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Dhlakama disponível para a abertura de um corredor desmilitarizado 
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Enquanto mediado-

res e mandatários de 

Afonso Dhlakama e 

Filipe Nyusi consen-

sualizavam os oito pontos 

(legislação+governadores) do 

pacote de descentralização a 

estar pronto antes do final de 

Novembro, o líder da Renamo 

dava, na tarde de terça-feira, um 

“briefing” ao SAVANA sobre 

os últimos desenvolvimentos 

no diálogo-político que a Re-

namo mantém com o Governo 

em Maputo, mostrando-se dis-

ponível para a abertura de um 

“corredor desmilitarizado” para 

permitir a movimentação de me-

diadores para a Serra da Goron-

gosa. Na conversa com o jornal, 

Afonso Dhlakama não fugiu 

em comentar o ataque às viatu-

ras da TVM e RM em Chiuala/

Honde, distrito de Báruè, que 

é atribuído aos guerrilheiros da 

Renamo e tornado numa arma 

de arremesso toscamente ma-

nipulada pela propaganda go-

vernamental. Afonso Dhlakama 

falou do pacote legislativo acor-

dado quarta-feira e propõe que a 

revisão pontual da Constituição 

da República tenha prioridade 

para que a tomada de poder nas 

seis províncias onde reivindica 

o direito de governar  “seja feita 

já”. Eis a entrevista editada.

Acha realista a proposta de o pa-
cote da descentralização ir à AR 
até Novembro deste ano?
Até porque Novembro é longe. Se 
houver boa vontade, pode ser até 
finais de Setembro. Este assunto 
de governação das seis provín-
cias não é de hoje. O pacote tem 
muitas leis. Mas há aquilo que se 
pode dar prioridade até o final de 
Setembro entrar na Assembleia 
da República. Eu acredito que 
se houver boa vontade por parte 
do governo tudo pode acontecer. 
Isto não é uma proposta unila-
teral da Renamo. É um assunto 
acordado na mesa de negociações 
e também joga com aquilo que o 
governo está a fazer sobre des-
centralização da administração 
do Estado. Mas provisoriamente 
pode-se ir discutindo e aprovar 
na Assembleia da República a 
revisão pontual da Constituição 
para acomodar a governação das 
seis províncias e a lei das finanças 
provinciais para que de facto tudo 
funcione e seja feito ainda dentro 
deste ano.
Se a Renamo se sente minima-
mente confortável com o paco-
te de descentralização porque 
insiste com poderes absolutos 
para os governadores que po-
derá indicar para as várias pro-
víncias como parte do pacote da 
descentralização?
Sim. Nós concordamos com a 
proposta do pacote de descentra-
lização que deve ser submetida à 
assembleia. Mas a questão da go-

Dhlakama diz sim ao pacote de descentralização mas quer prioridades

Por Francisco Carmona

“Estamos prontos para a paz”

vernação da Renamo nas seis pro-
víncias tem de ter prioridade. Não 
pretendemos entregar nomes para 
a Frelimo nomear. Não é isso. A 
governação será feita na base das 
políticas da Renamo. Isto é uma 
espécie de autarquia provincial 
com autonomia. Portanto, como 
isto mexe com a Constituição é 
preciso uma emenda constitucio-
nal.
Um dos debates na Comissão 
Mista é que o ponto que tem a 
ver com a indicação de governa-
dores devia ser discutido entre o 
Presidente Dhlakama e o Presi-
dente Nyusi. Insiste na posição 
de que não vai entregar nomes 
para serem nomeados como go-
vernadores, caso o solicitem?
Tem de haver uma emenda cons-
titucional que diz que as provín-
cias passam a ser governadas pelo 
partido vencedor. Se eu der uma 
lista ao Nyusi parece que estou 
oferecer os quadros da Renamo 
para trabalharem com políticas 
da Frelimo. Não é por aí.
Mas qualquer mexida na legisla-
ção rege para frente. Acha mes-
mo que as províncias, depois da 
emenda constitucional, serão 
entregues à Renamo na base dos 
resultados eleitorais de 2014?
Se houver boa vontade tudo é 
possível. Todo o mundo sabe que 
Nyusi não ganhou eleições, mas 
está a governar. Nós não estamos 
a criar problemas de maior, por-
que não queremos problemas. Se 
ele (Filipe Nyusi) está a governar 
sem ter ganho, porque é que ele 
não pode fechar os olhos e acei-
tar que o partido que ganhou 
governe aquelas províncias? Não 
é preciso levar nomes entregar a 
Nyusi para nomear. Os governa-
dores são nomeados no âmbito 
da própria governação da Rena-
mo. Podemos entender que como 
Presidente da República pode dar 
posse. Mas os governadores vão e 

devem trabalhar com as políticas 
da Renamo. Os actuais governa-
dores terão que sair e os poderes 
político-administrativos entre-
gues aos governadores nomeados 
pela Renamo. É isto que quere-
mos. Não estamos a exigir coisas 
do outro mundo. 

Ataques a jornalistas 
Se houver uma proposta para 
que se crie um cargo de vice-
-presidente, no quadro da nor-
malização democrática no país, 
aceitaria esse cargo?
Não! Não, porque eu não posso 
trabalhar com o partido Freli-
mo. Já estive no partido Frelimo 
quando era jovem, há muito tem-
po, antes de entrar na Renamo. 
O partido Frelimo foi o partido 
comunista marxista, desgraçou o 
nosso país, hoje é socialista entre 
aspas, mas continuam a ser mar-
xistas. Portanto, não posso porque, 
seria aquilo que aconteceu com 
meu amigo (Morgan) Tsvangirai, 
que acabou por desaparecer. Nós 
queremos governar com as nos-
sas próprias políticas. Queremos 
demonstrar uma boa governação. 
Queremos criar diferença. Por-
tanto, queremos demonstrar essas 
políticas. Ser vice-presidente da 
República significaria ser mais 
um Frelimo.
A Renamo foi responsável pelos 
disparos contra as viaturas da 
RM e TVM?
Não. A Renamo podia ser res-
ponsável se tivéssemos invadido 
os gabinetes da Rádio Moçam-
bique e disparar contra os jorna-
listas ou no gabinete da Televisão 
de Moçambique ou se tivéssemos 
recebido uma carta do governo 
a dizer que na zona X vai passar 
um carro da TVM ou da RM e 
nós corrêssemos para lá e atacar 
as viaturas deliberadamente. Não 
somos responsáveis. Todo mundo 
sabe que naquela zona de Ca-

tandica, Rio Púnguè, Inchope, é 
uma zona de confrontação e há 
colunas militares. Portanto, se um 
carro com jornalistas passou por 
lá no meio de colunas militares, 
lamento bastante. Mas a Renamo 
não fez nenhuma operação contra 
jornalistas. Não é nossa responsa-
bilidade. É como alguém que se 
mete numa coluna militar e apa-
nha tiro. Não temos culpa nesse 
aspecto. Quem é culpado é aquele 
que entrou na coluna militar a sa-
ber que está a entrar numa zona 
100% de risco. Não há nenhuma 
responsabilidade. Portanto, pode 
ser propaganda do regime a que-
rer sujar a imagem da Renamo. 
Vocês como jornalistas sabem 
que quem lutou pela liberdade 
de imprensa e de expressão é o 
próprio Dhlakama e a Renamo. 
Não temos nada contra os jorna-
listas da Rádio Moçambique ou 
da TVM. Mas se de facto acon-
teceu lamento bastante. É preci-
so esclarecer que nesse episódio 
morreram quatro membros da 
FIR que faziam parte da escolta 
que ia a Macossa para a visita do 
Presidente da República, mas a 
RM não fez menção disso, ape-
nas fez propaganda. Fala apenas 
de jornalistas que ficaram feridos 
ligeiramente durante as confron-
tações militares na coluna. Eu 
acho que é uma pena esse tipo de 
manipulação.     
Na pressão que faz para desmul-
tiplicar as forças governamen-
tais faz sentido atacar hospitais?
Ninguém organiza um grupo para 
ir a um distrito e deixar de atacar 
o adversário e atacar hospitais. A 
Renamo ataca postos militares. 
Foi o que, por exemplo, aconte-
ceu em Morrumbala, e ninguém 
fala disso. Destacam apenas o 
facto da Renamo ter levado al-
guns medicamentos para atender 
os seus homens. Eu quero deixar 
claro que ninguém ataca um pos-

to administrativo com o objectivo 
principal de roubar medicamen-
tos. As pessoas deviam dizer que 
há confrontações entre as forças 
da Renamo e militares do Gover-
no. Só que a Renamo aproveitou 
para levar alguns medicamentos 
e não fazerem propaganda, como 
se a Renamo tivesse atacado com 
o objectivo de visar hospitais. Isso 
nós não fazemos. É propaganda 
da Frelimo.    
Já reparou que os ataques a hos-
pitais e jornalistas desviam a 
atenção do país para assuntos 
maiores como por exemplo a 
dívida escondida que todos os 
moçambicanos querem ver es-
clarecida?
De facto. Lembro-me que na 
região sul, durante a guerra dos 
16 anos, as forças do Governo 
atacavam comboios na zona de 
Pessene (distrito de Moamba), 
roubavam os produtos dos mi-
neiros e colocavam fotografias e 
panfletos da Renamo para dar a 
entender à opinião pública que a 
Renamo é terrorista. Há pouco 
tempo houve um carro das Fi-
nanças aqui em Inhaminga, que 
foi atacado e as pessoas que so-
breviveram disseram que foram 
forças da PRM que fizeram tudo 
aquilo, mas a Rádio Moçambique 
estava a noticiar como se fossem 
os homens da Renamo. É pro-
paganda. Eles fazem sempre isso 
para sujar a imagem da Renamo e 
Dhlakama. Dizer que a Renamo 
é um grupo de bandidos. A Freli-
mo sempre viveu de propaganda, 
mas nos tempos que correm nin-
guém acredita nela. O objectivo é 
desviar a atenção das pessoas para 
coisas mais concretas como por 
exemplo as chamadas dívidas es-
condidas e a crise financeira que o 
país está a viver criada, sobretudo, 
pelo regime da Frelimo.    
A chegada dos mediadores para 
as conversações foi uma vitória 
para a Renamo. Não pensa em 
declarar uma trégua unilateral 
no conflito?
Sim. Aliás, hoje (terça-feira) vi 
no Magazine Independente que 
Dhlakama está a pedir socorro a 
(Filipe) Nyusi. Queria esclarecer 
que tenho falado com os media-
dores ao telefone. Eles têm-se 
encontrado com o Presidente da 
República e eles gostariam tam-
bém de se encontrarem comigo. 
Colocaram-me a possibilidade 
de uma trégua. Disse que estava 
disponível desde que o Governo 
aceitasse retirar as suas tropas à 
volta da Serra da Gorongosa para 
uma zona a acordar. Nós temos 
receio que, no quadro dessa pro-
paganda, possam disparar contra 
os mediadores para mais tarde 
dizerem que a Renamo matou 
europeus, sul-africanos e tanza-
nianos, etc. Sim, tenho dito isso 
sempre, que podemos dar uma 
trégua, como demostração de 
boa-fé. Fui eu que insisti na me-
diação internacional desde 
Outubro do ano passado e 
o Governo não queria saber. 
É importante compreender 

“A questão da governação da Renamo nas seis províncias tem que ter prioridade”
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que Dhlakama não é um coman-
dante qualquer, nem um líder 
qualquer. Não se resume apenas à 
Renamo. É um líder para os inte-
resses do país.  

Corredor desmilitarizado
A ideia de um corredor desmili-
tarizado para possibilitar o tra-
balho dos mediadores é uma boa 
proposta?
Claramente. Eles (mediadores) 
têm-se encontrado com o Presi-
dente da República e os media-
dores do lado do governo. Têm 
falado comigo ao telefone, mas 
isso não é suficiente. Acho que 
é uma boa proposta. Já houve na 
guerra dos 16 anos. Com zimba-
bueanos, que operavam no corre-
dor da Beira e outros estrangeiros 
e funcionou plenamente. Só que 
as pessoas de má-fé não podem 
entender a proposta de um cor-
redor como se fosse o Dhlakama 
a pedir o cessar-fogo, porque está 
encurralado. Não é verdade. A 
ideia não é minha. Veio dos me-
diadores para facilitar que eles 
venham para aqui para a Goron-
gosa.
Quem é que pensa que deve mo-
nitorar esse corredor?
É fácil. Havendo essa boa vonta-
de, podem-se nomear uns três co-
mandantes da Renamo e outros 
três do Governo e um indepen-
dente.
Pensa que através do corredor 
desmilitarizado se pode chegar 
ao estabelecimento de uma tré-
gua no conflito enquanto dura-
rem as negociações?

São duas coisas diferentes. Corre-
dor é para facilitar as movimen-
tações dos mediadores para uma 
conversa directa e não através do 
telefone. Facilita os processos e as 
coisas andam bem melhor.   
Acha que os mediadores podem 
dar alguma garantia para a sua 
segurança nos contactos com 
o presidente Filipe Nyusi ou 
quando sair da Gorongosa?
Não são os mediadores que de-
vem garantir a segurança de 
Dhlakama. É a Renamo e a Fre-
limo. A segurança de Dhlakama 
é feita pela Renamo. Nós (Rena-
mo) estamos preocupados com 
a segurança dos mediadores. A 
Frelimo pode assassinar e impu-
tar à Renamo. As coisas têm de 
estar claras. Por exemplo, o Go-
verno queria que houvesse a ces-
sação das hostilidades em todo 
o país e nós dissemos que não. 
Porque se nós cessarmos antes de 
chegar a um acordo sobre o que 
nos leva ao conflito estaríamos a 
brincar com o povo de Moçam-
bique. É melhor que trabalhemos 
de boa-fé e cessarmos de vez, do 
Rovuma ao Maputo. Mesmo em 
92, quando estávamos a negociar 
em Roma, cessámos de uma vez 
por todas.   
Surtiu efeito a sua táctica de fa-
zer ataques no Niassa e Inham-
bane para aliviar a pressão sobre 
a Gorongosa?
É uma estratégia militar. Até por-
que estamos a evitar muito, podí-
amos estar a atacar aí em Maputo. 
Veja que todas a tropas de Mo-
çambique, incluindo grupos de 

elite, estão concentradas à volta 
da Serra da Gorongosa. Então, 
militarmente eles vêm cá porque 
não têm trabalho noutras provín-
cias. Embora o Niassa não seja 
uma província estratégica, mas se 
nós atacarmos uma esquadra lá ou 
em Matutuíne (província de Ma-
puto), acreditamos que podem 
diminuir a sua presença cá. Isso 
não foi inventado por Dhlakama. 
É dos livros. Estuda-se nas aca-
demias. Mas uma coisa tem de 
ficar clara. Não pretendemos o 
alastramento da guerra como as 
pessoas podem interpretar.     
Continuam os bombardeamen-
tos sobre a Gorongosa? 
Fazem às vezes. Dispararam es-
poradicamente canhões sobre a 
serra. Não tem efeitos de quase 
nada. Isso assusta a população. 
Podem matar alguns elementos 
da população. Há muita gente 
que vive aqui nas cercanias de 
Gorongosa. Não são disparos di-
ários. É uma rotina para eles. 
As FDS não estão muito pró-
ximas de onde o Presidente da 
Renamo está?
Não posso dizer sim ou não. Es-
taria a dar indicações. Eu conheço 
onde eles estão. Conheço geogra-
ficamente bem esta zona. Aliás, o 
próprio Presidente Nyusi, quando 
há três semanas falámos sobre a 
possibilidade de darmos tréguas e 
criarmos corredor, ele pediu a lista 
da localização das forças governa-
mentais, porque as conheço onde 
estão. Elaborei a lista e mandei 
para o gabinete dele (Presidente 
Nyusi) e também mandamos para 

a mediação. Só que, mais tarde, 
começaram a fazer propaganda 
a dizer que aquelas posições não 
são das forças governamentais, 
mas da Renamo. Isso mostra que 
às vezes eles fazem coisas não 
de boa-fé. Nós estamos aqui na 
Gorongosa e estamos a defender-
-nos. Não estamos em guerra. 
Estamos a nos autodefender das 
perseguições. A guerra foi aquela 
dos 16 anos. 
Em poucas palavras, a Renamo 
e o seu presidente estão prepara-
dos para a paz.
Claramente que estamos. Por isso 
que insisti muito na mediação 
internacional. Era para darmos 
um sinal de que não queríamos 
negociações que mais tarde nos 
levariam a um conflito. Se eu não 
quisesse, desde 1994 altura em 
estou a ser roubado, não custava 
nada aplicar uma outra estratégia 
e tornar o país ingovernável. Mas 
sempre pude manter e conservar 
a minha promessa de democra-
cia. Sou um homem de paz. Se eu 
disparo é uma questão de autode-
fesa como um ser humano. 
E agora que o governo se recusa 
a abandonar as posições já con-
quistadas aí na Gorongosa qual 
é a saída?
Vamos continuar a falar. Já disse 
isso aos mediadores. O afasta-
mento das posições das forças 
governamentais e a criação de um 
corredor não pode ser interpreta-
do como se a Renamo estivesse a 
passar mal. Queríamos demons-
trar boa-fé. Não tem nada a ver 
com aquilo que está escrito no 

jornal Magazine (edição desta 
terça-feira). Se eles querem as-
sim, vamos continuar. Mas seria 
bonito que, quer o Governo, quer 
a Renamo, como também os me-
diadores, dessem a entender que 
é possível o calar das armas. O 
Dhlakama nunca quis prolongar 
com a guerra. Aliás, a guerra des-
de que acabou em 1992 até hoje, 
se eu quisesse ceder a pressão dos 
comandantes da Renamo e aque-
les que votam em mim, para nos 
revoltarmos, já teríamos feito isso 
antes. Até agora nos limitámos 
a nos proteger. Nós queremos a 
paz. Quero garantir a todos os 
cidadãos, aos intelectuais, aos jor-
nalistas, que a paz pode voltar a 
reinar em Moçambique. Moçam-
bique é um país jovem, tem boas 
terras para a agricultura. Mas o 
país precisa de uma boa democra-
cia, boa governação, eleições sem 
fraude, com os partidos políticos 
a trabalharem à vontade e a Fre-
limo acabar com os esquadrões 
da morte. Neste momento, desde 
Fevereiro, as pessoas das provín-
cias do centro e norte estão a viver 
no mato. São pessoas que vêm daí 
de Maputo e coreanos que estão 
a assassinar pessoas aqui e falam 
de unidade nacional. Que tipo 
de unidade nacional é esta? Não 
queremos a guerra. Queremos 
começar por governar as seis pro-
víncias para demostrar boa gover-
nação, para que as pessoas sintam 
que estão a ser governadas por 
pessoas que votaram nelas. A fon-
te de todos os problemas é que a 
Frelimo não aceita a democracia. 
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Depois de um penoso pro-
cesso de harmonização das 
propostas do Governo e da 
Renamo, as partes acorda-

ram esta quarta-feira, em iniciar um 

plano de revisão do pacote legislativo 

de oito pontos para a descentraliza-

ção, incluindo a questão da nome-

ação de governadores provinciais 

pela Renamo. Como não há bela sem 

senão, horas depois da leitura do im-

portante documento pela voz de um 

José Manteigas todo sorrisos (chefe 

da equipa da Renamo), o chefe nego-

cial do governo, Jacinto Veloso, que-

brando os protocolos estabelecidos, 

com a voz embargada pelo nervosis-

mo, veio dar “a sua versão” do acordo, 

um quase “dito pelo não dito”. 

Ao que o SAVANA apurou, o “pla-

no de oito pontos” sobre a descen-

tralização em Moçambique resultou 

dos consensos alcançados sexta-feira 

passada entre a delegação que repre-

senta o Governo e a da Renamo, re-

ferentes ao ponto UM das discussões 

sobre a governação em seis províncias 

por parte do movimento de Afonso 

Dhlakama.

Ambas as partes fizeram assinalá-

veis concessões, o que permitiu que 

os mediadores fizessem progressos 

à mesa das conversações. Os media-

dores internacionais trabalharam no 

plano no fim de semana e levaram-no 

às partes segunda-feira. A Renamo 

aceitou que “a governação das seis 

províncias” deve ser parte de um pla-

no mais global de descentralização do 

país e a delegação governamental, por 

seu turno, aceitou “reabrir” o ponto, 

depois de unilateralmente ter decla-

rado que ele estava encerrado, dado 

não haver provimento constitucional 

para a exigência da Renamo.

Com base nos posicionamentos dos 

dois lados, os mediadores lançaram a 

iniciativa de produzir um documen-

to que contivesse as preocupações 

dos dois contendores e abrisse “uma 

janela de oportunidade” sobre o as-

sunto. Da mesma forma, aceitaram o 

compromisso de continuar a trabalhar 

numa proposta de “trégua do conflito” 

que poderá durar enquanto prosse-

guem as conversações.

Nervosismo 
Nesta quarta-feira, ao fim de quatro 

horas  de reunião à porta fechada, 

com algumas interrupções ao meio 

para consultas, uma forte salva de pal-

mas na sala de negociações entre as 

delegações do governo e da Renamo 

juntamente com a equipa de media-

dores, dava a entender aos jornalistas 

que aguardavam horas a fio, fora da 

sala, que havia sido alcançado um im-

portante acordo.

É que depois de 11 encontros, na pre-

sença dos mediadores e, uma paragem 

de 12 dias, para que as partes refle-

tissem melhor os seus posicionamen-

tos, por se mostrarem irredutíveis, 

esta quarta-feira, as duas delegações 

acordaram finalmente em rever a le-

gislação no quadro do processo da 

descentralização administrativa  que 

confira mais poderes de decisão aos 

órgãos locais do Estado, incluindo os 

recursos financeiros e a forma descen-

tralizada de eleição/ designação dos 

governadores províncias da Renamo. 

“Na prática, provou-se a importância 

dos mediadores internacionais que, 

verdadeiramente, ao fim de uma se-

mana conseguiram produzir os pri-

meiros resultados”, disse ao SAVA-
NA uma fonte que acompanha os 

encontros. 

É importante recordar que o deba-

te sobre a descentralização causou a 

morte do constitucionalista Gilles 

Cistac em Março de 2015 e duas “ne-

gas” da bancada da Frelimo em sede 

de Assembleia da República.

Quarta-feira, as partes acordaram 

num documento consensual que pou-

cas alterações teve em relação à pro-

posta colocada em cima da mesa no 

encontro anterior. A questão dos go-

vernadores passou a parágrafo inde-

pendente e com a nuance “nomeação 

provisória” para permitir interpretação 

mais flexível, o governo deixou cair o 

seu “finca pé” num prazo de imple-

mentação legal até meados de 2018 

(à beira das eleições gerais de 2019) 

e ficou o prazo (muito pouco realis-

ta) de preparação  do pacote eleitoral 

até Novembro próximo. No final do 

encontro foi lido pelo chefe da dele-

gação da Renamo, José Manteigas. O 

acordo sublinha que os dispositivos 

legais devem entrar em vigor antes 

das eleições, subentendendo-se que 

há eleições locais em 2018 e gerais em 

2019.

