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O 
Presidente da República 
(PR) de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, viu 
goradas as suas preten-

sões de efectuar, em Setembro pró-

ximo, um périplo por três países 

europeus (Holanda, Suécia e Itá-

lia), de onde pretendia seguir para 

Nova Iorque e Washington D.C., 

nos Estados Unidos da América 

(EUA). O motivo próximo pren-

de-se com a “falta de disponibili-

dade” dos estadistas daqueles paí-

ses para receber o Chefe do Estado 

moçambicano, na data pretendida

‘Um azar nunca vem só’, diz o di-

tado. Depois de delinear emprei-

tadas diplomáticas visando pelo 

menos minimizar o impacto que 

o escândalo das dívidas ocultas – 

mais de dois mil milhões de dólares 

norte-americanos – está a causar 

nas finanças moçambicanas, Nyusi 

acabou vendo goradas as suas pre-

tensões de visitar Holanda, Suécia 

e Itália, por alegada indisponibili-

dade das entidades com quem ele 

pretendia manter encontros estra-

tégicos.

O mais enigmático nisto tudo, di-
zem as nossas fontes, é que mesmo 
a sua visita à Holanda, para onde 
fora convidado pelo rei local, aca-
bou sendo desconsiderada, oficial-
mente por motivos de agenda do 
monarca daquele país. A Holanda 
é o país onde está sedeado em for-
ma de empresa, o veículo financei-
ro que representa a eurobond de 
USD850 milhões emitida a favor 
da Ematum SA.  Ao que apurámos, 
o monarca terá sido aconselhado 
a não receber o PR moçambicano, 
devido ao “potencial de problemas 
políticos que tal causaria no seio 
do Parlamento, media e sociedade 
civil”.
Foi no Parlamento holandês onde 
se desencadeou, há pouco mais de 
dois meses, um intenso debate so-
bre o facto de a firma por via da 
qual se viabilizou o financiamento 

à Empresa Moçambicana de Atum 

(EMATUM) se encontrar regista-

da naquele país europeu. “Não po-

demos estar associados a este tipo 

de escândalos”, consideraram, na 

altura, alguns influentes deputados 

holandeses.

Também da Suécia, país que Nyu-

si pretendia visitar no périplo que 

idealizara, o PR moçambicano re-

cebeu uma resposta negativa à sua 

solicitação de por lá passar em vi-

sita oficial, por, supostamente, o 

monarca não dispor de fundo de 

tempo algum por aquelas alturas.

O SAVANA sabe que quando o 

Wall Street Journal publicou, em 

Abril deste ano, a primeira notícia 

indicando que Moçambique se en-

contrava envolto em dívidas ocultas, 

por haverem sido contraídas sem 

que, entre outras,  as instituições de 

Bretton Woods (Fundo Monetário 

Estadistas europeus “sem 
disponibilidade” para Nyusi

Internacional e Banco Mundial) 

tivessem sido informadas, a Sué-

cia, parceiro tradicional do país, já 

se decidira em desembolsar a pri-

meira tranche do seu apoio para 

2016, embora outros Parceiros do 

Apoio Programático (PAPs) ainda 

se mostrassem reticentes, devido 

a uma série de situações, de entre 

as quais se destacam os modestos 

avanços nos indicadores macro-

-económicos e de boa governação 

que tinham sido acordados para o 

ano fiscal anterior.

Porém, quando foram publicadas as 

primeiras informações da existên-

cia de dívidas ocultas, aquele país 

escandinavo bloqueou o processo. 

Além das instituições de Bretton 

Woods e PAPs, foi contornada 

também a própria Assembleia da 

República (AR), órgão de sobera-

nia que, nos termos da Constitui-

ção da República de Moçambique 

(CRM), deve autorizar a contrac-

ção, pelo Governo, de créditos e 

concessão de avales cobrindo mais 

do que um ano financeiro.

Também da Itália, país que o PR 

moçambicano incluíra na sua rota 

diplomática, chegaram “más notí-

cias”. Matteo Renzi, o Primeiro-

-Ministro transalpino, mandou in-

formar que “lamenta bastante” não 

estar disponível a receber Nyusi, 

supostamente por se achar “muito 

concentrado” na política interna e 

na discussão sobre os impactos da 

saída da Grã-Bretanha da União 

Europeia.

De referir que é da italiana Eni que 

o Governo moçambicano espera 

receber, em mais-valias, um cho-

rudo cheque, como resultado da 

venda à Exxon Mobil de parte da 

sua participação no Bloco 4 na Ba-

cia de Rovuma. A Eni é participada 

pelo Estado italiano, daí que uma 

“sensibilização estratégica” a Renzi 

poderia ser crucial para efeitos de 

flexibilização da operação, o que 

seria uma boa notícia para o nosso 

país, sobretudo, agora que é cada 

vez mais claro que as reservas líqui-

das do Banco de Moçambique “es-

tão num patamar muito perigoso”.

De um modo geral, os países filia-

dos na União Europeia estão “de-

sapontados” com a intransigência 

do governo moçambicano em não 

aceitar a auditoria internacional 

forense às dívidas contraídas pela 

administração do presidente Gue-

buza junto dos bancos Credit Suis-

se e VTB e a “falta de flexibilidade”  

em lidar com o “dossier Renamo” 

nomeadamente nos aspectos rela-

cionados com a inclusão política e 

a descentralização territorial.

Apesar das más notícias de alega-

da indisponibilidade dos seus po-

tenciais anfitriões europeus, Nyusi 

mantém no seu plano para Setem-

bro a realização de uma viagem aos 

EUA, para, primeiro, participar, em 

Nova Iorque, na Assembleia Geral 

das Nações Unidas e, depois, rece-

ber, em Washington D.C., um pré-

mio pelo “trabalho exemplar” que 

Moçambique tem estado a fazer no 

âmbito do combate à caça furtiva.  

Também irá a Houston,  no Texas, 

a “capital do petróleo” americana, 

onde estão sedeadas a Anadarko e 

a Exxon Mobil,  cujos executivos 

conhecem os corredores da Ponta 

Vermelha. 

Em Washington D.C., Nyusi espe-

ra manter um encontro com Bara-

ck Obama, presidente dos EUA e 

com Cristine Lagarde, a directora 

do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). O SAVANA sabe que o 

pedido para o encontro com Oba-

ma já foi feito há semanas, mas, até 

ao fecho desta edição, Maputo ain-

da não recebera a resposta da Casa 

Branca.

Uma delegação do FMI deve che-

gar a Moçambique na última sema-

na de Setembro mas, ao contrário 

de sugestões do governo de Mo-

çambique de que agora há melho-

res relações com o FMI, a inicia-

tiva é apenas de “acompanhamento 

às medidas já desencadeadas pelo 

executivo, nomeadamente o or-

çamento rectificativo”. Conforme 

sublinhou a 14 de Julho corrente, 

Gerry Rice,  o porta-voz do FMI, 

“o governo não está pronto a avan-

çar com a auditoria”, entenda-se a 

auditoria internacional forense. A 

Alta Comissária do Reino Unido 

em Moçambique, Joanna Kuens-

sberg, adiantou mesmo que o seu 

país poderia financiar uma tal ope-

ração.

Com o bloqueio nas conversações 

sobre uma trégua militar entre o 

governo e a Renamo, na última 

quarta-feira, e o regresso dos me-

diadores a casa até 12 de Setembro, 

Nyusi arrisca-se a não ter pratica-

mente nada a oferecer aos vários 

anfitriões com que se vai encontrar 

nos Estados Unidos.

Filipe Nyusi, Presidente da República, viu gorada a empreitada diplomática em três países europeus

As relações entre os pe-

ritos em diplomacia 

afectos ao Ministério 

dos Negócios Estran-

geiros e Cooperação (MINEC) 

e a equipa de assessoria diplo-

mática a Filipe Nyusi, baseada 

na Presidência da República e 

dirigida pelo coronel Manuel 

Mazuze, andam turvas, por causa 

de situações absolutamente evi-

táveis, que acabam por proceder 

em desabono ao Estado moçam-

bicano, soube o SAVANA.

Este fim-de-semana, por exem-

plo, Nyusi vai participar, na 

Swazilândia, num encontro da 

Troika de Defesa e Segurança da 

SADC (Comunidade de Desen-

volvimento da África Austral), 

de que ele é presidente há um 

ano e  durante o qual passará o 

testemunho ao Rei Mswati III. 

Quando se abriu a vacatura 

àquelas funções, a equipa diplo-

mática do MINEC desacon-

selhou Nyusi a avançar, por ter 

achado problemático assumi-las 

sem que tivesse, domesticamen-

te, paz efectiva. “Mas acabou vin-

cando a posição do coronel Ma-

zuze”, sublinham as fontes deste 

semanário.

Mais recentemente, a equipa do 

MINEC terá emitido, sobre a 

pretensão de se solicitar um en-

contro entre Nyusi e Obama, um 

parecer que sugeria que se não 

avançasse, uma vez que o pre-

sidente norte-americano está já 

de saída e, muito provavelmen-

te, mais preocupado em fazer as 

suas malas e, talvez, já sem muito 

peso diplomático. Mas a posição 

da ‘Presidência da República’ 

vincou...

Quanto à Itália e Suécia, os 

quadros do MINEC também 

manifestaram não ser oportuno 

visitarem-se aqueles países por 

estas alturas – antes do encontro 

do Fundo Monetário Interna-

cional, marcado para Outubro 

deste ano, no qual a situação de 

Moçambique será analisada –, 

mas...a proximidade ao Chefe do 

Estado acabou falando mais alto.

“Nem é preciso ser diplomata 

para inferir que em nada vale 

andar a fazer essas visitas sem 

nada de novo para mostrar, para 

‘vender’, depois que foi tornada 

pública a existência de dívidas 

ocultas e feitas várias recomen-

dações ao nosso Governo, muitas 

delas talvez ainda não atendidas. 

Para quê expor o PR num qua-

dro destes?”, frisam as fontes do 

SAVANA. 

Desinteligências diplomáticas
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Muito contestadas em 
vários quadrantes de 
dentro e fora do país, 
por promoverem aglo-

merações populacionais forçadas no 
campo, as aldeias comunais foram 
um dos selos de marca da governa-
ção do primeiro Presidente moçam-
bicano, Samora Machel, mas a ex-
-primeira-ministra Luísa Diogo vê 
virtudes na sua implantação.

Falando numa palestra dedicada ao 

tema “O Pensamento de Samora 

Machel Sobre o Desenvolvimento 

Económico de Moçambique”, na 

Escola Superior de Contabilidade e 

Gestão (ESCOG), Diogo considera 

que a criação das aldeias comunais 

foi necessária.

Perante o corpo docente e estudan-

tes, Diogo, que também foi ministra 

e vice-ministra das Finanças, assi-

nalou que a dimensão territorial de 

Moçambique e as insuficiências em 

termos de serviços sociais essenciais 

tornavam aquele tipo de assenta-

mentos eficaz para a promoção do 

desenvolvimento humano.

“Se formos a analisar as razões que 

ditaram a criação das aldeias co-

munais, muitas dessas razões foram 

prevalecentes, quando olhamos para 

as necessidades humanas, ao nível de 

professores, médicos e enfermeiros, 

vamos perceber que o acesso a esses 

serviços foi facilitado pelas aldeias 

comunais”, afirmou a ex-governante.

Ao se criar aquele tipo de agrupa-

mentos, defendeu Luísa Diogo, o 

Governo da Frelimo acreditava que 

seria mais eficaz prover serviços so-

ciais básicos. 

“Pensou-se que as pessoas estariam 

melhor, quando estivessem próxi-

mas, prefiro não discutir os rótulos, 

mas não há dúvidas que um agre-

gado rural é mais acessível do que 

a dispersão rural”, acrescentou a ex-

-governante, actualmente presidente 

do Conselho de Administração do 

Barclays Bank.

A antiga primeira-ministra moçam-

bicana também saiu em defesa da 

política de cooperativas e do asso-

ciativismo, incentivados por Samora 

Machel.

“Quando falamos das associações e 

das cooperativas, dos instrumentos 

de produção, entendemos que esses 

esquemas de organização são melho-

res, porque tudo que sejam desafios 

de gestão, contabilidade e decisões 

técnicas, funciona melhor em coope-

rativa”, acrescentou Luísa Diogo. 

Para Diogo, o projecto de sociedade 

idealizado por Samora Machel em-

perrou devido às agressões de que o 

país foi alvo, incluindo a “guerra de 

desestabilização”.

“Se nós formos analisar as crises, a 

maior parte são ditadas por razões 

exógenas à gestão macro-econó-

mica. Tivemos a crise da guerra de 

desestabilização, foi-nos imposta do 

exterior, nós fomos bombardeados”, 

frisou a ex-primeira-ministra.

Luísa Diogo recordou que Samo-

ra Machel pagou um preço elevado 

pela sua oposição feroz ao Governo 

racista da Rodésia, actual Zimbabué 

e ao apartheid da África do Sul.

“O Presidente Samora foi um dos 

mais activos na criação dos estados 

da linha da frente, num contexto re-

gional hostil, especialmente de um 

parceiro económico mais poderoso 

(África do Sul) e, por outro lado, de 

um segundo mais poderoso (a Ro-

désia), esses dois vizinhos com uma 

longa fronteira, não era fácil sobre-

viver”, ressalvou Diogo.

A antiga primeira-ministra também 

recordou que a viragem de Moçam-

bique para uma economia de mer-

cado e as negociações com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e 

com o Banco Mundial iniciaram-se 

ainda no tempo de Samora Machel 

e foram motivadas pela vontade de 

criar condições para a prosperidade 

do país e não por razões ideológicas.

“A opção em relação a Bretton 

Woods foi para responder às ne-

cessidades prementes do seu povo, 

na minha modesta opinião, o que 

lhe ditava não eram os rótulos e 

questões ideológicas, fazia o que era 

melhor para o seu povo”, declarou 

Luísa Diogo.

Dívidas irresponsáveis
Questionada sobre a actual crise 

económica e financeira, Diogo de-

fendeu que a conjuntura que o país 

atravessa deve-se a uma combinação 

de factores, incluindo uma gestão ir-

responsável da dívida pública. 

“O primeiro factor é que a gestão do 

endividamento não foi feita de ma-

neira séria e responsável”, afirmou 

Luísa Diogo, realçando que foi ig-

norada a espiral de dívida que o país 

contraiu pelos governantes da altura.

Uma das causas por detrás da crise 

da dívida, prosseguiu Diogo, é que o 

modelo do Fundo Monetário Inter-

nacional não toma em consideração 

as dívidas privadas e é possível que os 

técnicos que estavam a fazer o con-

trolo do endividamento não tenham 

tomado em consideração a sustenta-

bilidade da dívida de Moçambique.

“É ainda mais grave quando o Or-

çamento do Estado, além da sua 

própria dívida, ele assume, através de 

garantias, que quando o privado não 

pagar, ele deve assumir e pagar”, afir-

mou Luísa Diogo.

A gestão da dívida pública não foi 

cuidadosa e devidamente feita, não 

foi cautelosa, frisou Diogo, descar-

tando a hipótese de a actual crise da 

dívida ter resultado de uma intenção 

lesiva.

A queda colossal dos preços das 

matérias-primas que Moçambique 

exporta também privou o país de 

receitas, agudizando os problemas 

económicos.

Luísa Diogo diz que as aldeias comunais 
eram necessárias

Luísa Diogo
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Está iminente aquela que 
poderá ser a maior vaga de 
despedimento laboral de 
sempre desde que o país 

entrou numa encruzilhada econó-

mica que impõe inevitáveis apertos 

orçamentais. Não há datas ainda, 

mas é quase certo que cerca de 850 

trabalhadores da Moçambique Ce-

lular (mCel) e da Telecomunicações 

de Moçambique (TDM) estão des-

tinados à rua num futuro que já bate 

à porta. 

Quinhentos na TDM e trezentos e 

cinquenta na mCel: é assim como 

está equacionada a vassourada que 

poderá atingir, nos próximos tem-

pos, as duas empresas cujas contas 

roçam a linha vermelha, devido, 

dentre vários factores, à saga da elite 

predadora do partido no poder que, 

nos últimos anos do reinado de Ar-

mando Guebuza, acampou nas duas 

empresas para alimentar a sua infin-

dável teia de negócios, por detrás da 

promíscua relação Frelimo-Estado. 

Foi assim que, de maiores contri-

buintes para as receitas do Estado, 

a TDM e a mCel, esta última que 

até ano passado tinha dívidas com a 

banca comercial, transformaram-se 

em autênticos elefantes brancos e 

passaram a representar um fardo aos 

parcos recursos do erário público.

Detida em 74% pela TDM e os res-

tantes 26% pelo Instituto de Gestão 

de Participações do Estado (IGE-

PE), a mCel, por exemplo, tem sido, 

sistematicamente, apontada como 

aquela que joga um papel determi-

nante na hora de financiar as milio-

nárias campanhas eleitorais da Freli-

mo para além de acomodar quadros 

do partido que do sector pouco ou 

nada entendem.

Com uma crise económica que dá 

pouca margem de manobra, o Go-

verno cedeu à ociosidade das duas 

operadoras de telecomunicações, 

anunciando, no final do mês passado, 

a sua fusão para breve.

É no quadro desse sensível processo, 

que vai acarretar corte de gorduras, 

que se cogita aquele que poderá ser 

o maior despedimento de sempre, 

desde que o país caiu numa sufo-

cante crise económica acelerada pela 

escassez de liquidez na sequência 

do corte, pela comunidade interna-

cional, das ajudas a Moçambique, 

devido às dívidas escondidas con-

traídas pelo executivo do presidente 

Guebuza.

Os trabalhadores das duas empresas, 

maioritariamente, controladas pelo 

Estado, poderão ser as maiores víti-

mas dos apertos que se impõem. 

Até aqui, tudo quanto eles sabem 

é que poderá haver despedimentos, 

sendo o número dos afectados um 

segredo trancado a sete chaves, o 

que gera um nervosismo no seio da 

massa laboral que se vê na mira do 

desemprego, num difícil momento 

em que o custo de vida dispara sem-

pre que o sol raia.

Contudo, fontes próximas do que 

no discurso governamental é tratado 

como racionalização da mão-de-

-obra confidenciaram ao SAVANA 

que só a TDM, a ave de rapina, po-

derá afectar cerca de 500 trabalha-

dores, contra cerca de 350 na opera-

dora amarela.

Ninguém quer dar a cara nas duas 

empresas e, como tal, não foi possí-

vel actualizarmos o número de tra-

balhadores que possuem, mas em 

2012, aquando dos 15 anos da mCel, 

a empresa empregava 850 trabalha-

dores (dos quais 12 estrangeiros), 

contra 50 colaboradores aquando da 

sua fundação em 1997, enquanto a 

TDM contava, até 2014, de acordo 

com o Relatório de Contas daquele 

ano, por sinal o último disponível no 

seu sítio na internet, com 1.458 tra-

balhadores.

