

tão registadas no Panamá, um paraíso fiscal de 

grandes dimensões.

Mas o que são os paraísos fiscais? São normalmente 

pequenos territórios auto-governados que permitem 

mediante pequenas remunerações a inscrição de em-

presas que passam a ter sede nesses territórios e não 

nos seus reais países de origem, eximindo-se dessa 

forma ao pagamento dos impostos devidos.

Mas não é o Panamá o exclusivo desse tipo de fuga ao 

fisco. Muitos outros existem, espalhados pelo mundo. 

Dois desses são o território autónomo de Hong Kong 

na China ou o Liechenstein, algures na Europa. 

Ora, é nesses dois territórios que o Sr. Mussumbu-

luko Guebuza possui as duas empresas que utilizou 

recentemente para a aquisição de armamento para 

Moçambique.

Isto é, essas empresas receberam financiamentos não 

se sabe de que origem, obtiveram lucros que se imagi-

nam vultuosos e não pagaram um tostão de impostos 

ao país que viu nascer o filho de Armando Guebuza. 

Nenhuma carteira escolar foi comprada com esse di-

nheiro, nenhum medicamento entrou nos hospitais 

com esse dinheiro, nenhum quilómetro de estrada foi 

construído com esses impostos. Todo o lucro entrou 

nos bolsos do proprietário das empresas e não se sabe 

se outras empresas haverá espalhadas pelo mundo 

por outros desses paraísos fiscais.

De qualquer forma estes simples dois exemplos deve-

riam, na minha opinião, estar a alertar a Autoridade 

Tributária para uma situação que pode ter contornos 

criminais.

Paraísos
O 

signatário que, na altura, era assessor jurídico do Minis-

tro do Interior, esboçou o ante-projecto dos referidos 

diplomas, sugerindo, sem êxito, a manutenção daPePe-

la Pela Lei nº 5/79, de 26 de Maio, foi criada a PPM 

(Polícia Popular de Moçambique) de natureza paramilitar, com 

atribuição de “garantir a ordem, segurança e tranquilidade pú-

blicas”;

Porém, pelo Decreto nr. 6/79, também de 26 de Maio, foram 

definidas as áreas em que aquela polícia se desdobrava, dentre 

elas a PIC (Polícia de Investigação Criminal).

Na altura, como assessor jurídico do Ministro do Interior, esbo-

cei o anteprojeto dos referidos diplomas, sugerindo, sem êxito, 

a manutenção da denominação da PSP e a não inclusão da PJ 

(Polícia Judiciária) na orgânica da PPM, por não ser paramilitar, 

mas para-judicial.

Quando em 1992, face à reforma política do país, recebi a ordem 

de esboçar a minuta do ante-projecto de revisão da lei orgâni-

ca da PPM, aproveitei a oportunidade para fazer valer a ideia 

anterior da PSP e PJ, tendo havido um grande debate de que, 

mais uma vez, saiu vencedora a ala conservadora de centralismo 

democrático que apenas alterou a denominação de PPM para 

PRM (Polícia da República de Moçambique) através da Lei nQ 

19/92, de 31 de Dezembro, posteriormente revogada cosmeti-

camente pela Lei nQ 16/2013, de 12 de Agosto, porque não 

trouxe qualquer novidade de fundo, e nos seus artigos 1 e 18 

flui a contradição entre o órgão paramilitar com o para-judicial.

Aliás, a contradição é tanta que o legislador, devido à pressa de 

fazer reformas na polícia sem o parecer doutrinário de juriscon-

sultos que já há tantos em Moçambique, até se esqueceu de re-

vogar expressamente o Decreto nº 22/93, do estatuto orgânico 

da PRM, a exemplo do que se fez com a Lei nº 19/92.

O debate que hoje se levanta, particularmente na imprensa sobre 

a “PIC” é o corolário de toda uma grande insatisfação de juristas 

natos que lidam diariamente com a prática jurídica e judiciária, 

em especial no domínio de direito adjectivo.

Hoje, tal debate encontra campo aberto e favorável à colocação 

do “comboio nos seus carris”, graças à liberdade de expressão 

e de opinião prevalecentes. Sou jurista desde 1977 e acumulei 

alguma experiência que é a razão da ousadia legítima para dar 

este meu modesto parecer 

Enquadramento orgânico 
O § 2º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 35 007, de 13 de Ou-

tubro de 1945, tornado extensivo a Moçambique pela Portaria 

nº 17 076, de 20 de Março de 1959, determina que a instrução 

preparatória, anteriormente dirigida por juízes segundo o artigo 

119 do Código de Processo Penal, passa a ser exclusiva do Mi-

nistério Público (MP).

Estranhamente, a alínea a) do artigo 18 da Lei no. 16/2013 que 

recria a PRM, mas não revogou o Decreto no. 22/93 do seu 

estatuto orgânico, mantém a PIC com igual atribuição de ins-

trução preparatória e ainda as de investigar, cumprir diligências 

processuais requisitadas pelo Ministério Público e de vigilância 

e fiscalização de locais suspeitos ou propensos ao crime. Importa 

desfazer a confusão, definindo claramente, com base na doutrina 

do direito comparado, as atribuições da PIC e do Ministério 

Público e o devido enquadramento orgânico daquele polícia.

No meu entender, a PIC devia ter a atribuição da investigação 

criminal dos crimes contra pessoas e bens, que compreende a 

criminalística, isto é, a técnica científica e a táctica de esclare-

cimento das causas e condições do crime, o que mostra que o 

investigador é o formador do corpo de delito pelo trabalho da 

rua e do campo, com direito ao uso e porte de arma de fogo 

para defesa pessoal, ao passo que ao MP incumbe a competência 

exclusiva de instrução preparatória através da análise (e não in-

vestigação) do corpo de delito e interage com a PIC e o juiz de 

instrução criminal no domínio da situação prisional dos argui-

dos, o que torna evidente a relação estreita entre ambos.

O MP, de acordo com o artigo 1 da Lei nº 22/07, da sua or-

gânica inspirada do artigo 234 da Constituição, constitui uma 

magistratura hierarquicamente organizada e subordinada ao 

Procurador-Geral da República, que é um órgão político ad-

ministrativo, o que não deve acontecer com a PIC, que é uma 

instituição para-judicial técnico-científica de investigação cri-

minal cujo funcionamento requer uma grande autonomia admi-

nistrativa, patrimonial e financeira e com um estatuto orgânico 

próprio. 