Para viabilizar este processo, será cria-

da uma subcomissão de revisão e har-

monização dos instrumentos legais. 

O entendimento é que, este trabalho, 

beneficiará da pesquisa já feita pela 

comissão nomeada pelo presidente 

Nyusi para trabalhar sobre a descen-

tralização e que integra, entre outros, 

os juristas Óscar Monteiro e Teodato 

Hunguana e o Alfredo Gamito. 

O pacote legal implica: a revisão pon-

tual ou substancial da Constituição da 

República;  a revisão da Lei dos Ór-

gãos Locais do Estado e o seu regu-

lamento; a revisão da Lei das Assem-

bleias Provinciais; a aprovação da Lei 

dos Órgãos de Governação Provin-

cial; a aprovação da Lei de Finanças 

Provinciais; a revisão da Lei de Bases 

da Organização e Funcionamento da 

Administração Pública; o reexame do 

modelo de autarcização de todos os 

distritos conforme a Lei 3/94.

O documento final distribuído nes-

ta quarta-feira sublinha  que “sobre 

a governação da Renamo nas seis 

províncias”, devem ser encontrados 

mecanismos legais para a nomeação 

provisória dos governadores oriundos 

do partido de Afonso Dhlakama “o 

mais cedo possível”, havendo o en-

tendimento que poderá acontecer até 

ao fim do ano, em função do que for 

acordado na cimeira Nyusi-Dhlaka-

ma. 

Horas depois da divulgação do do-

cumento, Jacinto Veloso, o chefe da 

delegação governamental, convocou a 

imprensa alegadamente para esclare-

cer a opinião pública “sobre informa-

ções postas a circular nas redes sociais 

relativamente ao comunicado”.  

Veloso esclareceu que  a implementa-

ção dos acordos alcançados na mesa 

de negociações está refém do que for 

decidido no encontro ao mais alto 

nível entre o presidente da Repúbli-

ca e o líder da Renamo e nada pode 

ser implementado de forma isolada.   

Curiosamente, também horas antes, 

a Comissão Política da Frelimo ha-

via distribuído um comunicado na 

qual encorajava a Comissão Mista a 

trabalhar no “âmbito dos termos de 

referência do seu mandato”.

Durante a conferência de imprensa, 

Veloso repetiu várias vezes que a Co-

missão Mista não tinha mandato para 

tomar decisões, mas para preparar o 

diálogo de alto nível entre o Presiden-

te da República e o líder da Renamo.

Quanto a pretensão da Renamo de 

governar as seis províncias o mais 

cedo possível, Veloso mostrou algu-

mas reservas, sobretudo, nos moldes 

em que partido de Dhlakama exige 

governar.

“Precisamos saber o que esses gover-

nadores vão fazer e com que progra-

ma. A Renamo diz que vai governar 

com o seu programa, mas isso não 

é possível porque estaríamos numa 

situação de criar um Estado dentro 

doutro. Só quando a legislação estiver 

pronta teremos mecanismos legais 

para nomearmos provisoriamente os 

governadores da Renamo”, disse, ten-

do estabelecido 2019 como horizon-

te. A Renamo, no decorrer do debate 

com os mediadores, aceitou “deixar 

cair” os “termos de referência” dos po-

deres para os governadores a nomear.

Ao que o SAVANA apurou, a inter-

venção de Jacinto Veloso foi consi-

derada extemporânea e “quebrando” 

os compromissos assumidos, mas foi 

compreendido que Veloso pretendia 

falar, sobretudo, para os sectores mais 

conservadores e reaccionários do seu 

partido e que têm obstinadamente 

tentado bloquear todas as iniciativas 

de entendimento com a Renamo en-

cetadas pelo presidente Filipe Nyusi. 

Logo após os primeiros encontros 

entre Nyusi e Dhlakama em 2015, 

membros da Comissão Política da 

Frelimo e da AACLIN (Associação 

dos Antigos Combatentes) lançaram 

um violentíssimo ataque contra a des-

centralização, um dos assuntos que 

eventualmente terá sido discutido en-

tre os dois líderes, em encontros sem 

actas ou gravadores.

Sobre a trégua no conflito, o SAVA-
NA apurou que os mediadores consi-

deram fundamental que se possa falar 

em directo com o líder da Renamo 

na Gorongosa. Este “pretexto” pode-

ria lançar as bases para uma “trégua 

localizada” e depois avançar-se para 

um eventual cessar-fogo, situação 

compreendida pelo segundo ponto da 

agenda nas conversações.

Os mediadores pretendem que as 

partes acordem no estabelecimento 

de um “corredor desmilitarizado” que 

possa  garantir o acesso seguro ao 

presidente da Renamo. O “corredor” 

seria o primeiro passo de uma trégua 

no conflito que poderia ser estabeleci-

da para o período em que durassem as 

negociações. 
Uma tal proposta poderia também fa-
zer crescer a confiança entre as partes, 
dado que Afonso Dhlakama acredita 
que as forças governamentais podem 
a qualquer momento tentar eliminá-
-lo, tal como o tentaram fazer em 
Setembro de 2015. Os mediadores 
consideram que técnicos militares 
dos dois lados poderiam trabalhar 
nos detalhes sobre o “corredor”, no-
meadamente, o seu comprimento, 
a largura da faixa desmilitarizada, o 
tipo de armamentos permitidos e a 
circulação de forças. A Renamo está 
muito céptica sobre as garantias que 
os mediadores possam dar para que 
um tal corredor possa funcionar, as-
sim como não existe ainda “luz verde” 
que permita o afastamento das forças 
governamentais, sobretudo na zona 
da Gorongosa, onde se presume que 
está instalado o líder da Renamo. 
Os mediadores fizeram chegar às par-
tes um documento sobre a “trégua” e 
a criação de um “corredor desmilita-
rizado” a discutir na tarde de quinta-
-feira (depois de encerrada a presente 
edição). Perante a irredutibilidade de 
ambas as partes, os mediadores ten-
tam convencer Dhlakama que o afas-
tamento das forças governamentais 
poderia ser parcial, como por exemplo 
a retirada do equipamento pesado que 
faz os bombardeamentos da serra e os 
carros blindados do mesmo modo 
que, um mediador como Quett Ma-
sire, que tem o estatuto de ex-chefe 
de Estado do Botswana, estaria na 
disposição de denunciar internacio-
nalmente qualquer violação à trégua 
por parte das forças governamentais.

Se o princípio for aceite, um grupo de 

trabalho poderia trabalhar nos deta-

lhes técnicos do “corredor desmilitari-

zado”, nomeadamente a sua extensão 

e largura e a forma da sua utilização 

pelos mediadores.

Governo-Renamo: o primeiro entendimento
- comissão mista e mediadores atacam agora a trégua

Por Argunaldo Nhampossa
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O 
perigo de uma implosão 
na Frelimo está a condi-
cionar a aceitação pelo 
Governo moçambicano 

de uma auditoria independente 

aos “empréstimos ilegais” contraí-

dos pelo anterior executivo, entre 

2012 e 2013, observa a Economist 

Intelligence Unit (EIU), na análise 

sobre Moçambique, que divulgou 

esta semana.

“Uma auditoria independente aos 

empréstimos públicos ilegais ainda 

não foi encomendada (pelo Gover-

no moçambicano), devido ao risco 

de volatilidade entre a elite políti-

ca”, nota a EIU. 

Aquela entidade, ligada à prestigia-

da revista britânica sobre assuntos 

económicos The Economist, assi-

nala que as autoridades moçam-

bicanas ainda não demonstraram 

compromisso quanto à preeminên-

cia do pagamento da avultada dívi-

da externa sobre a despesa pública 

interna, receando medidas impo-

pulares que possam levar a uma 

revolta social.

“Planos para a venda de activos 

de empresas participadas pelo 

Estado e a contratação de dívida 

interna podem dar um alívio de 

curto prazo. Mas entendemos que 

a profundidade da crise financeira 

e a dependência de Moçambique 

em relação ao capital externo vão 

(eventualmente) forçar o Governo 

a priorizar a sustentabilidade fiscal 

sobre os expedientes políticos”, re-

fere a EIU.

Recuperação penosa
Devido ao aperto financeiro, o Go-

verno moçambicano estará mais 

receptivo às exigências dos doado-

res e dos credores em 2017, acres-

centa a análise.

Contudo, a reforma das finanças 

públicas vai gerar desconforto po-

lítico e a lentidão nos resultados 

dessas mudanças vai colocar di-

ficuldades no acesso ao financia-

mento, realça o documento.

“Entretanto, constrangimentos no 

financiamento irão impedir o Go-

verno de relançar o crescimento 

económico com a urgência neces-

sária”, frisa o documento.

Na análise, a EIU reitera o pen-

samento que já tinha expresso em 

Julho, no sentido de que o Gover-

no moçambicano será obrigado 

a implementar um duro pacote 

de políticas correctivas, incluin-

do uma agenda fiscal e monetária 

apertada e reformas estruturais na 

gestão das finanças públicas, como 

forma de superar os riscos macro-

-económicos e relançar a coopera-

ção com o FMI.

A EIU defende que, dado o peso 

fiscal da maioria das empresas 

públicas, é provável que as auto-

“Empréstimos ilegais” aos olhos da Economist Intelligence Unit

Risco de implosão na Frelimo impede 
auditoria independente 

ridades ponham em marcha um 

programa de privatizações, realça a 

análise da EIU.

A queda de liquidez em Moçam-

bique tenderá a deteriorar-se no 

curto termo, exacerbada pela in-

certeza em relação à resposta da 

comunidade internacional sobre 

o escândalo das chamadas dívidas 

escondidas, indica a análise.

As dúvidas em relação à verdadeira 

escala dos empréstimos não reve-

lados durante o Governo de Ar-

mando Guebuza e a incapacidade 

de as empresas participadas pelo 

Estado pagarem as suas dívidas vão 

também agudizar os problemas 

económicos do país nos próximos 

tempos, considera a EIU.

“As pressões sobre a balança de 

pagamentos emergiram no final 

de 2015 como resultado da rápida 

acumulação da dívida pública, uma 

acentuada queda do investimen-

to privado e a uma grande queda 

no preço das matérias-primas, que 

levaram o Governo a recorrer ao 

´Stand-by credit facility` (SCF) do 

Fundo Monetário Internacional e 

a reestruturar a dívida de 850 mi-

lhões de dólares em eurobonds da 

Ematum”, refere a EIU.

O estudo observa que Maputo está 

a braços com prazos de pagamen-

to de dívidas insustentáveis, na 

sequência de empréstimos comer-

ciais que avalizou a favor de em-

presas até agora inviáveis, contraí-

dos em 2013.

A cifra total de desembolso de ca-

pital e taxas de juro de dívida pú-
blica externa poderá atingir 460 
milhões de dólares em 2016 (equi-
valente a 25% das reservas interna-
cionais líquidas) e agravar-se para 
500 milhões de dólares entre 2017 
e 2020.
Para ilustrar as dificuldades que 
Moçambique está a enfrentar para 
liquidar as suas dívidas, a EIU re-
corda que a Mozambique Asset 
Management (MAM), empresa 
pública que beneficiou de emprés-
timos escondidos, falhou, em Maio, 
o pagamento da sua primeira pres-
tação, orçada em 178 milhões de 
dólares, do total de 585 milhões 
de dólares devidos ao banco russo 
VTB Bank.
Face a um cenário de incumpri-
mento, o mais provável é que a 
MAM negoceie a reestruturação 
da dívida, anota o estudo.
A incerteza à volta dos referidos 
empréstimos gerou para Moçam-
bique uma significativa volatilida-
de dos mercados, levando ao au-
mento dos juros cobrados ao país 
para 17% em Maio e a confiança 
dos credores em relação ao país foi 
gravemente afectada.
Mesmo que a dívida da MAM seja 
reestruturada, o Governo continu-
ará assolado por volumosas dívidas 
a outros credores e num contexto 

de rápida desvalorização da moe-

da nacional, a capacidade de cum-

primento das obrigações é incerta, 

refere a análise da EIU. 
As tentativas do Governo moçam-
bicano de reanimar a economia 
serão emperradas por constran-
gimentos financeiros e pelo fraco 
preço das matérias-primas no mer-
cado internacional.
“Explorar os recursos naturais é 
central para os planos de reani-
mação da economia, mesmo tendo 
em conta que a queda dos preços 
de gás e carvão (as principais ma-
térias-primas de Moçambique) e 
preocupações sobre a estabilidade 
regulatória irão minar os esforços 
do Governo de atrair investimen-
to”, enfatiza o estudo.
No plano político, a análise antevê 
uma vitória da Frelimo e de Filipe 
Nyusi nas eleições gerais de 2019, 
com o partido no poder a manter 
a aparência de unidade sobre as 
divisões faccionistas, pelo menos 
durante o período eleitoral.
“A Frelimo continuará a beneficiar 
de uma bem oleada máquina parti-
dária, uma posição financeira mais 
saudável e influência sobre as insti-
tuições do Estado. As disparidades 
na geografia eleitoral vão conti-
nuar, com a Frelimo a mostrar-se 
mais dominante nas províncias do 
sul e a oposição a mostrar-se mais 
forte noutros pontos”, considera a 
EIU. 

De camisa vermelha, as 

cores do Movimento 

Popular de Libertação 

de Angola (MPLA), 

José Eduardo dos Santos abriu 

esta quarta-feira o VII Con-

gresso do partido com um 

discurso de pouco mais de 30 

minutos onde enviou um reca-

do aos “falsos empresários”, de 

quem Angola “não precisa” pois 

“só contribuem para a sua de-

pendência económica e política 

de círculos externos”. 

O Presidente de Angola há 

37 anos disse: “Não devemos 

confundir os empresários com 

os supostos empresários que 

constituem ilicitamente as suas 

riquezas, recebendo comissões 

a troco de serviços que pres-

tam ilegalmente a empresários 

estrangeiros desonestos, ou que 

façam essas fortunas à custa 

de bens desviados do Estado 

ou mesmo roubados”. “Há que 

apoiar mais os empresários com 

provas dadas”, afirmou.

José Eduardo dos Santos, que 

em Março anunciou a sua saída 

JES diz que Angola não precisa de “falsos empresários”

em 2018 e não esclareceu se se can-

didata nas eleições gerais em 2017, 

disse que o partido está em condi-

ções para continuar no poder. “Não 

devemos permitir que as nossas 

diferenças políticas sejam aprovei-

tadas por forças externas para divi-

dir e pôr em causa a paz duramente 

conquistada. Temos de ser capazes 

de prevenir eventuais acções sub-

versivas, para manter a nossa sobe-

rania, a paz e a estabilidade, reforçar 

a nossa democracia e trabalhando 

no sentido de fazer prosperar a na-

ção angolana”. 

Disse ainda que o MPLA está pre-

parado para “ganhar as próximas 

eleições”, e que os “erros” de gestão 

devem ser “corrigidos”. 

Sem oposição
Não se esperam surpresas neste 

congresso que termina sábado de 

manhã — o Presidente será confir-

mado como líder, e apesar de ser na-

tural que se venha a recandidatar à 

presidência da República, isso ain-

da não está totalmente esclarecido. 

Nem é obrigatório, segundo disse 

ao PÚBLICO João Melo, deputado 

do MPLA. E não será neste con-

gresso que deverá ser desvendado, 

calcula.

Os analistas questionaram se sur-

girá alguma pista sobre a transição 

do poder — como se fará, a quem 

entregará José Eduardo dos Santos 

a presidência angolana se cumprir 

o prometido e abandonar a política 

activa em 2018, caso seja reeleito no 

ano que vem?

Como esperado, o chefe de Estado 

chegou ao Congresso sem opositor. 

A lista para o Comité Central (en-

cabeçada por si) é única — é esta 

lista que trás as maiores novidades. 

Dois filhos do Presidente passam a 

integrar este órgão. José Filomeno 

dos Santos (conhecido por “Zénu” 

e presidente do Fundo Soberano 

de Angola, que gere cinco mil mi-

lhões de dólares e tem como missão 

rentabilizar dinheiro do petróleo e 

pensar no futuro do país), foi pro-

posto pela juventude partidária e é 

agora apontado como possível su-

cessor do pai. Entra também uma 

das suas filhas, Welwistchea “Tchi-

zé” dos Santos, proposta pela Orga-

nização da Mulher Angolana. 

O Comité é alargado de 331 mem-

bros para 363 para que exista uma 

renovação geracional nos órgãos do 

partido, diz a explicação oficial. 

À outra filha, Isabel dos Santos — 

uma das mulheres mais ricas de 

África —, o chefe de Estado entre-

gou em Junho as rédeas da compa-

nhia estatal petrolífera, Sonangol, 

anteriormente dirigida por Manuel 

Vicente, o actual vice-presidente.

Corrupção e mandatos 
presidenciais
João Melo, deputado do MPLA e 

delegado do congresso, analisou o 

discurso do Presidente: “Foi atento 

aos problemas concretos que a po-

pulação enfrenta”, considerou, ao 

abordar as questões da saúde 

pública, como a febre ama-

rela, e do lixo. Trouxe duas 

grandes novidades, relativas a 

questões internas e externas: 

“Abordou de forma inédita a 

questão da corrupção”, dis-

se João Melo. “Pela primeira 

vez sublinhou a necessidade 

de diferenciar os empresários 

que actuam de maneira lícita, 

e esses o Estado deve apoiar, e 

os que actuam de forma ilíci-

ta. Interpreto essa nota como 

espécie de marco zero: chegou 

a hora de começar a separar o 

trigo do joio e os cidadãos e as 

instâncias têm que ser rigoro-

sos em relação a determinadas 

práticas”. A outra inovação 

tem a ver com a situação em 

África: segundo João Melo, 

“o Presidente mencionou pela 

primeira vez o prolongamento 

dos mandatos presidenciais à 

margem das constituições”. 

Isto porque “à luz da Cons-

tituição angolana ainda tem 

legitimidade para concorrer a 

mais um mandato”. 

(Publico.pt)

José Eduardo dos Santos, presi-
dente angolano
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Quatro meses depois de 25 
pessoas, que integram as 
centenas dos “sem tecto” 
que há cerca de três me-

ses foram forçados a abandonar o 

bairro da Malanga, na cintura da 

cidade de Maputo, para dar lugar 

às obras da construção da Ponte 

Maputo-Katembe, terem subme-
tido um pedido de socorro à As-
sembleia da República (AR), pela 
precariedade de condições no lo-
cal de reassentamento, em Tenga, 
distrito de Moamba, esta terça-
-feira, a Comissão Parlamentar de 
Petições, Queixas e Reclamações 
decidiu abrir o polémico ficheiro, 
sentando-se à mesma mesa, com 
a Maputo Sul, a empresa dona 
da infra-estrutura, e o Conselho 
Municipal da capital moçambica-
na, num encontro que terminou 
em autênticos abraços de família, 
com aquele a quem os queixosos 
remeteram a queixa a se mostrar, 
completamente, satisfeito e em 
sintonia com a empresa acusada 
de ter jogado ao deserto homens 
e mulheres de todas as idades, in-
cluindo petizes que viram seus so-
nhos adiados.

TPC feito, num caso que continua 
a fazer correr tinta devido às pre-
cárias condições em que a Maputo 
Sul foi reassentar as comunidades, 
as três partes acordaram em vedar o 
acesso da imprensa à sala onde es-
tavam reunidas, em claro atropelo à 
Lei de Direito à Informação, visto 
que em causa estava um tema de 
interesse público, particularmente 
para os lesados.
No posto administrativo de Tenga, 
onde há menos de três meses as 
declarações de uma menor de ida-
de chocaram o país ao afirmar ter 
parado de estudar por falta de um 
estabelecimento de ensino nas pro-
ximidades, os reassentados quei-
xam-se de faltar um pouco de tudo, 
desde água que não chega para to-

dos, vias de acesso que dificultam 

a circulação, falta de hospital que 

coloca em causa vidas humanas, só 

para citar algumas das queixas que 

incluem também a falta da corren-

te eléctrica para uma comunidade 

que, para trás, deixou o “luxo” da 

cidade capital.

Na exposição que submeteu, em 

Maio último, ao Parlamento, o gru-

po dos 25 denuncia ainda injustiças 

no cálculo das compensações, para 

além dos serviços básicos e essen-

ciais para o dia-a-dia.

À saída do encontro desta semana, 

as três partes eram unânimes em 

discursos que, entretanto, contra-

riam quem vive, no quotidiano, o 

drama de ser forçado a abandonar 

escolas, hospitais e mercados loca-

lizadas nas proximidades de casa 

para ir viver numa terra onde falta 

um pouco de tudo.

“Não concordamos com as 
queixas” – Maputo Sul
No final da audição, o presidente 

do Conselho Municipal de Ma-

puto, David Simango, que repre-

sentava o município de Maputo, de 

onde foram retirados os reassenta-

dos de Tenga, escusou-se a falar à 

imprensa, remetendo os jornalistas 

ao presidente do Conselho de Ad-

ministração (PCA) da Maputo Sul, 

que disse que não concorda com as 

queixas colocadas pelos queixosos 

na exposição dirigida ao parlamen-

to.

“Não concordo. A própria Comis-

são de Petições foi visitar a área de 

Enquanto reassentados gritam socorro em Tenga, AR e Maputo Sul dizem-se satisfeitos 

“Juiz” e “arguido” em sintonia

reassentamento e viu o esforço que 

o empreiteiro está a fazer”, reagiu 

Silva Magaia, garantindo estar em 

curso um trabalho para forneci-

mento de água e energia para além 

de terem sido já criadas aquelas que 

chamou de condições para o pro-

cesso de ensino e aprendizagem.

Magaia, um antigo crítico do pro-

jecto da Estrada Circular de Mapu-

to, que inclui a construção da Ponte 

para Katembe, admitiu, contudo, 

que nos serviços de saúde ainda 

não há resultados para a comunida-

de que agora é obrigada a percorrer 

longas distâncias para encontrar 

atendimento hospitalar.

Sobre os nativos que há menos de 

duas semanas protestaram e até 

vandalizaram tubagem de água, 

queixando-se de exclusão no forne-

cimento daquele precioso líquido, 

o PCA da Maputo Sul fala de um 

mal entendido.

“Houve um mal entendido. Nós 

chamamos a esta comunidade que 

aceitou receber os reassentados da 

Malanga, de comunidades hospe-

deira. Não são necessariamente na-

tivos, alguns nem nasceram lá, mas 

vivem lá há muitos anos. São aque-

les que estão a acolher o reassenta-

mento”, reagiu, garantindo que os 

serviços básicos não são exclusivos 

para os reassentados.

“Ficamos satisfeitos” – 
Comissão de Petições
Feliz está também a Comissão de 

Petições, Queixas e Reclamações 

da Assembleia da República.

“Ficamos satisfeitos”, confessou a 

vice-relatora da Comissão, Olinda 

Mithi, para quem, “por aquilo que 

foi a audição, depreendemos que há 

um trabalho e preocupação da pró-

pria Maputo Sul em melhorar as 

condições daquelas comunidades”.