Com o alerta já activado, paira pre-

ocupação no seio da massa laboral, 

com que, na semana passada, a pre-

sidente do Conselho de Administra-

ção do IGEPE manteve encontros 

separados e à porta fechada.

Ao que o SAVANA apurou, tanto 

na reunião com os trabalhadores da 

TDM, como no encontro com os 

da mCel, Ana Coani terá sido con-

frontada com desabafos próprios 

de pessoas a quem o futuro reserva 

amarguras.

Em encontros em que a PCA ia 

anunciar o sensível dossier, os tra-

balhadores, contam as nossas fon-

tes, criticaram o facto de a dirigente 

não ter levado dados concretos, nem 

nada de novo sobre o futuro de cen-

tenas de trabalhadores.

Na sua resposta, Coani terá anun-

ciado a contratação de um consultor 

para elaborar o plano de racionali-

zação da mão-de-obra, ao mesmo 

tempo que se espera de um parceiro 

estratégico, que ainda não se sabe se 

será nacional ou internacional, para 

a viabilização da empresa que irá re-

sultar da fusão da TDM e mCel.

Entretanto, fontes do IGEPE dizem 

que a ideia não é despedir trabalha-

dores, por isso até aqui está em curso 

um processo de auscultação das par-

tes envolvidas, incluindo os traba-

lhadores, para que não haja lesados.

“A ideia não é despedir. É por isso 

que a senhora presidente reuniu-se, 

recentemente, com os trabalhado-

res, exactamente, para auscultar as 

preocupações dos trabalhadores, 

para serem levadas em consideração 

no processo de reestruturação. Se a 

ideia fosse despedir, o governo nem 

estaria a auscultar os trabalhadores”, 

disse uma das fontes bem próximas 

do Conselho de Administração, re-

petindo que, à semelhança do Es-

tado e as empresas, os interesses da 

massa laboral estarão também salva-

guardados.

Acrescentou que o que está em cur-

so é um trabalho profundo de rees-

truturação não só da TDM e mCel, 

mas de todo o sector empresarial do 

Estado, numa estratégia global que 

visa reposicionar todas as empresas 

do e/ou participadas pelo Estado, 

tornando-as rentáveis.

Depois de a assessoria de imprensa 

da TDM e mCel nos ter remetido 

ao IGEPE, o braço empresarial do 

Estado, por sua vez, considerou ino-

portuno pronunciar-se sobre o as-

sunto, alegadamente, para não “atra-

palhar” o processo, apesar de admitir, 

por outro lado, que a actual conjun-

tura económica e financeira começa 

a causar cortes no funcionamento 

das empresas.

Vale recordar que no passado, quan-

do foi a vez de mandar para casa 

trabalhadores da empresa Portos e 

Caminhos de Ferro de Moçambique 

(CFM), o discurso era também de 

reestruturação da empresa. No caso 

da TDM e mCel, torna-se ainda 

mais inevitável o despejo de tra-

balhadores visto que, para além da 

fusão que provocará redundância de 

encargos, as duas empresas atraves-

sam crises financeiras sem preceden-

tes. 

Fim da ociosidade?
Que as duas empresas, que agora es-

tão forçadas a se transformar numa 

única, tinham virado num fardo ao 

erário público, devido à gestão pouco 

transparente e criteriosa a que foram 

submetidas nos últimos anos da go-

vernação de Armando Guebuza, já 

tinha deixado de ser novidade para 

muitos, mas foi preciso esperar 2015 

para que o governo da Frelimo desse, 

finalmente, a mão à palmatória.

Foi no ano passado que o executivo 

de Filipe Nyusi, que herdou cofres 

vazios, admitiu, publicamente, que a 

Moçambique Celular estava a atra-

vessar aquele que, provavelmente, é o 

pior momento da sua história.

Aliás, na altura, o primeiro-ministro, 

Carlos Agostinho do Rosário, em 

visita àquela que foi a primeira com-

panhia de telefonia móvel em Mo-

çambique, deixou recomendações no 

sentido de a mCel fazer cortes nos 

custos operacionais.

Na hora do balanço da visita, o mi-

nistro dos Transportes e Comunica-

ções, que tutela a empresa, foi quem 

deu a cara à imprensa e anunciou o 

vento que se abate sobre a firma es-

tatal de telefonia móvel.

“Talvez a empresa estivesse habitu-

ada a operar nestes termos, mas em 

momentos de contingência é preciso 

pararmos um bocado”, disse Carlos 

Mesquita, frisando que a mCel re-

queria um tratamento mais cuida-

doso, com vista a sua recapitalização. 

Um importante quadro da mCel ga-

rantiu nesta quarta-feira ao SAVA-
NA que neste momento a empresa 

não está a fazer investimentos, o que, 

na óptica dele, é problemático para 

uma companhia de telefonia móvel 

que quer singrar num mercado tão 

agressivo e competitivo.

No quadro das visitas de Carlos do 

Rosário, que passou por uma outra 

empresa cujas contas estão no ver-

melho, as Linhas Aéreas de Mo-

çambique, ficou-se ainda a saber que 

a TDM, por sua vez, necessitava de 

cerca de USD 500 milhões para sair 

da situação deficitária para torná-la, 

novamente, competitiva.

Aliás, nessa ocasião, ao avançar a 

informação, o ministro dos Trans-

portes e Comunicações, que deixou 

claro que o valor era apenas uma es-

timativa remetendo para a conclusão 

do plano de investimentos para a 

recuperação e reposicionamento da 

empresa no mercado, o valor final 

de défice, reconheceu que a situação 

deficitária da TDM pode resultar do 

facto de ela ter parado no tempo, ou 

então, porque os seus gestores não 

conseguiram acompanhar o ritmo de 

desenvolvimento que se impõe.

Até porque, já na altura, Carlos 

Mesquita admitia a equação de re-

dimensionamento da mão-de-obra 

da empresa tutelada pelo Ministério 

dos Transportes e Comunicações.

Depois de terem sido empurradas 

para a ociosidade, o governo veio 

anunciar em finais de Julho último 

que a mCel e TDM deverão ser fun-

didas, em breve, numa única compa-

nhia competitiva e sustentável, um 

dossier para o qual o Conselho de 

Ministros disse ter criado uma Co-

missão.

Ao anunciar previsível fusão, o por-

ta-voz do Conselho de Ministros, 

Mouzinho Saíde, informou que a 

nova empresa vai permitir a conver-

gência dos serviços de transmissão 

fixa e móvel, dados e Internet, usan-

do as duas plataformas, o que vai 

trazer como vantagens ao cliente a 

factura única e um único ponto de 

contacto com a empresa que deverá 

ser dotada de meios tecnológicos, fi-

nanceiros e humanos para responder 

um mercado cada vez mais exigente.

Saíde disse que ainda não há data 

para a fusão, mas informou que a 

Comissão Independente irá traba-

lhar, para além da mCel e a TDM, 

com o IGEPE para no fim apresen-

tar uma proposta viável que, para 

além de recursos e outras particu-

laridades, incluirá o nome da futura 

empresa.

Lembre-se que em 2015, ano em 

que o Governo admitiu a venda de 

acções da mCel, ainda que como 

última alternativa, o gigante sul-

-africano na área de telefonia móvel, 

a MTN, terá colocado na mesa um 

pacote de 500 milhões de randes 

para a compra de 49% da operadora 

amarela.

O que fica por se saber é se a fusão 

e a tal de racionalização de mão-de-

-obra serão capazes ou não de parar 

os apetites político-partidários que 

vêm vegetando nas duas operadoras 

de serviços de telecomunicações.

Cerca de 850 trabalhadores podem ir para casa

Iminente vassourada na mCel e TDM
Por Armando Nhantumbo

TDM e mCel a caminho do maior despedimento de sempre desde que a crise económica eclodiu
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Os mandatários de Filipe 

Nyusi e Afonso Dhlaka-

ma inviabilizaram, esta 

semana, os esforços dos 

mediadores internacionais com 

vista a criar um corredor desmili-

tarizado que permitisse a sua en-

trada na Serra de Gorongosa para 

um contacto directo com o líder 

da Renamo. O SAVANA revela 

aqui o documento que poderia 

ser um passo importante na con-

córdia entre os moçambicanos.

Quarta-feira, as duas partes desa-

vindas, estiveram a analisar, uma 

vez mais, a proposta apresentada 

pela mediação, no âmbito das ac-

ções que devem ser levadas a cabo 

para que se atinja o cessar-fogo. 

O documento, que foi analisado 

nesta quarta-feira, cuja cópia o 

SAVANA teve acesso, é o coro-

lário de três propostas produzidas 

pelos mediadores a partir de tópi-

cos apresentados, em separado, às 

duas partes.

Foram longas horas de tentativas 

de concertação das propostas por 

parte dos mediadores de modo 

que houvesse um entendimento 

para o fim das hostilidades, mas 

debalde. Nem mesmo a derra-

deira sugestão da colocação de 

fiscais internacionais junto à Go-

rongosa, para monitoramento das 

forças junto ao “corredor desmi-

litarizado”, conseguiu ganhar a 

confiança da Renamo, que teme 

pela segurança do seu líder. O 

SAVANA apurou que havia a 

disponibilidade imediata, de pelo 

menos dois países europeus, en-

viarem fiscais para o monitora-

mento do corredor e uma poten-

cial “trégua” no conflito.

O corredor desmilitarizado
O grupo dos mediadores, chefia-

dos pelo italiano Mário Raffaelli, 

justifica a necessidade de se criar 

um “corredor desmilitarizado” 

para manter encontros directos 

com o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama na Gorongosa, para de 

perto buscar a sua sensibilidade, 

uma vez que o diálogo via tele-

móvel tem-se mostrado pouco 

produtivo. 

As duas delegações concordam 

com a proposta dos mediadores, 

mas discordam dos procedimen-

tos. A Renamo defende que para 

viabilização do encontro, os dois 

beligerantes devem estabelecer 

uma trégua temporária junto à 

Serra de Gorongosa e o governo 

deve retirar as posições ali esta-

cionadas, devido ao iminente pe-

rigo e insegurança que as mesmas 

representam. Num primeiro mo-

mento foi exigido que as forças 

governamentais recuassem “até 

à Beira” para depois de concor-

dar que os limites poderiam ser 

Gondola, na província de Manica 

Comissão Governo-Renamo

Diálogo de costas para trégua militar
Por Argunaldo Nhampossa

e Nhamatanda, na província de 

Sofala.

Em entrevista ao SAVANA, se-

mana passada, Dhlakama argu-

mentou que as tropas governa-

mentais podiam atentar contra 

a vida dos mediadores e imputar 

responsabilidades à Renamo.

O governo considera que, como 

sucede em acordos deste género, 

numa trégua as forças devem per-

manecer nas posições mantidas à 

altura da cessação das hostilida-

des. Recuar nas posições na Go-

rongosa significaria “desistir” de 

posições que foram antes bases 

da Renamo e que custaram vidas 

humanas para serem conquista-

das. O governo também descon-

fia que, uma vez abandonadas as 

posições, elas poderiam ser reo-

cupadas pelas forças da Renamo.

Na posição pública divulgada 

quarta-feira à noite, a delegação 

governamental defende a cessa-

ção das hostilidades militares e 

todas as formas de violência em 

todo território nacional e não de 

forma parcial. Destaca ainda que 

só um cessar-fogo total e comple-

to que pode garantir a segurança 

dos mediadores e uma plena cir-

culação no corredor que leva à 

Serra de Gorongosa.

O Governo argumenta que as 

FDS estão para proteger as po-

pulações, os seus bens e para per-

mitir a livre circulação dos mo-

çambicanos num clima de paz, 

harmonia e segurança.

Um plano para a trégua
Depois do “sucesso” aparente 

nos consensos alcançados sobre 

a descentralização e a nomeação 

de governadores da Renamo, os 

mediadores avançaram para a 

questão da trégua militar como 

“uma questão fulcral” de todo o 

entendimento no diálogo entre o 

governo e a Renamo. 

Com os bloqueios e resistências 

encontrados, os mediadores es-

tabeleceram uma estratégia em 

três momentos para se chegar ao 

cessar-fogo. 

Ao que o SAVANA apurou, 

numa primeira fase, deveria ser 

criado um “corredor desmilita-

rizado” para que os mediadores 

tivessem acesso directo a Afon-

so Dhlakama na floresta da Go-

rongosa. Um segundo momento, 

decorrente do primeiro, seria o 

estabelecimento de uma “trégua” 

pelo menos durante o período 

das conversações. O epílogo será 

o cessar-fogo efectivo que é um 

dos pontos da agenda do presente 

diálogo.

Como o governo não aceita o 

afastamento das suas posições na 

serra, parte das quais correspon-

dem a avanços militares que cus-

taram perdas humanas significa-

tivas (incluindo a tomada da base 

onde estava  Afonso Dhlakama, a 

26 de Maio corrente), os media-

dores tentaram dar “garantias al-

ternativas” ao líder da Renamo de 

que não seria atacado, de que não 

seria bombardeado a partir de po-

sições denunciadas pela presença 

dos mediadores, e que estes não 

seriam alvos de atentados, com 

vista a imputar culpas à Renamo.

Mesmo com os mandatos expres-

sos de dois ex-chefes de Estado 

(Botswana e Tanzânia) e um em 

exercício ( Jacob Zuma da África 

do Sul), Dhlakama argumentou 

que os atentados de que foi alvo 

em Setembro de 2015 demons-

tram a má fé governamental, ao 

que se acrescenta o incidente da 

troca de informações sobre as “23 

posições” das forças governamen-

tais, incluindo a que a Renamo 

considera que é controlada por 

artilharia de longo alcance mane-

jada por instrutores chineses. 

A Renamo argumenta que forne-

ceu a informação de boa-fé, mas 

o presidente Nyusi transformou-

-a em propaganda política.

A última cartada
Para se ultrapassar o primeiro 

impasse, os mediadores propuse-

ram um “grupo de trabalho” para 

determinar os detalhes técnicos 

do “corredor desmilitarizado” que 

serviria de base, “se a situação 

evoluísse positivamente”, ao esta-

belecimento de uma “trégua”. 

Num último estágio, foi sugerido 

que, para além de representantes 

dos mediadores, poderia ser so-

licitada a colaboração na União 

Europeia ou da União Africana 

para monitorar militarmente a 

trégua entre as forças das duas 

partes. Ao que o SAVANA apu-

rou, num primeiro momento, 

a Renamo, pareceu aceitar esta 

proposição (ver o documento re-

jeitado), mas voltou atrás, alegan-

do dificuldades de comunicações 

com o local onde se encontra 

Afonso Dhlakama.

Na noite de quarta, um comuni-

cado frustrante, assumido pelas 

partes, limita-se a enunciar os 

pontos em ambos se mantiveram, 

inviabilizando um acordo para 

uma trégua nas hostilidades. Os 

mediadores estavam, de novo, de 

malas aviadas.
Dada a intransigência de posições 
e tal como sucedeu anteriormen-
te,  o grupo dos mediadores in-
ternacionais volta a dar tempo as 
partes para reflectirem,  devendo  
retomar as negociações no próxi-
mo dia 12 de  Setembro. Antes de 
abandonarem o país, apelaram as 
partes para que de forma vigoro-
sa se abstenham de todas acções 
violentas e minimizarem o so-
frimento do povo paralisando os 
ataques militares. 
Para o governo, o bloqueio nas 
conversações, são péssimas no-
tícias. O presidente Nyusi, que 
estará em visita de trabalho aos 
Estados Unidos na segunda quin-
zena de Setembro, terá menos de 
uma semana para tentar uma últi-
ma cartada no entendimento com 
a Renamo e assim “ter boas no-
tícias” para os seus contra-partes.
De positivo, há uma sub-comis-
são que já está a trabalhar na le-
gislação a ser alterada, decorrente 
do processo de descentralização 
acordado entre as partes e que 

encerrou o debate do ponto 1. 

Para que os leitores do SAVANA se possam aperceber de quão perto estiveram os beligerantes em alcançar uma 
trégua nas hostilidades militares com os evidentes benefícios para todos os moçambicanos

O documento da discórdia
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Contra uma campanha 
movida pelos sectores 
mais conservadores do 
governo e da Frelimo, 

que com apoio da media pública 
e pelas redes sociais se desdobram 
na desacreditação da marcha pela 
paz convocada para este sábado 
pelas ruas da capital do país, o 
presidente do Parlamento Juvenil 
(PJ), o movimento da sociedade 
civil que lidera a organização do 
levantamento popular de ama-
nhã, diz que não há espaço para 
alguém dar lições de cidadania, 
pelo contrário, a preocupação 
dessas pessoas devia ser como o 
país descambou para actual situ-
ação de crises.

Desde que a ruidosa conferência 

“Pensar Moçambique” decidiu 

agendar, para 27 de Agosto cor-

rente, a realização da marcha que 

promete paralisar Maputo, foram 

activados grupos de choque que, 

desde as redes sociais até aos obe-

dientes órgãos de comunicação 

social públicos, instam o povo a se 

distanciar da marcha.

É notável o nervosismo que a con-

vocação do levantamento popular 

de amanhã criou no seio dos “li-

bertadores” que na memória ainda 

guardam lembranças da histórica 

manifestação de Outubro de 2013 

que terminou com um cartão ver-

melho emitido pelos cerca de 20 

mil manifestantes contra o Go-

verno liderado pelo presidente 

Armando Guebuza, por alegada 

inércia para parar os raptos e a 

guerra.

Nem foi por acaso que, três meses 

depois, numa autêntica acção de 

resposta, a Frelimo convocou, em 

Janeiro de 2014, uma marcha que 

designou por “exaltação do presi-

dente Armando Guebuza pelos 

seus feitos nos seus dois mandatos 

e homenagem pelo seu 71º aniver-

sário natalício”, que terminou com 

o tiro a sair pela culatra, com uma 

fraca adesão que para muitos só 

veio confirmar a impopularidade 

do presidente que, no mesmo ano, 

disse em entrevista ao jornal Do-

mingo que “gostaria de ser lem-

brado como amigo do povo”.

No quadro da actual propaganda, 

o antigo ministro do Turismo na 

era de Armando Guebuza, hoje 

membro da Comissão Política da 

Frelimo e chefe da Brigada Cen-

tral daquele partido para a provín-

cia do Niassa, Carvalho Muária, 

disse tom alto, há dias naquela 

província nortenha, que as mar-

chas não resolvem os problemas 

do país, desencorajando por isso 

a adesão popular, um recado que 

teve a merecida ampliação na 

sempre presente Rádio Moçam-

bique.

Longe de atingir a esperada efi-

cácia, os organizadores da marcha 

não se deixam intimidar e deixam 

bem claro que estão habituados a 

esses expedientes políticos, num 

país em que os que pensam dife-

rente são catalogados como “após-

tolos da desgraça, antipatriotas, 

delirantes ou antipatriotas”.