Denominação 
A denominação PIC foi adoptada, como atrás se referiu, em 

1979, por repúdio emocional à denominação portuguesa de PJ 

(Polícia Judiciária), conotada como de raiz portuguesa, o que 

não é verdade.

A PRM é uma polícia de segurança pública paramilitar, porque 

é de prevenção, protecção e segurança armada, de pessoas e bens, 

ao passo que a PIC é uma instituição de natureza para-judicial, 

auxiliar da instrução preparatória do MP, corporizada por pes-

soas físicas da carreira profissional da PGR, como sejam os pro-

curadores que, quando agem em processos ou entram na sala de 

audiência, são tratados de magistrados ou agentes do MP; 

Síntese 
Embora a denominação PIC seja pacífica por reflectir o objec-

to de investigar crimes, sou a favor da adopção da POLÍCIA 

JUDICIÁRIA, mundial e doutrinariamente entendida como 

sendo aquela que tem por fim efectuar a investigação dos cri-

mes, sim, suas causas e condições e descobrir os seus agentes e, 

portanto, auxiliar o MP na acção penal, sendo organizada em 

direcção-geral, sob tutela do Procurador-Geral da República, 

com absoluta autonomia administrativa, patrimonial e financei-

ra, o que lhe tornará imune de quaisquer recados ou influências 

externas e, por isso, eficiente na forma e no resultado de que se 

deseja de combate ao crime e à criminalidade, em sintonia com 

a robustez económica do país.

*Jurista. Versão editada de um parecer submetido à 1ª. Comissão da 
Assembleia da República.

A propósito do enquadramento da PIC
Por Simeão Cuamba*
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Plan International Moçambique, é uma organização humani-
tária orientada para o desenvolvimento da criança na comu-

A Plan é uma organização de igualdade de oportunidades 

Plan pretente recrutar para o seu quadro de pessoal,  um(a) 
Gestor(a) do Projecto segundo a descrição abaixo:

1. Gestor(a) do Projecto Educação Técnica e Vocacional 
(TVET)
Local de Trabalho: Maxixe – Província de Inhambane

Tarefas:

parceiros segundo os planos estabelecidos;

-
-particularmente os mais marginalizados a participarem 
nos centros de treinamento vocacional;

alvo;
-
-
-

cional e Técnica e
-

ANÚNCIO DE VAGA
MOZAMBIQUE

Requisitos:

-

Direitos e Protecção da 
Criança assim como com a Igualidade do Gênero.

ENCORAJA-SE A CANDIDATURA DE MULHERES.

-

PlanMozRecruitment@plan-international.org,
Apenas candidato(a)s selecionado(a)s serão contactado(a)s.

Todas candidaturas a serem enviadas para o endereço electró-
nico, devem mencionar no assunto (Subject) do email o nome da po-
sição, caso contrário a candidatura não será considerada.
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O 
mundo conta, regressi-
vamente, os dias que nos 
separam do arranque da 
XXXI edição dos Jogos 

Olímpicos, o maior evento despor-

tivo planetário, a decorrer na cida-

de brasileira de Rio de Janeiro, de 

05 a 21 de Agosto. A competição, 

a movimentar 42 modalidades des-

portivas (entre colectivas e indivi-

duais), contará com a participação 

de cinco centenas de atletas, em re-

presentação de mais de 200 países.

O nosso país não passará ao lado da 

competição e colocou, nesta edição, 

seis atletas, em representação de 

quatro modalidades (natação, judo, 

atletismo e canoagem), sendo que 

apenas quatro é que se qualificaram 

por mérito próprio.

Kurt Couto (atletismo), Marlon 

Acácio ( Judo), Joaquim Lobo e 

Mussá Tualbudine (canoagem) 

são os atletas qualificados e serão 

acompanhados pelos nadadores 

Igor Mogne e Jannah Sonnens-

chein, convidados, como sempre, 

pela Federação Internacional de 

Natação.

Com a delegação moçambicana 

definida, o SAVANA contactou o 

Comité Olímpico de Moçambique 

“Temos de repensar as nossas prioridades”
-Defende Benedito Jonas, Coordenador Técnico do Comité Olímpico de Moçambique, para quem a canoagem é a modalidade do futuro

(COM) para se inteirar dos prepa-

rativos, assim como colher a opi-

nião desta instituição em relação à 

evolução das participações moçam-

bicanas neste evento.

Aliás, pela primeira vez na história, 

Moçambique contará com quatro 

atletas qualificados, porém, o nú-

mero é bastante inferior a avaliar 

pela densidade populacional do 

nosso país (somos mais de 23 mi-

lhões).

O Coordenador Técnico do COM, 

Benedito Jonas, classifica a situa-

ção de “desafiadora” e afirma que é 

preciso trabalhar para garantir mais 

atletas na competição de 2020, a ser 

disputada em Tóquio, capital japo-

nesa.

Para tal, Jonas aponta a mudança 

de estratégias como sendo a solu-

ção para o problema, desde a defi-

nição das modalidades prioritárias 

para os eventos olímpicos, assim 

como a definição das competições 

nas quais Moçambique pretende se 

firmar.

“Temos de repensar as modalida-

des que possam dar mais medalhas 

e atletas. Por exemplo, a canoagem 

é uma modalidade a apostar”, avan-

ça, sublinhando que é nesta que os 

moçambicanos depositam esperan-

ças de chegar à final, uma vez que é 

a número um do continente africa-

no e, ao nível dos campeonatos do 

mundo, sempre conseguiu estar na 

final da prova.

“Temos de definir se a nossa prio-

ridade é CPLP, SCASA ou são os 

Jogos Olímpicos”, explica, acres-

centando: “precisamos responsabi-

lizar, claramente, cada um, desde 

as federações (que organizam as 

provas), as associações (que detêm 

os atletas), até aos municípios (que 

gerem as infra-estruturas) ”.

Entretanto, apesar do número de 

atletas qualificados ser considerado 

pouco para um país com milhares 

de habitantes e a maioria jovem, 

Jonas considera positivo o traba-

lho desenvolvido nos últimos anos, 

pois, era objectivo principal do 

COM aumentar número de atletas 

para este evento, algo conseguido 

(em 2012, qualificaram três atletas 

– Kurt Couto, Atletismo; Juliano 

Máquina, boxe; e Neuso Sigauque, 

judo).