Apesar de reconhecer que no terre-

no ainda há o que chamou de pro-

blemas de falta de infra-estruturas 

básicas como água, que até agora 

é transportada  em camiões para o 

local, falta de transporte, Mithi re-

petiu que há uma preocupação para 

que nos próximos dias a vida dos 

reassentados passe para outro nível.

Sobre as compensações, a par-

lamentar também está satisfeita. 

“Acabaram concordando em 231 

mil meticais para aqueles que ti-

nham realmente casas consideradas 

muito precárias que contabilizando 

não iriam até esse valor”, decla-

rou naquilo que considerou como 

forma de ajudar os reassentados a 

criarem o mínimo para poderem 

estar melhor do que estavam na 

Malanga. É a triste sina de ter que 

se queixar a um “juiz” que, volta e 

meia, coloca-se do lado do denun-

ciado “arguido”.

Apesar de casas humildes, os deslocados da Malanga tinham os serviços essenciais ao pé de casa

“
Basta de breves momentos 
de Paz e longos períodos 
de guerra. O povo já não 
aguenta. Queremos Paz 

até 04 de Outubro. A Paz não 

tem muitas datas” é desta forma 

como o Parlamento Juvenil, uma 

das organizações mais vibran-

tes da Sociedade Civil, reage ao 

momento que o país atravessa, 

caracterizado por confrontos mi-

litares na zona centro do país.

Num comunicado de imprensa 

enviado à nossa redacção, aquela 

organização juvenil diz que o país 

“entrou num parafuso” e sem ne-

nhuma solução para sair.

O PJ realça a necessidade de ha-

ver um compromisso, sem ódios 

e nem vinganças, para o alcance 

deste desiderato porque a tensão 

político-militar “escangalha o 

país”.

“A juventude e a sociedade, no 

geral, querem trabalhar para o 

progresso da nação, mas sem paz 

não há perspectivas”, sublinha, 

rejeitando ainda o slogan que 

apresenta a juventude como “fu-

turo”, pois, segunda esta, o mes-

mo visa desviá-los porque “não há 

futuro com guerras”.

A organização liderada por Salo-

mão Muchanga afirma ainda que 

esta herança é penosa e contrária 

aos nossos valores, pelo que não 

podemos ficar apáticos e nem no 

silêncio.

Esta declaração surge em tor-

no da marcha convocada para o 

próximo dia 27 de Agosto, em 

Maputo, que espera juntar várias 

camadas sociais, a destacar estu-

dantes, empreendedores, traba-

lhadores, sindicalistas, emprega-

dores, religiosos e desportistas.

“Fazemos esta marcha para re-

pudiar esta guerra entre irmãos. 

Não podemos fazer de conta que 

não sabemos o que sabemos; que 

não interessa o que interessa; que 

não preocupa o que nos perturba. 

É tempo de libertação das capa-

cidades nacionais e de paralisar 

o ciclo repetitivo de tanta dor e 

sofrimento”, diz.

“É hora extraordinária de bus-

car, tanto nas diferenças como 

no que nos une, a força que nos 

faz nação. Não importa a nos-

sa simpatia político-partidária e 

nem a nossa etnia. A prioridade 

é o raciocínio dos moçambicanos 

para marcar um encontro entre o 

progresso económico e o desen-

volvimento inclusivo”, acrescenta.

Ciclo de palestras em Tete
Enquanto a marcha não chega, o 

Parlamento Juvenil organiza, na 

cidade de Tete, um ciclo de deba-

tes regionais sobre “o contributo 

da Sociedade Civil para uma Paz 

definitiva e sustentável”, no país, 

inseridos na Conferência Pensar 

Moçambique, organizada por 

esta organização da sociedade so-

cial, em Julho passado.

Em Tete, o evento vai juntar cerca 

de 150 pessoas, provenientes das 

quatro províncias da zona central 

do país, com destaque para jo-

vens, actores políticos, académi-

cos, empresários, organizações da 

sociedade civil e   representantes 

de confissões religiosas.

O Painel de Monitoria do Diálo-

go para a Paz far-se-á no evento, 

através de Salomão Muchanga, 

Alice Mabota, Roberto Tibana e 

Egídio Vaz.

PJ reitera que quer paz até 04 de Outubro

Por Armando Nhantumbo

Silva Magaia, PCA da Maputo Sul
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Eleições na Zâmbia

Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu foi reeleito por uma 

margem muito pequena de votos, mas o anúncio dos re-

sultados não foi pacífico. A oposição denuncia uma frau-

de na contagem dos votos e promete recorrer ao Tribunal 

Constitucional. O resultado foi anunciado esta segunda-feira.

Jack Mwimbu, dirigente do principal partido da oposição, a União 

para o Desenvolvimento Nacional, aponta o dedo: “Temos provas 

de que os votos em Hakainde Hichilema foram propositadamente 

reduzidos, em conluio com a comissão eleitoral da Zâmbia”.

Hichilema é o homem em quem a oposição confia para o cargo 

de presidente e que parece ter perdido por um punhado de votos.

É a segunda vez em um ano que estes dois homens vão às urnas. 

No ano passado, fez-se eleições para completar o mandato do pre-

sidente Michael Sata, morto de repente.

Edgar Lungu vence mas oposição promete 
recorrer junto do Tribunal Constitucional

Filipe Nyusi, Presidente 
da República, reduziu o 
número de helicópteros, 
cortou o “show off ” com 

“máquinas” de rent-a-car, inovou o 

discurso e prometeu enxugar lágri-

mas dos que gritaram socorro  pela 

paz em quatro comícios realizados 

em três dias de sua presidência 

aberta em Manica, marcado por 

intensos ataques nos corredores da 

sua visita, incluindo a equipas de 

jornalistas que cobriam o evento.

Iniciada a meio de muito secre-

tismo de agenda, a magreza da 

presidência aberta de Filipe Nyu-

si denunciou o aperto económico 

que o país atravessa, com o massivo 

uso de meios locais – ministros e 

outros membros deslocaram-se em 

Coaster de direcções provinciais – 

e apelos de produzir comida, para 

poupar o país de choques externos.

A segurança foi reforçada nesta 

presidência aberta, por várias es-

pecialidades das Forças de Defesa 

e Segurança, e viaturas militares 

escoltaram as caravanas durante as 

deslocações por terra da comitiva 

presidencial.

Nyusi inovou no discurso e ape-

lou à população, que insistia nas 

lágrimas da paz, a não se distrair 

da agenda de desenvolvimento 

com a tensão político-militar, en-

tre o Governo e a Renamo, e pediu 

determinação para transformar a 

agricultura familiar em comercial e 

criar independência alimentar.

“Não devemos perder concentra-

ção da nossa agenda, que é criar o 

bem-estar da população”, precisou 

Filipe Nyusi num dos seus comí-

cios em Chimoio, após repetidos 

apelos para a população dedicar 

tempo em trabalho e produzir co-

mida.

“Os outros querem nos desviar 

para pensarmos só na guerra e não 

cumprirmos com a nossa agenda de 

desenvolvimento”, declarou Nyusi, 

vincando que ao se deixar levar o 

país pode “atrasar mais do que os 

500 anos (de colonização)”, sem, 

no entanto, mencionar o nome da 

Renamo ou de Afonso Dhlakama.

Paz

A presidência aberta foi pratica-

mente ofuscada com apelos à paz, 

mas também com elogios pelos 

Viagem magra com lágrimas de paz
Por André Catueira, em Manica

esforços do PR na pacificação de 

Moçambique, mas Nyusi culpou a 

Renamo e o seu líder pela degra-

dação do país, devido aos ataques 

dos homens armados da Renamo a 

alvos militares, económicos e civis.  

“Está a exagerar essa pessoa”, decla-

rou Filipe Nyusi em alusão ao líder 

Resistência Nacional Moçambica-

na (Renamo), Afonso Dhlakama, a 

quem acusou de estar a criar trans-

tornos ao desenvolvimento do país, 

e avisou: “chega, chega”.

“Essa pessoa diz que é grande, é 

grande mais que quem?” questio-

nou Filipe Nyusi, sem se referir a 

Renamo e a Dhlakama, após ouvir 

relatos de populares, que falaram 

nos comícios, sobre sequestros e 

assassinatos em vários distritos.

“Quando mais falamos de paz, paz, 

essa pessoa parece que está a ouvir 

o contrário”, salientou Filipe Nyu-

si, quando abordava sobre a tensão 

político-militar, o assunto que do-

minou os comícios.

Perdas agrícolas
A tensão político-militar em Ma-

nica está a causar perdas agrícolas, 

por restrições de acesso e escoa-

mento da produção em zonas de 

confrontos, agravando as dívidas 

bancárias dos agricultores.

Durante a reunião com o PR e os 

agricultores de Manica, os produ-

tores queixaram que a inacessibi-

lidade das áreas agrícolas e a au-

sência de escoamento da produção, 

devido aos movimentos militares, 

estão a fragilizar o grupo e a os 

tornar incapazes de honrar com os 

compromissos bancários.

“Enquanto a tensão persistir, es-

tamos a pedir a intervenção do 

Governo para que os bancos amor-

tizem os juros, porque não é de 

agrado acumularmos dívidas”, dis-

se Samuel Guizado, um produtor 

de Chiuala (Báruè), a zona mais 

atingida pela tensão em Manica.

Além de bancos agrários, reativa-

ção de cooperativas agrárias, co-

locação atempada de sementes e a 

reabilitação de vias de acesso para 

escoamento da produção agrícola, 

os produtores pediram também 

paz, considerando ser fundamental 

para o desenvolvimento do sector.

Antes da reunião com os agricul-

tores, Filipe Nyusi foi confron-

tado com apelos à paz, e também 

recebeu elogios pelo esforço para 

a restauração da paz, durante um 

comício popular em Vanduzi, de 

onde partem as colunas de viaturas 

de escolta obrigatória do exército 

no troço da EN7.

Entretanto, Filipe Nyusi assegurou 

que o seu governo “quer resolver os 

problemas do povo”, com esforços 

de restauração da paz, e encorajou 

a população em geral, e aos agri-

cultores em particular a trabalhar 

“porque estão no bom caminho”.

Dados agrários de Manica, apre-

sentados pelos agricultores, indi-

cam que a produção baixou 7.7 por 

cento ao atingir na primeira época 

cerca de 2.6 milhões de toneladas.

Nyusi reconheceu, além da seca e 

cheias, o impacto negativo das inti-

midações a população das zonas do 

interior, por homens armados da 

Renamo, nos resultados agrários, o 

que fragiliza as regiões com poten-

cial agropecuária.

No balanço da sua visita, Filipe 

Nyusi, disse que a amostra dos 

quatro distritos por onde passou 

na província de Manica, exibe es-

perança e desempenho, sublinhan-

do a necessidade de se concentrar 

numa agricultura capaz de compe-

tir a nível internacional.

“Manica é um celeiro que pode ali-

mentar o país e contribuir na ba-

lança da economia”, disse o PR em 

conferência de imprensa, acrescen-

tando que o Governo está a traba-

lhar para manter os “investimentos 

que estão a inundar” a província.

Ataques
Enquanto o PR efectuava a presi-

dência aberta a Manica, os homens 

armados supostamente da Renamo 

intensificaram os ataques a colunas 

de viaturas escoltadas pelo exército, 

dois dos quais no mesmo dia que 

incidiram contra jornalistas.

Dois carros que transportavam um 

grupo de jornalistas, destacados 

para cobrir a visita do Presiden-

te à província de Manica, foram 

atingidos a tiro na sexta-feira, 12, 

num dos troços sujeitos a escoltas 

militares.

Os jornalistas relataram que as via-

turas das estatais Rádio Moçambi-

que (RM) e Televisão de Moçam-

bique (TVM), em que viajavam 

oito profissionais, incluindo de 

outros órgãos privados, foram atin-

gidas por balas cerca das 10:00 ho-

ras, quando passavam por Chiua-

la (distrito de Báruè), na estrada 

EN7, uma zona de frequentes con-

frontos entre as Forças de Defesa 

e Segurança e homens armados da 

Renamo.

O ataque não provocou feridos e 

o Presidente da República, Filipe 

Nyusi, não circulava naquela co-

luna, tendo viajado mais cedo por 

meio aéreo para o distrito de Mos-

surize.

As viaturas seguiam na escolta 

obrigatória das Forças de Defesa 

e Segurança, activada no início de 

Junho naquele troço da EN7, para 

minimizar os ataques e incêndios 

de viaturas entre Vanduzi (provín-

cia de Manica) e Changara (Tete), 

que as autoridades atribuem à Re-

namo.

Os dois carros estavam escoltados 

por outras duas viaturas dos servi-

ços de educação e da electricidade 

de Moçambique (EDM), que car-

regavam militares, o principal alvo 

dos atacantes.
Neste dia, a coluna não era escol-
tada por blindado, como tem sido 
habitual, porque os dois blindados 
usados para a escolta, tinham sido 
destacadas para escoltar a comitiva 
do governo de Chimoio a Mossu-
rize, o primeiro ponto de entrada 
de Filipe Nyusi a Manica.
Com a falta de blindados, os mi-
litares governamentais foram 
transportados em viaturas civis. A 
mesma coluna foi por duas vezes 
atacada, sendo a primeira onde 
ficou ferido, de forma ligeira, um 
jornalista da Rádio Moçambique.
Durante a perseguição aos atacan-
tes, contou um jornalista que se-
guia na coluna, as Forças de Defesa 
de Segurança apreenderam uma 
arma de fogo de fabrico caseiro.
Os jornalistas foram atacados 
quando se dirigiam para o distrito 
de Macossa, onde Nyusi cumpre 
o segundo dia da sua visita presi-
dencial. As autoridades acusam a 
Renamo de uma série de ataques 
nas últimas semanas, em localida-
des do centro e norte de Moçam-
bique, atingindo postos policiais e 
também assaltos a instalações civis, 
como centros de saúde ou alvos 
económicos, como comboios da 
mineira brasileira Vale.

Carro da TVM atacado na coluna militar
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Introdução 
No âmbito do seu Programa de Comunicação na 
área dos Recursos Naturais e Indústria Extrac-
tiva, SEKELEKANI criou, em 2015, um Fundo 
de Apoio a pesquisas jornalísticas, a serem re-
alizados por jornalistas de diferentes órgãos de 
comunicação social nacionais, incluindo Rádios 
Comunitárias. O fundo de apoio é atribuído aos 
candidatos cujas propostas de pesquisa sejam 
aprovadas pelo SEKELEKANI, sendo garanti-
do através de acordos de parceria desta organi-
zação com a IBIS - Programa AICE e a OXFAM 
Novib. 

1. Temas elegíveis

São elegíveis ao Fundo de apoio a pesquisa jor-
nalística nas áreas da Indústria Extractiva, Tri-
butação e Justiça Fiscal trabalhos jornalísticos 
em torno dos seguintes temas:
a) Impactos de projectos extractivos sobre co-

munidades locais, relativamente ao acesso e 
uso da terra; reassentamentos; conservação 
do ambiente; garantia de meios de vida; im-
pacto sobre a mulher e a criança, entre outros.

b) Benefícios das comunidades locais prove-
nientes das receitas colectadas pelo Estado 
junto de empresas extractivas.

-
te de empresas extractivas e uso transparente 

-
ciárias;

alargamento da base tributaria.

seus agentes;
a) Impactos da tributação na prestação de servi-

ços sociais aos cidadãos, como: acesso à água, 
educação, saúde, transportes públicos, ener-
gia, etc.

b) Acções e resultados de lobby e advocacia de 
organizações da sociedade civil sobre transpa-

CONVITE A JORNALISTAS
Fundo de apoio a pesquisa jornalística nas áreas da Indústria Extractiva, 

Tributação e Justiça Fiscal

2. Critérios de acesso ao fundo
O acesso ao fundo obedece aos seguintes cri-
térios
1. O fundo é atribuído aos candidatos cujas 
propostas de pesquisa sejam aprovadas pelo 
SEKELEKANI.
2. O fundo a ser atribuído a cada candidato 
será calculado entre um mínimo 30.000,00 MT 
(trinta mil meticais) e um máximo de 75.000,00 
(setenta e cinco mil meticais), conforme haja 
uso de transporte terrestre ou aéreo.
3. O fundo destina-se a apoiar o candidato 
aprovado a cobrir custos de: (1) Transporte; 
(2) Acomodação; (3) Comunicações; (4) Aju-
das de Custo e, eventualmente, (5) aquisição 
de um pequeno gravador de som.

apenas ocorre após o envio, pelo candidato, 
da Declaração de Compromisso, devidamen-
te assinada por ele e pelo seu superior hierár-
quico.

3. Período de validade do fundo

1. O fundo aprovado para cada concorrente 
é valido por um período máximo de 60 (ses-
senta dias), a contar da data da recepção da 
primeira tranche.
2. Transcorrido tal prazo, o fundo remanes-
cente não mais estará disponível, salvo pedi-
do com fundamento plausível.
3. As candidaturas ao fundo devem ser sub-
metidas no período de 16 a 26 de Agosto de 
2016, para qualquer dos seguintes endereços:

Email: info@sekelekani.org.mz ou 
natercia.cumbe@sekelekani.org.mz
Endereço físico: Centro de Estudos de Comu-
nicação SEKELEKANI
Av. Olof Palme, nº940 -1º. Maputo.

Maputo, aos 16 de Agosto de 2016
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tivas do pastor Mawarire 

foram agredidos e o reli-

gioso detido.

Por outro lado, prosse-

gue a carta, não se com-

preende o significado de 

protestar contra o pastor 

Mawarire, porque nin-

guém pode negar que a 

economia do Zimbabué 

está em crise. A diferen-

ça entre a forma como 

os apoiantes do Pastor 

Mawarire e os jovens da 

Zanu foram tratados é 

uma ilustração muito cla-

ra da noção da existência 

de duas classes de cida-

dãos. 

“Por si só, é bom que a 

juventude da Zanu possa 

manifestar o seu apoio a uma causa. 

O que é claramente errado, e atre-

vo-me a dizer que é absolutamente 

perigoso para o bem-estar do país, 

é que os direitos concedidos aos jo-

vens da Zanu não sejam concedidos 

aos outros cidadãos zimbabueanos”, 

enfatiza Nkosana Moyo

Além da questão do tratamento de-

sigual, Moyo avança para uma outra 

questão, perguntando porque é que 

quando os cidadãos zimbabueanos 

discordam do seu governo são eti-

quetados com frases como “não são 

nossos”.

“Compreendo que não são parte da 

Zanu, mas não posso compreender 

que os seus pontos de vista diferen-

tes sejam razão para não ter o direito 

de viver no Zimbabué e gozar os di-

reitos desfrutados por outros cida-

dãos, tal como lhes é reconhecido na 

Constituição”, frisa Nkosana Moyo.

INTERNACIONAL

O 
ex-ministro da Indústria 
e Comércio Internacional 
do Zimbabué, Nkosana 
Moyo, usou o discurso 

que o Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, proferiu no dia da sua 
tomada de posse, em 15 de Janeiro 
de 2015, como pedra de arremesso 
contra o lodo em que o chefe de Es-
tado do Zimbabué, Robert Muga-
be, deixou a economia do país.

“Antes de mergulhar na expres-

são dos meus pensamentos sobre o 

tema da carta, quero citar algo que 

o Presidente (Filipe) Nyusi disse, 

por ocasião da sua tomada de posse, 

uma tomada de posse de que tenho 

conhecimento de que o senhor Pre-

sidente (Robert Mugabe) assistiu”, 

começa por dizer Moyo, no trecho 

em que se refere ao texto inaugural 

de Filipe Nyusi, no segundo pará-

grafo da carta aberta do articulista, 

divulgada esta semana pela impren-

sa sul-africana.

Entre outros aspectos, prossegue o 

ex-ministro zimbabueano, o Pre-

sidente Nyusi afirmou que “me 

congratulo com os moçambicanos 

pela sua participação no sucesso da 

nossa democracia. Neste momento, 

as nossas escolhas individuais na fé 

ou ideologia e preferências políticas 

assumem menor significado. Tomo 

posse como Presidente de todos os 

moçambicanos e estou pronto e dis-

ponível para ouvir todos os segmen-

tos da opinião pública”.

Nkosana Moyo assinala que quando 

ouviu o discurso inaugural de Nyusi 

sentiu muita esperança para África. 

Pediu permissão ao chefe de Estado 

moçambicano para que a organi-

Ex-ministro zimbabueano usa discurso de 
Nyusi para atacar Mugabe

zação para a qual trabalha 

divulgasse o documento na 

sua página da Internet.

Nessa ocasião, recorda 

Moyo, fez a seguinte ob-

servação: “A forma como 

ele (Presidente Nyusi) es-

truturou o seu discurso, 

em muitos aspectos, fala e 

desafia a forma como mui-

tos africanos têm vivido 

o seu estado da nação. Os 

chefes de Estado africanos, 

na sua maioria, institucio-

nalizaram duas classes de 

cidadãos: uma, dos que são 

membros do partido no 

poder, e o resto, daqueles 

que escolhem outras or-

ganizações diferentes do 

partido no poder, que, de 

facto, corresponde ao estatuto de 

cidadão de segunda classe”, nota o 

ex-dirigente.

Se o Presidente Nyusi alcançar o 

pensamento que articulou na sua 

primeira mensagem aos moçam-

bicanos, continua a carta aberta, a 

sua abordagem marcará uma grande 

viragem da experiência negativa de 

duas classes de cidadania pela qual 

tem passado a maioria dos africanos.

“Quem não é por mim é 
contra mim”
Entrando no cerne da mensagem 

que dirigiu a Robert Mugabe, Nko-

sana Moyo diz que ficou intrigado 

com a reacção do chefe de Estado 

zimbabueano ao papel do pastor 

Evan Mawarire, o artífice dos mais 

recentes protestos contra a má go-

vernação do octogenário Presidente.

“Primeiro, o pastor reconhece o seu 

governo. Não disse nada que suge-

risse que não reconhece o seu Go-

verno, pelo que não se referiu à mu-

dança de regime. Segundo, ele faz 

um apelo ao seu governo, o governo 

que dirige, para prestar atenção ao 

sofrimento da população e fazer 

algo acerca disto. Terceiro, ele decla-

ra claramente que é contra a justiça 

pelas próprias mãos e recurso à vio-

lência e destruição de bens”, refere a 

carta aberta.

Nkosana Moyo afirma que tomou 

conhecimento de que jovens afectos 

ao partido no poder no Zimbabué, 

Zanu, manifestaram-se contra Evan 

Mawarire em apoio a Robert Mu-

gabe e ao seu Governo. Observa que 

a polícia não carregou sobre os ma-

nifestantes pró-Governo durante os 

protestos da ala juvenil da Zanu. 

Em contraste, muitos cidadãos zim-

babueanos que apoiaram as inicia-

“Quem são ´nos`? Membros da 

Zanu ou zimbabueanos, no geral? 