No contra ataque, o presidente do 

PJ começa por dizer que “resolve-

-se, sim, com marcha como cida-

dania da rua e expressão mais alta 

do exercício da cidadania”.

Salomão Muchanga depois faz 

um reparo: “antes de invocar como 

se resolve um problema, os autores 

desses discursos deviam se preo-

cupar em como é que o país des-

cambou para a situação em que se 

encontra”, nomeadamente, sobre 

“como é que depois de um período 

de crescimento económico, ainda 

que não inclusivo, o país chegou 

onde chegou com dívidas ocultas 

que fertilizaram a guerra e ende-

reçaram ao regime uma arrogância 

militar jamais vista no país”.

Por isso, entende Muchanga, não 

há espaço para lições sobre como 

se exerce a cidadania.

“Não há aqui espaço para darem 

lições sobre como se exerce a ci-

dadania, sobre como se resolve os 

problemas que o país tem porque 

não constatamos que esteja a ha-

ver uma luz, antes pelo contrário, 

continuamos a vivenciar uma in-

sensibilidade aguda perante os 

problemas do povo. Portanto, não 

precisamos que ninguém nos dê 

lição sobre como se faz cidadania. 

Nós somos cidadãos moçambica-

nos, em pleno direito de uso da 

sua liberdade porque, em primeiro 

lugar, esta marcha exprime o exer-

cício da liberdade e da constru-

ção de uma nova função política 

e social do cidadão moçambica-

no, estabelece um novo modelo 

comportamental da sociedade e, 

acima de tudo, um momento de 

exaltação dos estímulos nacionais 

perante os problemas que o país 

enfrenta”, diz, exortando a todos 

aqueles que são pela paz para que 

A menos de 24 horas, Salomão Muchanga responde aos anti-marcha de amanhã

“Não precisamos de lições de cidadania”

se mobilizem para a estátua Edu-

ardo Mondlane, no começo da 

Avenida com o mesmo nome, lo-

cal que, a partir das 7:00 horas do 

dia 27, centenas de manifestantes 

vão levantar a voz contra a guerra, 

mas também a subida do custo de 

vida associado às dívidas escondi-

das.

O presidente do PJ nega falar de 

números sobre quantos poderão 

participar da marcha, mas é as-

sertivo em afirmar que os orga-

nizadores estão a trabalhar para 

que Maputo se levante no sábado, 

para que os jovens moçambicanos 

saiam das mantas, para que a so-

ciedade se reencontre com o mais 

alto interesse nacional e, como tal, 

todos pressionem o governo e a 

Renamo a devolverem paz defi-

nitiva.

“Basta desta paz intermitente, esta 

paz vaivém, basta de breves mo-

mentos de paz e longos períodos 

de guerra. O trabalho que estamos 

a fazer é para que Maputo dê uma 

ideia de cidadania à nação” insis-

tiu.

“Não seríamos nós”
Na nota de imprensa que anuncia 

a marcha, enviada esta quarta-

-feira ao SAVANA, constam al-

guns dizeres que poderão compor 

os dísticos tais como “basta”, “stop 

guerra”, “stop fome”, “exigimos 

paz”, “não há governo sem povo”, 

“não privatizem a paz”, “vencer a 

diferença é conquista da paz”, “di-

álogo é tolerância”, “Moçambique 

em paz” e “paz não é monopólio de 

ninguém”.

O comunicado recebido na nossa 

redacção refere que enquanto se 

apertam as mãos (Governo e Re-

namo) e rasgam sorrisos no Ave-

nida (estância hoteleira que acolhe 

as sessões do diálogo), nos distri-

tos as suas lideranças produzem 

discursos de ódio e as suas forças 

enterram a juventude, a quem 

chamam futuro da Nação.

“Não seríamos nós se neste mo-

mento dificílimo nos remetêsse-

mos a algo do tipo variação entre 

a apatia, ratismo e o silêncio. Se 

repudiamos a guerra entre irmãos, 

todos devemos ir à rua e pressio-

nar o Estado a fazer avançar o 

diálogo”, diz o comunicado que 

acrescenta: “desde 2012 temos es-

tado a tentar agir como onda de 

estabilidade, advogamos pelo diá-

logo e apelamos ao entendimento 

entre as partes crentes de que o 

tempo nunca é longo para esgotar 

a paciência, mas quer nos parecer 

mais de 16 anos é tempo demais 

para reunificarmos o país”.

Na mensagem, intitulada “pa-

rem com a guerra, o povo já não 

aguenta”, o PJ lembra que em 

quatro anos já se foram inúme-

ras vidas, crianças e jovens foram 

forçadas a abandonar a escola, po-

pulações obrigadas a se refugiar 

dentro e fora do país, celeiros que 

não produzem, metical cada vez 

mais enfraquecido pela compra 

de material bélico, direitos dos 

cidadãos cada vez mais empobre-

cidos, enquanto do outro lado da 

margem “temos políticos e filhos 

de políticos obesos e a conduzir os 

últimos Audi´s e Mercedes (carros 

tidos de luxo)”.

No seu vigoroso apelo para a parti-

cipação de tudo e todos na marcha 

de amanhã, aquele movimento de 

cariz revolucionário sublinha que 

não importa a simpatia político-

-partidária, a etnia porque a prio-

ridade é a paz, inclusão política e 

estabilidade económico-social.

Repete que o nível gravoso do 

abuso e violação dos direitos hu-

manos nesta tensão político-mi-

litar está a transformar mais de 

25 milhões de vidas humanas em 

meras estatísticas, onde ao direito 

à vida é atribuída cor partidária 

por causa de diferendos políticos 

num jogo de azar para atribuição 

de culpas que só as vítimas podem 

descortinar.

Todos são chamados a reeditar, amanha, a histórica marcha popular de 2013

Por Armando Nhantumbo
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A 
descoberta de avultadas 
somas de dívidas escon-
didas de Moçambique 
pode ter despertado o 

mundo para a escalada insusten-

tável do endividamento da África 

sub-sahariana, considera o African 

Business.

Assinalando que Moçambique 

deslizou inexoravelmente para o 

incumprimento, ao falhar o pa-

gamento de juros no valor de 178 

milhões de dólares a 23 de Maio, a 

publicação sublinha que o país en-

frenta agora uma crise económica.

“Contudo, Moçambique é apenas 

o começo – desde 2007, uma série 

de outras bombas-relógio foram 

plantadas nas finanças públicas na 

África Sub-sahariana. À medida 

que estas bombas se aproximam 

da detonação, o exemplo de Mo-

çambique vai povoar a mente dos 

investidores e o efeito de contágio 

vai espalhar-se”, lê-se na análise, 

escrita por Chris McKeon, analis-

ta para África da consultora Verisk 

Maplecroft.

Desde que beneficiaram do alívio 

da dívida nos primeiros anos da 

década de 2010, prossegue o texto, 

os governos africanos reganharam 

o hábito de se endividar desenfre-

adamente.

Em particular, começaram a emitir 

“Eurobonds” (títulos de dívida não 

concessional em dólares angariada 

Moçambique activou a bomba-relógio 
das dívidas africanas

no mercado internacional), arreca-

dando mais de 20 biliões de dólares 

em pouco tempo, pouco menos do 

Produto Interno Bruto (PIB) do 

Uganda.

Segundo a análise, à excepção de 

Moçambique, a maioria dos paí-

ses africanos também altamente 

endividados têm conseguido pagar 

os encargos com as taxas de juro, 

apesar de os mesmos serem muitas 

vezes superiores a 10% das receitas 

públicas. Por exemplo, a Zâmbia 

gasta mais recursos com o serviço 

de dívida do que com a saúde.

“Pagamentos de bala”
Contudo, observa o African Busi-

ness, o verdadeiro problema é com 

os chamados “pagamentos de bala”: 

elevadas somas de reembolso de 

dívida pagas no período de matu-

ridade.

Em muitos casos, “os pagamentos 

de bala” podem atingir um bilião 

de dólares. Mesmo pequenos pa-

gamentos podem colocar grande 

pressão das finanças públicas às 

reservas internacionais líquidas dos 

Estados.

Por exemplo, o Gabão deve reem-

bolsar 390 milhões de dólares no 

próximo ano, depois de ter restru-

turado a sua dívida de um bilião de 

dólares em “Eurobonds” por uma 

nova dívida. Este encargo ascende 

a 20% das reservas internacionais 

líquidas do país e está bem acima 

das receitas governamentais. 

Os países africanos asfixiados pela 

dívida podem pedir apoio ao Fun-

do Monetário Internacional (FMI), 

como Gana, Angola e Moçambi-

que já fizeram. Porém, a ajuda do 

FMI poderá não ser suficiente e 

alguns governos tentarão resistir 

ao recurso a este organismo, dada 

a sua anterior experiência com os 

programas de ajustamento estrutu-

ral impostos pela entidade.

Este cenário deixa uma alternativa: 

refinanciar a dívida com mais em-

préstimos. A implosão das finanças 

públicas de Moçambique tornou a 

situação do país significativamente 

mais dura. As taxas de juros dos 

“Eurobonds” já dispararam acentu-

adamente. 

O Gana pagava, em 2007, inicial-

mente, 8,5%, mas esta cifra subiu 

para 10.75%, quando o Governo 

restruturou a dívida em 2015. 

Similarmente, os juros dos títulos 

zambianos cresceram de 5.625% 

em 2012 para 8.97%, passados ape-

nas três anos.

Por outro lado, os encargos da 

África Sub-sahariana vão entalar 

a região num enorme risco de crise 

de balança de pagamentos. 

Títulos de dívida tóxicos 

De acordo com a publicação, a crise 

de Moçambique ensinou uma lição 

penosa aos investidores sobre os 

perigos associados aos títulos emi-

tidos pelos países africanos. 

Como resultado, as taxas de juro fi-

caram mais onerosas e países com 

níveis elevados de dívida vão en-

frentar grandes dificuldades para 

angariar dinheiro à medida que o 

continente for encarado como tó-

xico. 

Essa percepção, bem fundamen-

tada ou não, é devastadora, dada a 

grande influência das percepções 

nas decisões sobre investimento. 

Se as dívidas dos países africanos 

forem contaminadas pelo exemplo 

de Moçambique, os investidores 

vão simplesmente manter o seu di-

nheiro fora do continente. 

Esta situação é particularmente 

grave para países como Gana, que 

pretende vender um bilião de dó-

lares em “Eurobonds este ano, dos 

quais uma parte para refinanciar 

dívidas antigas e outra para cobrir 

o seu défice orçamental. 

Ao contrário do ano passado, o 

Gana não dispõe de uma garantia 

externa para os seus títulos de dívi-

da. O fracasso na busca de dinhei-

ro vai obrigar Gana a endividar-se 

substancialmente no mercado in-

terno, onde os juros são um enor-

midade, que atinge 25%, o que 

levará a uma maior intoxicação de 

títulos de outros países africanos 

aos olhos dos investidores. 

Se os títulos forem bem vendidos 

no mercado secundário ganiano, 

isso significará que o Governo 

pode ter a expectativa de pagar 

12.5% de juros. Isso vai acrescer um 

peso mais elevado em juros, que já 

consomem um quarto das receitas 

públicas do país. 

Países altamente endividados como 

Gana, Gabão e Zâmbia não dis-

põem de recursos para efectuar 

“pagamentos de bala” e não podem 

continuamente refinanciar os seus 

empréstimos a taxas de juros ele-

vadas.

A contaminação da dívida de Mo-

çambique vai realçar os riscos de 

comprar “Eurobonds” em África, 

puxando para cima as taxas de ju-

ros e isto vai constringir os prazos 

e custos de refinanciamento das 

dívidas. 

Confrontados com a impossibili-

dade de desviar proporções cada 

vez maiores das receitas públicas 

para o pagamento das taxas de juro, 

mais incumprimentos e a interven-

ção do FMI são inevitáveis.

Gana e Gabão são muito prova-

velmente os próximos a entrar em 

incumprimento e a correr para um 

pedido de auxílio financeiro inter-

nacional. Mas a Zâmbia irá sofrer 

e o período entre 2021 e 2025 – 

quando os “Eurobonds” atingirem a 

maturidade – será pleno de nervos, 

quer para os governos africanos, 

quer para os investidores. 

O detonador da bomba-relógio 

está aceso e não parece haver um 

caminho para a apagar.

Os operadores florestais da 
província de Tete estão 
de costas voltadas com os 
Serviços Provinciais de 

Terra Ambiente e Desenvolvimen-

to Rural (SPTADR), alegadamente 

pelo facto de estes serviços estarem 

a mostrar uma manifesta incapaci-

dade de lidar frontalmente com a 

exploração ilegal de madeira naque-

la província do centro do país. 

Castigo Gimo, presidente da Asso-

ciação dos Operadores Florestais da 

província Tete, não escondeu o de-

sagrado do seu grupo com o actual 

status quo na exploração madeireira, 

tendo daí exigido que quem de di-

reito tome medidas urgentes para 

acabar com a devastação florestal 

protagonizada pelos furtivos do sec-

tor madeireiro e florestal. 

É que, por causa da incessante acção 

dos furtivos, os operadores licencia-

dos estão permanentemente e de 

forma cada vez mais gigantesca a 

acumular prejuízos. 

Segundo a nossa fonte, a acção dos 

furtivos está tão presente e intensa 

e, como resultado, os operadores li-

cenciados, sobretudo os de licenças 

simples, não estão a conseguir sequer 

espaço para colocar a sua madeira. O 

mercado está inundado de madeira 

cortada ilegalmente. 

De acordo com Gimo, os furtivos 

conseguem lograr os seus intentos, 

visto que, muitas vezes, cortam ma-

deira no período de defeso. O perí-

odo de defeso parte de Dezembro e 

termina em Março. 

Portanto, enquanto os licenciados 

cumprem as normas de assegurar o 

defeso, os furtivos permanentemen-

te estão no corte de madeira, abaste-

cendo permanentemente o mercado.

“O que acontece é que, ao aparecer 

muita furtivagem, o legal fica pre-

judicado porque, por exemplo, nós 

ficamos parados de Janeiro a Março 

e o furtivo está a te tirar a madei-

ra e o mercado fica inundado. Nós, 

os licenciados, a partir de Abril já 

não temos mercado porque, prati-

camente, o mercado já está saturado. 

A madeira entrou ilegalmente e os 

licenciados ficam a passar mal, pois, 

tem uma série de obrigações”, de-

nunciou o presidente da Associação 

dos Operadores Florestais de Tete.   

O Presidente da Associação dos 

Operadores Florestais fez notar que 

as espécies que sofrem maior pres-

são dos furtivos naquela parcela do 

país são o chanato, o monzo, a panga 

panga, a umbila e a chanfuta.

Estado 
Abordando a polémica questão do 

reflorestamento das áreas em que 

operam os madeireiros, Castigo 

Gimo não pensou duas vezes e logo 

apontou o dedo acusador ao gover-

no. Disse que a questão do reflores-

tamento não é tarefa dos operadores 

florestais. É sim obrigação exclusiva 

do governo. 

O nosso interlocutor explicou que 

quando um operador quer iniciar a 

exploração madeireira, logo no acto 

de licenciamento é obrigado a ca-

nalizar para os cofres do Estado 15 

por cento para o reflorestamento. 

Nisto, Gimo questionou para onde, 

exactamente, o executivo canaliza a 

verba de reflorestamento que, regu-

larmente, é paga pelos operadores 

licenciados. 

Gimo explicou que é uma utopia 

pensar que um operador possuidor 

de uma licença simples que, normal-

mente é de cinco anos, pode plantar 

e cuidar de uma árvore até atingir a 

idade adulta. 

Tidos como os principais promo-

tores do abate de árvores que ainda 

não têm diâmetro para a comercia-

lização, Gimo saiu em defesa da sua 

classe, acusando as comunidades que 

residem próximos das áreas de ex-

ploração de serem as que enveredam 

por estas práticas.   

Acrescentou que não interessa a um 

operador cortar uma árvore pequena 

porque, se assim o fizer, a mesma não 

terá compradores.

 
Damião Caliano, chefe de fiscali-

zação nos Serviços Provinciais da 

Terra Ambiente e Desenvolvimento 

Rural de Tete, como era de esperar, 

recusou a culpabilidade da sua ins-

tituição.

Disse Caliano que, há efectivamente, 

um trabalho que a entidade que vela 

pela fiscalização dos recursos natu-

rais está a desenvolver. 

O que tem acontecido, segundo ex-

plicou aquele responsável, é que os 

furtivos estão a cada dia que passa a 

aprimorar e a profissionalizar o seu 

modus operandi. Esta realidade di-

ficulta, em grande medida, a acção 

fiscalizadora, destacando, a título de 

exemplo, a falsificação de licenças e 

de guias de trânsito.    

Como forma de mostrar que algum 

trabalho está sendo feito, Caliano 

destacou a apreensão, de Janeiro até 

os primeiros dias de Agosto corren-

te, um total de 10 camiões transpor-

tando madeira ilegal.

Ainda neste processo, Caliano deu 

a conhecer que o governo provincial 

encaixou nove milhões de meticais 

em virtude de ter aplicado um total 

de 43 multas aos infractores. 

Castigo Gimo, presidente da Associa-
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1 Na Parcela 660E/599 que outrora pertenceu 

à Associação de Produtores Agrícolas Ma-

guiguane estão a surgir conflitos relacionados 

com a venda de terras, construções ilegais, 

destruição de bens de particulares, ameaças e 

injúrias praticadas por pessoas lideradas por 

indivíduos já identificados, movidos por in-

teresses egoístas e contrários à lei e à moral 

pública.

2. Os indivíduos referidos no parágrafo pre-

cedente “venderam” 22 ha daquela parcela 

a uma empresa, também identificada, e não 

conseguem entregá-los aos “compradores”, 

dada a ilegalidade desse negócio e a ilegiti-

midade dos referidos vendedores. A empre-

sa compradora demandou-os judicialmente, 

tendo sido aqueles condenados nos termos do 

referido processo. O Município também não 

os deixou entregar aquele espaço.

3. Há cidadãos incautos que, inadvertidamen-

te, deram dinheiro àqueles três, convencidos 

que estavam a fazer um bom negócio.

4.Aqueles três estão, inclusive, a vender zonas 

planificadas para instalação de obras de inte-

resse público.

5. Aqueles três têm estado a dirigir acções de 

perturbação dos titulares do Direito de Uso 

e Aproveitamento da Terra, legalmente con-

cedidos, exigindo-lhes pagamento de eleva-

dos valores para os deixarem construir. Recu-

sando-se, as vítimas são ameaçadas e as suas 

obras, legalmente implantadas nos talhões, 

são destruídas

6. Como se sabe, a lei é clara: a terra não se 

vende; nos centros urbanos com autarquias 

MUNICÍPIO DE MAPUTO                              
_______

CONSELHO MUNICIPAL

COMUNICADO DE IMPRENSA

locais implantadas, só ao Presidente do Con-

selho Municipal compete conceder a terra para 

uso habitacional, comercial, industrial, turístico, 

etc.