Aliás, dos Jogos de Londres, apenas 

o atleta dos 400 metros barreiras 

conseguiu renovar, algo que tam-

bém não deixa de ser preocupante.

Maria Manuela, Creve Machava, 
Alberto Mamba, Neuso Sigauque 
e Jannah Sonnenschein são alguns 
dos atletas que receberam bolsas de 
solidariedade olímpica, mas que fi-
caram pelo caminho.
A pugilista que, em 2014, ganhou 
a medalha de prata nos Jogos da 
Commonwealth ficou por terra 
e esteve, durante dois anos, num 
diferendo com o COM, devido à 
sinuosa bolsa para a República da 
Irlanda, de que nunca usufruiu. 
O atleta Alberto Mamba abando-
nou, por duas vezes, a bolsa (pri-
meiro no Quénia, depois na África 
do Sul) e o judoca Neuso Sigauque 
perdeu a mesma por baixar de for-
ma.
O COM nega comentar este fac-
to, considerando: “deitará abaixo 
os esforços dos outros atletas”, mas 
também porque “todos os atletas 
qualificados eram bolseiros, porém 
com diferentes tipos de bolsa”.
Sobre os preparativos, o Coorde-
nador Técnico do COM, Benedito 
Jonas, disse ainda ser prematuro 
avançar qualquer dado, pois, a sua 
instituição estava a fazer os últimos 
acertos e que, em breve, falará à co-
municação social moçambicana. 

“Para tentarmos saldar a nos-
sa dívida de reconhecimento, 
acumulada durante largos 
anos para com o senhor Má-

rio Esteves Coluna, é imperativo 

que a Universidade Pedagógica 

lhe conceda o título de Doutor 

Honoris Causa”, foi nestes termos 

que o Professor Catedrático Jubi-

lado da Faculdade de Desporto, da 

Universidade do Porto (Portugal), 

Jorge Bentos, dirigiu-se ao Reitor 

da Universidade Pedagógica (UP), 

Rogério Uthui, no acto da atribui-

ção, a Mário Coluna, a título pós-

tumo, do título de Doutor Honoris 

Causa em Ciências do Desporto.

O acto aconteceu, esta semana, na 

Faculdade de Educação Física e 

Desportos da UP, em Maputo, foi 

Um reconhecimento que tardou a chegar...!
descrito pelo Director Pedagógico 

da Faculdade, Sílvio Saranga, como 

sendo o “prolongamento da sua 

vida”, assim como “demonstração 

de vénia à sua figura”, à semelhança 

do que era feito pelos adversários.

Saranga afirma que a UP deci-

diu atribuir o título ao “Monstro 

Sagrado” porque “foi e continua 

a ser um símbolo da capacidade 

de afirmação e superação do povo 

moçambicano”, pelo que o des-

porto moçambicano precisa “de 

campeões iluminados como Mário 

Coluna, que não se contentava por 

vencer uma vez”.

O Reitor da UP, Rogério Uthui, 

confirma porque o primeiro cam-

peão nacional foi consensual entre 

os seus pares.

“Coluna foi um jogador exemplar 

e que sempre lutou pela excelência. 

Reúne todas as qualidades de um 

Doutor e preenche os sete valores 

que guiam a nossa instituição”, dis-

se.

As insígnias foram recebidas por 

Isabel Coluna, uma das filhas do 

malogrado, e, por sua vez, Lúcia 

Coluna (outra filha do finado) 

agradeceu o gesto da UP, conside-

rando que “todas as homenagens 

são bem-vindas, pois, ele as merece 

por tudo que fez por um país que o 

viu nascer”.

“Foi uma pessoa que levou e digni-

ficou o nome deste país além fron-

teiras”, sublinhou.

Esta distinção junta-se ao Colar 

de Honra de Mérito Desportivo, 

atribuído pelo Governo português 

e a Medalha de Mérito Desportivo 

do Estado moçambicano, atribuída 

pelo governo moçambicano, em 

2015, também a título póstumo.

Sendo assim, Mário Coluna tor-

nou-se no segundo desportista a 

ser atribuído o título de Doutor 

Honoris Causa em Ciências de 

Desporto, depois da Universida-

de Eduardo Mondlane ter o feito 

com Maria de Lurdes Mutola, em 

Agosto do ano passado.

Mário Coluna brilhou nos palcos 

europeus ao serviço do Benfica 

(Portugal), Lyon (França) e da se-

lecção nacional portuguesa. Pelos 

encarnados (1954-1970), fez 525 

jogos oficiais, tendo conquistado 

duas Taças dos Clubes Campeões 

Europeus (1961 e 1962), 10 cam-

peonatos nacionais e sete Taças de 

Portugal.

Com a camisola das “quinas”, efe-

tuou 57 jogos e marcou oito golos, 

envergando a braçadeira de capitão 

no mundial de 1966, onde Portugal 

terminou em terceiro lugar, a me-

lhor classificação lusa em campeo-

natos mundiais.

Após a independência de Moçam-

bique, em 1975, Mário Coluna 

regressou ao país, onde treinou o 

Textáfrica de Chimoio; o Ferroviá-

rio de Maputo; a selecção nacional; 

e presidiu a Federação Moçambi-

cana de Futebol. Além disso, tor-

nou-se também deputado na antiga 

Assembleia Popular. 
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Um espaço independente, preferencialmente para escritó-

rios, com cinco salas, numa área de aproximadamente 100 

m2. ao preço de USD 1000,00 ou equivalente em moeda 

nacional. Área adicional a compartilhar. 

O espaço situa-se na esquina das avenidas Amílcar Cabral 

e Agostinho Neto, nº 1062, zona da Polana, na Cidade de 

Maputo. Os interessados podem visitá-lo nas horas normais 

de expediente, ou contactar através do telefone 84 8107460/ 

82/84 3171100

ARRENDA-SE

A 
selecção portuguesa con-
quistou, no passado 10 de 
Julho, o primeiro título da 
sua história, ao vencer a 

França por 1-0, após prolongamen-
to, na final do Euro 2016. Éder, aos 
109 minutos, fez o golo que derru-
bou a “besta negra” da selecção lusa 
(não vencia a França há 41 anos) e 
que torna Portugal o novo e inédito 
campeão europeu. A selecção portu-
guesa tornou-se a segunda na histó-
ria da competição a vencer a equipa 
da casa na final, 12 anos depois de 
ter perdido por 1-0 com a Grécia a 
do Euro 2004, em pleno Estádio da 
Luz, em Lisboa.