Isto significa que a cidadania pode 

ser retirada com o argumento da 

defesa de pontos de vista diferentes 

do partido no poder? Isto não é uma 

encosta movediça? Para onde cami-

nhamos com este tipo de mentali-

dade e prática? Não é este tipo de 

pensamento que levou ao genocídio 

noutros países?”, indaga o autor da 

carta aberta a Robert Mugabe.

Nkosana apela ao chefe de Estado 

zimbabueano para levar a sério a 

frustração do povo, considerando 

que a sociedade clama por ajuda e 

que não está a combatê-lo.

“Eles (zimbabueanos) pedem pres-

tação de contas e competência na 

gestão dos assuntos do seu país, tal 

como acredito que é seu direito e 

obrigação”, lê-se na carta.

Para o ex-ministro da Indústria e 

Comércio Internacional do Zim-

babué, não há intervenção estran-

geira, apoio ou assistência que fará 

o Zimbabué prosperar, a menos que 

os zimbabueanos se unam.

“Gostaria de persuadi-lo a levar a 

peito o sofrimento dos cidadãos e 

não confrontá-los como se as suas 

queixas não correspondessem à re-

alidade de uma economia em de-

cadência. O Zimbabué é um país 

abençoado com um povo extraor-

dinariamente trabalhador”, diz o 

texto.

Se as decisões correctas forem to-

madas, defende Nkosana Moyo, não 

demorará para que o país reconquis-

te a inveja do continente e para ge-

rar a energia, imaginação e inovação 

da nação, será necessário promover 

a tolerância, mobilização e inclusão.

Nkosana Moyo

A 
comunicação social sul-
-africana diz que é uma 
“shopping list”, ou seja, 
“lista de compras”, o con-

junto de exigências que os pequenos 

partidos sul-africanos impõem como 

condição para coligações com o Con-

gresso Nacional Africano (ANC) e 

Aliança Democrática (DA).

Entre os requisitos que os pequenos 

partidos têm anunciado como moe-

da de troca para o seu apoio aos dois 

principais partidos avulta um, muito 

evocado pela EFF, do polémico Julius 

Malema: a renúncia do Presidente 

da República e líder do ANC, Jacob 

Zuma.

No geral, a EFF, UDM, Cope e UF, 

os quatros “pequenos” que vão equi-

librar os pratos da balança, além de 

imporem a resignação de Zuma, que-

rem a suspensão imediata do projecto 

de construção de uma central nuclear, 

a conclusão do processo de mudança 

de nome da capital sul-africana, de 

Pretória para Tshwane, a revisão do 

ordenamento municipal e a redução 

do número de membros do Governo 

nacional. 

O entendimento entre o ANC e a 

AD e os quatro pequenos partidos é 

crucial para que seja possível viabili-

zar a governação das três principais 

zonas metropolitanas da África do 

Sul, onde nenhum dos dois obteve 

uma maioria confortável.

Na terça-feira, dirigentes do ANC 

reuniram-se com Malema para se 

informarem sobre o “preço” que pede 

para ir a coligação com o partido no 

poder.

Em declarações ao Mail & Guardian, 

dirigentes do ANC afirmaram que 

o partido pretende persuadir Julius 

Malema a aceitar uma coligação para 

poder governar na capital política 

Pretória, onde a AD ganhou à tan-

gente e não tem a maioria simples, 

e em Joanesburgo, onde a formação 

política de Jacob Zuma ganhou, mas 

não tem votos suficientes para formar 

um executivo estável.

Não se conhecem os resultados desse 

encontro preliminar, mas não é preci-

so saber ler cartas para perceber que o 

líder da EFF reiterou a exigência de 

que “Zuma deve partir”.

De acordo com o Mail & Guardian, 

o chefe do conselho federal da AD 

terá feito uma oferta à EFF, em que 

o partido renuncia à governação em 

Tshwane a favor da formação de Ju-

lius Malema, em troca de um apoio 

de coligação na capital económica 

sul-africana, Joanesburgo.

O Mail & Guardian adianta que há 

rumores de que o porta-voz da EFF, 

Mbuyiseni Ndlozi, pode vir a assumir 

a presidência de Tshwane no quadro 

de um entendimento com o AD.

“Ainda não há um acordo alcançado”, 

afirmou Ndlozi, 

“Aliança contra-natura?”
Alguns sectores e analistas sul-afri-

canos têm aventado a hipótese de 

uma coligação considerada “contra-

-natura” ANC-AD. Mas num co-

mício de agradecimento pela vitória 

em Pretória, o líder da AD, Mmusi 

Maimane, disse na terça-feira que o 

seu partido não fará nenhuma coliga-

ção com o ANC, acusando o partido 

no poder de perseguir uma política 

hostil quanto à raça e de não atacar a 

corrupção de forma eficiente.

“Viramos a esquina em Gauteng e 

isso é importante”, afirmou Maima-

ne, aludindo ao facto de o apoio ao 

ANC na região de Gauteng ter caído 

para menos de 50% pela primeira vez.

Ao que tudo indica, a AD está con-

fiante na obtenção de condições de 

governabilidade em Tshwane, a ava-

liar pela disposição para um comício 

de agradecimento onde conseguiu a 

maioria dos votos.

Em Ekurhulen, o ANC está num es-

tágio avançado de contactos para for-

mar um executivo municipal estável 

com o AIC, mas um acordo final está 

condicionado a um recuo na decisão 

do partido no poder de incorporar a 

zona de Matatiele à Eastern Cape.

O AIC surgiu da insatisfação da po-

pulação de Ekurhulen de retirar Ma-

tatiele da região de KwaZulu-Natal. 

O ANC precisa de quatro assentos do 

AIC para governar em Ekurhuleni. 

Por seu turno, Bantu Holomisa, líder 

do UDM, que também poderá ser 

namorado por um dos tubarões para 

coligações, já faz saber que não viabi-

lizará nenhuma solução governativa a 

qualquer preço.

“Qualquer cooperação deve a todo o 

tempo respeitar a visão que o eleito-

rado exprimiu através do voto. Não 

iremos para um casamento político 

onde estamos condenados a ser en-

golidos ou a servir outras agendas 

políticas, queremos manter-nos fiéis 

à nossa visão e missão, como partidos 

independentes e tomaremos em con-

ta uma participação no quadro de um 

realinhamento geral de políticas”

Por outro lado, há informações que 

dão conta de que os veteranos do 

ANC, agrupados no Umkhonto we 

Sizwe, a antiga ala militar do movi-

mento, não quer ouvir falar do afasta-

mento de Jacob Zuma da Presidência 

da República.

Coligação com ANC

Partidos impõem saída de Zuma como condição

Mmusi Maimane, líder da Aliança 
Democrática
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Aulas com métodos modernos (sempre que necessário)
Salas em perfeitas condições 
Parque de estacionamento de viaturas, 
amplo e com segurança 
Professores com formação fora do país
Muita experiencia no ensino a funcionários, 
estudantes universitários, técnicos superiores 
Excelente localização na cidade de Maputo

Serviços adicionais:

Contacte-nos na Paróquia de Santa Ana da Munhuana
 Sita na Av. Maguiguana, por de trás do Hospital Santa 

              
 Cell:  84 47 21 963

Flor English Training
CURSO COMPLETO DE INGLÊS 

interpretações de línguas

Curso de Inglês 
na STa. Ana da Munhuana

Aperfeiçoamento. Os candidatos devem ter nível médio de escolaridade



Economista Roberto Tibana a Filipe Nyusi
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Com o custo de vida a de-

teriorar-se a cada dia, o 

economista moçambicano 

Roberto Tibana, que entre 

2013 e 2015 foi conselheiro residen-

te para assuntos macro-fiscais no 

Centro Regional de Assistência Te-

écnica de África (AFRITAC- Sul) 

do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) baseado nas Maurícias e co-

brindo três países, diz que é tempo 

de se congelar os bens das pessoas 

que cometeram “esses ilícitos que 

são nefastos para o país”, em refe-

rência às dívidas secretas contraídas 

no reinado do presidente Arman-

do Guebuza. Sobre a guerra que 

também vai dilacerando o país, o 

ex-conselheiro residente da antiga 

ministra das Finanças da Libéria 

(Antoinette Monsio Sayeh, actual 

directora do departamento do FMI 

para África) e igualmente antigo 

técnico de gestão macro econímica e 

fiscal no ministério das Finanças do 

Gana, considera uma barbárie que, 

depois de uma fratricida guerra de 

16 anos, ainda haja dirigentes e lí-

deres que não se possam entender e 

iniciar a reconciliação. Diante deste 

canário, que para os mais críticos 

revela incapacidade do presidente 

Filipe Nyusi em gerir um país que 

“está no fundo do poço”, Tibana 

entende que o problema não está, 

necessariamente, em Filipe Nyusi, 

mas em todo o regime, em alusão 

à libertadora Frelimo. Mas afirma 

que, numa situação dessas, sabendo 

que não ia conseguir responder às 

aspirações do povo, que arranjasse 

outra desculpa para não ser presi-

dente da República. Siga mais de-

talhes na entrevista conduzida pelo 

Jornalista Armando Nhantumbo, 

ao economista que, em coordenação 

com o FMI e o Banco Mundial, fez 

a auditoria da dívida da Líberia e 

programou a sua negociação e rees-

truturação com os credores e assis-

tiu o governo daquele país africano 

na auditoria forense.

Se lhe pedíssemos para caracterizar 

a actual situação económica do país, 

o que diria?

É uma situação económica muito 

preocupante, com factores externos e 

internos. Sabemos que os termos de 

troca se tornaram desfavoráveis, que 

houve baixa dos preços de petróleo, 

que têm existido acidentes naturais 

que têm exigido do governo uma in-

tervenção para apoiar as comunidades 

afectadas. Mas também é um facto 

que as políticas económicas e as prá-

ticas da gestão económico-financeira 

nos últimos 10 anos não foram das 

melhores. As pressões inflacionárias 

se estavam a avolumar e foram muito 

mais aumentadas ainda por estes ac-

tos que resultaram nestes escândalos 

de dívidas secretas que complicaram 

ainda mais a situação porque afectou 

as actividades do Estado, que é um 

dos motores da actividade económi-

ca, como uma entidade que compra 

bens e serviços e fornece serviços de 

apoio às entidades económicas, aos 

agentes económicos e às famílias. É 

uma situação económica de crise, de 

desaceleração extremamente brusca 

do crescimento e que ataca os pila-

res do modelo de crescimento que é o 

financiamento externo, tanto através 

dos doadores, cuja importância já es-

tava a reduzir, mas também do gran-

de capital internacional na área dos 

recursos naturais. Em suma, é uma 

crise que cria perspectivas sombrias 

para famílias, empresas e para o pró-

prio Governo.

Mas o Governo diz que as dívidas 

não afectam o bolso do cidadão, que 

o custo de vida é devido à guerra, à 

baixa de preços nos mercados inter-

nacionais e às calamidades naturais.

Têm impacto e eles sabem que têm. 

Estamos a embrutecer a sociedade. 

Não podemos embrutecer a socie-

dade. Como é que eles pensam que 

perdem mais de um bilião de dólares 

de reservas internacionais num perí-

odo de tempo bastante curto e isso 

não tem impacto? Então, para quê a 

gente tem as reservas se isso não tem 

impacto na vida da economia e, con-

sequentemente, na vida dos cidadãos? 

Quer dizer, nós temos de estar a dar 

lições de economia todos os dias? 

Primeiro a política de reserva é uma 

política de câmbio, efectivamente, e 

eles perderam essas reservas a ten-

tar defender um câmbio que estava 

mal. E estavam a perder essas reser-

vas porque não estavam a receber os 

financiamentos, investimentos e aju-

das externas. O próprio programa do 

Fundo Monetário Internacional, que 

por natureza é de apoio à balança de 

pagamento, reforço das reservas, isso 

tudo estava a decair. Com isso tudo, 

os preços aumentaram e nós não pre-

cisamos de falar disso todos os dias. 

Os próprios comerciantes dizem 

em televisão, em jornais, quanto é 

que os preços aumentaram. Não é a 

queixa do comprador, é do próprio 

comerciante que diz que tudo subiu 

por causa do câmbio. Quando isto 

acontece e é o preço de quem paga o 

açúcar, a farinha, o chapa cem, até o 

preço de quem paga internet. Como 

é que as pessoas podem dizer que não 

tem efeito nas vidas das pessoas? Se 

afecta o arroz e a gente come o arroz 

como é que os preços podem subir, 

os salários não se mexer e as pessoas 

dizerem que não tem impacto. O me-

lhor é ser honesto e dizer a verdade 

às pessoas, mas agora essa honestida-

de também significa que as pessoas 

têm de estar convencidas de que vale 

a pena consentir esses sacrifícios. A 

gente não vai aceitar sacrifícios sem 

uma contrapartida de que nunca mais 

isto vai voltar a acontecer.

Com os conhecimentos e experi-

ência que tem no funcionamento 

do sistema financeiro (conta com 

32 anos de experiência como eco-

nomista, incluindo docência, con-

sultoria e aconselhamento, traba-

lhando como várias organizações 

internacionais e governos nacio-

nais), que hipóteses podem explicar 

o desaparecimento de USD 1.4 mil 

milhões da forma como desaparece-

ram em Moçambique? Como é pos-

sível uma engenharia desta magni-

tude? 

Isso é possível como foi possível, 

quando as pessoas que detêm o po-

der decidem agir de uma maneira 

completamente contrária aos inte-

resses nacionais porque, se não fosse 

isso, não teriam tido a necessidade de 

esconder que se iam endividar dessa 

maneira. Houve uma completa que-

bra, um colapso das instituições e do 

poder das instituições. E nós vivemos 

num mundo extremamente moder-

no e transparente. Eles podiam pu-

blicar isso sem entrar em detalhe de 

qual fosse o contrato de segurança, 

mas dava um pouco de legitimida-

de. O facto disso não se ter feito é o 

que cria suspeitas de que, para além 
da quebra da Lei, poderá ter havido 
outros ilícitos, mas essa é a função 
da auditoria. As pessoas passaram 
por cima, não houve Lei que pudesse 
travar um comportamento individu-
al completamente fora do normal. É 
fora do normal que as pessoas possam 
ir endividar um país tão pobre desta 
maneira, por muito que pensem que 
são interesses nacionais, por favor, 
não estamos no século 14, estamos no 
século 21 a caminho do 22.
Uma das soluções que se coloca hoje 
é o aumento da produção, mas esse 
aumento não se faz de noite para o 
dia. Vê algumas saídas de curto pra-
zo perante um custo de vida que se 
vai deteriorando a cada dia que pas-
sa?
Essa coisa de as pessoas se lembrarem 
de aumentar a produção no momen-
to de crise não resolve o problema. 
Do aumento da produção tem de se 
lembrar fora dos momentos de crise. 
O discurso principal agora deve ser 
como resolver esta crise, não repetir 
chavões que deviam repetir antes da 
crise. 
Que solução?
A solução passa por se saber onde pa-
rou o dinheiro. O que fez o dinheiro. 
Quem é que estava envolvido nisso. 
Quais foram as responsabilidades das 
pessoas envolvidas a todos os níveis: 
Governo, essas três empresas. Quem 
assinou o quê. Com quem estava 
a corresponder. Quando. Estavam 
a combinar o quê. Quais são as co-
missões que foram pagas. O que sa-
biam os credores e o que não sabiam. 
Qual era a comunicação que existia. 
E quais são os instrumentos concre-
tos que existem. São verdadeiros ou 
falsos. Mantêm-se como eram nos 
originais ou foram alterados depois 

desta controvérsia toda. Isso só uma 

auditoria forense internacional.

Ressarçam o país
As respostas a essas perguntas não 

poderão ser, em si, um golpe ao par-

tido no poder?

O que vai estar em causa, eu não sei, 

o que sei é que essas perguntas têm 

de ser respondidas e depois aquilo 

que vir a ficar em causa lidar com as 

consequências. A Procuradoria-geral 

da República já deu a indicação clara 

de que encontrou ilícitos, ilegalidade, 

abuso de poder. Isso é muito insufi-

ciente, mas já é bom, dá-nos uma cer-

teza de que nós não somos uns bobos 

que andamos aí a dizer coisas sem 

sentido. Este é um ponto que sem-

pre sublinhei: tratar o problema da 

ilegalidade e o problema da ilegali-

dade não é controverso porque as leis 

que foram violadas existem e a PGR 

as conhece. Portanto, julga-se isso, 

determinam-se as decisões que se 

determinarem e como houve ilícitos 

tem de haver pessoas que cometeram 

esses ilícitos com as penas necessárias 

e isso é extremamente importante 

neste momento porque depois havia 

de permitir outros passos que haviam 

de facilitar a vida moçambicana, não 

só em termos de as pessoas verem que 

o Governo está a fazer alguma coisa, 

como até depois conseguir ter a coo-

peração de outras instituições e go-

vernos fora para poder começar a re-

solver já o problema de se saber onde 

está o dinheiro porque esse problema 

de se saber o que se fez de facto com 

todo o dinheiro, contar tudo e saber 

onde está, isso vai levar muito tem-

po, se calhar mais que uma década e, 

se se chegar a concluir e quando se 

concluir não vamos recuperar todo o 

dinheiro, mas a porção que se pode 

recuperar pode ser maior ou menor 

dependendo de se se começa o pro-

cesso de recuperação agora ou muito 

mais tarde.

E congelam-se os bens das pessoas 

que cometeram esses ilícitos porque 

se eles cometeram ilícitos que tiveram 

consequências nefastas para o país, 

têm de ressarcir o país. Eu digo com 

os consumidores, elevando a taxa de 

juros. A outra parte são as taxas das 

facilidades permanentes que são os 

juros que os bancos comerciais devem 

pagar ao Banco Central quando vão 

pedir emprestado dinheiro a curto 

prazo para manejar a suas necessida-

des diárias. Então, numa situação em 

que a economia está deprimida, como 

é que se vem ainda com essas polí-

ticas que são extremamente gravosas 

para o consumo e para a produção? 

Eles dizem que é a liquidez, mas aí 

é onde está o meu problema: quem 

é que gera essa liquidez, quem é que 

está a injectar esse dinheiro? Não fi-

zeram o ajustamento, não cortaram 

défice. Eles tinham de ter cortado 

o défice porque o défice é que exige 

financiamento do Estado. O défice 

é que tem de ser financiado. Se cor-

tam as despesas, mas as receitas caem 

mais do que cortam as despesas, o 

défice aumenta. Se realmente querem 

fazer um ajustamento fiscal, têm de 

reduzir o défice. O ponto estratégico 

da decisão fiscal que o ministro da 

Economia devia saber e devia exigir 

era tragam-se um orçamento que me 

reduz o défice, não um orçamento 

que reduz a despesa. A primeira deci-

são é o défice porque é isto que cria a 

instabilidade e cria a propensão para 

a dívida e eles não olharam a isso, não 

porque não sabem.

Se o cenário “pegar o boi pelos chi-

fres” está fora de hipótese, em qual 

dos dois (“daqui não saio” e “fazer de 

conta”) estamos hoje?

É uma oscilação entre o “daqui não 

saio” e o “fazer de conta” porque o 

“daqui não saio” é a ala dura que 

diz que não faz absolutamente nada 

enquanto o “fazer de conta” é a ala 

moderada que ainda não está con-

vencida que pode fazer uma reforma 

global porque não tem o poder ou a 

correlação de forças e vai testando e 

empurrando a fronteira e a ala dura 

empurra para trás e eles ficam assim a 

oscilar, ora auditoria não é uma coisa 

difícil e, no dia seguinte, não, as nos-

sas instituições têm capacidade, de-

pois as instituições dizem não vamos 

precisar de ajuda internacional. Não 

há uma coordenação interna e clara 

porque é um compasso de espera até 

que alguma coisa aconteça e dentre 

as várias coisas que podem acontecer 

estão as mais-valias que se espera que 

possam vir e a Exxon Mobil disse que 

não quer falar disso agora em termos 

de desengate, mesmo que tenha feito 

os negócios com a ENI. 

Barbárie 
Afirmou, também, recentemente 

que a actual tensão político-militar 

agrava a situação económica e os di-

rigentes devem pensar primeiro no 

interesse nacional. Sente que não 

há esse pensar primeiro no interesse 

nacional?

Francamente acho que não. É uma 

barbárie que hoje, depois de termos 

passado por uma guerra terrível, ain-

toda a certeza: se congelássemos os 

bens das pessoas que tomaram aque-

las decisões todas, pelo poder e pelo 

volume dos bens que essas pessoas 

têm, seriam essas pessoas a correrem 

atrás dos Tribunais para andar rapi-

damente com o processo de investi-

gação sobre o destino dos dinheiros 

porque estariam interessados em 

libertar os bens deles, a não ser que 

realmente prefiram perder esses bens 

e ficar calados.

Uma auditoria internacional e in-

dependente é aquele cenário que 

designa por “pegar os bois pelos chi-

fres”. Vê o actual presidente da Re-

pública com capacidade de “pegar 

pelos chifres” o governo anterior 

que inclui o seu antecessor?

O problema ultrapassa a ele. É um 

problema do regime. Agora quando 

se sabe que o cenário é esse, é um pro-

blema de liderança, ou seja, de cálculo 

de risco pessoal. Ele (o presidente da 

República) quer preservar o quê? Se 

ele não tem nenhum compromisso 

nestas coisas todas, ele quer preservar 

o quê ao não tomar a liderança? Para 

além do partido dele, ele deve aos 

moçambicanos porque é presidente 

de todos os moçambicanos, mas ele 

não está a ouvir os outros moçambi-

canos, só está a ouvir os do partido 

dele. É uma situação preocupante o 

facto de não haver uma liderança. 

Não há uma liderança clara e estra-

tégica do país sobre como sair disto.

Sem essa liderança, nomeadamente, 

na questão da auditoria, vê o FMI e 

os restantes parceiros de Moçambi-

que a retomarem os apoios?

Eu ficaria surpreso que sem o cum-

primento do fundamental daquilo 

que foram os condicionalismos que 

eles puseram, se possa restabelecer 

a normalidade das relações entre o 

FMI e o Governo de Moçambique. 

Vejo com muitas dificuldades que 

isso possa acontecer. Estamos perante 

uma situação inaceitável não só para 

os moçambicanos, também para o 

FMI, enquanto credor que emprestou 

dinheiro a Moçambique. Quer dizer 

que isto não é conversa de pessoas 

amigas que se conheceram e prontos 

ou solidariedade, não. Eu não acredi-

to que os outros Governos membros 

do FMI haviam de subscrever uma 

solução dessas porque aqui a questão 

é que um país tem obrigações e Mo-

çambique faltou as suas obrigações 

aos seus pares internacionais porque 

recursos são partilhados e vão para 

quem tem necessidades e mostra ca-

pacidade de utilizá-los efectivamente 

e Moçambique quebrou isso. 

Encontra coerência entre o discurso 

contra o despesismo e o dia-a-dia da 

acção governativa?

Fazer reformas fiscais não é muito 

fácil, mas há uma coisa que é fácil se 

as pessoas tiverem vontade de fazer. 