7. Também consta da lei que só quem for titular 

de DUAT pode ser autorizado a construir algu-

ma obra com projecto e licença de construção 

aprovados pelo Município.

8. Naquela parcela acontece uma desordem pro-

tagonizada pelos indicados no Ponto 1 e por 

aqueles que “compraram” tais espaços.

9. Face aos factos narrados, e usando dos pode-

res estabelecidos na lei, o Conselho Municipal 

de Maputo, reunido em sessão ordinária, deci-

diu desencadear acções conducentes à normali-

zação e restabelecimento da lei e ordem naque-

la parcela, ordenando o embargo e demolição 

de obras ilegais. Os seus proprietários deverão, 

dentro de quarenta e oito horas, a partir da no-

tificação, dirigir-se à Administração do Distrito 

Municipal KaMavota para provarem a legali-

dade de posse da terra e da construção, findo o 

qual, e não se provando, proceder-se-á confor-

me a lei.

10.  Os assuntos descritos de 1 a 8 do presente 

comunicado mereceram do Município de Ma-

puto uma denúncia comprovada às instituições 

vocacionadas para o tratamento adequado das 

respectivas matérias, tendo indicado os nomes 

de todos os comprovadamente envolvidos.

11.Apelamos a todos que nas suas actuações se 

conformem com a lei.

Maputo, 23 de Agosto de 2016
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declarada inimigo público número 

um na cidade”, pareceu responder 

Herman Mashaba, perante apoiantes 

da DA.

“Os dinheiros públicos mal gastos, 

mal usados, nos cinco, dez anos (de 

governação do ANC)… vamos recu-

perar este dinheiro, vamos procurá-lo, 

por forma a prover serviços básicos à 

população”, afirmou o novo presiden-

te do município de Joanesburgo.

O desemprego galopante que assola 

a região e a África do Sul, no geral, 

também foi um alvo no discurso de 

INTERNACIONAL

As dolorosas negociações 
para a formação de gover-
nos municipais na África 
do Sul, depois das eleições 

locais de 03 de Agosto, produziram 

uma autêntica hecatombe política: 

O principal partido da oposição, a 

Aliança Democrática (DA, na sigla 

em inglês), visto no início da sua 

criação como herdeiro do passado de 

supremacia branca que atormentou 

o país ao longo de décadas, ganhou 

em quatro das seis principais áreas 

metropolitanas do país, deixando o 

histórico ANC com a maioria dos 

municípios, mas de menor peso.

Ao nível das principais cidades, o 

partido liderado por Jacob Zuma, 

também chefe de Estado, ganhou 

com maioria confortável apenas em 

Durban, onde está a base de apoio do 

chefe de Estado. Vai poder governar 

em Rustenburg, a sexta área metro-

politana mais importante, mas graças 

ao apoio que obteve de um pequeno 

partido local.

Além da derrota nas principais áre-

as metropolitanas do país, o ANC 

viu a sua dissidência, o partido dos 

Combatentes para a Liberdade Eco-

nómica (EFF), do controverso Julius 

Malema, negar-lhe apoios e viabili-

zar a governação da DA, liderado por 

Mmusi Maimane. 

Depois de mais de 20 anos a gover-

nar o centro económico e maior ci-

dade da África do Sul, Joanesburgo, 

o ANC foi remetido à oposição no 

município, em consequência de um 

acordo entre o EFF e a Aliança De-

mocrática (DA).

O entendimento entre o EFF e a DA, 

na votação do presidente de Joanes-

ANC perde Joanesburgo e Pretória

burgo, permitiu a eleição de Herma-

ne Mashaba, um empresário, 56 anos, 

e militante do segundo maior partido 

nacional.   

A mudança dramática na direcção 

de Joanesburgo teve até uma conse-

quência letal: um membro do ANC 

morreu aparentemente vítima de 

ataque cardíaco, após tomar posse na 

assembleia municipal local. 

A votação dos novos órgãos direc-

tivos do município de Joanesburgo 

durou cerca de 11 horas e passou por 

uma disputa entre os membros da 

oposição e representantes da comis-

são eleitoral.

O sentido de voto do partido de Julius 

Malema era crucial para a formação 

do elenco que vai dirigir Joanesbur-

go nos próximos anos, uma vez que, 

com 44.5% dos votos, o ANC não 

conseguiu a maioria simples neces-

sária para governar, nem a DA, que 

angariou 38.4%. Foram necessários 

os 11% do EFF para eleger Herman 

Mashaba.

Os objectivos de Malema nunca fo-

ram claros, pois odeia tanto o ANC 

como o DA. Considera o primeiro 

profundamente corrupto e o segun-

do profundamente racista, por as suas 

estruturas directivas serem maiori-

tariamente compostas por brancos. 

Mas, a dada altura, deu a indicação 

de que apoiaria o partido de Mmusi 

Maimane. “É menos diabólico que o 

ANC”, afirmou.

“A partir desta noite, a corrupção é 

vitória do empresário, apontando esse 

flagelo como uma das prioridades da 

sua acção governativa.

“Mais de 800 mil dos nossos resi-

dentes, ou seja, um em três, são hoje 

desempregados. Precisamos de lidar 

com isto e precisamos de lidar com 

isto como uma questão urgente”, afir-

mou Herman Mashaba.

Além de ter ganho a capital econó-

mica, a DA também ganhou a capi-

tal política, Pretória, ou Tshwane, e 

as zonas metropolitanas de Nelson 

Mandela Bay e Cape Town, também 

com maiorias reforçadas através do 

apoio de pequenos partidos.

Das seis principais zonas metropo-

litanas sul-africanas, o ANC vai go-

vernar apenas em Durban, onde está 

a principal base de apoio do Presi-

dente sul-africano, Jacob Zuma, e em 

Rustenburg.

Vários analistas atribuem o descala-

bro do ANC nas principais cidades 

sul-africanas ao falhanço do partido 

no provimento de serviços essenciais 

básicos, nomeadamente água, habi-

tação, electricidade e emprego, e aos 

sucessivos escândalos de corrupção 

envolvendo Jacob Zuma.

Contudo, a lealdade da população ru-

ral e da maioria étnica zulo ao ANC e 

o sentimento de gratidão que muitos 

sul-africanos ainda nutrem pelo par-

tido pelo papel que teve na luta con-

tra o “apartheid” tornam improvável 

que o partido de Nelson Mandela 

perca o poder nas eleições gerais de 

2019. 

João Lourenço, actual minis-

tro da Defesa, foi eleito esta 

terça-feira vice-presidente 

do MPLA, o que indicia 

que será o número dois do partido 

às eleições de 2017.

João Lourenço, ministro da De-

fesa de Angola, foi eleito esta 

terça-feira, 23 de Agosto, vice-

-presidente do MPLA, sendo 

que a presidência é ocupada 

por José Eduardo dos Santos.   

Este facto indicia que João Lou-

renço deverá ser o número dois da 

lista deste partido às eleições de 

2017. Caso o MPLA vença este 

acto eleitoral, o ainda ministro da 

Defesa será o futuro vice-presi-

dente de Angola, substituindo no 

lugar Manuel Vicente.

Por sua vez, José Eduardo dos 

Santos, que já disse querer aban-

donar a vida política activa em 

2018, deverá encabeçar a lista do 

MPLA a estas eleições, o que 

significa que concorrerá de novo 

à presidência do país. Se Eduardo 

dos Santos mantiver a promessa, 

a consequência  natural será João 

Lourenço assumir a liderança de 

Angola nesse ano.

Depois desta eleição, João Lou-

renço, que foi presidente da As-

sembleia Nacional entre 2008 e 

2014, até ter sido nomeado para o 

Governo, deverá abandonar o car-

go de ministro da Defesa, avança 

o site angolano Novo Jornal.

A reunião do comité central do 

MPLA, a primeira depois do sé-

timo congresso, serviu também 

para eleger Paulo Kassoma, que 

já foi primeiro-ministro, como 

secretário-geral do partido.

Em declarações à agência Angop, 

João Lourenço afirmou que a sua 

prioridade será auxiliar o líder do 

partido, José Eduardo dos Santos, 

a preparar a máquina partidária 

para fazer face aos desafios eleito-

rais. “Os militantes podem contar 

comigo para colaborar com o  lí-

der do partido, para as grandes 

responsabilidades que ele tem até 

à realização das eleições”, decla-

rou citado por aquela agência.

(negócios.pt)

João Lourenço a caminho da 
vice-presidência de Angola

A crise do mito?

João Lourenço

Oriundo de uma família po-

bre, o novo “mayor” da ca-

pital económica da África 

do Sul, Joanesburgo, Her-

man Mashaba, o primeiro que não 

é do ANC a dirigir a cidade, desde 

o fim do “apartheid” em 1994, subiu 

a pulso na vida e fez-se a si próprio 

como “business man”.

Num país em que a ascensão nos 

negócios e na vida empresarial só é 

possível dentro dos esquemas cliente-

lares montados pelas súcias do ANC 

e potenciadas pelo favorecimento 

rácico do Black Empowerment, Her-

man Mashaba prosperou sem o apa-

drinhamento político do partido no 

poder, para hoje se tornar num milio-

nário respeitado.

A veia empreendedora de Masha-

ba veio à tona ainda no tempo do 

“apartheid”, uma época hostil para os 

negros, quando começou a amealhar 

fortuna apostando numa linha de 

cosméticos desenhados para a popu-

lação negra. É o criador dos produtos 

de cabelo “Black Like Me”, ou “preto 

como eu”, tendo convertido essa frase 

no seu grito de guerra nos negócios.

Graças à sua determinação e resili-

ência, o novo “mayor” de Jo´Burg ca-

tapultou os artigos  “Black Like Me” 

para maior marca de produtos de 

cabelo na África do Sul, a economia 

mais robusta de África. 

O seu apoio aberto à candidatura de 

Mmusi Maimane, também um negro, 

à presidência de DA, que acabou ga-

nhando e sucedendo a Hellen Zile, 

branca, valeu-lhe um convite para a 

candidatura à presidência da capital 

económica da África do Sul, onde 

acabou vencendo, pondo termo a um 

longo reinado de mais de 20 anos do 

ANC na principal zona metropolita-

na do “país do rand”.

“Vamos trazer mudança que vai tra-

zer empregos à nossa população. Va-

mos fazer o país voltar a trabalhar”, 

afirmou, após ser proclamado vence-

dor.

Herman Mashaba já teve as suas po-

lémicas, que, aliás, foram usadas pelo 

EFF para não lhe aceitar à primeira 

como presidente da capital económi-

ca sul-africana. 

Afirmou em tempos que um líder 

pobre teria, em algum momento, pro-

pensão para a corrupção, enfurecen-

do o partido de Julius Malema cujo 

discurso populista é muito aplaudido 

por sectores mais marginalizados da 

sociedade sul-africana.

Quando é confrontado com o risco 

de a sua falta de experiência política 

poder minar a sua governação, Her-

man Mashaba aponta o sucesso em-

presarial como certificado de compe-

tência.

Herman Mashaba: “Preto como eu”, mas sem o ANC

do apartheid

Herman Mashaba



13Savana 26-08-2016 SOCIEDADEPUBLICIDADE

Perfil de Emprego 
Auditor Interno 

 
 
CARGO DO POSTO AUDITOR INTERNO 

 
DEPARTMENTO 

 
Auditoria Interna 

 
OBJECTIVO PRINCIPAL DA FUNÇÃO 

 
Fornecer dados e parecer para contribuir na realização do plano aprovado de 
auditoria interna e projetos ad hoc, conforme atribuição da Gestão de Auditoria 
Interna; para dar assistência no planeamento de projetos de auditoria (investigação 
preliminar ou seja, a documentação da descrição do sistema, o fluxo de processos e 
as avaliações de risco); execução eficiente dos programas de auditoria para garantir 
que os objetivos da auditoria sejam satisfeitas através de documentos de trabalho de 
auditoria de qualidade apropriada para apoiar as conclusões chegadas e para 
comunicar de forma eficaz e atempadamente os resultados da auditoria. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
RESPONSÁVEL PRINCIPAL: 
 

 
Diretor Executivo de Auditoria (hierarquia técnica e funcional)) e Administrador 
Delegado (hierarquia administrativa) 
 

 
REPORTA A: 
 

 
Chefe de Auditoria Interna (RSA, Botswana, Gana e Moçambique) via a Comité de 
Auditoria, Risco e Conformidade de Moçambique 
 

 
RESPONSAVEL POR: 

 
Nenhum 

 
REQUISITOS EXIGIDO DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

 
Qualificação mínima é Licenciatura em Contabilidade/Auditoria Interna/Gestão 
Financeira/Gestão de Risco Financeiro ou Diploma Nacional em Auditoria Interna 
com Artigos e adicional de pelo menos três anos de experiência de auditoria interna 
OU Licenciatura em Contabilidade/Auditoria Interna/Gestão Financeira/ Gestão de 
Risco OU Diploma Nacional em Auditoria Interna, com pelo menos quatro anos de 
experiência de auditoria interna. 
Concluído ou estudando para Audito Interno Certificado (CIA) será uma vantagem. 
Experiência em auditoria e software de mineração de dados será considerado como 
uma vantagem, que incluem: TeamMate, IDEA, ACL e Excel avançado 

 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE TRABALHO NECESSÁRIOS 

 
Capacidade de trabalhar em uma equipe competente de profissionais respeitados na 
área de auditoria interna, risco e conformidade. 
Capacidade de ajudar com o planeamento nas medidas de auditoria para garantir a 
realização dos objetivos de um programa de auditoria e a avaliação contínua de 
riscos e oportunidades adicionais durante o trabalho de campo. 
Capacidade de comunicar com eficácia em Inglês verbalmente e por escrito. 
Compromisso de continuar a estudar para ampliar o conhecimento da Auditoria 
Interna em uma ou mais áreas de especialidade. 

    
DESCRIÇÃO DE TAREFAS 

 
Nº DOMÍNIOS ESSENCIAIS DE 

DESEMPENHO 
 

  

INPUT (MÉTODOS UTILIZADOS) OUTPUT (RESULTADOS ESPERADOS) COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS 

REQUERIDOS 

 
1 
 

Planear e executar o trabalho através da 
organização de tempo, as responsabilidades 
e produtividade dentro dos padrões 
estabelecidos e prestar assistência aos 
membros da equipe, conforme necessário 

 Obter uma compreensão adequada da área a 
ser auditada, incluindo os riscos e controles 

 Obter uma compreensão adequada do plano 
de trabalho, programas, responsabilidades 
atribuídas e expectativas 

 Obter uma compreensão adequada da área a 
ser auditada, incluindo os riscos e controles 

 Avaliar continuadamente a área sob revisão 
para a identificação de riscos e oportunidades 
e sugerir alterações ao plano de trabalho de 
acordo com os procedimentos 
departamentais, que será alinhado com as 
normas do IIA 

 

 O programa de auditoria alocado é 
concluída atempadamente 

 Os papéis de trabalho são claros, 
completos e válidos; descobertas estão 
alinhados com os documentos de 
trabalho e os documentos de trabalho 
são logicamente compilados e 
referenciados 

 O trabalho de campo é concluído de 
acordo com o programa de auditoria, 
notas de treinamento apuradas 
adequadamente e utilizados como uma 
ferramenta de aprendizagem 

 Demonstração de pensamento inovador 
na preparação de documentos de 
trabalho 

 Execução de autoavaliação de todos os 
documentos antes da submissão aos 
membros da equipa sénior para análise 
ou comentário. 

Técnicas: 
 Capacidade para pensar na 

perspetiva de risco, por exemplo, 
não tomar práticas de negócios e 
interpretações da sua gestão por 
concedido 

 Manter-se atualizado com os mais 
recentes desenvolvimentos em 
risco; conformidade; auditoria 
interna e governança 

 Pensador analítico e lógico 
motivado pelo sucesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamentais: 
 Maduro e comunicador eficaz 
 Capacidade de considerar os 

requisitos de governança, enquanto 
mantem a compreensão das 
necessidades do negócio 

 Capacidade de interpretar 
resistência natural da entidade a 
auditoria interna com emoções 
maduras 

 Auto motivado; procurador da 
verdade e capacidade de trabalhar 
sobre pressão 

 Demonstra avanço e resiliência e 
mantem uma perspetiva positiva 
especialmente em tempos de alta 
pressão 

 
2 

Resolver com êxito consultas e conflitos 
dentro e fora do departamento 

 Manter um relacionamento de trabalho 
positivo com as empresas e proactivamente 
construir a compreensão e o respeito pelos 
princípios de risco e governamentais 

 Cooperar e trabalhar bem com os outros na 
busca de metas da equipe e incentivar o 
trabalho em equipa 

 

 Feedback ou respostas positivas da 
entidade e os colegas após conclusão 
de um projeto 

 Equipe coesa proporciona 
melhoramento contínuo de resultados 
em termos de valor agregado a áreas 
específicas do negócio 

 
 

 
    
3 

Torne-se um campeão para a qualidade de 
entrega de serviço ao cliente enquanto 
constrói relações fortes e sustentáveis com a 
gestão e filiais com um impacto positivo 
sobre o departamento 
 

 Identificar as potenciais restrições sobre a 
qualidade do serviço e entrega atempada e 
escalar conforme necessário 

 Identificar potenciais melhorias para a 
qualidade de serviço e de entrega e escalar 
conforme necessário 

 Respeitar a pressão do negócio, gerir 
respostas da gestão de forma eficaz e com 
firmeza para não comprometer os objetivos da 
Auditoria Interna 

 

 Feedback ou respostas positivas da 
entidade após a conclusão de um 
projeto 

 Crescimento da reputação do 
departamento em projetos de auditoria 
interna, como resultado da qualidade da 
prestação de serviços 

 Sugestões sobre como a Auditoria 
Interna pode ajudar a empresa a atingir 
os seus objetivos 
 

 
 

 
4 

Cumprir; aplicar e viver as Normas e o Código 
de Ética do Instituto Internacional de 
Auditores Internos (IIA), bem como as 
políticas organizacionais relevantes 
 
 
 
 
 

 Demonstrar o cumprimento integral e apoio a 
todas as diretrizes de ética relevantes no 
comportamento pessoal e recomendações em 
relatórios 

 Proactivamente estimula a consciência do 
comportamento ético, bem como mecanismos 
de informação ao observar ou suspeitar de 
comportamento inadequado 

 A confidencialidade em todos os assuntos é 
mantida em consonância com as políticas e 
procedimentos internos de auditoria 

 

 Normas de auditoria interna, a 
execução de auditoria, evidência e 
retenção de documentos são níveis que 
a avaliação de qualidade consideram 
um alto nível de aderência às diretrizes 
éticas 

 Avaliação contínua do comportamento 
contra os princípios estabelecidos no 
Código de Ética do IIA 

 
5 

Compreensão detalhada de governança, 
risco, conformidade e princípios de auditoria 
interna 