Na capital portuguesa, o epicentro 

dos festejos de domingo foi a Praça 

Marquês de Pombal, mas também 

houve comemorações na Alameda D. 

Afonso Henriques e no Terreiro do 

Paço, locais que tiveram ecrãs gigan-

tes a transmitir o jogo.

O título luso foi vivido intensamente 

em Moçambique, onde centenas de 

adeptos saíram à rua para manifestar 

a sua satisfação, cantando, dançando, 

tocando apitos e buzinas. Aliás, o 

presidente da República, Filipe Nyu-

si, endereçou felicitações ao governo 

e povo português pela proeza, tal 

como o fizera, Joaquim Chissano, na 

sua recente estada naquele país, nas 

vésperas do início do Euro.

Um dia após o feito, milhares de 

adeptos concentraram-se, desde 

muito cedo, no Aeroporto Humberto 

Delgado, aguardando a chegada dos 

campeões europeus, os quais exibiram 

O “filme” da semana em que 

Portugal respirou de alívio
o troféu pelas ruas da capital, sempre 

acompanhados e saudados por outros 

milhares de cidadãos, numa relação 

de empatia constante com os jogado-

res a retribuírem o carinho e apoio de 

todos os seus adeptos.

Como reconhecimento, o Presidente 

da República Portuguesa, Marcelo 

Rebelo de Sousa, condecorou, com 

Grau de Comendador da Ordem do 

Mérito, os heróis de Paris, o mesmo 

que aconteceu com a Câmara de Lis-

boa, que nesta quarta-feira, aprovou, 

por unanimidade, um voto de sau-

dação e atribuição da Medalha de 

Honra da cidade por “elevar bem alto 

o nome de Portugal”.

Este foi o fim de uma competição, 

que pela primeira vez juntou 24 se-

lecções e que teve um campeão que 

tenha terminado a fase de grupos na 

terceira posição.

Além do campeão Portugal, a prova 

produziu novas estrelas do futebol 

europeu, desde o português Rui Pa-

trício (melhor guarda-redes) ao fran-

cês Dimitri Payet (melhor jogador).

Zoltán Gera, internacional húnga-

ro, fez o melhor golo do Euro 2016 

(apontado a Portugal, na terceira jor-

nada) e o francês Antoine Griezman 

ficou com a bota de ouro, ao apontar 

seis golos.

O País de Gales, selecção de Gareth 

Bale, foi a sessação da prova, enquan-

to os adeptos da Islândia e da Repú-

blica da Irlanda foram os campeões 

do fair-play. Por sua vez, os adeptos 

ingleses e russos foram os vilões, ao 

fazerem regressarem o holiganismo 

(violência desportiva).

A 
Assembleia-Geral Extra-
ordinária do Clube dos 
Desportos da Maxaquene 
a realizar-se este sábado é 

aguardada com inusitadas expecta-
tivas, tendo em conta que será nes-
ta que sairá o novo presidente do 
clube, apesar de apenas um único 
candidato ter apresentado e discu-
tido com os sócios o seu manifesto. 
E de permeio discutem-se alianças, 
cimentam-se as diferenças e esque-
matizam-se as estratégias.   

Para já, muitos nomes foram sendo 

avançados como futuros candida-

tos, entre eles, Imtiaz Amuji, Sérgio 

Pantié, Marlene Manave, Daniel 

Mondlane e Domingos Langa, mas 

tudo indica que este último é quem, 

de facto, pode concorrer, ainda que 

Ambiente de “cortar à faca” no Maxaquene
não se possa descartar Marlene Ma-

nave e Sérgio Pantié.

Isto porque até ao fecho desta edi-

ção, Domingos Langa era o único 

que havia oficializado a sua candi-

datura depois do sururu inicial em 

que não faltaram trocas de acusações 

entre alguns candidatos.

E, segundo apurámos, Imtiaz Amu-

ji tudo fez para unir a lista de Do-

mingos Langa com a sua, sob con-

dição de Marlene Manave, antiga 

Directora-Executiva da LAM, ser a 

candidata. Marlene tinha apoio do 

seu esposo, Aníbal Manave, Imtiaz 

Amuji e Sérgio Pantié, quadro sé-

nior do partido Frelimo.

Mas, se o Aníbal Manave apoia a sua 

esposa, Marcelino Macome nutre 

simpatias por Domingos Langa, tal 

como José Solomone Cossa, antigo 

PCA dos Aeroportos de Moçambi-

que, os quais fizeram parte da mesa 

de presidium na apresentação do 

manifesto de Langa.

Ainda em relação a Sérgio Pantié, 

Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral, não faltaram acusações de ser 

parcial, alegadamente por ter persu-

adido Domingos Langa a aliar-se a 

Marlene Manave, sob justificação de 

que este não tem capital simbólico 

para dirigir o clube.

E foi no meio desta situação, tida 

como complexa, que na tarde de 

sexta-feira, Imtiaz Amuji, manda-

tado por Aníbal e Marlene Manave, 

procurou aproximar e, quiçá, unir as 

partes, sendo que os contactos foram 

continuando ao longo da semana. 

Mas já se aventam muitos avanços 

em termos de inclusão na mesma 

lista, de alguns antigos membros di-

rectivos do Maxaquene dos tempos 

passados, desde os de José Bacelar, 

José Viegas, Rafindine Mahomed, 

Solomone Cossa, até Ernesto Júnior.  

Enquanto isto, o facto de algumas 

pessoas propostas por Domingos 

Langa não terem comparecido no 

dia da apresentação do manifesto 

coloca este candidato em situação 

debilitada, pois não se sabe ao certo 

de que lado estes estarão no dia vo-

tação. Esperemos para ver! 

(Paulo Mubalo)
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No âmbito do projecto de Teatro para 
Crianças, o Grupo de Teatro Mbeu 
estreou a peça “Ndinema vai à Es-
cola”, no domingo, dia 10 de Julho, 

no Teatro Avenida. “Ndinema vai à Escola” 
vai estar em cartaz durante o mês de Julho e 
Agosto no Teatro Avenida, todos os domin-
gos às 11:00 horas. “Este é um projecto que 
visa tentar colmatar o vazio que encontra-
mos quando nos referimos ao teatro infantil 
no país. Dificilmente encontram este tipo de 
actuações. Tudo o que é feito é para o público 
adulto”, lamenta Isabel Jorge.