É serem um pouco mais honestos 

com a sociedade e ter respeito com o 

bem público e com as pessoas. Não 

há combate nenhum ao despesismo, 

às gorduras de três a quatro carros, 

casas e todas essas mordomias. Como 

se combate o despesismo sem trans-

parência?

Defendeu recentemente que, ao 

aumentar as taxas de juro, o Banco 

Central tomou a medida mais erra-

da. O que acha que levou toda uma 

nata de economistas a enveredar por 

um caminho errado? Ignorância?

(Risos)…Eles são uma nata mesmo 

de economistas, fazem coisas extra-

ordinárias ali no Banco Central. Eu 

não estou a ser sarcástico, mas já disse 

que não lhes tiro chapéu pelo que fi-

zeram à economia. As taxas de reser-

vas obrigatórias são um imposto que 

se impõe aos bancos porque por cada 

metical de depósito que mobilizam 

têm de pôr cada vez mais uma maior 

proporção. Mas eles pagam juros a 

esses depósitos e esses depósitos não 

são compensados no banco, portan-

to, eles repassam esses custos para 

da haja dirigentes e pessoas que se 

consideram líderes que não possam 

sentar e se entender para acabar com 

esta guerra e abrir um processo de re-

conciliação nacional que só eles são 

responsáveis de fazer isso. Isso é uma 

barbárie.

Acha que o presidente da República 

não pensa no interesse nacional?

Eu já disse que acho que as pessoas 

que se consideram líderes, se pensam 

no interesse nacional, devem resolver. 

Os líderes supremos das forças que 

estão em contenda devem sentar e 

dar um espaço de paz e desenvolvi-

mento ao povo moçambicano e eles o 

têm a ganhar. 

Não queremos tomar partido, mas 

é líquido que o presidente da Repú-

blica, por ser Chefe de Estado, tem 

responsabilidades perante o povo 

que, pessoalmente, disse ser seu 

patrão. Ele foi investido para esse 

cargo e jurou servir aos moçambi-

canos, mas hoje, ironicamente ou 

não, há pessoas que dizem nos cor-

redores que já têm saudades do pre-

sidente Guebuza.

Quero insistir que não quero falar de 

indivíduos, acho que há uma respon-

sabilidade colectiva de todo o parti-

do ou pelo menos de uma boa parte 

até mesmo dos próprios militantes. 

Não quero discutir indivíduos, quero 

discutir o sistema que permite isso 

e acho que é melhor começarmos a 

exigir desse sistema a reforma. Se eles 

querem merecer a nossa confiança, 

como votantes, eles têm de se refor-

mar e dar-nos serviço positivo. Ser-

viço positivo não é entre eles terem 

pessoas que fazem mal à Nação, que 

gerem mal a Nação e depois cobrem 

a situação porque são camaradas. Não 

podem. Isso é um prejuízo para a so-

ciedade. Se as pessoas não cumprem 

com as suas responsabilidades, isso 

tem custos. Se ele (Presidente da Re-

pública) não cumpre com a responsa-

bilidade dele de nos dar a paz isso vai 

ter custos.
Que custos?
Ele pode sair da presidência na ig-
nomínia como o presidente que não 
conseguiu dar a paz. Porquê a gente 
tem saudades do presidente Chis-
sano? Não é que na época dele não 
houve problemas que não nos preo-

cupavam, eu próprio fui muito crítico 
do presidente Chissano. Ele não per-
mitia coisas do género que hoje esta-
mos a ver. Ele era um estadista, tinha 
respeito, mas ele (Nyusi) não vai sair 
com isso. Ele tem de ter alguma coisa 
para nos dar e uma das coisas que nos 
pode dar é a paz, resolver os proble-
mas que o antecessor dele criou e ele 
foi ministro do seu antecessor. 
Acha que alguém proíbe o presiden-
te Nyusi de nos dar a paz?
Nunca fui membro do Governo, mas 
eu já trabalhei com um Governo por 
dentro e sei que essas coisas não são 
fáceis. Exigem muita coragem e as 
pessoas não têm essa coragem por vá-
rias razões. Eu, quando estou numa 
situação dessas, não me meto. Se 
eu sei que não vou cumprir, não me 
meto. Que arranjasse uma desculpa 
para não ser presidente se sabia que 
não ia conseguir. Se aceitou, então, ser 
presidente é responder às aspirações 
do povo. Ele e o outro líder também, 
o líder da Renamo, não é presidente 
da República, mas a Renamo também 
tem a sua constituência. São líderes, 
então, que se organizem e defendam 
os interesses das suas constituências, 
mas em paz.

Fontes: Analítica-RJT/Economic Research and Consultancy (A Structural Time Series Model of Short 
The Economist Intelligence 

Unit 

De acordo com uma das minhas projecções é 

pouco provável que até 2020 a inflação anual 

desça dos actuais 18.7% (excluindo sazona-

lidade e factores irregulares) aos níveis de 

2012-2014 (2% - 6%). Muito teria de mudar na gestão 

macro fiscal e monetária, e a mudar muito cedo. 

O The Economist Inteligence Unit (EIU) projecta que 

a inflação volte para uma média anual de 12.6% em 

2017. Essa estimativa está dentro da banda de projec-

ções que faço para esse ano (10%-18%), usando um 

modelo estrutural de séries temporais com frequência 

mensal. O The Economist Inteligence Unit pressupõe 

uma normalização dos preços dos alimentos contra-

balançada pela subida dos preços internacionais do 

petróleo e alguma subida dos preços regulados pelo 

Estado. O EIU assume ainda que nos anos posteriores 

a 2017uma estabilidade da taxa de câmbios do Metical 

ajudará a inflação a baixar mais rapidamente, até atin-

gir uma média de 5% em 2020. Eu pressuponho um 

“estado da economia” não observável estatisticamente,  

mas real e cuja dinâmica é-nos transmitida pelas es-

tatísticas dos preços. Todo o juízo feito, dada a infor-

mação disponível, tomado o risco, a minha banda para 

2020 é de 5.0%-14.2%. 

As bandas de projecção são muito largas, reflectindo 

muita incerteza acerca do comportamento de qualquer 

uma das variáveis macroeconómicas (e políticas!) que 

afectam a inflação (incluindo aquelas assumidas pelo 

EIU).
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Inflação annual no mês: histórica e projecções (2016-2020)

 “É fora do normal que as pessoas possam endividar um país tão pobre desta maneira, por muito que pensem que são interesses 
nacionais, por favor, não estamos no século 14”
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A  VA LO R I Z AÇ ÃO
D O  M E T I C A L

O Banco de Moçambique informa aos interessados e público em geral que as IX Jornadas Científicas da instituição 

vão realizar-se no dia 16 de Junho de 2017, no seu Centro Cultural, sito na cidade da Matola, tendo como tema 

central “Financiamento à Economia Moçambicana: Desafios e Perspectivas”.

A disponibilidade limitada de recursos financeiros próprios para o financiamento de infraestruturas básicas para 

o desenvolvimento da economia leva a que os Governos e empresas públicas e privadas recorram a fontes alter-

nativas de financiamento, seja na forma de empréstimos bancários, emissão de obrigações, donativos ou em-

préstimos externos. Cada uma dessas e outras formas de financiamento à economia acarreta diversas implicações 

macroeconómicas, afigurando-se relevante e oportuno a promoção de uma discussão estruturada em torno das 

vantagens e implicações das diferentes formas de financiamento à economia moçambicana.

Desta forma, o Banco de Moçambique convida a todos interessados a apresentarem propostas de trabalhos de 

investigação versando a temática geral em referência, podendo focalizar, mas não se limitando, às seguintes 

áreas:

Os interessados em apresentar propostas de trabalhos de investigação para o evento em referência, deverão 

2016, para o e-mail jocibam_2017@bancomoc.mz. A estrutura dos projectos deve conter:

(cont.)

ANÚNCIO

IX JORNADAS CIENTÍFICAS

Convite para Apresentação de Propostas de Trabalhos de Investigação
Temática: “Financiamento à Economia Moçambicana: Desafios e Perspectivas”

Data: 16 de Junho de 2017    Local: Matola (CBM)
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O projecto não poderá exceder 1500 palavras (aproximadamente 4 páginas em formato de letra Times New 

O Banco de Moçambique indicará um Júri externo que fará a selecção das oito (8) melhores propostas de 

trabalho, cujos autores serão notificados a prosseguirem as pesquisas. A notificação será feita por via electrónica 

(e_mail) até ao dia 31 de Outubro de 2016, momento em que ser-lhes-ão enviados os comentários da apreciação 

do Júri para efeitos de prosseguimento da pesquisa.

A versão final do trabalho (não mais de 15,000 palavras) deverá ser remetida à Comissão Organizadora até ao dia 

22 de Março de 2017, em formato PDF, por via do mesmo endereço electrónico, acompanhada de um breve cur-

riculum vitae do(s) autor(es), que não deverá exceder uma página. Note-se que o(s) Autor(es) deverá(ão) assegu-

rar que os trabalhos sejam originais, não devendo terem sido publicados até à data da sua submissão.

Até o dia 31 de Maio de 2017, os autores dos oito (8) trabalhos finalistas serão notificados sobre a avaliação final 

dos seus trabalhos e os quatro (4) melhores trabalhos que apresentem elevados padrões de qualidade técnico-

científico serão seleccionados pelo júri para apresentação em sessão pública no decorrer das IX Jornadas Científi-

cas e posterior publicação numa das edições do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique atribuirá incen-

tivos monetários aos autores dos trabalhos que serão seleccionados para apresentação nas Jornadas Científicas e 

reserva-se o direito de publicação dos trabalhos que mesmo não tendo sido seleccionados para apresentação 

pública nas Jornadas, por limitação de vagas, tenham sido considerados pelo Júri como reunindo os requisitos de 

qualidade técnico-científicos para publicação.

Os interessados devem possuir, no mínimo, o nível académico de licenciatura e disponibilidade para apresentar 

presencialmente os resultados das suas pesquisas no decorrer das IXª jornadas científicas, podendo ser trabal-

hadores do quadro de pessoal do Banco de Moçambique.

Encoraja-se a participação de académicos, incluindo professores e estudantes dos níveis de mestrado e doutora-

mento, na área de ciências económicas.

enquadramento e clareza do tema, identificação do problema, clareza dos objectivos do estudo, adequabilidade 

-

tados dos estudos, capacidade analítica e clareza na colocação dos argumentos, capacidade de síntese e de 

redacção, pertinência das conclusões e recomendações, contributo científico, citações apropriadas e referências 

bibliográficas adequadas ao tema.

As dúvidas que surgirem sobre este convite deverão ser submetidas, por correio electrónico, à Coodernação 

Científica do evento (jocibam_2017@bancomoc.mz).

Maputo, Agosto de 2016

P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A  VA LO R I Z AÇ ÃO
D O  M E T I C A L
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CartoonEDITORIAL

Há algum tempo afirmei que 

Moçambique era essencial-

mente um problema que não 

poderia ser apreendido fora 

de um pensamento complexo (Edgar 

Morin), ou seja, fora de uma postura 

epistemológica que não se limitasse 

às banalidades de simples opiniões, da 

sociologia, da ciência política, história 

(muitas vezes confundida em Moçam-

bique com enunciação de eventos), an-

tropologia ou geografia política, mas de 

uma postura gnosiológica que interrela-

cione esses saberes e outros para captar 

a complexidade da nossa condição. 

Essa exigência epistemológica é essen-

cial porque, vendo a direcção que está 

a levar o nosso país, o problema não se 

pode apenas colocar em termos políti-

co-militares, como tem sido insistido. 

Penso e defendo que o problema é on-

tologicamente outro. 

A nossa crise é existencial no sentido de 

três filósofos, Kierkegaard, Heidegger e 

Satre que, colocando de formas dife-

rentes, vêem na crise existencial uma 

crise da possibilidade da existência da-

quele que é existente (neste caso é o Ser 

em crise de existência é Moçambique). 

Nestes termos, o debate que fazemos 

hoje e nas formas que o desenvolvemos 

é relativamente limitado porque, não 

conseguindo ir para além das descri-

ções, não consegue abstrair para perce-

ber que o nosso problema não se limita 

nem aos erros do AGP, nem às insufici-

ências da inclusão dos membros da Re-

namo e nem da arrogância da Frelimo, 

situações que contribuem, certamente, 

para a manutenção da guerra civil em 

Moçambique, mas da impossibilidade, 

desde o momento da construção de um 

movimento anti-colonial, de constituir-

mos e construirmos Moçambique como 

uma imbricação entre uma estrutura 

social e antropologicamente reconfigu-

radora radical do conteúdo violento e 

divisor da situação colonial e da criação 

de espaços onde o indivíduo, enquanto 

ser existente, tivesse a possibilidade de 

se realizar não apenas enquanto ser livre 

ou independente, mas como aquele que 

vive estruturalmente os benefícios do 

«ser e do tempo» (Heidegger) do perío-

do não colonial. 

A inclusão, nos termos que é publica-

mente pensada, não é suficiente para 

resolver o nosso problema. Redefinir o 

conteúdo e natureza de Moçambique é 

a única possibilidade de sermos outra 

coisa que esse Moçambique de guerra 

institucionalmente sólida. Tendo dito 

isto, pretendo desenvolver duas hipó-

teses que não poderei responder neste 

pequeno texto, mas colocar alguns pon-

tos para desconstruirmos (no sentido 

de Marx e Derrida) o nosso problema, 

a guerra civil que vivemos há pratica-

mente cinco anos. Em ligação ao que 

disse mais acima, a primeira hipótese 

seria: A Frelimo tem não só negligen-

ciado estruturalmente a história da 

Renamo enquanto não apenas produto 

do apartheid, mas da negação da domi-

nação sem participação, sem negociação 

mas também tem tido ultra-certeza da 

sua própria história, situações que a 

orientam a uma sobre-interpretação 

desviada de Moçambique, ou pelo me-

nos inadequada da sua própria história 

enquanto não história total, e portanto, 

não totalmente legítima para gerir Mo-

çambique sem que outras histórias de 

governação sejam possíveis. 

A segunda hipótese é que a Frelimo 

enquanto dominação pretensamente 

hegemónica ou hegemonização da do-

minação em Moçambique é uma dupla 

ilusão. Ilusão dos próprios gestores, 

elites da Frelimo e ilusão de uma gran-

de parte dos académicos e populações 

moçambicanas. Ou seja, que a Frelimo 

domina sem precedente é uma constru-

ção social, mesmo que real, mas que não 

se pode pretender totalmente enraizada 

na sociedade. 

A contestação em relação à Frelimo 

começa dentro dela mesma e se esten-

de em todos os sectores da sociedade. 

Essas duas hipóteses fazem da Frelimo 

um mito, uma ilusão política que deve 

ser desconstruída sociologicamente (no 

sentido de Jack Goddy, Paul Veyne e Ja-

cques Ellul dão, desconstrução filosófi-

ca e arqueológica). Porque é que coloco 

essas duas hipóteses, que devem, osten-

sivamente, merecer uma reflexão, não 

só consistente, mas mais longamente 

centrada no trabalho campo? Uma das 

razões que me leva a colocar essas duas 

hipóteses é que as últimas experiências 

dos meus trabalhos de campo levaram-

-me a chegar a duas conclusões preli-

minares. 

A primeira é que em toda a estrutura 

administrativa e política, que eu pensei 

que a Frelimo tinha um super-poder, 

ela é permanentemente contestada, es-

vaziada ou mesmo paralisada, seja por 

meio do não respeito das directivas cen-

trais da Frelimo, seja por práticas dis-

cursivas que obliteram o discurso oficial 

ou ainda por meio de produção de rela-

ções políticas tácticas, que longe de se-

rem controláveis, elas mostram o quão a 

Frelimo vive hoje de uma imagem dos 

primeiros anos da independência, mas 

que irreal. 

A segunda é que mesmo que a Frelimo 

tente a todo o custo organizar a admi-

nistração pública à sua própria sobrevi-

vência, seja do ponto de vista territorial 

ou político, uma das coisas que ocorre 

nas diferentes regiões do país é que lon-

ge der ser todo-poderosa, ela não con-

trola totalmente a máquina burocrática. 

Três lugares que tento estudar há algum 

tempo em Moçambique mostram que a 

ilusão da Frelimo controlar a burocracia 

é uma crença política, que não deixan-

do de produzir efeitos materiais, dentro 

dessa burocracia há o que chamaria de 

escapismo burocrático ( Jacques Ellul) 

ou ainda distorção burocrática (David 

Graeber) que nos deve levar a repen-

sar a dita predominância do poder da 

Frelimo. Se ela é dominante, a pergunta 

deve ser: Onde é que ela é dominan-

te? Dominante em quem? Para quem? 

Como domina ela? Sociológica e etno-

graficamente, como pensar a dita domi-

nância da Frelimo para além das ilusões 

e abstracções, que não nos dizendo 

muito sobre Moçambique, reforçam 

uma ilusão política que se alimenta da 

nossa fraqueza analítica? 

Moçambique: Uma ilusão política?
Por Régio Conrado

O 
acordo alcançado esta semana entre o governo e a Rena-

mo, sob proposta dos mediadores, delineando uma possí-

vel solução à reivindicação da Renamo para a governação 

de seis províncias a norte do Rio Save, parece ser a fór-

mula mais realista para ajudar as duas partes a encontrar uma so-

lução mais justa para o actual conflito armado em Moçambique.

A proposta que deu lugar ao acordo mostra que os mediadores 

estão conscientes de que o problema deve ser resolvido no quadro 

de um processo mais amplo de descentralização, e que terá como 

efeito uma revisão mais abrangente da Constituição da Repúbli-

ca. E por terem aceite, parece ter sido esse também o entendi-

mento das duas partes. 

Uma revisão mais abrangente da Constituição é diferente de uma 

mera intervenção pontual, como a Renamo inicialmente acredi-

tava que era possível. E é importante que esta posição esteja a ser 

vincada pelos mediadores.

É importante porque vem dar razão àqueles que internamente 

defendiam que apesar da questão da descentralização ser relevan-

te e pertinente, ela nunca deveria ser abordada da forma simplista 

com que estava a ser apresentada, incluindo a pretensão de impor 

efeitos retroactivos a toda a legislação que se propunha que fosse 

sujeita à revisão.  

O processo de construção das nações não é linear, e é um erro 

estratégico extremamente grave acreditar que os complexos pro-

blemas a ele inerentes podem ser resolvidos numa sessão parla-

mentar com a retirada de um ou mais artigos da Constituição e 

sua substituição por outros.

O mesmo se diria sobre a crença de que, uma vez feita a revisão 

da Constituição, todos os problemas de governação terão sido 

resolvidos. Há estados mais consolidados e desenvolvidos que 

Moçambique, mas que até hoje procuram fazer reajustes às suas 

constituições.

O acordo ora alcançado estabelece a criação de uma sub-comis-

são encarregue de preparar um pacote legislativo que deverá en-

trar em vigor antes das próximas eleições, o que deve ser enten-

dido como sendo as autárquicas de 2018 e as gerais de 2019. Isto 

inclui a Constituição e um conjunto de seis instrumentos legais 

relativos à governação local. 

Propõe, ainda, que “o mais cedo possível”, sejam accionados os 

mecanismos legais para a “nomeação provisória” de governadores 

provinciais oriundos da Renamo para as seis províncias onde este 

partido reivindica ter obtido maioria nas eleições gerais de 2014. 

Quanto à revisão do pacote legislativo, a proposta impõe um pra-

zo até finais de Novembro, altura em que os referidos instru-

mentos deverão ser submetidas à Assembleia da República, para 

apreciação e aprovação.

Parece ser um prazo bastante apertado para o que se pretende 

fazer, mas a conclusão deste primeiro ponto da agenda negocial, 

pelo menos ao nível das delegações do governo e da Renamo, 

abre espaço para se avançar sobre a questão da cessação das hos-

tilidades militares, que por sua vez deverá conduzir a um acordo 

sobre a integração dos militares da Renamo e o desarmamento 

deste partido.

A única questão que importa colocar agora é o que é que será 

necessário fazer desta vez, que não foi feito em 1992, e que per-

mitiu que a Renamo continuasse armada. Pois é nesta questão 

que reside o segredo sobre se Moçambique não voltará no futuro 

a ser confrontado com o mesmo tipo de conflito que está agora a 

semear mortes e destruição de bens de cidadãos inocentes. 

Acordo abre perspectivas 
para uma paz duradoura 
mas...

Por quê o ANC perdeu 
tanto apoio?
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O 
alcance da paz e da demo-

cracia efectivas em Mo-

çambique está profunda-

mente dependente de dois 

elementos de carácter complexo e 

determinante. Esses elementos são a 

chamada desfrelimização do estado 

e a desmilitarização da RENAMO. 

Desfrelimizar o estado significaria 

libertar por completo o aparelho do 

estado moçambicano do controlo 

político, ideológico e administrativo 

do partido FRELIMO, tal como o 

cenário estipulado pela Constitui-

ção da República de Moçambique. 

A desmilitarização da RENAMO 

seria o desarmamento total dos efec-

tivos armados da RENAMO e, mais 

profundamente, o seu abandono de-

finitivo da via militar, o que se impõe 

a um partido político, em contexto 

de verdadeira democracia. Contudo, 

apesar de determinante para o pre-

sente e futuro de Moçambique, a 

transformação efectiva do contexto 

actual num contexto de um estado 

verdadeiramente desfrelimizado e 

uma RENAMO totalmente des-

militarizada é ameaçada pelo facto 

de tanto a frelimização do estado 

assim como a militarização da RE-

NAMO constituírem, actualmente, 

estratégias de sobrevivência política 

de ambas as partes. Este status quo 

é produto do processo histórico e de 

conveniência política das partes, exa-

cerbada pelo controlo do Estado por 

parte da FRELIMO. 

Historicamente, a FRELIMO e a 

RENAMO foram concebidas como 

movimentos guerrilheiros. A primei-

ra para derrubar o colonialismo e a 

segunda para derrubar a primeira. 

Neste sentido, a existir um tal ADN 

militar ele deve ser atribuído às duas 

forças. Enquanto que a metamorfose 

e a reprodução da FRELIMO fo-

ram possibilitadas pelo seu controlo 

exclusivo do aparelho Estado, este 

mesmo controlo pode ter sido (ou 

tem sido) factor de impedimento 

para que a mesma metamorfose e 

reprodução se processem, efectiva-

mente, na RENAMO. Isto coloca a 

seguinte questão: será que a afectiva 

transformação da RENAMO num 

partido desmilitarizado apenas será 

possível com o controlo exclusivo do 

aparelho do Estado tal como se pro-

cessou na FRELIMO?    