 Participar do programa de garantia de 
qualidade interna da Auditoria Interna 

 Participação e presença de fóruns 
relacionados com a indústria 

 Relatórios de auditoria interna e outra 
comunicação mostra de forma 
consistente uma compreensão de 
governança, risco, conformidade e 
princípios de auditoria interna 

 Contribuir para a biblioteca de 
conhecimento e de bom grado 
compartilhar lições aprendidas com os 
colegas e gestores 

 
6 

Tolerância zero para os padrões 
inadequados de comunicação e 
preparação para todas as interações com 
a entidade para alcançar as expectativas 
de comunicação das partes interessadas 
 

 Análise ortográfica de todos os 
documentos, incluindo e-mails, quer sejam 
internos no departamento ou externos 

 Preparar-se adequadamente para todas as 
reuniões 

 Comunicação de Auditoria Interna 
(verbal e escrita) torna-se o padrão 
para alcançar em termos de garantir a 
alta qualidade consistente no 
departamento 

 

 
7 

Manter o profissionalismo e confidencialidade 
na interação com a entidade 
 

 Exibição de profissionalismo em todas as 
interações com a entidade empregadora 

 Liderar pelo exemplo 

 Alta consideração pelo departamento de 
Auditoria Interna e do seu pessoal 

 Receber e ser tratado com respeito 

 

 
8 

Interação e coordenação com outros 
provedores de garantia resulta em 
eficiência, confiança e relações fortes para 
ajudar a alcançar os objetivos globais 
departamentais de forma coesa 
 
 
 
 
 

 Compreender o papel e as 
responsabilidades dos outros prestadores 
de garantia e definição de requisitos de 
sincronização e oportunidades 

 Contribuição durante o planeamento de 
sessões de interação com outros 
provedores de garantia 

 Achieving combined assurance 
coordination objectives through 
synchronised outputs 

Alcançar os objetivos conjuntos de 
coordenação de garantia através de da 
produção sincronizada 

 

 
9 

Preparar e manter a produção que permitam 
a realização e manutenção do plano anual de 
auditoria e os relatórios para as partes 
interessadas (incluindo a entrega de projetos 
ad hoc) 
 
 
 
 
 
 

 Habilidades de gestão de tempo e definição 
de prioridades 

 Multitarefas e escalar tarefas quando 
necessário 

 Participação no plano anual de auditoria em 
termos de riscos emergentes identificados, 
mudanças na organização e oportunidades 

 Realização do plano de auditoria anual 
que é regularmente alinhada com a 
estratégia do negócio, necessidades e 
expectativas 

 

  

 

 
DETALHES ADICIONAIS 

 
REMUNERAÇÃO (PACOTE REMUNATÓRIO): 
 

 
45 000.00 MT 

 
VAGAS DISPONÍVEIS: 

 
02 

 
DATA DE FECHO PARA A ENTREGA DE CANDIDATURAS: 

 
31 DE AGOSTO DE 2016 
 

 
TODAS AS CANDIDATURAS DEVERÃO SER ENVIADAS PARA O SEGUINTE 
ENDEREÇO ELETRÓNICO:  
 

 
emprego@bayport.co.mz 

 
O ASSUNTO DO E-MAIL DEVERÁ REFERIR A VAGA A QUE CONCORRE: 

 
AUDITOR INTERNO 

 
DATA DE INÍCIO: 
 

 
IMEDIATO 

 
O CURRICULUM VITAE DEVERÁ SER ENVIADO EM PORTUGUÊS E INGLÊS. 
 

 
SÓ SERÃO CONTACTADOS OS CANDIDATOS QUE FOREM SELECIONADOS. 
 

 

Bayport Financial Services Moçambique (Mcb), S.A. 
Av. 25 de Setembro, Nº 1147, 3º Andar, Bairro Central, Maputo, Moçambique
Telefone: +258 21 420 260/1/2
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Pianista de formação, Mar-
got Schmidt nasceu na 
Alemanha e passou a Mar-
got Dias quando se casou 

com um antropólogo português 

que era “um charme”. Juntos es-

tudaram o povo maconde quando 

Moçambique era ainda uma coló-

nia. Nova edição mostra os filmes 

“extraordinários” que fez e põe-nos 

a olhar para ela.

Margot Dias (1908-2001) deu o 

seu último concerto em 1956, pas-

sando a dedicar-se a tempo inteiro 

à antropologia, um interesse que lhe 

vinha da juventude e que começara 

a impor-se na sua vida profissional 

em 1947. Foi precisamente a an-

tropologia – sobretudo o grande 

trabalho que Margot e  António 

Jorge Dias realizaram com Manuel 

Viegas Guerreiro entre os macon-

des   de Moçambique e o Museu 

Nacional de Etnologia (MNE)  – 

que a moveu até ao fim.

“Acho que a Margot nunca saiu por 

completo do universo maconde, 

porque sentia por ele um encanta-

mento permanente”, diz Joaquim 

Pais de Brito, que dirigiu o museu 

que a antropóloga ajudou a criar 

durante 20 anos e que com ela con-

versou longamente na preparação 

do guia para os filmes realizados por 

Margot Dias em Moçambique em 

1958-1961, editado em 1997 pelo 

MNE e coordenado pela cineasta e 

também antropóloga Catarina Al-

ves Costa.

É precisamente este guia, revisto e 

aumentado, que agora acompanha 

a edição em DVD dos cerca de 30 

filmes africanos que Margot Dias 

(1908-2001) fez entre 1958 e 1961 

– aos de Moçambique, a esmagado-

ra maioria, juntam-se os de Angola, 

todos organizados em quatro nú-

cleos temáticos – que a Cinemateca 

Portuguesa e o Museu de Etnologia 

se preparam para lançar até ao fim 

do ano, inaugurando uma colecção 

de títulos etnográficos.

Com uma duração de mais de qua-

tro horas, os filmes, originalmente 

mudos, foram agora sonorizados 

por Alves Costa e Pedro Duarte, 

recorrendo às gravações de som fei-

tas no terreno pela antropóloga de 

origem alemã e às suas detalhadas 

notas de campo, explica Tiago Bap-

tista, conservador da Cinemateca.

É também Alves Costa a autora de 

um dos textos do livro de 80 pá-

ginas que acompanha esta edição 

bilingue (português/inglês) – os an-

tropólogos Nuno Domingos e Har-

ry West, José Manuel Costa, direc-

tor da Cinemateca, e Paulo Costa, 

hoje à frente do museu, assinam os 

outros – e que atesta a importância 

destes filmes para os estudos etno-

lógicos e antropológicos em Portu-

gal, contextualizando o trabalho de 

investigação em que se inserem, o 

da Missão de Estudos das Mino-

rias Étnicas do Ultramar Português, 

tantas vezes alvo de polémica.

A edição dos filmes de Margot Dias 

é, sobretudo, uma grande oportuni-

dade para chamar a atenção para o 

trabalho desta mulher que tem fica-

do injustamente na sombra do seu 

marido, algo muito comum entre 

os casais de antropólogos que co-

meçaram a trabalhar na primeira 

metade do século XX, diz João Leal, 

do Centro em Rede de Investigação 

em Antropologia, comparando-os 

aos britânicos Victor e Edith Tur-

ner.

Tal como os antropólogos Pais de 

Brito, Paulo Costa, Rui M. Pereira 

e Catarina Alves Costa, João Leal 

quer ver Margot (é com uma certa 

familiaridade que a ela se referem 

quase sempre) ocupar o lugar que 

merece na antropologia portuguesa, 

quer que lhe sejam reconhecidos o 

rigor e a dedicação que imprimiu a 

tudo o que fez.

Como um blocos de notas
O trabalho que Margot faz com Jor-

ge Dias e Manuel Viegas Guerreiro 

entre o povo maconde que vivia num 

planalto do Norte de Moçambique, 

na fronteira com a actual Tanzânia, 

nasceu de um convite que Adriano 

Moreira fez em 1956 ao académico 

português que leccionara na Ale-

manha e que contava já com uma 

certa projecção internacional. Esse 

convite do então director do Cen-

tro de Estudos Políticos e Sociais da 

Junta de Investigações do Ultramar, 

daria origem a uma monografia em 

quatro volumes,  Os Macondes de 

Moçambique  (1964/65), obra de 

referência nos estudos antropológi-

cos em Portugal. E a um riquíssimo 

arquivo que inclui centenas de foto-

grafias, milhares de fichas e os fil-

mes que até ao fim do ano passarão 

a estar à disposição de todos.

“Em 1957, a primeira vez que fo-

mos, só tínhamos uma máquina 

fotográfica Leica e uma Retina 

(nossa)”, contou Margot Dias a 

Catarina Alves Costa e a Joaquim 

Pais de Brito durante as conversas 

que antecederam a publicação do 

guia de 1997. “Eu achava muito 

importante ter uma máquina de 

filmar. Mas mesmo com o Antó-

nio era uma luta muito grande, ele 

achava que isso era uma ‘coisa dos 

outros países’. Mas no segundo ano 

conseguimos um aparelho de filme 

e deram-nos o dinheiro para filmar. 

Era a última oportunidade.”

Margot, diz Catarina Alves Costa, 

via estes pequenos filmes como pá-

ginas de um bloco de notas a que 

mais tarde poderia recorrer quando 

estivesse – quando estivessem – a 

escrever a monografia. “Era quase 

como se estes filmes não valessem 

por si mesmos”, explica a antropó-

loga e cineasta. Margot via-os como 

um meio, um instrumento. “Este é 

material para ser consultado por in-

vestigadores e principalmente para 

ficar na posse dos moçambicanos, 

faz parte da história deles”, dizia.

Por isso mesmo a antropóloga teria 
gostado de saber que o então Pre-
sidente Jorge Sampaio ofereceu a 
Moçambique uma cópia dos seus 
filmes e que Pais de Brito, 45 anos 
depois dos trabalhos de campo, foi 
ao planalto maconde mostrá-los e 
ficou muito surpreendido por ali ter 
encontrado pessoas que ainda se ti-
nham cruzado com a equipa e que 
dela guardavam memórias. Com 
representantes do Museu Nacional 
de Etnologia de Moçambique, em 
Nampula, o antropólogo andou de 
aldeia em aldeia em sessões impro-
visadas, com recurso a geradores e 
pequenas televisões que se instala-
vam nos capots de jipes e carrinhas. 
Algumas dessas sessões de 2003 
tinham 400 ou 500 pessoas a assis-
tir, porque todo o território parecia 
saber que andavam por lá a exibir 
filmes feitos há décadas. “Lembro-
-me de um homem que se sentou 
ao meu lado e que identificou o ir-
mão num dos filmes da Margot... 
De repente ouvi-o dizer: ‘O meu ir-
mão, está ali o meu irmão. Ninguém 
dançava como ele...’ Era uma sessão 
no meio da floresta e eu achei tudo 
aquilo muito comovente. A Margot 
teria ficado encantada com aquele 
encontro de irmãos, tenho a certe-
za.”
Jorge Dias era o chefe da missão, o 
professor universitário, “mais dis-
tante, apesar da personalidade solar” 
que todos lhe reconheciam, ao passo 
que “Margot era a antropóloga que 
vivia fascinada com aquelas pessoas, 
com a relação que podia construir 
com elas”, defende o antigo director 
de Etnologia.  “Não conheci o Jorge 
Dias, mas todos os que o conhe-
ceram dizem que era um charme, 
brilhante. Sem formação teórica, de 
início, Margot fica do outro lado, 
o das tecnologias, dos objectos, do 
que é imediatamente perceptível. A 
ela se deve, em grande parte, esta 
centralidade da imagem em movi-
mento.”

Margot Dias filma os ritos de pu-

berdade das raparigas, as danças 

com rapazes mascarados, acompa-

nha os contadores de histórias e o 

trabalho do barro e da cestaria, as-

siste às sessões com o curandeiro 

a quem todos recorrem e aos con-

certos das orquestras de marimbas 

nos terreiros, que para ela mostram 

que entre os macondes a música 

tem uma importante função social e 

reflecte uma “organização bastante 

evoluída e sábia”.

Mesmo quando não são elas que 

deveriam estar em foco, boa parte 

dos seus filmes concentra-se nas 

mulheres, que a antropóloga vê 

como a verdadeira força de trabalho 

deste povo. São elas que aparecem 

a pilar, a plantar, a fazer potes de 

barro, a preparar as raparigas para 

uma qualquer dança ritual e, é cla-

ro, a cuidar das crianças. Num deles, 

na aldeia de Antupa, a antropóloga 

detém-se numa mulher que brinca 

com o filho e noutra que está a ama-

mentar. “É claro que os filmes têm 

limitações técnicas, a começar pelo 

facto de não terem som, mas isso é 

o que menos importa. O que inte-

ressa é a perspectiva da realizadora, 

o seu olhar cuidadoso”, diz Catarina 

Alves Costa.

Pais de Brito atribui este olhar cui-

dadoso à sua “sensibilidade muito 

emotiva”, que convivia bem com 

uma intensa racionalidade: “Era, 

por exemplo, muito rigorosa com as 

palavras – era capaz de dar voltas e 

voltas à procura das palavras certas 

para caracterizar uma situação ou a 

relação entre duas pessoas.” Passa-

das décadas, lembra, Margot ainda 

escrevia aos seus contactos no pla-

nalto maconde para saber o que ti-

nha acontecido a esta ou àquela pes-

soa e para pedir informações para os 

seus escritos.

“A Margot não chegou a acabar o 

quinto volume d’Os Macondes  e 

mesmo que o tivesse acabado nun-

ca o publicaria”, diz Pais de Brito. 

E não o publicaria, explica, porque 

para ela só faria sentido fazê-lo atri-

semelhante à que se estabelece en-

tre um professor e a sua assistente.

A missão e a polémica
A equipa vai pela primeira vez a 

Moçambique em 1956, um ano de-

pois da Conferência de Bandung, 

que condenou formalmente o co-

lonialismo e mostrou, sem sombra 

para dúvidas, que havia um processo 

independentista em curso na África 

ocupada há séculos pelas grandes 

potências europeias.

O convite de Adriano Moreira que 

levou a equipa ao planalto maconde 

não estava isento de intenções polí-

ticas, muito pelo contrário, mas isso 

não chega para desmerecer do tra-

balho científico que ali foi feito nem 

ceder às interpretações que olham 

para estes antropólogos como me-

ros instrumentos da administração 

colonial, defende João Leal. Para es-

tre professor, é fundamental separar 

o registo da monografia publicada 

em meados de 1960 do dos rela-

tórios que viriam a receber a clas-

sificação “confidencial”, entregues 

ao director do Centro de Estudos 

Políticos e Sociais da Junta de In-

vestigações do Ultramar no final de 

cada campanha.

“É claro que não se pode analisar 

o trabalho deles esquecendo que 

faz parte da estratégia de Adriano 

Moreira que passava pela chamada 

‘ocupação científica’ das colónias, 

em que a antropologia aparece ao 

serviço da política e da ordem ultra-

marinas, mas também não se pode 

enviesar tudo. Os relatórios chegam 

buindo a autoria também a Jorge 

Dias, que morreu em 1973. “Ela vi-

via esse dilema – como publicar as-

sinando com Jorge Dias sem saber 

se ele concordaria com o que estava 

escrito? Isso era irresolúvel para ela.”

A preocupação de rigor atravessava 

todo o seu trabalho, sublinha Alves 

Costa, dando como exemplo situa-

ções nos filmes que agora se editam 

em que ela faz questão de frisar que 

determinadas sequências, como as 

das cenas da vida dos rongas, ti-

nham sido encenadas. “Margot Dias 

tem sempre muito presente a rela-

ção observador/observado e reflecte 

muito sobre a maneira como um in-

fluencia o outro e como essa relação 

se transfere para o próprio conheci-

mento, como ela transparece.”

O professor e a assistente
Antes das viagens a África, e sem-

pre com Margot, Jorge Dias fizera 

já dez anos de trabalho de campo 

em Portugal dos quais resultariam 

outras duas monografias seminais, 

a de Vilarinho da Furna e a de Rio 

de Onor, duas aldeias com uma vida 

comunitária muito forte. O acadé-

mico dirigia também, e desde 1947, 

o Centro de Estudos de Etnologia 

Peninsular, no Porto, coordenando 

uma equipa que em pouco tempo 

revolucionaria a etnografia portu-

guesa e de que faziam parte Ernesto 

Veiga de Oliveira, Benjamim Perei-

ra e Fernando Galhano.

É numa entrevista que João Leal lhe 

faz em 1996 que Benjamim Pereira 

(n.1928) lembra os laços de pro-

funda amizade que uniam o grupo 

de Jorge Dias e o papel de Margot. 

Dias, Galhano e Veiga de Oliveira 

eram “como irmãos”, contou o an-

tropólogo no decorrer dessa conver-

sa. “Depois o Jorge Dias vai para a 

Alemanha e conhece a Margot. O 

Jorge Dias escreve ao Ernesto e fala 

justamente de um grupo lá na flo-

resta, que andavam nus, e uma de-

las é uma pianista que é a Margot, 

com quem o Jorge Dias depois es-

tabelece uma relação e acabará por 

se casar. Quando a Margot vem, o 

Jorge Dias inclui a Margot no gru-

po inicial.”

No textos da equipa a co-assinatura 

é prática comum. Os Macondes de 

Moçambique, que não é excepção, é 

escrito ocupando-se o líder da mis-

são do campo da história, da eco-

nomia, da religião e da organização 

política; Viegas Guerreiro da língua 

e da tradição oral; e Margot da cul-

tura material e dos rituais de puber-

dade e parentesco.

Mas, quando se tratava de um ar-

tigo assinado pelos dois, Margot 

Dias fazia sempre questão de fa-

lar primeiro “do António”, garan-

te Catarina Alves Costa: “O rosto 

dela parecia ganhar outra expressão 

quando se referia ao Jorge Dias. O 

trabalho que muitos poderiam con-

siderar feito ou deixado ‘na sombra’ 

era uma coisa natural para ela, não a 

incomodava.” No campo profissio-

nal, acrescenta Rui M. Pereira, pro-

fessor de Antropologia da Universi-

dade Nova de Lisboa, a sua relação 

com o líder da equipa foi sempre 

a ser muito críticos em relação à 

presença portuguesa”, defende, re-

conhecendo que a relação de Jorge 

Dias e da sua equipa com o regime 

não é a preto e branco. “Para conse-

guir construir o que construiu, e isso 

inclui o museu e os trabalhos sobre 

Portugal, teve de fazer compromis-

sos com o Estado Novo. 

Para Rui M. Pereira, que em 1999 

foi responsável por uma reedição de 

um dos volumes da monografia Os 

Macondes de Moçambique  (esta-

vam preparados mais dois que nun-

ca chegaram a sair), é muito natural 

que a Missão de Estudos das Mino-

rias Étnicas do Ultramar Português 

seja terreno fértil  para polémicas, 

como ficou provado no ano passa-

do quando a artista plástica Ânge-

la Ferreira ganhou o prémio Novo 

Banco Photo com  A Tendency to 

Forget, trabalho que recorre a ima-

gens dos filmes de Margot, reacen-

dendo o debate sobre a ligação de 

Jorge Dias ao regime e sobre a coni-

vência entre a academia e o Estado 

Novo nas décadas de 50 e 60.