O grupo pretende levar a peça às várias es-

colas da província de Maputo, orfanatos e 

outros lugares de convívio das crianças. “Ndi-

nema vai à Escola” insere-se no projecto de 

Teatro para crianças, iniciado em 2012, com 

o objectivo de produzir peças de teatro com 

base nos contos tradicionais moçambicanos 

e outros, como forma de resgatar a tradição 

oral e preservar traços importantes da iden-

tidade cultural. “Desta forma contribuímos 

Há lacunas na produção de teatro infantil
para incentivar de alguma forma os contos 

tradicionais nacionais, incentivar o gosto pelo 

teatro por parte das crinças e também fazer 
com que os pais e encarregados de educa-
çao voltem a ter nos seus programas com as 
crianças a ida ao teatro. A ideia de promover 
projectos vocacionados para a criança nasceu 
da observação de uma lacuna no meio teatral 
moçambicano, onde mais se privilegia o tea-
tro para adultos”, destaca.
Inspirado do conto da escritora moçambi-
cana Fátima Langa, “Ndinema vai à Escola” 
conta a história do primeiro dia da escola da 
menina Ndinema. Através deste conto, o gru-
po Mbeu pretende promover a Lei de Pro-
moção e protecção dos Direitos das Crianças 
e incentivar o gosto pela escola.
A peça produzida por Isabel Jorge e encenada 
por Elliot Alex conta com os actores Kwanja 
Zawares, Yuck Miranda, Celeste Valo, Nené 
Cumbe e Cesária Vuende. A produção da 
peça contou com o apoio da Associação Co-
alizão para a Juventude Moçambique, SGL, 
Académica Impressão e Gráfica, Escola Por-
tuguesa e Teatro Avenida. A.SÉ preciso incentivar a produção de teatro infantil no país

A 
Fundação Fernando Leite Couto 
apresenta sábado, 16 de Julho, o li-
vro infantil “O Gato e o Escuro”, do 
escritor moçambicano Mia Couto. 

Trata-se de uma nova edição desta obra que 

o autor publicou há alguns anos, contando, 

desta vez, com ilustrações de um artista mo-

çambicano, Luís Cardoso.

A temática de “O Gato e o Escuro” é tão ac-

tual quanto pertinente, dada a intenção do 

autor quando escreveu o texto. Neste livro, 

Mia Couto convida os leitores a uma aven-

tura destemida para enfrentar o medo. Leva-

-os ao encanto do mundo mágico da aven-

tura, com um misto de emoções: a tristeza 

de quem se perde, o conforto da companhia 

Tornar o livro mais disponível
materna e o brilho da amizade e da tenacida-

de. É neste arco-íris da aventura que se con-

vertem fraquezas em força, inspirador para as 

nossas crianças.
O livro foi escrito numa linguagem acessí-
vel, mas sempre com o traço do autor, que se 
consubstancia no contributo que dá em voca-
bulário à língua portuguesa. Ao entrarem em 
contacto com “O Gato e o Escuro”, os mais 
pequenos se estarão também a introduzir na 
fantástica escrita do autor moçambicano.
A obra tem uma tiragem de cinco mil exem-
plares. A Fundação Fernando Leite Couto e 
o autor decidiram-se por esta tiragem para 
permitir que a obra chegue a mais mãos, so-
bretudo dos mais pequenos, no quadro dos 
esforços que empreendem para tornar o livro 
mais disponível no país. A.S

A 
pedido do público, o agrupa-

mento TP50 vai repor, no dia 

23 de Julho, no Teatro Aveni-

da, o concerto “Para Falar de 

Amor”. O show, que comporta 16 temas 

musicais de vários artistas brasileiros, é 

uma fusão de Música Popular Brasilei-

ra, declamação de poesia de vários pa-

íses de Língua Portuguesa baseada no 

tema do amor e teatro.

O elenco vai ter Tassiana Tomé como 

voz principal, suportada pelas vozes de 

Xixel Langa e Nina Ângela, e da versa-

tilidade de Bruno Huca, acompanhada 

por uma banda já bem conhecida - Te-

xito Langa, Alcídeo Pires, Miguel Pris-

ta, Catarina Sofia, Eufrásio, Timóteo 

Cuche, Milton Guli, Hélder Gonzaga e 

António Prista.

“Para Falar de Amor” foi o concerto 

de abertura da época do agrupamento 

“Para Falar de Amor”
TP50, em Abril do corrente ano, e teve 

lotação esgotada. TP50 é um conjunto 

musical informal e aberto que se tem 

dedicado, desde 2007, à promoção do in-

tercâmbio cultural entre Moçambique e 

outros países lusófonos. 

Neste âmbito já desenvolveu, desde 

2007, mais de 20 espectáculos, sendo de 

destacar: Música e Poesia de Vinicus de 

Moraes; TP50 Toca e Canta Tom Jobim; 

Bossa Nova com Xixel; TP50 interpreta 

Elis Regina; Zeca Afonso: Maior que o 

Pensamento; TP50 - Tributo Hortêncio 

Langa; TP50 - Olhar Moçambique | 

Tributo Calane da Silva.

O show tem o patrocínio da DSTV e 

apoio da Água Matisana, Physical, Wine 

Lovers e Teatro Avenida. A produção 

está ao cargo da Still Standing. Os bilhe-

tes já se encontram disponíveis no Phy-

sical, Wine Lovers e Teatro Avenida ao 

preço de 350,00 MT. A.S

Mia Couto lança livro infantil para permitir que chegue a mais mãos, sobretudo dos mais pequenos
TP50 em plena actuação
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O 
assunto do dia é o Orçamento rectificativo. Moçam-

bique sempre teve um Orçamento que nunca foi de 

encontro com as suas necessidades. Sempre foi de 

sacrificar os sectores prioritários para que a vida dos 

moçambicanos fosse melhor. 

Nunca tivemos uma vida economicamente saudável. Vivemos sempre 

apertando o cinto.  Agora com a questão das dívidas ocultas, a vida dos 

moçambicanos vai tornar-se ainda mais difícil. Achamos engraçado 

quando a Frelimo diz que vai tornar a vida dos moçambicanos melhor 

face à situação que o país vive.

A questão é como vão fazer para que a vida dos moçambicanos se tor-

ne menos difícil. Passados 40 anos de independência, ainda não senti-

mos esse gosto. Cada dia que passa as coisas vão piorando e vão piorar 

ainda mais. Temos de ser realistas.