A FRELIMO há muito que deixou 

de ser um projecto ideológico capaz 

de atrair para si membros e simpati-

zantes meramente com base em de-

terminados princípios, estratégias e 

visão política convidativos. Hoje, ela 

necessita, grande e progressivamen-

te, do controlo exclusivo que exerce 

sob o aparelho do estado, quer para 

a sua permanência quer para sua re-

produção. Este poder tem sido usado 

para premiar os cidadãos ou entida-

des públicas e privadas que a ela se 

associam e para punição de vozes 

ou atitudes discordantes. A aliança 

FRELIMO-ESTADO é o elemen-

to determinante para sua capacidade 

de sobrevivência como um partido 

político. É, por conseguinte, difícil 

de imaginar uma FRELIMO activa 

sem os benefícios que advêm do seu 

controlo efectivo e exclusivo do Es-

tado e dos recursos em sua volta. A 

própria FRELIMO não se imagina 

num contexto desses. Prova disto é a 

reivindicação implícita nos seus esta-

tutos (e na prática) da sua suprema-

cia em relação ao Estado. Até porque 

tal como referido pelo historiador 

Michel Cahen, a FRELIMO é o 

Estado. Esta relação confusa deve ser 

entendida igualmente como produto 

de uma evolução histórica que uma 

simples transição para o multiparti-

darismo não rompe.   

A RENAMO, por seu turno, mais 

do que por aquilo que alguns defen-

dem se tratar de um certo ADN mi-

litar, algumas vezes, por conveniência 

própria, mas porque profundamente 

associado ao ambiente político hos-

til imposto ao exercício de qualquer 

tipo de oposição política à FRE-

LIMO, sempre dependeu e tende 

a depender, cada dia mais, da posse 

e do recurso à força das armas para 

a sua sobrevivência física e política. 

Do ponto de vista físico, os recentes 

atentados às vidas de figuras maiores 

da RENAMO (Presidente e Secre-

tário-geral) reforçam o sentimento 

de situação de vulnerabilidade para 

os restantes membros, a todos os es-

calões do partido, incluindo para os 

simpatizantes. Este sentimento de 

vulnerabilidade impõe-lhes, conse-

quentemente, a necessidade de ga-

rantir condições de autoprotecção, 

não apenas por não lhes ser garanti-

das pelo Estado, mas principalmente 

para se proteger desse mesmo Esta-

do. Consequentemente, mesmo num 

hipotético cenário de “boa-vontade” 

por parte da liderança da RENAMO 

quanto a uma completa desmilitari-

zação, a pressão pela continuidade do 

actual status quo pode vir dos escalões 

inferiores do partido. Para a RENA-

MO e os seus membros pode parecer 

contraditório desmilitarizar, quando 

ao mesmo tempo se atenta contra a 

sua própria existência.

Politicamente, a prática demonstra 

a impossibilidade de obter conces-

sões políticas em Moçambique pelo 

mero exercício da acção democráti-

ca, isto é, sem o emprego da força. O 

exercício democrático por parte dos 

partidos políticos exige a disponibi-

lização pelo Estado de garantias e de 

recursos condicentes para tal. Acima 

de financeiros, esses recursos devem 

incluir, entre outros, o exercício alar-

gado da liberdade de expressão, ma-

nifestação, pensamento, de imprensa 

etc. Infelizmente, essas e outras liber-

dades têm sido alta e continuamente 

recusadas aos partidos políticos da 

oposição, incluindo às organizações 

da sociedade civil. Por conseguinte, 

é improvável que os partidos polí-

ticos se sintam obrigados a agir de-

mocraticamente onde não lhes são 

dadas garantias para tal. Cabe aos 

Estados proteger essas garantias. Por 

exemplo, ao reprimir o cidadão que 

deseja se manifestar pacificamente, 

está-se implicitamente a forçar-lhe 

a fazê-lo violentamente. Ninguém 

tem dúvidas que as grandes conces-

sões políticas até então obtidas pela 

oposição foram, na sua maioria, re-

sultado da recorrência à violência por 

parte desta. Este factor por si só pode 

ter tornado o emprego da violência 

justificável no jogo político nacional.  

Ora, por outro lado, é importante 

perceber que a contínua incapaci-

dade de um partido da oposição de 

obter concessões com impacto po-

sitivo no seu eleitorado pode emitir 

um forte sinal de fraqueza para os 

seus membros e apoiantes, perigan-

do, desta forma, a sua própria exis-

tência e continuidade como força 

política, principalmente para um 

partido da dimensão eleitoral da 

RENAMO. Este pode entrar em 

descrença perante o seu eleitorado. 

Enquanto que a decadência ou en-

fraquecimento da oposição pode 

ser vista como uma vantagem para 

o partido dominante, na prática, ela 

constitui um perigo para a democra-

cia, ao prejudicar o necessário equilí-

brio de forças e impedir a alternância 

do poder – elementos fundamentais 

do verdadeiro exercício democrá-

tico. Tal como qualquer outra força 

política, em democracia, a oposição 

precisa de mostrar ao seu eleitorado, 

membros e simpatizantes que mes-

mo estando na situação de partido 

da oposição, ela pode forçar certas 

mudanças a favor dos que acreditam 

na sua agenda política. Todo o parti-

do no poder deve perceber que, em 

democracia, conceder, politicamente, 

a favor de um objectivo nacional, não 

é, necessariamente, uma demonstra-

ção de fraqueza, mas sim a expressão 

de maturidade política e de elevado 

sentido de estado. 

Infelizmente, tanto a verdadeira des-

frelimização do estado como a des-

militarização da RENAMO, embora 

prementes e necessárias, encontram-

-se, no meu entender, acima da boa-

-vontade tanto da FRELIMO assim 

como da RENAMO. Elas passaram 

a ser um desafio existencial. 

Nesta época, em que comple-

tamos 70 anos de casados, 

consegui convencê-la a irmos 

passar férias à minha terra 

natal. Na verdade, não é terra natal: 

nasci numa ilha. Ela nasceu no pla-

nalto de Mueda e era estudante de 

uma escola chamada Takatuka, que 

em cimakonde significa “levanta-te”.

Conheci-a quando ela tinha 16 anos. 

Eu disse-lhe: “Amália, ama-me lá, 

por favor!” E ela disse que sim. Então 

levei-a para Beira, minha terra natal. 

Eu não sou da Beira, sou da Ilha de 

Chiloane. Chamo-me Pedro Mus-

sequedjua. Baixinho, 1.70 m, por aí, 

escuro, e ela mais escura ainda que eu. 

Eu disse-lhe: “Amália, amo-te mui-

to.”

E ela: “Eu também. Mas nunca vi o 

mar na minha vida.” 

Agora que falo, estamos a celebrar 70 

anos de casados, e eu digo-lhe, final-

mente: “Vamos ver o mar.”

Eu sou de uma ilha chamada Chi-

loane, ao largo da Beira. A Amália 

diz que tem medo do mar. Ela não 

tem medo, tem horror, porque o mar 

é imensidão, é infinito. Mas eu digo-

-lhe: “Vamos.” Atravessamos da Bei-

ra até Chiloane de canoa, ao vento, e 

sentamo-nos na terra dos meus pais.

Chamo-me Pedro, trabalhei muito 

tempo no Tribunal do Povo (quando 

havia essas coisas de tribunais popu-

lares), no Bairro 3, na Beira, como 

juiz-presidente. Mandei prender 

muita gente, mas não foi por má von-

tade. Eu pensava que estava a fazer 

bem ao povo moçambicano. Quem 

roubava uma galinha, eu mandava 

fechar numa capoeira; quem roubava 

uma capoeira, eu mandava matar no 

matadouro… e por aí adiante.

Eu disse à Amália: “Vamos lá ver a 

minha terra, Chiloane.”

– “Mussequedjua, eu tenho medo do 

mar.”

– “Tu não tens medo do mar, tens 

fascínio. O mar fascina-te, como eu 

fico fascinado quando fico em cima 

de um monte a olhar para baixo, para 

o abismo.”

Ela ficou em Chiloane, andava a pas-

sear de batina branca, transparente, 

dentro da qual tinha uns calções de 

ganga azul. E fomos apanhar sol, en-

quanto fazíamos perguntas parvas. 

Descobrimos que, afinal, somos capa-

zes de fazer perguntas parvas, assim 

do género:

– “Amália, porque é que o sol, sendo 

uma estrela, não brilha como as es-

trelas brilham, lá em cima, à noite? 

Como podem dizer que o sol é uma 

estrela, se não brilha e é um disco 

amarelo, por vezes branco?”

– “Não sei, Mussequedjua. Não sei, 

porque o sol é homem. Agora, per-

gunta-me porque é que a lua tem 

uma face escura, sempre. Porque é 

que ela tem uma face que nunca nos 

mostra?”

– “Não sei.”

E ela, rindo-se, disse: “O problema 

é que a lua é mulher. Toda a mulher 

tem uma face oculta. Tu, Mussequed-

jua, conheces-me, ou julgas que co-

nheces, mas nunca me irás conhecer. 

Tenho uma face oculta que nunca 

vais conhecer.”

Passámos as férias assim, ela de bati-

na e calções, a comer camarão, tudo o 

que é fruto do mar. De regresso para 

Beira, passados uns dias, eu disse-lhe: 

“Amália, já viste como estás bonita? 

O sol fez-te bem.” Antes ela estava 

com a pele enrugada, de mulher que 

passara a vida no gabinete, com ar 

condicionado. Agora estava bem es-

ticada, bonita.

Quando chegámos à nossa casa, na 

Munhava, peguei na mão dela e dis-

se-lhe:

– “Vamos dormir.”

– “Uah, estou mais cansada do que 

uma tartaruga que veio do Oceano 

Atlântico para vir desovar em Inhas-

soro. O que me apetece agora é de-

sovar.”

– “Vamos desovar.”

Ela abriu o quarto onde dormimos, 

deu um grito e desmaiou. Em cima 

da nossa cama estava um casal de 

ratos a dançar rumba. À volta desse 

casal de ratos estava a ninhada a bater 

palmas. Um casal de ratos a dançar 

rumba em cima da nossa cama!

Puré de fruta-pão
Por João Carlos Barradas 

Por Fredson Guilengue

Nenhum poder é extrín-

seco a uma relação, a 

uma comunicação re-

gular entre pelo menos 

duas pessoas. Que poder pode-

ria alguém ter fora dessa relação, 

fora de um Nós? Com efeito, é 

na relação societal e só nela que 

alguém poder ter o poder de 

influenciar ou de determinar a 

nossa conduta. Assim, o poder 

tem uma natureza intrinseca-

mente relacional. O poder de A 

sobre B é a capacidade revela-

da por A para obter, na relação 

com B, que os termos de troca 

lhe sejam favoráveis. Alargue-

mos o postulado para a relação 

política. Lá onde a relação po-

lítica está saturada de força e 

de violência (do género “a bolsa 

ou a vida”) e onde, portanto, as 

alternativas à acção social são 

escassas ou inexistem, não há 

uma relação de poder, mas uma 

relação de violência ou de força.

Relação de poder
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
custo de vida, a cada dia que 

passa, continua a sufocar-nos de 

tal sorte que parece haver uma 

espécie de solidariedade cúm-

plice entre os moçambicanos. É uma 

solidariedade relativa ao entendimento 

dos factores que estão na origem da ac-

tual crise; esta que leva à clara constac-

tação de que o poder de compra de cada 

moçambicano está em queda livre; que 

o bolso perdeu a sua alma, o seu chão. 

Mesmo assim, tirando o facto de a crise 

gerar algum oportunismo na justificação 

de atrasos relativos ao pagamento de dí-

vidas, salários e outros, ou mesmo alguns 

furtarem-se em honrá-los ou limitarem-

-se ao seu adiamento duvidoso, sente-se 

no ar alguma esperança por parte do ci-

dadão comum.

Sim, há uma esperança que se confunde 

com a referida solidariedade cúmplice. 

Em surdina
Senão vejamos: os cidadãos têm clara cons-

ciência da crise e dos seus factores. Quando 

trocam impressões sobre a subida astronó-

mica dos bens essenciais a que estavam ha-

bituados a recorrer para a sua sobrevivên-

cia, fazem-no em surdina, fora de qualquer 

paixão partidária, como se todos já tivessem 

identificado os verdadeiros culpados. Todos 

concordam serem culpados os que a praça 

pública (in)formal propala, mas ninguém 

quer dizer isso em voz tão alta para manter 

essa mesma solidariedade cúmplice. Colo-

cam os “nomes” mais feios possíveis na testa 

dos “seus” culpados, “nomes” que fazem ques-

tão de serem ditos em voz baixa para que os 

verdadeiros culpados não os ouçam. É a me-

lhor estratégia para não serem acusados de 

terem proferido insultos grosseiros e anteci-

pados contra os culpados. Esta atitude é de 

esperança. É de crença no “sistema” que eles 

permitiram que se agigantasse e os olhasse de 

“cima para baixo”. Afinal, em algum momen-

to, há sempre os que terão que ter essa missão.

Enquanto isso, uma solidariedade menos 

cúmplice, mas mais dura e decidida, vai sendo 

exibida pelos doadores que decidiram suspen-

der o seu tradicional apoio ao País. É como 

se estes continuassem à espera do momento 

exacto para soltar a sua gargalhada. Quanto 

mais o mercado tornar-se irrespirável, mais 

eles se esforçarão na sofrida contenção da 

gargalhada. Mas, como formalizaram tudo 

isso para princípios de 2017, então, fingem 

não terem iniciado o “processo” de libertação 

da gargalhada. Esperam estrategicamente 

pelo despoletar do “efeito dominó” a partir do 

impacto da progressiva redução do poder de 

compra do cidadão (comum) moçambicano. 

Sem o “poder financeiro” emprestado pelos 

doadores aprofundaremos, com alguma cer-

teza, o estado de anomia generalizada cuja 

solução, em parte, está com os mesmos. Mas 

isso acontecerá depois de uma forte gar-

galhada. Contudo, esta terá mais gosto 

e efeito se o País entregar as “cabeças” 

que eles esperam. Sem isso, poderão, 

então, reprogramar a esperada garga-

lhada re-condicionando a soberania do 

País. Continuaremos a ser formalmen-

te soberanos, ignorando o conceito de 

“Estado falhado”, mas dançaremos com 

cada vez mais eficácia a música que eles 

escolherem na educação, na saúde, na 

agricultura, nas pescas e na indústria, na 

política, etc. Vamos nessa altura perce-

ber que custa caro desobedecer ao rico, 

ao FMI, àqueles que “fantochizam” a 

governação de países, gerando (in)direc-

tamente os corruptos que eles próprios 

combatem, e analisando se corrupção 

é um capital ou um activo de domi-

nação ou as duas coisas. A ver vamos. 

O 
país tem sido assolado por uma avalan-
che de notícias fabricadas para enganar 
a opinião pública nacional e internacio-
nal. Debates são promovidos em autên-

tica missão de lavagem de imagem do regime do 
dia, tendo como analistas indivíduos que con-
cordam plenamente com as ideias um do outro 
e conjuntamente esforçam-se em manchar a 
imagem dos opositores do mesmo regime. Uma 
autêntica missão impossível, visto que pelo me-
nos aos moçambicanos não mais irão enganar. 
Ocorreu-me falar sobre a recente denúncia feita 
por dois sobreviventes de uma chacina prota-
gonizada pelas forças governamentais na noite 
do dia 12 de Agosto de 2016 em Inhamitanga, 
distrito de Cheringoma, província de Sofala. 
Passo a citar, com a devida vénia, o que Isaías 
Natal(jornalista) apurou das declarações de um 
dos dois corajosos sobreviventes: “Estávamos 
a caminho de Caia, depois de termos feito as 
nossas trocas comerciais em algumas feiras, em 
Marromeu e noutras regiões, quando chegamos 
em Inhamitanga já era noite, e fomos mandados 
parar pelas tropas governamentais. Eles exigi-
ram carta de condução ao nosso motorista e do-
cumentos de identificação aos restantes ocupan-
tes, e todos tiramos. Mas nem com isso ficaram 
convencidos, mandaram-nos descer para subir 
o carro deles a fim de irmos para o comando. 
Desconfiamos logo que estávamos no caminho 
errado e que algo de anormal ia acontecer contra 
nós. Só que, infelizmente, à medida que íamos 
descer do nosso carro, eles davam tiro mortal. 
Seis companheiros nossos caíram no local, e 
depois foram carbonizados juntamente com o 
carro. Eu e o meu amigo conseguimos fugir para 
o mato, mas ele ficou ferido gravemente e está 
hospitalizado. 
As tropas da Frelimo vieram até Caia me caçar, 
onde me escondi, e eu informei tudo à minha 
família. 
Foram tropas da Frelimo que cometeram o 
crime, não restam dúvidas. Nós vimos bem. É 
mentira grave apontar culpa a Renamo.”
O depoimento deste corajoso sobrevivente é o 
contraponto da narrativa que tem sido servida 
ao público nacional e internacional pelo governo 
da Frelimo sobre o conflito político-militar em 

Moçambique. 
Essa é a falência do plano de propaganda da 
Frelimo. Eles sempre promoveram uma campa-
nha de desinformação que até agora não tinha 
tido desmentidos de sobreviventes. 
Anedoticamente,  tentando argumentar contra 
factos, eis que aparece a sempre instrumentali-
zada PRM dizendo que os promotores daquela 
chacina não eram os agentes das Forças de De-
fesa e Segurança. 
Está claro que a Frelimo promove a saída ile-
gal de militares dos quartéis para irem procurar 
entrar em confrontação armada com cidadãs e 
cidadãos que desde os Acordos de Paz e de Ces-
sação das Hostilidades Militares aguardam pela 
sua integração, reintegração nas Forças de Defe-
sa e Segurança, outros eventualmente aguardam 
desmobilização e/ou reinserção social. 
Está claro também que a Frelimo, usando os 
seus esquadrões da morte, promove ataques a 
infra-estruturas de cidadãos civis, promove exe-
cuções sumárias confiante de que a imprensa irá 
repetir tantas vezes as mentiras de que a autoria 
desses actos de terrorismo são da responsabili-
dade de terceiras partes. 
Com a falência desse plano macabro de matar 
e rezar como se inocentes fossem, sugiro que 
passem para outro plano. Que dialoguem com 
seriedade, olhando para o interesse nacional.
Essa guerra onerosa deve parar já! Precisamos 
desses recursos atribuídos para os órgãos im-
produtivos e/ou de repressão para acabar com 
a fome no país. 
O povo já sofre de tantos males e merece uma 
oportunidade para trabalhar e buscar ser feliz 
em paz. 
É já altura de se investir no sucesso de um plano 
para sarar as feridas abertas pelas quatro déca-
das de discriminação, exclusão sócio-económica, 
fraudes de todo o tipo. 
O momento para um plano duradoiro de Paz e 
Reconciliação Nacional é este! 
É muito mais saudável trabalharmos no dese-
nho de planos de desenvolvimento e confron-
tarmos até a exaustão as nossas ideias para que 
nos conduzam como moçambicanos para o de-
senvolvimento sustentável. 

*Comunicóloga, Política e Poetisa. 

Quem tiver dúvida de que os generais da re-
serva estão a fazer uma guerra combinada 
contra os jovens, basta olhar atentamente 
para a situação da seca, ao enfraquecimento 

da moeda nacional, basta olhar para a situação da 
balança de pagamentos e dívida pública, basta olhar 
para o refreamento do mercado mineiro sobretudo 
do carvão que víamos como o nosso eldorado, bas-
ta olhar para o adiamento constante do início da 
exploração do gás do Rovuma, entre outras con-
trariedades que nos obrigaram a rever orçamento e 
as nossas previsões de crescimento económico, fica 
claro para qualquer “líder” em pleno gozo das suas 
faculdades que temos muitos e sérios problemas 
que não nos permitem estar em guerra.
Esta combinação de factores dava tanto jeito para 
que os generais solicitassem um interregno das 
suas acções beligerantes para reflectirem em alter-
nativas para concertar este país, pois esgotam-se 
até as condições para comprar armamento para 
colocarem nas nossas mãos. Estes generais na re-
serva, estão TOTALMENTE decididos em matar 
os jovens nem que seja com a última bala e depois 
de não mais haver combustão para alimentar a lo-
gística de guerra aí voltam a sentar-se para decidir 
se sobre o “tacho” para erguer a economia.
A didáctica deste texto não é para vangloriar arro-
gância e prepotência dos generais na reserva, mas 
sim alertar que estamos conscientes de que a guerra 
que movem e contra nós os jovens tem como ob-
jectivo estrangular os nossos sonhos de desenvolver 
Moçambique. Por essa via fazemos questão de su-
blinhar que o fim dessa vossa fantochada negocial 
será um acordo e posteriormente eleições, para que 
tenham em atenção o efeito político futuro da vos-
sa falta de comprometimento. 
Nessa altura meus nobres generais, mesmo que 
reste um único jovem, nós não vamos esquecer a 
guerra que travaram contra nós, e mesmo que não 
estejam fisicamente em vida por morte natural 
reconheceremos os vossos discípulos e os escor-
raçaremos as vossas memórias impregnadas nas 
suas mentes, e governaremos unidos, do Rovuma 
ao Maputo por um Moçambique verdadeiramente 
melhor.
Mas para que não fique uma ameaça, e nos pare-
çamos convosco, transmitindo uma ideia errónea 
de que queremos governar, ou que pensamos como 
vocês de que só ligado e agarrado ao poder e que 
um cidadão contribui para o seu país, deixamos 
ficar aqui algumas ideias com intuito de vos apro-
ximar e, por essa via, se reconciliarem com a maior 
parte deste Moçambique os jovens.
Na assembleia da República tentem não insultar-
-se, tentem usar o tempo da bancada para discutir 
agenda proposta, tentem ao máximo ler os docu-
mentos propostos e se preocupem pelo menos em 
propor e aprovar um projecto de lei que é uma das 
vossas missões a par da fiscalização ao Governo, 
mas queria repetir o pedido para lerem os regu-

lamentos que aprovam e os documentos que vão a 
discussão, a vossa vida privada dispensamos. Neste 
momento de negociação respeitem e confiem nos 
nomes por vós propostos para conduzirem as nego-
ciações desde a Comissão Mista ao mais alto nível 
e imiscuam-se de dar os vossos palpites.
Ao nível da FRELIMO em particular existe um 
Presidente, um dirigente não parece correcto que 
tudo e todos expressem publicamente e desorde-
namente a sua opinião sendo ou não membro da 
Comissão Política, aliás, quanto mais responsável 
for maior devia ser a sua preocupação em preservar 
o partido, o seu mais alto órgão o Presidente, várias 
vozes, difusas e obtusas acompanhadas de rusgas 
da Comissão Política só vão complicar. E dizem 
que existe no vosso seio uma ala radical, expliquem 
a essa ala radical que mais dia menos dia, por estes 
ou por outros, a constituição vai ser alterada, assim 
foi em 1975, em 1978, em 1990, 2004, e assim por 
diante.
Quanto à RENAMO, convidamos a lembrar que 
nós moçambicanos estamos gratos pelo vosso 
contributo para a democracia, mas não aceitamos 
que sejamos por isso vossa moeda de negociação 
permanente e para aspectos que posteriormente 
e ciclicamente não cumprem, recomendamos que 
existam numa só voz, na política e não nas matas, 
sugerimos que proponham alteração da Consti-
tuição para que haja eleições de Governadores, 
administradores, em 2019, que proponham um 
modelo alargado de descentralização adequado ao 
nosso contexto e aceitem indicar nomes para go-
vernadores e provem que têm quadros capazes e 
competentes para Governar este país, e comecem 
já a se organizar porque o acordo termina e as elei-
ções chegam, já não há mais espaço de manobras e 
nem de reclamações para fraude. Se deste acordo 
não fizerem a entrega de armas e a incorporação 
dos vossos homens armados nas Forças de Defesa 
Segurança não hesitaremos em mover um abaixo 
assinado para vossa ilegalização enquanto partido 
político.
As alterações de forças nos Estados na região 
Austral de África, vistas quer através dos recentes 
resultados nas eleições sul-africanas, ou nos movi-
mentos de contestação no Zimbabwe, Angola, e até 
mesmo nas medidas políticas que se viu obrigado 
a impor o Presidente Magafuli na Tanzânia, tem 
um significado comum, os jovens querem um novo 
rumo, e quando esta decisão chega não há vento e 
nem armamento que o possa travar, infelizmente, 
os generais através dos seus grupos e movimentos 
de megafone virão achar que este e mais um pro-
duto de embaixadas ou primaveras árabes e nunca 
de descontentamento interno por perca de legi-
timidade dos actores do arco da governação. Nós 
os jovens esperamos assim que negociem franca e 
abertamente e tendo em conta que os vossos actos 
hoje contam para a nossa decisão amanhã. 