“Nunca é por de mais fazer a de-

núncia do colonialismo, até porque 

ele se mantém em atitudes e men-

talidades, mas as coisas têm de ser 

contextualizadas. A obra da Ângela 

Ferreira é muito importante, porque 

leva estas questões a uma audiência 

mais vasta, mas falta-lhe abordar as 

condições objectivas em que a equi-

pa trabalhou.” É claro que havia co-

operação entre a equipa e o regime, 

defende o investigador, mas isso 

não invalida que tenha feito uma 

monografia em que “estuda o povo 

pelo povo” e “bem situada interna-

cionalmente”. “A monografia foi 

feita como se os macondes vivessem 

fora do tempo, fora do sistema co-

lonial”, ao passo que os relatórios da 

missão assumem que os macondes 

vivem períodos conturbados, num 

território politicamente instável e 

sujeito a influências exteriores. “De 

Tanganica [actual Tanzânia] eles 

não traziam só rádios-transístores 

e bicicletas, traziam ideias. E ideias 

independentistas.”

Lembra ainda Rui M. Pereira que 

naquela região de Moçambique a 

colonização portuguesa dos anos 

1950 era particularmente dura, crua. 

Nas grandes explorações de algodão 

havia castigos físicos violentos e não 

é por isso de estranhar que tenha 

sido ali que começou a revolta. Uma 

revolta que, em Junho de 1960, tem 

no Massacre de Mueda, principal 

posto da administração colonial no 

Norte do país, um dos episódios 

mais dramáticos, com as autorida-

des a matarem, segundo algumas 

fontes, mais de 500 agricultores 

macondes que reclamavam melho-

res condições de vida. “É pouco de-

pois de Mueda que Margot chega 

para mais uma campanha de campo 

e encontra as aldeias desertas, com 

as pessoas a esconderem-se.”

É assim que ela recorda o começo 

dos anos 1960 nas conversas com 

Catarina Alves Costa e Joaquim 

Pais de Brito, num dos seus ra-

ríssimos comentários passíveis de 

uma leitura política: “Tínhamos 

consciência, nesse ano, em 1961, 

de que era a última vez – que tudo 

ia mudar. No meu diário de campo 

nota-se uma tristeza muito grande, 

porque começa a haver desconfian-

ça, os pretos escondiam-se no mato, 

tinham medo dos brancos e os bran-

cos dos pretos.”

“Margot evitava falar destas e de 

outras questões políticas. Era como 

se tudo isto lhe fosse exterior, es-

tranho”, diz Joaquim Pais de Brito, 

embora tenha chegado a dizer, na-

quelas conversas dos anos 1990, que 

“os portugueses que foram lá para a 

administração em geral eram incul-

tos, nem lhes passava pela cabeça ter 

uma relação pessoal com os africa-

nos”.

O ex-director de Etnologia leu e 

releu com muita atenção os quatro 

volumes da monografia, assim como 

os relatórios que Jorge Dias escreveu 

para Adriano Moreira e que tanto 

desconforto causaram e causam a 

muitos dos que procuram analisar a 

sua relação com o regime e com o 

próprio projecto colonial português. 

E diz que as críticas são “naturais”, 

quando se trata de um trabalho fei-

to numa região de um império que 

tinha uma guerra à porta. “Naturais” 

mas “infundadas”,  se insistirem em 

ignorar o contexto em que foi reali-

zado e não fizerem qualquer men-

ção ao mérito do que acabou por 

ser produzido. “A monografia é uma 

obra admirável, um registo sereno, 

rigoroso”, defende. “E teria sempre 

uma leitura política mesmo que Jor-

ge Dias não tivesse escrito os rela-

tórios. E é preciso dizer que ele não 

os escreve para se esconder ou para 

disfarçar. Ele é muito crítico em re-

lação aos colonos que estão naquele 

território, colonos que acusa de so-

branceria, boçalidade e ignorância, 

colonos que diz desprezarem por 

completo os africanos. E Margot 

não o esquece. “

Mas este é o mesmo Jorge Dias que 

aceita dirigir uma missão científica 

num território altamente politiza-

do que preocupava o Estado Novo 

e que, depois de várias campanhas 

de campo em Moçambique, conti-

nua a defender o colonialismo em 

conferências um pouco por todo o 

mundo. Contraditório? “Claro que 

sim”, admite o antropólogo, mas 

produto de uma época: “Podemos 

questioná-lo e até discordar de mui-

ta coisa, mas não podemos ignorar 

que, de outra forma, sem estabelecer 

alguns compromissos com o regime, 

este trabalho nunca teria aconteci-

do. A monografia não tem política, 

mas pode sempre fazer-se uma lei-

tura nesse sentido, porque sabemos 

que Jorge Dias não põe em causa a 

existência de um império colonial 

português.”

Nos relatórios, explica, o director 

da missão  considera que acabará 

por acontecer no planalto macon-

de o que aconteceu em Tanganica, 

colónia britânica entre 1919 e 1961, 

onde já havia intensos focos de re-

volta.

É porque, na sua opinião, ignora o 

contexto do trabalho desta missão 

que Pais de Brito classifica como 

“lamentável” a apropriação que Ân-

gela Ferreira fez dos filmes de Mar-

got Dias, “manipulando-os com 

critérios do politicamente correcto”: 

“Os filmes da Margot foram feitos 

com a seriedade e o empenho de 

quem pegou na câmara com o olhar 

emotivo e cúmplice dos que parti-

lham, porque ela era assim. Tratá-

-los como um mero instrumento 

do regime é uma visão redutora que 

esquece tudo o resto.”

 O antropólogo espera agora que a 

edição que em breve será lançada 

abra estes registos fílmicos a outras 

interpretações. “Olhar para eles é 

olhar para nós. A partir deles pode-

mos construir e desconstruir.”

Partilhar estes filmes é o mais jus-

to reconhecimento que se pode fa-

zer ao “papel importantíssimo” de 

Margot Dias na relação do MNE 

com a imagem em movimento, diz 

o seu actual director, Paulo Costa, 

acrescentando que hoje o arqui-

vo de imagem e de som do museu 

tem mais de 1800  filmes e seis mil 

registos sonoros. Para ele contribu-

íram, sobretudo, a antropóloga de 

origem alemã, Benjamim Pereira, 

Ernesto Veiga de Oliveira e Michel 

Giacometti.

“O uso que a Margot faz do filme 

na pesquisa etnográfica logo em 

meados de 50 é absolutamente pio-

neiro. Os seus filmes são um tesou-

ro extraordinário”, sublinha, cha-

mando a atenção para o contributo 

que deu a toda a organização do 

museu – criado no papel em 1965 

e inaugurado na casa que hoje tem 

em 1976 – e para o valor simbólico 

da primeira peça a dar entrada nas 

suas colecções: “É um pote de água 

maconde, daqueles que as mulheres 

transportavam à cabeça. Um pote 

que a Margot estudou. A própria 

organização das nossas reservas, que 

sempre se quiseram abertas aos in-

vestigadores e aos estudantes, como 

um laboratório científico, deve-lhe 

muito. A Margot está em tudo o 

que o museu é.”

*Público/SAVANA

Margot Dias: Os macondes
Por Lucinda Canelas*
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A Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo, através Plano de Emer-
gência do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR) e sob a direcção 
da Secção de Assuntos Públicos (PAS), administra um programa de Pequenas Sub-
venções que apoia projectos de Saúde Pública. Estes projectos focam em serviços 
de Cuidado e Tratamento para saúde sexual de Adultos infectados pelo HIV e 
programas de prevenção de HIV para populações chave e populações prioritárias 
que são implementados por organizações de base de comunitária para aqueles 
afectados e infectados pelo HIV. O programa de Pequenas Subvenções de PAS 
PEPFAR está actualmente a solicitar propostas de organizações de base comuni-
tária, baseadas na fé, não-governamentais, de direitos humanos e organizações 
da sociedade civil que estejam legalmente registadas e a trabalhar para encontrar 
soluções para a problemática do HIV/SIDA em Moçambique. As organizações 
interessadas devem submeter a proposta de um projecto acompanhada de um re-
sumo de uma página que inclua a seguinte informação: (1) nome do projecto e 

(5) actividades primárias, (6) mensuráveis dos resultados esperados do projecto, 
-

tacto do coordenador do projecto. As propostas podem ser submetidas tanto em 
Inglês ou Português (com todas as páginas numeradas), contudo a organização 
deve submeter o resumo de uma página em Inglês. Todos os aplicantes devem 
submeter com a proposta uma cópia da Certidão de Registo da organização.

A proposta deve ser dactilografada, não deve exceder dez páginas, e deve incluir 

o tipo, combinações e frequência de intervenções para cada população alvo em 
-

-
-

de outros parceiros envolvidos no projecto, parceiros técnicos e descrição de ou-

-
gens internacionais, despesas misturadas (todos itens devem ser listados), custos 
de representação (comida e bebida para banquetes ou almoços), ou custos opera-
cionais (arrendamento, salários, electricidade, despesas de água). Custos de via-
gem e transporte ou a aquisição de suplementos não devem constituir a maioria 

-
ciamento.

O prazo para a recepção das propostas é ate o dia 3 de Outubro 2016. Por favor 
-

-
Lorentesi@state.gov ou 

MaputoPublicAffairsPEPFAR@state.gov. Por favor inclua “Public Affairs Section 
– PEPFAR Small Grants” no campo do assunto. Por favor tenha em conta que este 
Programa de Pequenas Subvenções é diferente do Programa da Embaixada da 
Secção de Impacto Rápido Político e Económico que foi recentemente publici-
tado.

-
mentadas de acordo com as directrizes estão disponíveis abaixo

-
tação (período mínimo de implementação é de 1 ano até dois anos). Espera-se 

aplicantes devem mandar uma proposta focada somente em uma das áreas pro-
gramáticas escolhidas. Propostas que não seguem as directrizes abaixo, categorias 
descritas e distritos propostos não serão consideradas parte deste processo.

As propostas estão limitadas aos seguintes distritos: Alto Molocue, Ancuabe, 
-

Chimoio, Cidade de Lichinga, Cidade de Nampula, Cidade de Pemba, Cidade de 
Quelimane, Cidade de Tete, Cidade de Xai-Xai, Cuamba, Dondo, Gile, Gondola, 
Guija, Inharrime, Inhassunge, Kamavota, Kamaxakeni, Kampfumu, Kamubukwa-
na Kanyaka, Mabalane, Machaze, Macomia, Maganja da Costa, Magude, Malema, 
Mandlakaze, Manhiça, Manica, Marracuene, Marromeu, Massinga, Matutuine, 
Maxixe, Mecuburi, Milange, Moamba, Moatize, Mocimboa da Praia, Mocuba, 
Moma, Monapo, Montepuez, Mopeia, Morrumbala, Mossurize, Muecate, Mueda, 
Muidumbe, Mutarara, Nacala, Namaacha, Namacurra, Nampula, Nhamatanda, 
Nicoadala, Nlhamankulu, Pebane, Sussundenga, Vilankulo, Xai-Xai, Zavala.

Embaixada dos Estados Unidos da América
Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Alívio do SIDA 
(PEPFAR) Programa de Pequenas Subvenções da Secção de Assun-

tos Públicos Anúncio de Oportunidade de Financiamento

Áreas programáticas adequadas para se aplicar de acordo com as directrizes dis-
poníveis acima
Cuidado para Adultos e Programas de Apoio para Pessoas Vivendo com HIV: Criação 
de serviços comunitários para melhorar a aderência ao tratamento e retenção de pessoas 

e para reduzir o estigma associado a testagem, e para promover ligações aos serviços so-

com HIV (PLHIV) e suas famílias incluindo populações chave como Trabalhadoras de 
Sexo (CSW), Homens que fazem Sexo com Homens (MSM) e populações prioritárias 
como adolescentes e mulheres jovens, parceiros masculinos jovens e adultos e casais 
serodiscordantes. As actividades que podem ser incluídas são:

1. Mobilização de apoio para HTC (Testagem de Saúde e Aconselhamento) e para cri-

(Terapia Antiretroviral) para pessoas testando HIV+.
2. Provisão de serviços de aconselhamento relacionados a Circuncisão Masculina Mé-
dica Voluntária (VMMC) e HTC (testagem de saúde e aconselhamento).

como os relacionados a manutenção da saúde do paciente e referência dos clientes sero-
positivos para serviços de Cuidados e Tratamento para HIV.

-
to para redução do risco.
5. Fortalecimento de ligações clinico-comunitárias e aumento da aderência e retenção 
de pacientes em ambos ART e Pré-ART no sistema de saúde e referenciar pacientes a 
grupos de apoio e adesão na comunidade (GAAC).
6. Intervenções para apoio social, incluíndo treinamento vocacional, actividades para 
gerar renda, serviços de protecção social e legal.
7. Actividades que abordam Estigma e Discriminação e campanhas de base comunitária, 
divulgação do serostatus para parceiros e membros da família e apoio para a divulgação 
segura.

Programas para populações chave: Criação de apoio de base comunitária para todos os 
programas de prevenção sexual que terão como alvo populações chave de trabalhadores 
de sexo, homens que fazem sexo com homens, e suas famílias de modo a mantê-las 
HIV seronegativos e reduzir o risco de aquisição de HIV. As actividades que podem ser 
incluídas são:

1- Análise da actividade sexual e provisão de preservativos masculinos/femininos (e 

2- Programas para todas as infecções transmissíveis sexualmente que tem como alvo 
populações chave:
a. Educação de Pares e campanhas de base comunitária,
b. Actividades de pequenos grupos para prevenção,
c. Actividades de difusão para prevenção.

-
ência a tais instalações:

a. Mobilização para apoiar HTC (testagem de saúde e aconselhamento) e para criação 
de demanda para testagem,

pessoas testanto HIV+,
c. Análise do status de HIV das crianças e provisão de testagem na comunidade ou 

referência a instalações para testagem.

5- Análise da prevenção de Infecções Transmissíveis Sexualmente (ITS), e referência a 
serviços de tratamento.
6- Actividades abordando Estigma e Discriminação, empoderamento de comunidade e 
actividades abordando violência contra populações chave para construir um ambiente 
seguro.
7- Intervenções de apoio social, incluindo treinamento vocacional, actividades para ger-
ar renda e serviços de protecção social.

Programas para populações prioritárias: Criação de programas de apoio preventivo de 
base comunitária que terão como alvo populações prioritárias de adolescentes e mul-
heres jovens de modo a mantê-las HIV negativo e reduzir o risco de aquisição de HIV. 
As actividades que podem ser incluídas são:

a. Análise de actividade sexual e provisão de preservativos masculinos/femininos (e 

b. Provisão  de  serviços  de  testagem  de  HIV  e  aconselhamento  na  comunidade  ou  

-
heres em risco de contracção de HIV e conexão das mesmas a prevenção.
2- Intervenções a nível comunitário para reduzir a violência e elevar o status das adoles-

a. Aumentar o nível de conhecimento para reduzir o número de parceiros sexuais, 
frequência da prática sexual, sexo desprotegido, aumentar o uso de preservativos mas-
culinos e femininos, adiar a iniciação no sexo.
b. Reduzir a violência e a vitimização, aumentar o associativismo e empoderamento das 
adolescentes e mulheres jovens, reduzir contacto com parceiros de maior risco.
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Embassy of the United States of America
U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) Public 

Affairs Section Small Grants Program
Notice of Funding Opportunity

The Embassy of the United States of America in Maputo, through the 
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) and under direction of 
the Public Affairs Section, administers a Small Grants program that supports 
Public Health projects. These projects focus on Care and Treatment services for 
HIV+ Adults sexual health and HIV prevention programs for key populations 
and priority populations that are to be implemented by community-based or-
ganizations for those affected and infected by HIV. PAS PEPFAR Small Grants 
is currently soliciting proposals from legally registered community-based, 
faith-based, non-governmental, human rights, and civil society organizations 
working on the response to HIV/AIDS in Mozambique. Interested organiza-
tions should submit a project proposal accompanied by a one-page summary 
that includes the following information: (1) name of project and organization,

-
tivities, (6) measured expected results of the project, (7) amount of funding 

-
ordinator. Proposals may be submitted in either English or Portuguese (with 
all pages numbered), however the organization  must  submit  the  one  page  
summary  in  English.  All  applicants  must  submit  a  copy  of  the

The proposal must be typed, must not exceed ten pages, and must include a 

geographic area and population coverage of the intervention and statement 
-

target population (6) the project activities and how issues of gender, stigma, 
-

-

about past and current funding within the organization and description of 
other partners involved in the project and technical partners and description 

-
ve detailed budget in U.S. dollars.

This program does not fund motorized vehicles, construction projects, inter-
national travel, miscellaneous expenses (every item has to be listed), repre-
sentational costs (food and drinks for banquets or luncheons), or operating 
costs (rent, salaries, electricity, water bills). Travel and transportation costs or 
procurement of supplies should not be the majority of the project’s funding. 
Organizations that already receive direct funding or substantial support from 
the U.S. Government are ineligible for funding.

. Please submit proposals 

Small Grants Program. Electronic submissions may also be sent to the follo-
wing e-mail address  Lorentesi@state.gov or MaputoPublicAffairsPEPFAR@
State.gov. Please include “Public Affairs Section - PEPFAR Small Grants” in 
the subject line. Please note that this Small Grants Program is different from 
the Emb as s y’s   Political and Economic S ect io n‘s Quick Impact Program 
that has been advertised recently.

Funding level and location where proposals can be implemented according 
to the guidelines provided above

-
tion (minimum period of implementation is from one year up to two years). 
Funding is expected to be allocated in the following programmatic areas and 

programmatic area. Proposals that do not follow the guidelines above, cate-
gories described and districts proposed will not be considered as part of this 
process.

Proposals are limited to the following Districts: Alto Molocue, Ancuabe, 
-
-

de de Chimoio, Cidade de Lichinga, Cidade de Nampula, Cidade de Pemba, 
Cidade de Quelimane, Cidade de Tete, Cidade de Xai Xai, Cuamba, Dondo, 
Gile, Gondola, Guija, Inharrime, Inhassunge, Kamavota, Kamaxakeni, Kam-
pfumu, Kamubukwana Kanyaka, Mabalane, Machaze, Macomia, Maganja da 
Costa, Magude, Malema, Mandlakaze, Manhiça, Manica, Marracuene, Marro-
meu, Massinga, Matutuine, Maxixe, Mecuburi, Milange, Moamba, Moatize, 
Mocimboa da Praia, Mocuba, Moma, Monapo, Montepuez, Mopeia, Morrum-
bala, Mossurize, Muecate, Mueda, Muidumbe, Mutarara, Nacala, Namaacha, 
Namacurra, Nampula, Nhamatanda, Nicoadala, Nlhamankulu, Pebane, Sus-
sundenga, Vilankulo, Xai Xai, Zavala.