Na conversa entre o reitor da Universidade Politécnica, Lourenço do 

Rosário e  Óscar Monteiro é bem visível a preocupação com a situação 

económica do país. Os negócios estão a cair diariamente. A tensão 

política mina ainda mais o ambiente de negócios. Precisamos de um 

ambiente de paz. 

A tensão político-militar que vivemos precisa de ser resolvida. O secre-

tário Executivo da Comissão das Nações Unidas para África, Carlos 

Lopes, levantou uma hipótese de que o país podia ser governado pelo 

Presidente Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama. Para que tenhamos a paz 

tudo vale. Parece que é o que diz para o antigo Ministro da Educação, 

Arnaldo Nhavoto.

Algumas hipóteses lançadas despoletam risos para alguns e para outros 

uma cara de poucos amigos. Para que o país esteja em paz vale tudo 

como disse anteriormente. Nesta terceira imagem parece que algumas 

hipóteses fizeram rir a activista  Amélia Zambeze e deixaram zangado 

o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, Leonardo 

Simão.

Quando se encontram, os amantes da fotografia sempre têm algo para 

comentar. Comentam sobre tudo. Assim, estão nesta outra imagem os 

fotógrafos, Filipe Branquinho e Paulo Alexandre a trocarem um dedo 

de conversa. Será que estão a conversar sobre a arte de fotografar?

Com os barcos da EMATUM sem uso, muitos que estão ligados à área 

da pesca têm algumas soluções para aqueles barcos. Muitos dizem que 

se tivessem um daqueles barcos estariam a melhorar as suas condições 

de trabalho. Esperamos que o armador Felisberto Manuel esteja a dar 

algumas dicas para o Ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos 

Mesquita. Como sempre ouvimos o ministro a falar em privatizações, 

ou melhor, concessões. Podia dar esse destino aos barcos da EMA-

TUM.

Orçamento rectificativo?
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Diz-se.
.. Diz-se

O 
antigo deputado da Rena-
mo e membro do Conselho 
de Estado, Manuel Lole, 
foi raptado, levado por dois 

homens na sua residência na manhã 

da terça-feira nos arredores do IAC, 

no bairro Heróis Moçambicanos, na 

capital de Manica, Chimoio, conti-

nuando até então desaparecido.
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Em voz baixa

Por André Catueira, em Manica

Manuel Lole

Naíta Ussene
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A 
Confederação das As-

sociações Económicas 

de Moçambique (CTA) 

realiza, no próximo dia 

28 de Julho, em Maputo, a dé-

cima quarta Conferência Anual 

do Sector Privado (CASP), sob 

lema “Desafios da Produção Na-

cional”.

O evento contará com a partici-

pação de 700 pessoas, entre aca-

démicos, membros do governo e 

organizações da sociedade civil e 

CTA reúne-se a pensar na agricultura

será inaugurado pelo Presidente 

da República, Filipe Nyusi.

Segundo o Director-Executivo 

da organização, Luís Sitoe, o 

evento tem como objectivo fa-

zer o balanço das actividades do 

ano transacto e reflectir sobre as 

prioridades para 2017, no âmbito 

do diálogo Público-Privado que 

se desenrola entre o governo e a 

CTA.

Com os recursos naturais a mos-

trarem, cada vez, não serem a 

solução para a economia nacio-

nal (com a baixa dos preços de 

referência do gás, carvão e petró-

leo, no mercado internacional), 

os empresários vão ao encontro 

para discutir as perspectivas de 

financiamento à agricultura, o 

sector considerado como sendo a 

base do desenvolvimento econó-

mico do país, mas que sempre foi 

marginalizado.

Outro tema que merecerá aten-

ção desta classe social é a situa-

ção da cabotagem marítima que, 

segundo Luís Sitoe, é crucial 

para o escoamento da produção e 

para a movimentação de pessoas.

Além de moçambicanos, o even-

to irá juntar oradores internacio-

nais, vindos das Maurícias, Nigé-

ria e da China.

“Queremos colher experiências 

desses países. Durante muito 

tempo, as Maurícias dependiam 

da monocultura (produção do 

açúcar), mas hoje são um centro 

financeiro internacional. A Ni-

géria vivia na base dos recursos 

naturais, mas depois embarcou 

num projecto de desenvolvimen-

to da agricultura. A China é um 

país altamente industrializado, 

ma também sobrevivia da agri-

cultura”, constatou Sitoe.

Referir que, por ocasião dos 20 

anos do CTA, a organização 

lançou vários concursos, entre 

os quais o “Prémio Jornalismo”, 

avaliado em 100 mil meticais, 

para os trabalhos publicados nos 

últimos anos, sobre o diálogo 

público-privado. (A.M)
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O 
distrito de Murrupula, 
na província de Nampu-
la, vestiu-se de gala, nesta 
quinta-feira, para aco-

lher, pela segunda vez, o Festival 
da Mandioca e da batata-doce, 
um evento que juntou produto-
res; empresas de processamento 
(com destaque para DADTCO); 
potenciais compradores (Cervejas 
de Moçambique) e o Instituto de 
Investigação Agrária de Moçam-
bique (IIAM). 

Com a produção da cerveja Impala, 

pelas Cervejas de Moçambique, a 

mandioca deixou de ser produzi-

da apenas para a alimentação, mas 

também para a comercialização e 

o sucesso é atribuído à DADTCO 

(Dutch Agricoltural Development 

& Trading Company), uma em-

presa holandesa, que patenteou 

a AMPU, uma fábrica móvel de 

Nampula acolhe II Festival 
da Mandioca

processamento de mandioca, que 

permitiu a muitos camponeses 

moçambicanos aumentarem o seu 

rendimento.

Actualmente, o país conta com 

duas fábricas móveis de processa-

mento da mandioca (Nampula e 

Inhambane), que se movimentam 

em três plataformas na “capital do 

norte” (Ribáuè, Murrupula e Na-

mialo) e duas na “terra da boa gen-

te” (Morrumbene e Zavala), sendo 

que a terceira plataforma está à es-

pera de financiamento, em Inharri-

me ou Manjacaze.

Em Nampula, três mil agricultores 

vendem mandioca para a DADT-

CO e, em Inhambane, são seis mil, 

onde 58% são mulheres. 

Através desta empresa de proces-

samento, os agricultores produzem, 

por semana, 100 toneladas de man-

dioca, em Nampula, equivalente 

a 200 mil meticais, enquanto, em 

Inhambane, a produção é de 150 

toneladas, atingindo um valor de 

300 mil meticais.