*Jovem Moçambicano

O  Voto de Protesto - Negociação de Paz 
em Moçambique (Concl.)
Por Noa Inácio*

A falência do plano de propaganda da Frelimo 

Meu ser original Por Ivone Soares*

Uma janela para parirmos um plano 
de desenvolvimento sustentável
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A 
crise económica que 
afecta o país tem reper-
cussões directas no fun-
cionamento dos clubes, 

daí que muitos são obrigados a 

fazer das tripas o coração para 

garantirem os serviços mínimos, 

num contexto em que, salvo ra-

ríssimas excepções, a contribui-

ção dos sócios é quase nula, ainda 

que sejam os primeiros a “diabo-

lizar” as equipas técnicas quando 

os resultados não aparecem. 

O primeiro sinal sintomático da 

crise financeira que abala os clu-

bes resume-se no não pagamento 

regular de salários ou outros su-

plementos assumidos com os jo-

gadores e equipas técnicas, e dos 

casos conhecidos, o do Despor-

tivo do Niassa é o mais gritante, 

pois há meses que os jogadores 

não conhecem a cor do dinhei-

ro. O Maxaquene esteve mergu-

lhado até há pouco tempo num 

mar de dificuldades financeiras, 

à semelhança do Desportivo, que, 

definitivamente, apenas vive de 

nostalgia. 

O SAVANA ouviu o sentimento 

dos presidentes de algumas for-

mações que militam no Moçam-

bola, concretamente, do Clube 

de Chibuto, Ferroviário e Liga 

Desportiva, ambas de Maputo, 

e ainda da União Desportiva do 

Songo, os quais convergem num 

único denominador: a necessida-

de de encontrarem, rapidamente, 

um antídoto para fazerem face à 

situação. Mas há questões que não 

quiseram revelar, como os salários 

e prémios de jogos, quer dos joga-

dores como das equipas técnicas. 

Acompanhe-nos, caro leitor.

Apenas 40 sócios
Fundado em 1949, o Clube do 

Chibuto é dos que poucos só-

cios- pagantes possui, 40 no total. 

Muito poucos tendo em conta o 

número de espectadores que nu-

trem simpatias pela colectividade.

Simão Cossa, presidente da agre-

miação, diz, amargurado, que ape-

sar do número bastante reduzido 

de sócios que pagam mensalmen-

te as quotas, muitos adeptos que 

se identificam com a colectivida-

de vezes sem conta protagonizam 

cenas não abonatórias contra os 

jogadores ou equipa técnica quan-

do os resultados não aparecem. 

“É muito triste que as pessoas 

questionem os resultados quan-

do nem sequer pagam as quotas”, 

lamentou, acrescentando que a 

contribuição dos sócios é de ape-

nas quatro mil meticais por mês, 

valor abaixo das necessidades do 

clube.

Cossa diz, ainda, que se o clube 

está no Moçambola é graças aos 

patrocinadores, pois estes, junta-

mente com a venda de bilhetes de 

Crise económica e a sobrevivência de alguns clubes do Moçambola

Triste sina para o nosso futebol!
Por Paulo Mubalo

ingresso, produzem uma receita 

de 700 mil meticais por mês que, 

mesmo assim, está longe de sa-

tisfazer todas as necessidades da 

colectividade.

“Bem, para ser muito sincero so-

brevivemos, para além dos patro-

cinadores e da receita da bilhetei-

ra, do apoio do senhor Lalgy, pois, 

é ele quem nos empresta o resto 

dos valores para acrescentarmos 

ao que nos falta, mas mesmo as-

sim, como lhe disse, está longe de  

cobrir todas as despesas”, revelou.

Para Simão Cossa, o único ano 

bom do Clube de Chibuto foi 

quando todos viviam a euforia de 

terem um representante da pro-

víncia na maior prova futebolísti-

ca nacional, vindo do distrito de 

Chibuto, e “a partir do segundo 

começamos a ter problemas, os 

quais  vão aumentando à medida 

que o tempo vai passando”, con-

fessou.

Face à actual crise económica que 

afecta o país, e por consequência 

os clubes, o homem forte do Chi-

buto ajuntou que a colectividade 

tem buscado saídas e uma delas 

passa pela venda de jogadores 

no estrangeiro, como é o caso de 

Johane que está a fazer testes no 

Kaiser Chiefs, da África do Sul.

Apesar da situação financeira do 

clube não ser boa, aquele dirigen-

te é optimista quanto ao futuro, 

pois “Deus nunca dá costas aos 

pobres e, por consequência, um 

dia teremos uma luz no fundo do 

túnel”.

Rentabilizar espaços
Por sua vez, o presidente do 

Clube Ferroviário de Maputo, 

colectividade fundada em 1924, 

Sancho Enoque Quipisso Júnior, 

afirma que o principal patrocina-

dor da equipa (Caminhos de Fer-

ro de Moçambique) disponibiliza 

cerca de 90 por cento do valor 

das despesas, que ainda contam 

com a ajuda do BCI e Petromoc, 

uma vez que as empresas mCel e 

MPDC retiraram-se.

“Temos um défice, mas adapta-

mos as nossas despesas ao dispo-

nível porque, para além das des-

pesas com os atletas (pagamento 

de salários e prémios de jogos), 

precisamos de melhorar algumas 

infra-estruturas, como é o caso do 

pavilhão”.

Sancho Júnior diz que o clube 

tem um projecto de rentabilizar 

os espaços como forma de dimi-

nuir a dependência em relação aos 

CFM “porque o que está a acon-

tecer com os outros pode aconte-

cer com o nosso patrocinador”.

“Não podemos ficar à espera que 

assim seja, apesar de o Ferroviário 

ter a vantagem de ser gerido por 

gestores da empresa e que certa-

mente em caso de crise lá saberão 

precaver a crise no clube”, consi-

dera.

Os “locomotivas da capital” pos-

suem 334 sócios que pagam regu-

larmente as quotas, fixadas em 50 

meticais mensais. 

“Infelizmente há sócios que pen-

sam que ao pagarem 50 meticais 

devem ficar isentos de comprar 

bilhetes de ingresso e nós temos 

lhes explicado que procedendo 

desta forma não estão a ajudar o 

clube”, ajuntou.

Contenção de gastos
Já o presidente da Liga Desporti-

va de Maputo, Rafique Sidat, diz 

que a crise financeira que assola o 

nosso país vai obrigar a sua colec-

tividade a fazer uma reengenharia 

financeira, o que passará, primei-

ro, por mudança de objectivos e 

cortes nas despesas.

O dirigente da Liga vai mais lon-

ge ao apregoar que não está obce-

cado pela conquista do título, pelo 

que “nos próximos dois anos, tere-

mos um clube que vai direccionar 

os seus objectivos para garantir a 

manutenção”, revelou.

Explicou que no contexto actual 

não se pode gastar aquilo que não 

se tem, até porque “o mundo, no 

geral, atravessa uma crise e, natu-

ralmente, os patrocinadores não 

são uma excepção e não podemos 

pedir a eles para aumentarem o 

que for”.

Apesar do clube ter patrocina-

dores de peso (BCI, Vodacom, 

Emose e Fizz), Sidat revela que o 

seu clube ainda apresenta um dé-

fice, mas este é preenchido pelos 

sócios-fundadores.

Contrariamente a outras agre-

miações e apesar da sua tenra ida-

de, foi fundado em 1990, a Liga 

possui um número razoável de 

sócios quando comparado com 

o de muitos clubes históricos do 

país. O presidente não explica 

o segredo que estará por detrás 

desta realidade, mas garante que 

cada sócio paga uma quotização 

mensal de 100 meticais, excepto 

os sócios-fundadores. 

Questionado se iniciativas como 

a venda, a partir da loja de clube, 

de equipamentos e outros artigos 

não podem minimizar os efeitos 

da crise, Rafique Sidat minimizou 

o impacto destas, afirmando que 

em Moçambique isso não passa-

ria por uma simples ilusão porque 

nunca iria funcionar.

“Como disse, o que a Liga tem 

de fazer e vai fazê-lo é a conten-

ção de custos, o que vai significar 

diminuir as despesas, incluindo 

o salário dos jogadores. O atle-

ta que quiser ficar no clube vai 

ter de aceitar as condições que a 

colectividade propor até as coisas 

melhorarem”.

Há que produzir receitas
Enquanto isto, o presidente da 

União Desportiva do Songo, Luís 

Canhemba, sustenta em relação à 

sua colectividade que, apesar de 

algumas pessoas julgarem que esta 

não está a ressentir dos efeitos da 

crise, continua atenta à actual si-

tuação sócio-económica do país 

e quiçá mundial. Entende, ainda, 

que longe de lamentações, o mais 

importante é os clubes buscarem 

formas para se reposicionarem no 

actual contexto.

“Estamos atentos à crise até por-

que a União desportiva do Son-

go não faz dinheiro, vive sim de 

patrocínios e o mais importante 

seria o clube ter capacidade para 

fazer receitas próprias porque, 

efectivamente, não faz sentido vi-

ver de patrocínios”, disse.

O nosso clube, tal como os outros, 

deve fazer receitas e isso passa por 

muitos factores, entre eles, a cria-

tividade e atractividade. Ou seja, 

da mesma forma que as pessoas 

enchem os pavilhões, quando se 

realiza um espectáculo musical, 

também devem fazê-lo no futebol 

porque de contrário andaremos 

a mendigar junto das empresas”, 

desafiou.
Ajuntou que, para a viabilização 
desse desiderato, impõe-se aos 
clubes que usem o marketing por 
forma a tornarem o futebol mais 
consumível.

Falando especificamente das 

iniciativas que estão a ser segui-

das pelo clube na perspectiva de 

fazer face à crise, o homem for-

te da UDS explicou que a sua 

colectividade vai fazer ajustes de 

modo a equilibrar as coisas, mas 

“o mais importante é encontrar 

outras formas de rendimento, que 

não se restrinjam a patrocínios da 

Hidroeléctrica de Cabora Bassa 

(HCB).

Luís Canhemba diz, ainda, que 

praticamente o clube vive dos pa-

trocínios da HCB, uma vez que a 

contribuição dos sócios é bastante 

exígua, representando 1,2%.

Canhemba esclarece que a sua di-

recção não está a dormir à sombra 

da bananeira, procurando formas 

criativas para mudar o actual ce-

nário.

Afirma ainda, em relação ao papel 

dos sócios, que longe de minimi-

zar a sua relevância, estes não são 

a fonte principal de rendimen-

to de qualquer clube no mundo. 

“É importante, sim, arranjarmos 

outras formas que contribuam 

para a sustentabilidade dos clu-

bes, porque mesmo sem descurar 

o papel dos sócios é importante 

anotar que mesmo os grandes do 

Mundo não vivem da contribui-

ção destes. Têm outras formas, 

como os contratos televisivos e 

os contratos de patrocínios, dos 

quais têm retorno para as empre-

sas. Eu creio que nós não estamos 

num outro mundo”, desabafou.

Fundado, em 1982, como um 

clube recreativo, a UDS, antes 

HCB, possui entre 300 a 340 só-

cios, sendo que historicamente os 

sócios-fundadores continuam a 

pagar 20 meticais e os restantes 

100 meticais.

Sancho Quipisso Jr, presidente do Ferroviário de Maputo
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Termina, no próximo domin-

go, a XXXI edição dos Jogos 

Olímpicos, que decorrem 

na cidade brasileira de Rio 

de Janeiro, desde o passado dia 05 

deste mês. Moçambique, que se fez 

presente na competição com seis 

atletas, regressa com mãos a abanar 

com Kurt Couto, Marlon Acácio, 

Jannah Sonnenschein e Igor Mog-

ne a não passarem da primeira fase.

Como sempre, a pátria amada teve 

uma delegação constituída, maio-

ritariamente, por dirigentes (oito), 

dos quinze elementos (inclui ainda 

um jornalista), batendo o seu record 

nesta categoria.

Curiosidades...
Entretanto, nesta edição, não traze-

mos apenas a já conhecida e crónica 

desilusão moçambicana no evento, 

mas alguns episódios dramáticos 

que aconteceram esta semana.

1. A começar trazemos a história do 

atleta japonês, de 28 anos de idade, 

que falhou a final do salto com vara, 

após derrubar a barra com o pé-

nis. A barra estava nos 5,3 metros, 

quando Hiroki Ogita viu seu sonho 

ruir. No salto, as pernas rasparam 

o obstáculo, mas sem a derrubar. 

Porém, quando este estava quase 

a concluir o salto com sucesso, o 

Rescaldo e curiosidades dos JO

pénis bateu na barra e fez com que 

esta caísse, terminando a prova em 

21º lugar.

2. Outro momento constrangedor 

deu-se na cerimónia de entrega 

das medalhas do salto com vara, 

quando o francês Renaud Lavil-

lenie recebeu a medalha de prata 

com lágrimas, não por ter perdido 

a medalha de ouro, mas por ter sido 

assobiado pelo público brasileiro.

Tudo começou na final, quando o 

francês foi vaiado e este condenou a 

atitude, comparando-a ao do públi-

co da Alemanha Nazi, que também 

vaiou, em 1936, o norte-americano 

Jesse Owens. Embora tenha pedi-

do desculpas por estas declarações, 

a verdade é que o francês não foi 

poupado e deixou cair lágrimas.

3. O caso de doping nos atletas 

russos, coberto pelo governo, foi 

retomado, esta semana, nas redes 

sociais, pelo pugilista irlandês, Mi-

chael Conlan, ao perguntar quanto 

o presidente russo, Vladimir Putin, 

pagou aos árbitros, que ditaram a 

sua derrota diante de Vladimir Ni-

kitin.

“Hey Vlad @PutinRF_Eng. How 

much did they charge you bro?? @

AIBA_Boxing #Rio2016”, escre-

veu o atleta, no Twitter, citado pelo 

Jornal português Record.

4. Ainda nesta semana ficou claro e 

provado que as medalhas olímpicas 

são as mais importantes do mundo 

desportivo, quando a atleta Shau-

nae Miller, das Bahamas, deu um 

“mergulho” na passagem da meta, 

na final dos 400 metros femininos.

Exausta e vendo o título lhe fugir, 

depois da reacção fantástica da ad-

versária norte-americana, Allyson 

Felix, Miller atirou-se para a frente 

e “mergulhou” sobre a meta, segu-

rando a vantagem por escassos sete 

centésimos de segundo sobre Fe-

lix (49,44 segundos contra 49,51). 

Agências Internacionais e Redacção
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A 
Associação IVERCA Turismo, Cul-

tura e Meio Ambiente e o Centro 

de Estudos Sociais da Universidade 

de Coimbra lançam, no próximo dia 

21 de Agosto corrente, no bairro da Mafala-

la, concretamente no Lima’s Bar - extensão 

da Rua Eusébio da Silva Ferreira (Entrada 

pela Av. Acordos de Lusaka), às 16:00horas, 

o livroMafalala: Memórias e Espaços de um 

Lugar. 

Esta é a primeira obra moçambicana que se 

foca no património existente na periferia e 

explica toda uma componente urbana, social 

e cultural. Por outro lado, esta acção contem-

pla uma das fases do processo de documen-

tação e inventariação do património cultural 

do bairro da Mafalala desencadeada pela 

IVERCA.

A obra foi escrita e organizada por uma 

equipa mista de investigadores portugueses e 

moçambicanos que, em conjunto, sentiram a 

necessidade de trabalhar e registar um assun-

to que, ambas as partes, de diferentes formas 

tinham estudado e conheciam. Deste modo, 

o diálogo, as transferências de conhecimentos 

Mafalala: Memórias e Espaços de um Lugar
e o superior interesse de assim 

servir a comunidade orienta-

ram os autores do livro.

A produção do livro partiu 

do cruzamento de olhares 

do Urbanismo e dos Estudos 

Culturais sobre as cidades de 

Luanda e Maputo. Teve como 

espaço conceptual central o 

conceito de cidade como texto 

(Lévi-Strauss) ou palimpsesto 

de textos (André Corboz), e 

olhou a cidade como espa-

ço de fundação da ocupação, 

como espaço colonial, como 

espaço de resistência e como 

espaço forjador das novas na-

ções. 

O livro conjuga o projecto da 

Associação IVERCA - Mafa-

lala Turística com a iniciativa 

académica Patrimónios de 

Influência Portuguesa coor-

denado pelo Centro de Estu-

dos Sociais da Universidade 

de Coimbra, que se dedica ao 

estudo e interpretação proactiva das heran-

ças das culturas que se exprimem em língua 

portuguesa. 

No âmbito desta investigação, o espaço ur-

bano e cultural da Mafalala foi estudado 

pelos investigadores Francisco Noa e Fáti-

ma Mendonça (especialistas em literatura 

moçambicana, sendo o primeiro antigo re-

sidente do bairro) e Nuno Simão Gonçalves 

(arquitecto). O livro conta igualmente com a 

participação de dois elementos da IVERCA, 

nomeadamente: Ivan Laranjeira (Presiden-

te da organização) que faz uma abordagem 

que situa num primeiro texto o trabalho da 

IVERCA no bairro e em Moçambique, e 

Rui Laranjeira, docente, historiador e ensa-

ísta autor do primeiro estudo sobre a Marra-

benta, que se debruça sobre a história social 

da Mafalala. A cargo de Fátima Mendonça 

e de Francisco Noa ficou a pujança poética, 

cultural e política da Mafalala e Nuno Simão 

Gonçalves, arquitecto e investigador moçam-

bicano, desenvolveu o estudo sobre o lugar e 

o espaço urbano do bairro com o qual se fe-

cha o livro. A.S

Decorre durante esta semana, em Ma-
puto, o Foro de Arte Urbana orga-
nizado pela Embaixada de Espanha 
em Moçambique, com o objectivo 

de facilitar o intercâmbio de experiências e 

de conhecimentos no âmbito artístico entre 

os profissionais do ramo.

O Foro de Arte Urbana é ministrado por Fi-

del Añaños, AKA “Mister”, consagrado artis-

ta urbano espanhol, e conta com a presença 

de 15 artistas moçambicanos seleccionados 

entre as candidaturas apresentadas pela FEI-

MA, o Núcleo de Arte e o Instituto Superior 

de Artes e Cultura (ISARC).

No mural da FEIMA, de 70 metros de cum-

primento com entrada pela rua Armando Ti-

vane, já são visíveis as letras da frase: “Mudar 

o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura 

FEIMA conta com mural
nem é utopia, é justiça!” tirada do livro Dom 
Quixote, publicado em 1605, de Miguel de 
Cervantes. Miguel de Cervantes é o máximo 
expoente da literatura castelhana e este ano 
comemora-se o IV Centenário da sua morte.
Igualmente, e uma vez finalizado este mural, 
os artistas realizarão uma outra intervenção 
artística num dos coretos da FEIMA.
Este seminário enquadra-se dentro do 
programa “ACERCA” de formação para 
o desenvolvimento do sector cultural em 
Moçambique em diferentes âmbitos (jorna-
lismo cultural, gestão cultural, museologia, 
património, gestão musical). A Agência Es-
panhola de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento (AECID) e a FIIAPP 
(Fundação Internacional e para Ibero Amé-
rica de Administração e Políticas Públicas) 
gerem conjuntamente este programa desde 

Espanha. A.S

Filhos de Dona Maria participam 
da IX edição do Festival Nacio-
nal da Cultura e têm um show 
marcado no Centro Cultural 

Brasil-Moçambique para dia 26 de 
Agosto corrente.

O grupo brasileiro Filhos de Dona Ma-

ria participam da IX edição do maior 

evento cultural de Moçambique, o fes-

tival da Cultura. O evento reúne mais 

de 2.800 artistas, de diferentes países, de 

24 a 28 de Agosto na cidade da Beira 

e em Dondo. Os sambistas se apresen-

tam na abertura do evento, no dia 24 

na cidade da Beira, e no dia 26, quando 

comemoram o centenário do samba no 

Centro Cultural Brasil Moçambique, 

em Maputo. 

O violinista e vocalista Amílcar Paré 

considera que a participação do grupo 

no Festival é uma forma de aprendiza-

do. “Estamos retornando para as nossas 

origens. É um solo que remete a todas 

as nossas referências religiosas, espiritu-

Filhos de Dona Maria no FNC
ais, musicais e tudo mais o que formos 

pensar sobre essa cultura da qual nos 

sentimos pertencentes”, disse em nota 

de imprensa.

Os Filhos de Dona Maria têm fortes ra-

ízes africanas e mostram isso no disco 

Todos os prazeres, que mistura o samba 

com a chula, o afoxé e o jongo. E é esse 

trabalho que os brasilienses apresentam 

Moçambique. 

Dos tambores e temperos do terreiro de 

matriz africana vem a inspiração dos Fi-

lhos de Dona Maria. No samba feito por 

eles, misturam-se a chula, o afoxé, o jon-

go e a musicalidade da capoeira. Com 

sua música, o grupo reafirma a identida-

de negra e suas tradições, fortalecendo a 

cultura afro-brasileira. O repertório do 

Filhos de Dona Maria reúne canções 

que traduzem ritos da cultura afro-bra-

sileira e que abordam a ancestralidade 

negra presente no Brasil. Há um ano o 

grupo produz o evento Terreirada, que 

tem o objectivo de fortalecer e difundir 

a cultura negra em Brasília. A.S

Grupo brasileiro Filhos da Dona Maria
Artistas em plena actividade

Capa do livro sobre o bairro da Mafalala
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O que hei-de eu fazer? Eu tenho 2 amores: 
o meu Moçambique e o meu Albanito….

Consigo ver Angola, 
a Venezuela iiishhhh  
Moçambique está 
mesmo lá…..
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Numa altura em que os ataques contra alvos civis estão a au-

mentar no centro e norte do país, desta vez um grupo de 

jornalistas que fazia a cobertura da visita presidencial à pro-

víncia de Manica sentiu na pele o que são os ataques, num 

momento em que o país comemora 25 anos da lei de imprensa.