Program areas suitable to apply according to the guidelines provided above

Adult Care and Support Programs for People Living with HIV: Establishment of 
community-level services to improve adherence to treatment and retention of people 
in HIV care, prevention services to reduce the spread of HIV and to reduce stigma as-
sociated with testing and to promote linkages to social services. The target population 

their families including key populations such as commercial sex workers (CSW), men 
who have sex with men (MSM) and priority populations such as adolescent girls and 
young women, young and adult male partners and discordant couples. Activities that 
can be included are:

1. Mobilization to support HTC (Health Testing and Counseling) and testing/retesting 

persons testing HIV+
2. Provision of counseling services related to Voluntary Medical Male Circumcision 
and HTC (health testing and counseling).

maintaining health of the patient and referral of HIV positive clients to HIV Care and 
Treatment services.

-
tion counseling,
5. Strengthening of community-clinical linkages and increasing adherence and reten-
tion of both ART and Pre-ART patients in the health system and referring patients into 
community support and adherence groups (GAAC).
6. Social support interventions, including vocational training, income-generating acti-
vities, social and legal protection services.
7. Activities Addressing Stigma and Discrimination and community-based outreach, 
HIV sero-status disclosure to sex partners and family members and support of safe 
disclosure.

Key populations programs: Establishment of community-based support of all sexual 
prevention programs that will target the key populations of commercial sex workers, 
men who have sex with men, and their families in order to keep them HIV negative 
and reduce the risk of acquisition of HIV. Activities that can be included are:

1- Assessment of sexual activity and provision of male/female condoms (and lubri-
cant) and risk reduction counseling, 2-   All sexually transmitted infection prevention 
programs targeted for key populations:
a. Peer education and community based outreach
b. Small group prevention activities
c. Hotspot prevention activities

to the facilities
a. Mobilization to support HTC (health testing and counseling) and testing demand 

creation.
-

sons testing HIV+.
c. Assessment of children’s HIV status and provision of testing in the community 

reduction counseling

5- Assessment of Sexually Transmitted Infection (STI) prevention, and referral to treat-
ment services.
6- Activities Addressing Stigma and Discrimination, community empowerment and 
activities addressing violence against key populations to build an enable safe environ-
ment.
7- Social support interventions, including vocational training, income-generating acti-
vities and social protection services.

Priority populations programs: Establishment of community-based support preven-
tion programs that will target the priority population of adolescent girls and young 
women in order to keep them HIV negative and reduce the risk of acquisition of HIV. 
Activities that can be included are:

a. Assessment of sexual activity and provision of male/female condoms (and lubri-
cant) and risk reduction counseling,

b. Provision of HIV testing and counseling services across the range of the community 
or referral to the facility-based settings.

c. Activities addressing Gender based violence, reduce vulnerability, identify females 
at risk for HIV and link to prevention

2- Interventions at the community level to reduce violence and raise the status of ado-

a. Increase knowledge to reduce the number of sexual partners, frequency of sex, un-

-



18 Savana 26-08-2016OPINIÃO

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

 Conselho de Administração:
Fernando B. de Lima (presidente) 

e Naita Ussene
Direcção, Redacção e Administração:

AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73
Telefones:

(+258)21301737,823171100, 
843171100

Editor:
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Franscisco Carmona

(francisco.carmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Abdul Sulemane, Argunaldo 

Nhampossa, Armando Nhantumbo e 
Abílio Maolela

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

António Cabrita, Carlos Serra, 

Ivone Soares, Luis Guevane, João 
Mosca, Paulo Mubalo (Desporto).

Colaboradores:
André Catueira (Manica)
Aunício Silva (Nampula)

Eugénio Arão (Inhambane)
António Munaíta (Zambézia)

Maquetização: 
Auscêncio Machavane e 
Hermenegildo Timana.

Revisão
Gervásio Nhalicale

Publicidade 
Benvinda Tamele (823282870)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)

Distribuição: 
Miguel Bila

(824576190 / 840135281)
(miguel.bila@mediacoop.co.mz)

(incluindo via e-mail e PDF)
Fax: +258 21302402 (Redacção)

82 3051790 (Publicidade/Directo)
Delegação da Beira 

Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Telefone: (+258) 825 847050821

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz

CartoonEDITORIAL

Valeu sim! Esta é prova-

velmente a resposta que 

a maioria dos brasileiros, 

principalmente os cariocas, 

vão dar quando questionados acer-

ca do desafio de sediar no Rio os 

Jogos Olímpicos de 2016.

Indiscutivelmente o astral da “Ci-

dade Maravilhosa” se tornou uma 

grande festa a partir do momento 

da cerimônia da abertura dos Jogos, 

realizada no Maracanã, no dia 5 de 

agosto. Daí para a frente ninguém 

ficou construindo argumentação 

racional ou preocupado consi-

derando análises custo-benefício 

económico com a organização dos 

jogos, excepção feita em relação a 

alguns poucos activistas sociais, dos 

eternos e tradicionais maledicentes 

e mal-humorados.

Desde a abertura a impressão que 

se tinha é que os brasileiros dei-

xavam para trás meses e meses de 

sua mais profunda crise económica 

e um traumático processo de im-

peachment, ainda em andamento, 

para saborear cada momento olím-

pico até o encerramento. E fizeram 

tudo isso exatamente da forma que 

tradicional com que festejam jogos 

de futebol nos estádios e em frente 

à televisão: muita paixão e euforia, 

gritos, fantasias, samba, cerveja e 

naturalmente vaias ensurdecedoras 

para qualquer um dos representan-

tes de outros países que se configu-

rasse como adversário.

É importante ressaltar que o bra-

sileiro não tem espírito olímpico 

no sentido advogado pelo Barão de 

Coubertin. Na verdade, o brasileiro 

jamais se interessou pelos despor-

tos clássicos dos Jogos Olímpicos, 

como atletismo principalmente em 

suas variantes tradicionais como 

salto, corrida, maratona, triatlo, 

pentatlo, etc. Essas modalidades 

são mais “desportos de quartel”. 

Isso em parte explica porque qua-

se dois terços das medalhas dos 

brasileiros foram conquistadas por 

militares.

Além da paixão pelo futebol – 

emoção coletiva inigualável que 

tem seu momento mais elevado 

quando a Seleção está a jogar e 

que transforma o Brasil na “pátria 

de chuteiras”, como dizia Nelson 

Rodrigues, jornalista, teatrólogo e 

frasista e iconoclasta imbatível – o 

brasileiro elege de tempos em tem-

pos um desporto como paixão na-

cional eventual, com destaque para 

o automobilismo e o vólei. 

Entretanto existe uma variante 

desportiva que emociona particu-

larmente o brasileiro que é o apa-

recimento de desportistas nascidos 

pobres ou egressos dos estratos de 

baixa renda econômica e que conse-

guem alcançar o sucesso e destaque 

no plano mundial, seja através dos 

Jogos Olímpicos ou outra modali-

dade de competição internacional.

Isso tem promovido no Brasil um 

viés ideológico de redenção e de 

superação da pobreza através do 

desporto. De fato, existe visível 

consenso, não apenas restritos aos 

estratos socioeconómicos menos 

favorecidos, que o desporto, muito 

mais do que a educação, é que cria 

boas e mais rápidas oportunidades 

para a realização.

Neste contexto, o brasileiro se des-

taca como um defensor ferrenho de 

programas sociais, apoio da inicia-

tiva privada e políticas públicas de 

promoção do desporto para supera-

ção da pobreza e das desigualdades 

sociais. É nessa perspectiva que se 

encaixam o Ministério do despor-

to e as Secretarias de desporto no 

âmbito dos governos estaduais e 

municipais, com bem-dotados or-

çamentos, e cujos cargos são dis-

putadíssimos pelos políticos. Para-

doxal situação a dos brasileiros se 

comparada a do país megacampeão 

em Olimpíadas, os EUA, o qual 

não têm um ministério dos despor-

tos.

O Brasil está feliz com suas deza-

nove medalhas – sete ouros, seis 

prata e seis bronze – e com isso 

conquistou sua melhor perfor-

mance olímpica. Provou sobretudo, 

através do Rio de Janeiro, que é 

capaz sim de organizar com êxito, 

eficiência, segurança e com muita 

alegria os Jogos Olímpicos tão bem 

como outras cidades, dentro de um 

padrão classe mundial e sem perder 

suas características culturais pró-

prias.

Enfim tanta alegria e o sentimen-

to de realização resultantes da Rio 

2016 podem fazer com que o bra-

sileiro recupere mais rapidamente a 

combalida autoestima e que supere 

sua recorrente “síndrome do ca-

chorro vira-lata”, diagnosticada nos 

anos 1950 pelo mesmo Nelson Ro-

drigues, que dizia que o brasileiro 

guarda um sentimento crônico de 

inferioridade em face do resto do 

mundo.

Mas este cronista acha que valeu 

sim pois, como pontificou Fernan-

do Pessoa, “tudo vale a pena quanto 

a alma não é pequena”. 

*Publico.pt 

Rio 2016: valeu a pena?*
Por Ricardo Neves 

Nas actuais circunstâncias políticas e económicas de Moçambique, a 

questão que se coloca com alguma frequência é se a crise que o país 

atravessa pode ainda piorar?

E a resposta que se obtém, infelizmente, é que sim, Moçambique 

ainda não atingiu o pico da crise.

Face a esta resposta, se pode fazer uma outra pergunta, que seria, se o país 
ainda não atingiu o pico, e se sabe que está a caminhar para lá, não há nada 
que se possa fazer para evitar que se chegue até lá?
E a resposta seria que sim, é possível que algo se faça, que permita o país 
inverter a trajectória que está a tomar, mas que tudo depende das opções que 
os líderes políticos, sobretudo os que estão no governo, tomarem.
Moçambique enfrenta um momento em que as crises política e económica 
interagem entre si, cada uma reforçando a outra. Do mesmo modo, qualquer 
alívio dependerá de como estas duas crises interagem, cada uma no sentido 
de minimizar os efeitos da outra.
No campo político, os principais actores da crise são o governo e a Renamo. 
Enquanto que na esfera económica, a interacção entre o governo e os prin-
cipais parceiros económicos e financeiros é a principal determinante do que 
poderá vir a acontecer no futuro.
O actual diálogo entre o governo e a Renamo, com o apoio dos mediadores 
internacionais, tem o potencial de vir a produzir resultados positivos, que in-
cluirão uma arrumação do modelo de administração do Estado, para permi-
tir uma maior participação dos cidadãos sobre a sua vida ao nível local, num 
processo de descentralização democrática em contraposição à descentrali-
zação da tirania. E isto, é preciso que se diga, teria sido uma consequência 
lógica e natural, sem necessidade para o actual derrame de sangue. Tal como 
os resultados das últimas eleições municipais na África do Sul nos mostra-
ram, com uma melhor organização, estrutura política, objectivos claramente 
definidos e capacidade de mobilização dos eleitores, é possível a oposição 
lograr sucessos sem necessidade de recurso às armas.
E aqui reside a questão de se estas negociações poderão, eventualmente, se-
rem bem sucedidas. Esta questão é importante porque o sucesso de todo este 
processo negocial deve assentar na crença das partes em litígio de que como 
partidos políticos, o alcance dos seus objectivos políticos deve ser feito com 
o recurso aos mecanismos democraticamente estabelecidos, e não através da 
violência. 
Aceitar esta lógica implicará a necessidade de reconhecimento do facto de 
que não se deve voltar a tolerar a existência de partidos políticos militariza-
dos, com bases espalhadas pelas densas matas deste vasto país.
Numa sociedade democrática, o uso da força, seja a que pretexto for, como 
instrumento para alcançar fins políticos pode muitas vezes projectar a ima-
gem de alguma musculatura mas é, na essência, a manifestação da incapa-
cidade organizacional para a estruturação de um diálogo que convença os 
outros do mérito dos objectivos que se pretende alcançar.
Na frente económica, o país enfrenta momentos da maior incerteza que já 
teve desde o fim da primeira guerra entre o governo e a Renamo em 1992. 
O pior é que não se vislumbra qualquer tipo de solução, seja ela de curto, 
médio ou longo prazo.
Não basta dizer que é preciso produzir mais. O importante é saber como 
é que isso se faz, o que é que é necessário produzir, onde é que se produz 
o quê, e quais são os meios necessários para que isso aconteça. Para isso, 
políticas orientadoras claras, acompanhadas de um conjunto de incentivos, 
são necessárias. 
Por exemplo, se é da produção agrícola que se fala, é preciso ter um mape-
amento das terras existentes para essa produção e a quem é que elas per-
tencem. Assim como é preciso saber como é que se extrai a água que se 
encontra debaixo do solo para a irrigação, e como é que se disponibilizam 
os compostos adicionais necessários para melhorar a qualidade e induzir a 
multiplicação das culturas.
A par disto, é importante engajar os parceiros externos e colaborar com eles 
para que se afastem as razões que nos conduziram ao buraco em que nos 
encontramos enfiados. 
Um país que não consegue controlar a sua taxa de câmbio e, por conseguinte, 
o valor da sua própria moeda, tem a sua soberania hipotecada. Porque sendo 
importador de bens e serviços, os preços destes estarão sempre em ascensão, 
expondo os cidadãos a uma contínua incerteza sobre os seus orçamentos 
domésticos. E são os mais pobres que pagam a factura.
Para além do fecho de empresas e o consequente aumento do desemprego, 
a incapacidade de controlar a taxa de câmbio e por essa via os preços, aca-
bará por provocar uma corrida aos bancos, onde os cidadãos, vendo as suas 
poupanças desprotegidas, procurarão converter tudo o que têm em banco 
para moedas livremente convertíveis ou em bens duráveis e facilmente con-
vertíveis no futuro.
Será desnecessário dizer que a corrida aos bancos será o prenúncio do fim do 
sistema financeiro convencional como o conhecemos nos tempos modernos. 
E sem um sistema financeiro, o país não tem economia.
O mais grave são as convulsões sociais que a actual crise económica pode tra-

zer, provocando uma instabilidade política de consequências imprevisíveis. É 

este o futuro que se desenha. 

O futuro que se desenha
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É 
inquietante a situação em 

que os moçambicanos, na sua 

maioria, se encontram neste 

momento. Facilmente apelidá-

veis de “aldrabões” ou “ladrões”, tan-

to faz para o efeito. Sim, aldrabões e 

ladrões. E não deve ser difícil chegar 

a esta triste conclusão. É questão de 

números. 

Perguntar-se-ão muitos de vós a que 

propósito vem a ser isto de moçam-

bicanos  aldrabões ou ladrões, alguns 

bastante ofendidos, outros surpre-

endidos e ainda outros alheados por 

distração ou por ignorância. Ora, 

correndo o risco de ser baleada por 

expelir em voz alta a minha opinião 

... eu explico o grito que lanço, espe-

rando ser ouvida por aqueles tão vi-

rado o seu próprio umbigo seja por 

fome seja por bonança, por aqueles 

que se obcecam a fazer as contas do 

final do mês e para aqueles a quem a 

inquetação ainda não chegou e oxalá 

chegue depressa.

Mas antes permitam-me um peque-

no suspense, já que como actriz con-

sidero este condimento necessário 

para prender o espectador. 

Durante anos, 17 no total, vivi na 

Europa, concretamente em Portugal. 

E desse contacto com aquele conti-

nente formei-me a nível superior, ti-

rei dois cursos pois a vida e a vontade 

a isso me levaram, constitui uma fa-

mília maravilhosa, criei amizades que 

perduram até hoje, enfim, contactei 

pessoas de valor e conhecimento in-

questionável e outras bem menos in-

teressantes. Passados anos lá, muitos, 

assisti com dó à degradação da vida 

daqueles que me rodeavam mas, pro-

curando, ao mesmo tempo, entender 

o que estava a acontecer com aque-

le povo. E percebi. Mas como diz o 

velho ditado popular – faz o que te 

digo e não faças o que eu faço – nun-

ca somos capazes de aprender com os 

erros do outros.

Isto para dizer o quê? 
Uma vez regressada à terra natal, 

Moçambique, terra da prosperidade 

e de boa gente, num momento em 

que tudo se perspectivava em ter-

mos de futuro risonho, crescimento 

económico acima do normal a nível 

mundial, tudo aquilo que sabemos 

e que contávamos que era o nosso 

eldorado, tudo o que o visionário 

Samora sonhou, Chissano e muitos 

moçambicanos sonharam ... enfim, 

tudo isso parecia concretizar-se e era 

eneltecido em discursos políticos e 

falas populares, enquanto, paralela-

mente, se assistia a muitos falares de 

gozo, de moçambicanos ignorantes 

que se riam, como é característico 

deste povo rir-se das desgraças pró-

prias e alheias, riam-se de europeus 

que escalavam estas bandas à procura 

de emprego e de melhores condições 

de vida, como que retomando o ca-

minho que em tempos aqui os trouxe.

Meus amigos mais próximos dirão e, 

certamente, me farão justiça quando 

alertava para o caminho que Mo-

çambique estava a tomar. Já percebia 

alguns indícios por cá de como na 

Europa se passou e nós, moçambi-

canos, ignorando, a seguir as mesmas 

pegadas.

Nunca ninguém parou para reflectir 

sobre o incentivo ao consumo que se 

propagava no país e de como o en-

dividamento pessoal atingia escalas 

incomensuráveis, com gente a viver 

muitíssimo acima das suas possibi-

lidades. O resultado só podia estar 

à porta, à minha e à do vizinho aqui 

ao lado. Diz-se que o macaco ri-se 

da feiura do outro esquecendo a sua. 

Os meus amigos sempre me ouviram 

questionar: “tu que te ris dos estran-

geiros, sobretudo europeus, que vêm 

parar a este país à procura de melho-

res condições de vida, estás preparado 

para uma situação igual se acontecer 

no teu país?” essa resposta nunca eu 

tive. Talvez esteja na hora de ma da-

rem.

Mas há mais e mais 
importante.
O que levou esses europeus ao con-

sumo desenfreado? Muito simples-

mente a ganância dos banqueiros 

e da classe política, a especulação 

desenfreada e o compadrio político-

-financeiro, já que desse consumo 

tiraram dividendos pessoais imensos.

Conto-vos duas pequenas 
histórias.
A primeira é a de um ex-chefe da 

bancada parlamentar de um partido 

político e ex-ministro de um governo 

desse partido que, sabendo que um 

grande hospital iria ser construído 

em terrenos de um município de que 

um outro amigo do mesmo partido 

era Presidente do Conselho Mu-

nicipal (ou da Câmara Municipal, 

como lá se diz), se apressou a com-

prar esses terrenos com dinheiros que 

não tinha, mas que o administrador 

de um banco, por sinal um tipo do 

mesmo partido e que já fora Minis-

tro das Finanças do mesmo governo, 

lhe emprestou (60 milhões de euros), 

sem exigir garantias. Aconteceu que 

o hospital afinal não foi para aqueles 

terrenos, o dito senhor não conseguiu 

como esperava especular na ven-

da desses terrenos, aliás nem sequer 

conseguiu voltar a vendê-los e o que 

é mais espantoso, o amigo banqueiro 

considerou os 60 milhões como cré-

dito mal parado.