Saliente-se que o processamento da 

mandioca consiste em transformá-

-la em “bolo”, que pode ser arma-

zenado por mais de seis meses, para 

ser vendido à fábrica de cerveja. 

Aliás, a cerveja Impala é constitu-

ída por 70% de mandioca e 30% de 

malte (importado).

Neste momento de crise, caracte-

rizado pelo agravamento de preços 

dos produtos da primeira necessi-

dade, a DADTCO recomenda a 

aplicação da mandioca pelos pa-

nificadores, como matéria-prima 

substituta da farinha de trigo no 

fabrico do pão, de modo a reduzir 

a importação deste último. Assim, 

não só permitirá a redução do pre-

ço deste alimento, como garantirá 

também mais clientes para os pro-

dutores da mandioca. (A.M)

“A Comunicação Empresa-
rial em Moçambique” é o 
título do livro de Leandro 
Paul, que vai ser lançado 

nesta sexta-feira, na Universidade 
Politécnica, em Maputo.

Com um total de 174 páginas, a 

obra traduz experiências, reflexões 

e vivências por que passou o autor, 

ao longo do seu percurso profissio-

nal ao serviço de empresas e ins-

tituições nacionais e estrangeiras, 

nos últimos 20 anos.

Trata-se de um livro que reúne 14 

capítulos e cinco anexos e que con-

ta com o prefácio do jornalista To-

más Vieira Mário, presidente do 

Conselho Superior da Comuni-

cação Social (CSCS) em Moçam-

bique e o posfácio de Luís Paixão 

Martins, consultor de comunica-

ção e fundador da Consultora de 

Comunicação LPM, de Portugal.

Numa das passagens do prefácio, 

Tomás Vieira Mário considera que 

Livro de Leandro Paul lançado hoje
o livro “é também o relato pessoal 

do percurso de um profissional de 

comunicação multifacetado, que 

calcorreou diferentes redacções, de 

Maputo a Lisboa e vice-versa, pas-

sando mais tarde por gabinetes de 

comunicação de grandes empresas 

e, mesmo, pela assessoria de Im-

prensa a membros do Governo”.

Por sua vez, o fundador da Con-

sultora de Comunicação líder e de 

referência do mercado português 

de “Public Relations”, Luís Paixão 

Martins diz que “Leandro Paul 

apresenta as credenciais que o cre-

dibilizam para o contexto de afir-

mação pública de novo Consultor 

de Comunicação. Estamos, assim, 

perante um retrato que parte do 

passado e da experiência para con-

textualizar o presente e preparar o 

futuro”.

Entretanto, 30 exemplares do livro 

foi oferecido à biblioteca da Uni-

versidade Politécnica, para uso dos 

seus estudantes.

Segundo o autor, a oferta a bibliotecas uni-

versitárias foi possível em consequência do 

patrocínio da empresa Cornelder Moçam-

bique, SA, à impressão de 1.000 exempla-

res, proporcionando igualmente que o pre-

ço fosse bonificado (300 meticais), no acto 

do lançamento.

“Vamos igualmente estender esta oferta de 

livros a outras universidades e institutos su-

periores que têm cursos ligados à Comuni-

cação Jornalística e/ou Empresarial, dentre 

as quais a Escola Superior de Jornalismo, 

a Escola de Comunicação e Artes da Uni-

versidade Eduardo Mondlane, a Univer-

sidade Católica, entre outras instituições 

do género em Maputo, Beira, Nampula e 

Quelimane”.

Leandro Paul, licenciado em Ciências Jurí-

dicas pela Universidade Politécnica, traba-

lha em Comunicação Social e Empresarial 

há mais de 35 anos. É sócio fundador da 

FDS-Fim de Semana Lda., uma empresa 

100% moçambicana com aproximadamen-

te 20 anos de experiência e líder em Comu-

nicação Empresarial em Moçambique.
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O 
país irá aumentar a produ-
ção de cimento, em termos 
efectivos, dos actuais 3,2 mi-
lhões de toneladas por ano 

para 5,3 milhões como resultado da 
entrada em funcionamento de mais 
três novas unidades fabris ainda no 
presente semestre. 

Trata-se de um aumento de pouco 

mais de dois milhões de toneladas 

de cimento por ano, o que poderá 

contribuir significativamente para a 

redução dos preços.

As três unidades fabris nomeada-

mente a CIFMoz e Limak Cimentos, 

localizadas na província de Maputo e 

a Fábrica Cimentos de Cabo Delga-

do representam um investimento de 

aproximadamente USD130 milhões. 

Em termos de capacidade instalada, 

segundo a direccão nacional da in-

dústria, o país passará a contar com 

6,6 milhões de toneladas por ano. 

A diferença entre a capacidade insta-

lada e a produção real produzida tem 

a ver com vários factores, segundo 

explicou um especialista da área do 

cimento. 

O mesmo conta que a maquinaria 

instalada pode, efectivamente, produ-

zir a quantidade de cimento projec-

tada pelas indústrias, mas o limitado 

acesso à matéria-prima (clinker e 

gesso), a energia eléctrica e a mão-de-

-obra (faltas) condicionam o alcance 

da capacidade instalada. 

Falando esta terça-feira sobre o novo 

regulamento do cimento recente-

mente aprovado pelo Conselho de 

Ministros, Mateus Matusse, Director 

Nacional da Indústria no Ministério 

País com 5,3 milhões de 
toneladas de cimento 

da Indústria e Comércio, referiu que 

o sector tem crescido nos últimos 

anos tanto em termos de produção 

assim como em novos pedidos de li-

cenciamento.

“Tínhamos uma capacidade instala-

da que rondava as duas mil toneladas 

por dia e agora estamos nas quatro 

mil toneladas”, disse Matusse. 

Segundo aquele responsável, a ape-

tência que existe na construção civil 

está a ser um factor instrumental na 

atraccão de investidores para o sector 

cimenteiro em Moçambique.

De acordo com Matusse, o país regis-

tou nos últimos quatro anos o dobro 

de novas unidades fabris nos últimos 

tempos.

O país conta neste momento com 

onze fábricas de cimento, entre elas, a 

Cimentos de Moçambique com uni-

dades nas províncias de Maputo, So-

fala e Nampula, sendo presentemente 

a maior fornecedora de cimento ao 

mercado doméstico.