Falando sobre a paz no país, recordo que o Presidente do MDM, 

Daviz Simango, disse que a questão do retorno da paz no país ain-

da está muito longe. É preciso incluir outros intervenientes da so-

ciedade moçambicana para tornar viável a discussão sobre a tensão 

político-militar que se vive nos últimos tempos em Moçambique. 

Não é por acaso que o escritor Mia couto, com toda a calma possí-

vel, procura acalmar o líder do MDM. Como se dissesse: é preciso 

ter muita calma nestes momentos para não desmoronar o que já foi 

conquistado. E piorar ainda mais a situação.

Os homens da cultura são vistos como as figuras mais sensatas quan-

do a sociedade se encontra num ambiente de agitação. Têm sido 

mais prudentes no que dizem. Não é por acaso que o actor Mário 

Mabjaia, com toda a paciência do mundo, tenta fazer com que o 

porta-voz da Renamo, António Muchanga, baixe o tom de voz que 

sempre nos habituou. Sabemos que ele gosta de falar alto, mas o Má-

rio Mabjaia está  a dizer que exaltar-se não é convencer. Vamos falar 

num tom mais baixo para que a conversa fique agradável.

Continuando na forma de estar dos artistas, podemos dizer que são 

muitos que gostam de ouvir os seus posicionamentos. Não é por aca-

so que o jornalista e apresentador da TVM, Atanásio Marcos, escuta 

atentamente o que diz outro actor de teatro, Jorge Vaz.

Para outros, a situação que vivemos no país é desgastante e incon-

cebível. Como é possível que as pessoas se tenham esquecido dos 

males que a guerra dos 16 anos criou nos moçambicanos? Por isso o 

Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, e 

o músico Roberto Chitsondzo, ficaram sem nada para dizer um ao 

outro. Apenas fixaram os seus olhares em pontos diferentes.

A situação que se vive no país é mesmo desgastante. Não dá para 

disfarçar. Os homens ligados à comunicação social sempre têm algo 

novo para dizer face aos variados assuntos. Mas nesta última ima-

gem observamos que o jornalista Salomão Moiana concentra o olhar 

para o seu telemóvel e vai lendo o que vem lá escrito. Enquanto isso, 

o especialista em comunicação, Hélder Ossumane, desvia o olhar e 

escuta o que é dito pelo seu interlocutor. A demora para o alcance de 

um ambiente de paz efectiva no país tira qualquer um do sério. Por 

isso gritamos que queremos paz no nosso país. Preferimos viver na 

pobreza, mas em paz.

A demora da paz
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Diz-se.
.. Diz-se

Ilec Vilanculo

O 
milionário norte-america-
no Paul Manafort, chefe 
da campanha presidencial 
de Donald Trump, ajudou 

a financiar o movimento de Jonas 
Savimbi durante a guerra civil 
em Angola e está envolvido num 
processo de alegada corrupção na 
Ucrânia.

Segundo a France Presse, Mana-

fort, 67 anos, destacado rosto da 

campanha presidencial do candi-

dato republicano Donald Trump às 

Unidos, tem sido um “estratega” e 

-

tos norte-americanos de grupos 

políticos e de ditadores em todo o 

mundo, durante as últimas décadas.

Paul Manafort, ao longo de 40 anos 

foi conselheiro dos presidentes Ge-

rald Ford, Ronald Reagan e George 

W. Bush, tendo também utilizado 

as empresas de que era proprietário, 

nomeadamente a “Back, Manafort, 

Stone and Kelly”, para influenciar 

-

ram destinados ao antigo regime 

de Ferdinando Marcos, nas Fili-

-

ex-ditador do Zaire Mobutu Sese 

-

(1975-2002).

Chefe de campanha de Trump 
ajudou a financiar Savimbi

instalaram em Angola”, disse Ma-

nafort no passado mês de Abril à 

-

De acordo com a France Pres-

se, o caso que mais pode afectar a 

campanha de Donald Trump rela-

ciona-se com as supostas ligações 

entre Manafort e o antigo presi-

dente ucraniano Viktor Yanukoych, 

-

do candidato republicano às elei-

ções presidenciais mais polémicas 

Unidos foi também mencionado 

no escândalo político em França 

em meados dos anos 1990 conheci-

do como o “Caso Karachi”.

suspeitas relacionadas com dois 

contratos de material bélico de 

fabrico francês com o Paquistão e 

a Arábia Saudita e que, segundo a 

Balladur, em 1994.

pagou a um intermediário de ori-

gem libanesa para aconselhar 

Balladur sobre o negócio das armas.

empresário norte-americano tam-

bém admitiu recentemente que 

ajudou o ex-presidente da Ucrânia, 

actualmente exilado na Rússia, a 

de discurso”, numa altura em que o 

regime era acusado de suprimir li-

berdades fundamentais.

As relações entre Manafort e o re-

gime de Vladimir Putin têm sido 

-

tados Unidos após as declarações 

de Donald de Trump a defender o 

dos contactos entre Washington e 

-

ticorrupção da Ucrânia, Artem 

que mais de 12 milhões de dólares 

norte-americanos foram destina-

dos como pagamento de supostos 

entre 2007 e 2012, apesar de não 

de campanha de Donald Trump te-

nha recebido o dinheiro. 

Manafort já negou qualquer “mau 

nunca recebeu pagamentos irregu-

Rússia.

A função que desempenha na 

equipa eleitoral de Donald Trump 

marca o regresso de Manafort à 

política, depois de ter sido rejei-

tado por John McCain, candidato 

republicano às eleições presiden-

ex-ditador ucraniano Viktor Ya-

Paul Manafort, nascido no Con-

da câmara do Partido Republicano, 

-

Donald Trump desde o passado 

mês de Março.

Gilles Cistac, o incómodo constitucionalista, mesmo após a sua 

-

-

ciais pela Renamo.

partidão que entraram em “estado de choque” com as notícias que 

corriam céleres e eufóricas pelas redes sociais, e que causou alarme 

até na própria Ponta Vermelha.

não tem problemas de protocolo em deixar chegar à frente um 

atrapalha.

Quem está muito baralhada é a frente da comunicação policial, de-

-

lamento em Cheringoma de seis moçambicanos e um bengali que 

-

pode ser atribuído à qualidade da boa cannabis que se consome na 

região …

-

deixou claro que o paternalismo dos subsídios e o proteccionismo 

-

choramingas. Quem fala assim não é gago …

Mais zonzos que baralhados, os homens dos fatos escuros que co-

mandam as taxas de juro bancárias, sentem agora o desconforto 

dos economistas da própria frel que, puxando pelas sebentas da 

moçambicano. A inflacção acumulada de um ano, em Julho, passou 

imprimir mola?

-

kambas, quer ser candidato às próximas eleições, e como as suas 

noções de república se confundem com a monarquia, dois dos 

libertadores …

Baralhados ou não, os nossos primos mais a norte, os tais que estão 

desgosta da ideia. Ao contrário do seu antecessor que até gazetou 

à inauguração do porto.  

Em voz baixa
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Um total de 23 centros de 
negócio agrícola vão ini-
ciar este ano a revitalizar 
a produção de milhares de 

camponeses de quatro províncias 

do centro e norte de Moçambique, 

e reduzir a pobreza e má nutrição, 

além de tirar o país da constante 

insegurança alimentar.

Os centros, cuja amostra foi inau-

gurada quarta-feira em Chimoio, 

província de Manica, numa par-

ceria público-privada entre os go-

vernos moçambicano e americano, 

com fundos da Agência de Desen-

volvimento Internacional (Usaid) 

e da empresa de comercialização 

agrícola Export Marketing, vão 

disponibilizar lojas de compra de 

cereais, venda de sementes e ferti-

lizantes qualificados, além de apoio 

tecnológico à produção.

“Estes centros vão aumentar a ca-

pacidade de decisão dos que traba-

lham a terra e melhorar a qualida-

de de vida dos camponeses”, disse 

Dean Pittman, embaixador dos Es-

Parceria USAID-ETG

Inaugurados centros de negócio agrícolas

Por André Catueira, no Chimoio
tados Unidos da America em Mo-

çambique, durante a inauguração 

do primeiro centro multifuncional.

Pittman reconheceu a ineficiência 

de escoamentos e acesso ao mer-

cado, o que resultada em perdas de 

colheitas e insegurança alimentar 

dos pequenos camponeses, e espera 

que a inovação da abordagem agra-

ria reduza a pobreza e a desnutrição 

em Moçambique.

Os centros, denominados por ˝3 

is Farmers Empowerment Hubs˝ 

(NR: 3is significam- Insumos, Im-

plementação, Informação), estão 

sob gestão da multinacional Export 

Marketing Group (ETG) – que 

financia e implementa o projecto, 

prometendo privilegiar a mulher na 

operacionalização das lojas de co-

mercialização de tecnologias agrí-

colas.

O ministro moçambicano da In-

dustria e Comércio,  Max Tonela, 

disse que o projecto vai permitir 

que o país consolide a segurança 

alimentar e evitar choques externos 

na importação de alimentos.

“Com os centros vamos poder re-

duzir importações de alimentos 

produzidos localmente, e facilitar 

o desenvolvimento do país com o 

aumento das poupanças das famí-

lias locais”, disse Max Tonela, que 

procedeu a inauguração das infra-

estruturas em Manica.

O governante disse que o projecto 

se alinha com o plano estatal na es-

tratégia de aumentar a produção e 

produtividade em todos os sectores, 

com ênfase para a agricultura.

Salientou que o objectivo da ini-

ciativa é promover um crescimento 

económico sustentável e inclusivo, 

tendo como alicerces o investimen-

to combinado e sincronizado no 

desenvolvimento e expansão de in-

fraestruturas de suporte a produção 

e o aumento da produtividade em 

sectores, que são motores da econo-

mia moçambicana. 

Por outro lado o Governo consi-

dera a industrialização factor de-

terminante para a transformação 

estrutural e aumento da competiti-

vidade da economia nacional, bem 

como para a sua inserção no mer-

cado mundial. 

“Nos regozijamo-nos pelo facto 

do programa de construção destes 

entrepostos, que são na essência 

também centros de empoderamen-

to de agricultores, ter sido realizado 

em distritos com grande potencial 

agrícola” frisou Max Tonela.

Os centros inaugurados quarta-fei-

ra enquadram-se igualmente num 

projecto que visa facilitar e desen-

volver competências num universo 

de 22.900 pequenos agricultores, 

como ponto de recolha das colhei-

tas e distribuição de insumos.

Também deve formar pelo menos 

23 mulheres empreendedoras que 

irão ser responsáveis pela gestão 

e mais tarde proprietárias de lojas 

completamente equipadas com in-

sumos e acessórios agrícolas, o que 

vai contribui para melhorar a cadeia 

de produção, agregar valor aos pro-

dutos agrícolas e dar corpo a nossa 

estratégia de valorização e empode-

ramento da mulher moçambicana. 

O projecto prevê a utilização de te-

lemóveis simples para a circulação 

de informação sobre preços de pro-

dutos e condições meteorológicas 

durante a campanha agrícola.

Por sua vez o governador de Ma-

nica, Alberto Mondlane, conside-

rou que a nova abordagem agrícola 

“têm um valor acrescentado para os 

esforços da província, para incre-

mentar a produção”, sustentando 

que “só se consegue comercializar 

aquilo que se consegue produzir” 

alinhado no plano interno e para as 

exportações.

Para além dos seis centros de Ma-

nica, o projecto inclui igualmente a 

implementação de mais 17 centros 

em distritos com potencial agrícola 

nas províncias de Tete e Zambézia 

(centro) e Nampula (norte) com 

uma área calculada em 36 400 me-

tros quadrados.

O projecto, avaliado em cerca de 

30 milhões de dólares norte ame-

ricanos vai dar a 22.900 agricul-

tores oportunidades de vender ou 

armazenar sementes e leguminosas 

gratuitamente por três meses, para 

analisar a flutuação dos preços do 

mercado, além de acesso a financia-

mento agrícola.  
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Os accionistas do BTM, 

Norfund, FMO e o Ra-

bobank, estabeleceram, 

recentemente, uma parce-

ria denominada Arise, com o ob-

jectivo de investir em instituições 

financeiras que desempenham um 

papel importante no  crescimento 

do continente africano.

A nova holding terá, inicialmen-

te, uma presença em 20 países e 

um total de USD 660 milhões de 

activos, que deverá crescer até mil 

milhões de dólares.

Accionistas do BTM criam parceria 
de Investimentos em África

À Arise, que estará operacional a 

partir de 01 de Janeiro de 2017, irá 

se juntar, futuramente, o Montepio, 

que também tem vindo a investir 

em  África.

O Director-Executivo do BTM, 

António Porto, congratula-se com 

esta parceria, considerando-a “im-

portante para a nossa instituição”, 

pois, constitui também “um impor-

tante contribuinte para a constru-

ção de um forte sector financeiro na 

África Subsariana.”

Por seu turno, Berry Marttin, 

membro do Conselho Executivo do 

Rabobank, refere que as actividades 

da sua instituição no investimento 

e desenvolvimento dos serviços fi-

nanceiros, em África, encaixam-se 

na estratégia de Banking for Food e 

de foco na criação de soluções com 

os seus clientes.

Por sua vez, o Director-Executivo 

do Montepio, José Morgado, reco-

nheceu a importância desta parce-

ria, frisando que África tem sido 

desde sempre um importante mer-

cado para aquele banco português.

O 
Banco Comercial de In-

vestimento (BCI) anun-

ciou, esta semana, o seu 

apoio à equipa moçambi-

cana, que irá participar nos Jogos 

Paralímpicos do Rio de Janeiro, a 

decorrer de 07 a 18 de Setembro 

próximo.

Moçambique será representado 

BCI apoia paralímpicos 
de Moçambique no Brasil

nestes jogos por Edmilsa Governo, 

melhor atleta moçambicana da ac-

tualidade, que participará nas pro-

vas dos 100, 200 e 400 metros, na 

classe T-12.

Esta é a primeira vez que o país se 

qualifica para aquele evento plane-

tário, pelo que o BCI não quis ficar 

indiferente a este momento.

O 
país despediu-se, esta 
semana, da estudante 
e jogadora de basque-
tebol, Noémia Massin-

gue, que ganhou bolsa de estu-
do, da WNBA, para estudar na 
Masters New York, uma das es-
colas mais importantes daquela 
cidade norte-americana.

A bolsa surge no âmbito da 

parceria entre o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento 

Humano (MINEDH) e a Fun-

dação Clarisse Machanguana 

(FCM), liderada pela antiga jo-

gadora da selecção nacional de 

basquetebol.

Falando na ocasião, a patrona 

da Fundação, Clarisse Machan-

guana, justificou o gesto, dizen-

do que “a formação académica é 

aquela que nos vai dar suporte 

após o desporto”, pois, as carei-

ras desportivas são muito curtas.

A antiga poste do Maxaquene 

Estudante moçambicana 

ganha bolsa para os EUA
clarificou que a bolsa de estu-

dos “não é um contrato para 

jogar, mas a Noémia vai jogar 

para pagar os seus próprios 

estudos”.

O Ministro da Educação e 

Desenvolvimento Humano, 

Jorge Ferrão, congratulou 

a laureada pelo empenho e 

lembrou-a que o país espera 

resultados.

Por seu turno, o Presidente do 

Ferroviário de Maputo, San-

cho Júnior, falou da importân-

cia de se investir no desporto; 

assim como da necessidade de 

se cultivar o gosto pelo des-

porto na juventude porque 

evita que estes se percam nos 

malefícios da sociedade.

Por sua vez, Noémia Massin-

gue agradeceu o gesto e pro-

meteu estudar e aprimorar o 

talento para não decepcionar 

o país e as pessoas que lhe 

confiaram.

Recorde-se que Edmilsa Governo 

é, actualmente, a medalha de ouro 

africano, no atletismo paralímpi-

co, ganha nos Jogos Africanos de 

2015, disputados em Brazzaville, 

no Congo; assim como medalha de 

bronze no Campeonato do Mundo 

também do ano passado, realizado 

no Qatar.

O 
Centro Cultural Franco-
-Moçambicano (CCFM) 
acolhe, esta sexta-feira, 
pelas 20:30h, o concerto 

do baixista moçambicano, Carlos 

Gove, denominado “Massone em 

Viagem”, um projecto inspirado 

no seu primeiro disco de originais, 

que pretende celebrar a amizade e a 

fraternidade, como elementos ful-

crais no universo cultural.

Falando em conferência de im-

prensa, Gove explicou o significado 

do “Massone”, termo chope, língua 

que é falada na zona sul do país.

“Para mim, Massone significa ir 

para frente. Temos de deixar o pes-

Carlos Gove no CCFM
simismo e olharmos aquilo que é 

bom para nos pôr a correr e avançar 

como país. E a música não podia 

ficar de fora”, disse.

Além do baixista, o palco do 

CCFM terá a honra de receber o 

saxofonista Moreira Chonguiça 

e os artistas que participaram no 

álbum, nomeadamente, Muzila e 

Sheila Jesuíta.

“Escolhi Moreira Chonguiça por-

que tem uma dimensão que acha-

mos importante para partilhar com 

ele experiências”, disse.

Por sua vez, o  Director do CCFM, 

Marc Brebant, disse tratar-se de 

continuidade da parceria, que come-

çou com a apresentação do álbum.
Jú
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Vende-se por bom preço e 
para entrega imediata, um 
jipe Mercedes Benz, modelo 
ML270, com 180.000 Km. 
O carro pode ser visto através 
do contacto 845723175 em 
Maputo.

VENDE-SE
MERCEDES BENZ ML270

Um espaço independente, preferencialmen-
te para escritórios, 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 nor-
mais de expediente, ou contactar através do 
telefone 84 8107460/ 82/84 3171100

ARRENDA-SE

12

Com vista a encontrar 
fontes alternativas de 
financiamento à eco-
nomia moçambicana, a 

Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
– CTA manteve um encontro, 
nesta terça-feira, com o antigo 
presidente do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), Do-
nald Kaberuka.

Conforme explicou o presidente 

da CTA, Rogério Manuel, Do-

nald Kaberuka esteve nos escri-

tórios da CTA para conhecer o 

ponto de vista do sector privado 

sobre a real situação económica 

de Moçambique e trazer, para a 

economia nacional, novas pro-

postas de financiamento. 

“É sabido que ele está no sector 

financeiro, tendo sido presidente 

do BAD. Portanto, Donald Ka-

beruka é uma peça fundamental 

para criar parcerias no sentido de 

trazer outras formas de financia-

mento para o nosso País”, referiu 

Rogério Manuel, acrescentando 

que o financiamento será desti-

Ex-presidente do BAD na CTA

nado a diversas áreas económicas. 

“Começaremos a trabalhar juntos 

no sentido de elaborar pacotes 

para serem financiados”, concluiu. 

Por sua vez, Donald Kaberuka 

disse, à margem do encontro com 

a CTA, que foi bastante positivo, 

na medida em que as discussões 

centraram-se nas oportunidades 

de financiamento para diversas 

áreas económicas, com enfoque 

para infraestruturas e produção. 

“Eu trouxe para aqui a TPG Gro-

wth, uma empresa especializada 

em oportunidades de aumento de 

capital e aquisições. Acreditamos 

no futuro do País e queremos in-

vestir em Moçambique no âmbi-

to das oportunidades existentes”, 

indicou.

Donald Kaberuka manifestou 

ainda que “pretendemos trabalhar 

com a CTA e os seus associados 

para explorar as excelentes opor-

tunidades de negócio que são 

fundamentais para o desenvolvi-

mento do País”. 

O antigo presidente do BAD 

prometeu também regressar bre-

vemente a Moçambique “para 

trabalhar conjuntamente com a 

comunidade empresarial local na 

oferta de oportunidades de finan-

ciamento”. 

“Estaremos abertos para diversas 

áreas de investimento e de de-

senvolvimento, tais como infra-

estruturas, educação e produção”, 

atestou Donald Kaberuka, tendo 

ainda informado que, actualmen-

te, o investimento da TPG Gro-

wth no continente está avaliado 

em 1 bilião de dólares norte-ame-

ricanos.

Ainda no mesmo dia, a CTA e a 

British American Tobacco Mo-

çambique – BAT assinaram um 

memorando de entendimento 

que tem por objectivo a realiza-

ção de uma campanha, que visa 

desincentivar a comercialização 

e venda de tabaco para menores 

de 18 anos nas empresas filiadas 

à CTA. 

O director geral da BAT, Alexan-

dre Carpenter, defendeu na oca-

sião que “o combate à comerciali-

zação de cigarros a menores de 18 

anos faz parte da nossa estratégia 

empresarial que visa banir esta 

prática em Moçambique”. 

“Para a BAT é fundamental e 

de extrema importância todo o 

apoio e suporte da CTA para o 

sucesso desta campanha, por ser 

uma entidade extremamente for-

te em Moçambique e de prestígio 

internacional”, concluiu Alexan-

dre Carpenter. 

Um estudo recentemente divul-

gado pela ONG Transparência 

Internacional, demonstra que a 

Odebrecht subiu 47 posições no 

ranking de “Transparência em 

Relatórios Corporativos”. Esse 

estudo avaliou as práticas de di-

vulgação de informações das 100 

maiores multinacionais com ori-

gem em 15 diferentes países, com 

base em três dimensões: progra-

mas anti-corrupção, estrutura 

organizacional e divulgação de 

informações financeiras por país. 

A Odebrecht subiu 47 posições 

no ranking geral, em comparação 

com o último relatório de 2013.

A evolução foi reconhecida pela 

própria Transparência Interna-

Odebrecht sobe 47 posições no ranking da 
Transparência Internacional

cional como um dos factores que 

levou à melhor pontuação das 

empresas privadas em relação 

às públicas no item de avaliação 

dos programas anti-corrupção. 

A melhoria no resultado pode 

ser atribuída, principalmente, às 

mudanças que vem sendo imple-

mentadas em relação ao tema de 

“compliance”, no caso da Ode-

brecht. A empresa afirmou que 

prossegue aperfeiçoando o seu 

sistema de “compliance”, con-

fiando que as mudanças estarão 

reflectidas em futuras avaliações 

da Transparência Internacional.

Destaca-se que, recentemente, 

o Grupo Odebrecht anunciou 

a contratação de um executivo 

especialista no tema de “com-

pliance”, que responderá ao novo 

Comité de Conformidade, que se 

reportará ao conselho de admi-

nistração da área de engenharia e 

construção.

“Essas medidas vêm reforçar e 

aperfeiçoar o nosso sistema de 

compliance”, afirmou o responsá-

vel pela Odebrecht em Moçam-

bique, Félix Martins, tendo acres-

centado que “essas directrizes 

reforçam e encorajam condutas 

éticas, boas práticas de mercado 

e o cumprimento de requerimen-

tos legais, e impactam positiva-

mente a imagem e reputação da 

Organização.”

Encontro antigo Presidente do BAD e a CTA

Félix Martins, Administrador Delegado da Odebrecht Moçambique