Outras fábricas são S&S Cimentos, 

Sunera, Cimentos Nacional, Adil Ci-

mentos, Austral Cimentos, Cimentos 

da Beira e Maputo Ciment & Steel. 

Para a protecção da indústria cimen-

teira, Mateus Matusse revelou que 

existe uma sobretaxa de 10.5 por 

cento sobre o importado. 

Outras formas de protecção da in-

dústria nacional do cimento serão, 

em sede do regulamento do cimento, 

recentemente aprovado pelo Conse-

lho de Ministros a obrigatoriedade 

de certificação, a indicação da data de 

validade, período de referência de uso 

e seu acondicionamento.

O 
Ministro do Mar, 
Águas Interiores e 
Pescas, Agostinho 
Mondlane, inaugu-

rou na sexta-feira passada, 
no Porto de Pesca de Mapu-
to, um entreposto frigorífi-
co moderno. Trata-se de um 
empreendimento pertencen-
te à Sociedade Industrial de 
Pesca (SIP) e concretizada no 
âmbito da parceria público-
-privada, visando proporcio-
nar às empresas pesqueiras 
condições demelhor captura, 
processamento e conservação 
do seu produto.

Este entreposto frigorífico está 

dotado dos requisitos interna-

cionalmente exigidos para a 

conservação do pescado, tanto 

para o consumo interno como 

para a exportação, tendo sido 

licenciado pela União Euro-

peia.

Falando na ocasião, Mondla-

ne referiu que “os portos pes-

queiros são infra-estruturas 

económicas estratégicas, daí 

que o Estado reconhece a sua 

responsabilidade de os cons-

truir, reabilitar e equipar, com 

os seus recursos. Mas também 

reconhece que o pode fazer em 

regime de parceria público-

-privada, envolvendo investi-

mento e gestão privados”. 

Mondlane explicou que no 

ano de 2015, a produção glo-

Inaugurado entreposto frigorífico

bal do pescado foi de 287 mil tone-

ladas, noventa por cento das quais 

proveniente da pesca de pequena 

escala, facto suficientemente eluci-

dativo do papel importante que este 

subsector joga no abastecimento do 

peixe às comunidades. Porém, a ca-

deia da produção, neste subsector, 

enferma de problemas, derivados 

da falta, na maior parte dos casos, 

de unidades de conservação à altura 

de fazer face à demanda.

O ministro defendeu na sua inter-

venção que o investimento privado 

traz uma mais-valia na conservação 

e oferta do pescado em condições 

higiene-sanitárias dentro dos pa-

drões internacionalmente exigi-

dos. “Gostaríamos de convidar e 

incentivar os outros empresários a 

abraçarem iniciativas desta nature-

za, também focalizando a sua 

atenção na pesca de pequena 

escala e, assim, contribuírem 

para o aumento da quantidade 

e da qualidade do produto for-

necido aos mercados domésti-

co e internacional”- apelou. 

Por sua o PCA do SIP, An-

tónio Schwlbach considera 

que o frigorífico vai permi-

tir à Sociedade Industrial de 

Pesca e as empresas parcerias 

aumentar de forma muito sig-

nificativa o aproveitamento da 

fauna acompanhante da pesca, 

e armazena-lo para posterior 

venda no país, substituindo 

importações e fazendo chegar 

a proteína animal de primeira 

qualidade às famílias moçam-

bicanas.

Aulas com métodos modernos (sempre que necessário)
Salas em perfeitas condições 
Parque de estacionamento de viaturas, amplo e com seguran-
ça 
Professores com formação fora do país
Muita experiencia no ensino a funcionários, estudantes uni-
versitários, técnicos superiores 
Excelente localização na cidade de Maputo

Serviços adicionais:
-

Contacte-nos na Paróquia de Santa Ana da Munhuana
 -
mena…em direcção à Av. de Angola               
 Cell:  84 47 21 963

Flor English Training
CURSO COMPLETO DE INGLÊS 

Curso de Inglês na STa. Ana da Munhuana
Aperfeiçoamento. Os candidatos devem ter nível médio de escolaridade
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PUBLICIDADE

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacio-

nal de desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez 

é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. O UN-

FPA solicita candidaturas de cidadãos moçambicanos qualificados e experientes 

para a seguinte vaga:  

Posto # e título: Consultor/a para a Operacionalização de Motorizadas-Am-
bulâncias no Âmbito da Redução da Mortalidade e Morbidade Materna, Neo-
-natal e Infantil
                                       

Tipo de contrato, nível:  Consultor Individual Nacional

Local de Trabalho:  Maputo, incluindo viagens aos locais intervenção

Duração:                três (3) meses

Prazo da candidatura:  20 de Julho de 2016

Principais tarefas e responsabilidades: Em coordenação com o Ministério da 

Saúde (MISAU) e UNFPA, o/a consultor/a deverá:

desde o nível central, provincial, distrital e comunitário;

plano aprovado pelo MISAU;

na comunidade (i.e. APES, Parteiras), através dos comités de saúde na ope-

racionalização das Motorizadas Ambulância;

sobre os locais de distribuição e implicações inerentes a sua gestão;

Direcções Provinciais de Saúde no processo de recrutamento e elaboração 

do pacote de formação, incluindo coordenação com as Escolas de Condução, 

INNATER e outras autoridades locais na formação dos motoristas e obten-

ção de cartas de condução;

Ambulância´; 

Requisitos gerais: 

-

çambique;

Como se candidatar: A Descrição do Trabalho detalhado para a vaga está disponível 

na recepção do escritório do UNFPA em Maputo no endereço especificado abaixo, das 

08:30 até 16:00 horas, de segunda a quinta-feira; também pode-se encontrar no website 

www.mozambique.unfpa.org ou solicitando através do endereço electrónico: recruit-
ment@unfpa.org.mz . Os interessados deverão submeter as suas candidaturas acompa-
nhadas de carta de motivação indicando o nome do posto, CV actualizado, formulário 
P11 (disponível no website acima mencionado. Não há nenhuma cobrança de taxa de 

candidatura, processamento ou de outra natureza. O UNFPA não procura obter infor-

mações dos candidatos quanto ao seu estado de HIV ou SIDA. As candidaturas deverão 

ser submetidas no endereço abaixo até o dia 20 de Julho de 2016:

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Av. Julius Nyerere, 1419, PO Box 4595, 

Maputo, Mozambique

Anúncio de Vaga

Consultor/a