Outra pequena história é a de um 

outro ex-ministro do mesmo governo 

do mesmo partido que, num momen-

to em que pertencia à administração 

do mesmo banco, fez desaparecer 

30 milhões de euros em transacções 

entre filiais desse banco em países 

da América Central e de África, 30 

milhões que mais tarde foram dados 

como crédito mal parado, ou se qui-

sermos parado na algibeira desse se-

nhor que vindo do nada é hoje dono 

de uma grande cadeia de hotéis num 

país africano.

Emprestava-se a torto e a direito, sem 

garantias, desde que tudo ficasse en-

tre banqueiros e políticos amigos e do 

mesmo partido.

Multiplicadas por mil estas histórias, 

que quando ocorreram foram escon-

didas, e sim, estão hoje contabilizadas 

centenas de histórias como estas en-

volvendo empresas fantasmas e off-

-shores dos mesmos bancos, levaram 

à descapitalização de vários bancos e 

consequentemente à sua falência.

E o que aconteceu depois?
Muito simplesmente, como estes 

bancos falidos se tinham endivida-

do, para emprestar o dinheiro que 

tinham emprestado, nomeadamente 

junto de bancos alemães, o estado 

português foi obrigado pelo FMI, 

Banco Central Europeu e Comissão 

Europeia, a tornar essas dívidas em 

dívida pública, dita DÍVIDA SOBE-

RANA, ou seja, são os impostos, é o 

povo, quem está a pagar e pagará o 

que ou outos roubaram.

E não lhes aconteceu nada, 
a esses senhores, pergun-
tarão os meus amigos?
Alguns estão a ser julgados em jul-

gamentos em que sucessivos recursos 

interpostos junto dos tribunais por 

gabinetes de advogados pertencentes 

ao mesmo partido fazem arrastar os 

processos por anos e anos, outros fu-

giram para países que não têm acor-

dos de extradição com Portugal.

Agora pergunto eu. E por aqui, neste 

maravilhoso país banhado pelo Índi-

co, alguém conhece histórias pareci-

das? 
Voltando ao assunto que deixei em 
suspense, eu explico porque é que 
todo o moçambicano é aldrabão e ou 
ladrão:
O Estado, que deve avultadas somas 
em dólares ao FMI, BID, BM, etc.,  
exactamente por ter sido avalista em 
empréstimos escuros, é aldrabão ou 
ladrão porque me faz trabalhar 31 
dias ou mais sem me pagar na data 
e hora certa aquilo a que tenho por 
direito; 
Eu sou, por via disso, aldrabona ou 
ladra porque devo ao Banco a letra 
já vencida por falta do cumprimen-
to do meu empregador, que por sua 
vez depende para me pagar do Es-
tado. Curioso é que a celebração do 
contrato para o empréstimo bancário 
depende da entidade empregadora 
garantir que o salário caia na conta 
do financiado religiosamente na data 
combinada. Como isso não acontece, 
os Bancos ganham e, com o atraso, o 
meu valor rende juros para o banco, 
que ainda me cobra juros de mora;
É fim do mês, eu devo o salário à mi-
nha empregada, devo ao lavador do 
carro, devo o encargo com a carrinha 
que transporta o meu filho à escola, 
devo a mensalidade da escola, devo a 
renda de casa e devo ao agiota, pois 
para me desenrascar tive de a ele re-
correr;
É fim do mês, minha empregada deve 

a sua associação de xitique, a escola 

dos filhos e não tem o que comer;

É fim do mês e o Estado deve a FMI, 

BID, BM e outros por descobrir.

Caros amigos, peço-vos, não se sin-

tam defraudados pois tenho desde já 

o cuidado de vos prevenir, vou tran-

formar A MINHA DÍVIDA PES-

SOAL EM DÍVIDA SOBERANA, 

com pagamento a começar de aqui 

a 25 anos, a ver se a minha vida se 

endireita.

Mais não peço.O MPLA está a realizar o seu 

sétimo congresso em 59 anos 

anos de existência. Parecem-

-me poucos congressos para 

uma tão extensa vida política. Feitas 

as contas, temos uma média de um 

congresso de oito em oito anos. O 

número sugere um défice de qualida-

de (procurei uma expressão simpáti-

ca) na democracia interna do partido 

no poder. 

Os camaradas conversam pouco entre 

si, porque quase nunca se encontram, 

e quando se encontram, a acreditar 

no mais-velho Ambrósio Lukoki, 

também não conversam: “aos mili-

tantes são impostas posições que têm 

de aprovar sem discussão”, afirmou.

O facto de José Eduardo dos Santos 

ser o único candidato à liderança do 

partido também não é um bom sinal. 

Das duas uma: ou o MPLA está de 

tal forma empobrecido de militantes 

com atributos de liderança que não 

consegue apresentar uma alternativa 

ao actual inquilino da Cidade Alta, 

ou os militantes têm medo de se as-

sumir como concorrentes. A impres-

são que tenho é que ambas as situa-

ções são verdadeiras.

A UNITA, convenhamos, está a ga-

nhar a corrida da democratização. 

Embora um pouco mais jovem do 

que o MPLA – o partido do galo 

negro foi fundado em 1966 – já re-

alizou doze congressos. Nos últimos, 

como se sabe, foram apresentadas lis-

tas concorrentes à do presidente em 

exercício. O partido ainda tem um 

longo caminho a percorrer, como por 

exemplo afastar-se por completo da 

imagem de Jonas Savimbi, um ho-

mem cruel e tirânico, mas pelo menos 

já começou a percorrer esse caminho.

O MPLA perde com a incapacidade 

em democratizar-se e, logo, em mo-

dernizar-se. Na verdade, perdemos 

todos. Consigo imaginar uma transi-

ção para a democracia sem o MPLA, 

mas receio que esse movimento di-

ficilmente ocorra de forma pacífica. 

Seria uma tragédia para o país e re-

presentaria, muito provavelmente, o 

fim do partido dos camaradas.

Não é possível escutar José Eduardo 

dos Santos no seu discurso contra os 

“falsos empresários”, sendo interrom-

pido, a todo o instante, por unânimes 

salvas de palmas, sem experimentar 

um sentimento de violenta increduli-

dade: “Não devemos confundir estes 

empresários com os supostos empre-

sários que constituem ilicitamente as 

suas riquezas, recebendo comissões a 

troco de serviços que prestam ilegal-

mente a empresários estrangeiros de-

sonestos, ou que façam essas fortunas 

à custa de bens desviados do Estado 

ou mesmo roubados. Angola não pre-

cisa destes falsos empresários.”

É como escutar o Lobo Mau a de-

fender o vegetarianismo, ao mesmo 

tempo que, alegremente, devora os 

três porquinhos.

O mais triste é que haverá sempre 

porquinhos a aplaudir – enquanto 

são devorados.

O regime de José Eduardo dos San-

tos está apodrecido. Arrasta-se a 

custo. Mal se mantém de pé. Todos 

sabemos disso. Contudo, não vejo 

ninguém a preparar-se para o dia se-

guinte. Vai sendo tempo de pensar-

mos nisso. O MPLA precisa da ajuda 

de todos para se democratizar.

Partidos políticos da oposição, revús, 

igrejas, organizações não governa-

mentais, académicos independentes e 

as personalidades e correntes demo-

cráticas que ainda persistem no seio 

do MPLA, deveriam juntar-se num 

grande encontro que permitisse, por 

um lado, reflectir sobre a transição 

pacífica para a democracia, e, por ou-

tro, mostrar ao mundo que existe um 

pensamento angolano.

No fundo, trata-se de mostrar que 

existem alternativas à ditadura e 

também ao caos. Mostrar que quan-

do José Eduardo dos Santos se for, a 

bem ou a mal, ainda haverá Angola. 

E que é possível construir, sem ele, 

uma Angola melhor.

*Texto orginalmente publicado na 

redeangola.info

Porque precisamos ajudar o MPLA a democratizar-se
Por José Eduardo Agualusa*

Lábios, pés, mãos, coisas 

do corpo, são unicamente 

pré-condições do social. 

O biológico é apenas uma 

pré-condição do social. As mu-

lheres não existem enquanto 

tais, apenas existem enquanto 

construções sociais. Pelas me-

chas, por exemplo. Ou pelos 

sapatos. Ou, como acontece 

quase sempre, pelas gramáticas 

masculinas, pelos prontuários 

androcêntricos.

O pé só é social se inscrito num 

sapato. E os sapatos variam, os 

sapatos dos presidentes dos con-

selhos de administração do país 

não são os sapatos e os chinelos 

do Xiquelene, os sapatos das de-

putadas não são os sapatos das 

mamanas do Xipamanine ou 

os chinelos das camponesas do 

Zóbuè.

Os cabelos variam, cabelos-

-preços variam, mãos-manicure 

são uma coisa, as outras mãos 

são outra, tudo varia, tudo varia 

socialmente, estatutariamente, 

desigualmente.

Temos de conhecer as regras, 

as chaves de acesso, os fios de 

Ariadne de todo esse social. 

Natural e social
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Se, por um lado, o cidadão comum 

moçambicano chora devido aperto 

económico que lhe retira crescen-

temente o poder de compra, por 

outro, vai tendo cada vez mais esperança 

que o problema que divide a Renamo e o 

Governo/Frelimo esteja já em processo de 

resolução.  

Desde que o Governo moçambicano ad-

mitiu a presença de mediadores ou faci-

litadores, as tais “terceiras partes”, o País 

praticamente iniciou um novo processo 

de mudança rumo a um novo figurino na-

cional que, no final, traduzir-se-á naquilo 

que todos almejamos: um “País normal”. 

Moçambique poderá ser considerado, nos 

próximos tempos, um país que vive den-

tro da normalidade pelo menos em termos 

político-militar e de gestão da coisa públi-

ca. Mas, para isso, é necessário que se ata-

que o foco do problema, ou seja, com co-

Pequenos grandes avanços
ragem e responsabilidade temos que pensar na 

melhor forma de passarmos a actual Comis-

são Nacional de Eleições para uma Comissão 

Eleitoral Independente (ou algo semelhante). 

Não podemos assumir a fraude como remédio 

político de um problema cuja solução está com 

os eleitores. 

Satisfeita a exigência da Renamo (no que 

respeita a presença de mediadores) entramos 

num novo nível com a “passagem” do primeiro 

ponto da agenda na mesa do diálogo. Com as 

“as seis províncias” já num ponto avançado, in-

dependentemente dos vários “mas não é bem 

assim” dedicado aos incrédulos, abre-se espaço 

para que os restantes três pontos da agenda 

ganhem a respectiva aceleração. Enquan-

to isso, como temos vindo a acompanhar, os 

confrontos entre as partes continuam. Ou seja, 

mantém-se um braço de ferro entre o Gover-

no/Frelimo e a Renamo no que toca àquilo 

que defendem. Pretende-se uma “suspensão 

imediata” das acções militares afastando as for-

ças governamentais para longe do perímetro 

correspondente ao teatro de guerra, o que o 

Governo recusa, defendendo que, a acontecer 

isso, cada uma das partes deve manter-se onde 

se encontra. Enquanto não se decidem sobre 

o tempo de vida das suas estratégias vamos 

acompanhando relatos de confrontos já não 

apenas no centro do País mas também no Nor-

te. Uma das partes pretende que a outra não se 

reorganize militarmente e a outra parece mos-

trar capacidade para disseminar o seu poder de 

fogo e obrigar a mais cedências na “mesa”. 

Há quem não concorde com a “entrega” das 

“seis províncias”, sugerindo, por exemplo, a 

realização de eleições antecipadas ou mesmo 

um referendo nacional para decidir-se sobre 

essa “entrega”. São ideias que rolam e que se 

discutem, respeitando-se a razão deste ou da-

quele. Entretanto, pelo estado em que as coisas 

estão ou avançaram parece ser mais justo ou 

prudente esperar pelo resultado que já dá 

mostras de desabrochar paulatinamente à 

mesa de negociações com os mediadores 

ou facilitadores a desempenharem um 

papel visível. A mesma sugestão serve 

para a discussão sobre a participação (ac-

tiva) de partidos políticos (MDM e/ou 

os extra-parlamentares) e Organizações 

da Sociedade Civil. Julgamos que todos 

participamos no diálogo político ainda 

que não activamente do ponto de vista 

de envolvimento directo. Este aspecto, ao 

que parece, alicerça-se no facto de se de-

ter ou não o poder de fogo. Como entrar 

numa discussão ou num diálogo onde só 

se “ouve” quem grita mais alto em termos 

de poder de fogo? O povo espera que os 

“beligerantes” se entendam e transfor-

mem Moçambique num “País normal”. 

Aguardamos novos avanços por parte da 

Comissão Mista.

Não obstante estarmos mergulhados na 

maior crise de todos os tempos, conti-

nuamos o mesmo povo pacato e pací-

fico. Vejo alguns moçambicanos levan-

do a vida impávidos e serenos convencidos de 

que a Paz e o desenvolvimento serão trazidos a 

Moçambique por milagre divino, sem que tra-

balhemos.

Deixamos a resolução dos nossos problemas, 

como povo, nas mãos de Deus, porque Ele já nos 

mandou uma vez o Seu filho unigênito que por 

nós lutou, sacrificou-se, morreu e ressuscitou. 

Agora de novo estamos aqui, com um novo fa-

raó. Mas pouco fazemos porque confiamos que 

Deus irá iluminar o Seu filho encarnado, para 

mais uma vez lutar sozinho por nós, sacrificar-se 

enquanto estamos numa well, correndo o risco 

de morrer vítima dos sanguinários que o querem 

assassinar (e não desistiram desse plano maquia-

vélico) e que segundo a lenda ressuscitará. 

Afinal de contas que tipo de chá a Frelimo deu 

aos pacíficos moçambicanos? 

São 40 anos de sofrimento, onde o povo vem 

sendo vítima de todo o tipo de tortura e nós mo-

çambicanas e moçambicanos não somos capazes 

de responsabilizar ao regime pela desastrosa go-

vernação e de forma pacífica promover a alter-

nância governativa! É incrível! 

Como tenho dito, povo moçambicano levanta! 

De forma ordeira os jovens deste país devem 

colaborar para a mudança. 

Identifiquei dez pontos para a reflexão de todos 

que me leem e que os considero importantes 

para hoje, amanhã e sempre.

1.  Não há desenvolvimento sustentável sem 

Paz  e não  há Paz sustentável sem instituições 

democráticas sólidas que garantam o funciona-

mento sem restrições de um Estado de Direito.

2.  A história, e nomeadamente a história de 

África, está cheia de exemplos  de economias 

aparentemente em curso de desenvolvimento 

que viram esse desenvolvimento comprometido 

por conflitos que emergiram de rupturas sociais 

irresolúveis,  no contexto  de ditaduras ou de 

regimes autoritários. Porque o  autoritarismo é 

terra fértil para o conflito.

3. Aqui em Moçambique ou em qualquer outro 

lugar do mundo, para promover a paz, sobretudo 

quando a guerra ainda está muito presente na 

nossa vida e as suas feridas doem porque fres-

cas, temos de procurar compreender todos os 

factores que estiveram e continuam estando na 

origem da guerra.

4.  Sem compreender  o que esteve na origem 

de um conflito militar generalizado e que teve 

como teatro de guerra a quase totalidade do 

território nacional, não podemos construir uma 

paz verdadeira e um desenvolvimento sustentá-

vel.

5. A verdadeira reconciliação nacional só se con-

segue com o debate sem preconceitos das ideias 

e o esclarecimento sem mistificações dos factos 

que estiveram na origem da guerra.

6. Este é um esforço que não se pode limitar aos 

partidos políticos e aos protagonistas. Temos de 

o realizar de forma transversal em toda a socie-

dade, envolvendo a participação dos cidadãos.

7. A Paz faz-se com o diálogo dos líderes polí-

ticos ou dos representantes das forças em con-

fronto, mas tem de envolver uma atitude de 

abertura das duas partes à opinião, à crítica e ao 

sentimento de todas as camadas da sociedade.

8. A Paz é um valor a preservar em continuida-

de. Porque a qualquer momento, caso se mante-

nham (ou se reconstituam) os desequilíbrios que 

estiveram na origem do conflito armado, podem 

explodir os actos de violência que, em crescendo, 

nos podem levar ciclicamente à guerra.

9. Atravessamos dias que nos devem fazer re-

flectir em profundidade sobre que Moçambique 

estamos a construir e/ou queremos. 

A intransigência autoritária do regime, entran-

do em choque com a vontade e a determinação 

do povo, está a conduzir-nos para o desastre, ou 

seja, a mais um desastre como já noutro mo-

mento frisei. 

10.  Cabe aos cidadãos  mobilizar as vontades 

necessárias para travar a escalada de  violência, 

sensibilizando os líderes políticos e sobretudo 

os detentores do Poder para reencontrarem, em 

diálogo, o caminho da Paz, da consolidação da 

Democracia e do Desenvolvimento que todos 

os Moçambicanos há tanto esperam... e tanto 

merecem!

Daí ser indispensável à tomada de atitude por 

parte do povo. Levante-se! 

*Comunicóloga, Política e Poetisa.

Nem ela, nem ele, são merecedores 

de confiança para a maioria do 

eleitorado e à medida que a cam-

panha avança notícias e rumores de 

fraudes, duplicidades, mentiras e omissões 

cavam um fosso cada vez mais fundo entre 

potenciais votantes e os candidatos à Casa 

Branca.

Hillary Clinton não era tida por honesta 

por 59% dos inquiridos no início de Agosto 

numa sondagem para a ABC/Washington 

Post, enquanto 62% pensavam o mesmo 

de Donald Trump e, desde então, os juízos 

sobre a integridade moral dos candidatos 

dificilmente terão melhorado.

Trump continua sem divulgar as suas de-

clarações de rendimentos e a demissão do 

director de campanha Paul Manafort por 

espúrios serviços a Viktor Yanukovitch, o   

falhado homem de Moscovo na corrupta 

política da Ucrânia, veio avivar suspeitas 

sobre os negócios do magnata de Nova Ior-

que.

Hillary, por seu turno, acarta com as conse-

quências de ter mentido reiteradamente so-

bre o uso de um servidor pessoal para gerir 

a correspondência electrónica como secre-

tária de estado, prática inédita e à margem 

da lei.

Até Novembro o FBI terá de divulgar, 

em parte ou na totalidade, 14 900 emails, 

pretensamente pessoais, que conseguiu 

recuperar depois dos advogados de Hilla-

ry terem rastreado e eliminado metade da 

correspondência, entregando, em Dezem-

bro de 2014, mais de 30 mil mensagens 

electrónicas relativas a assuntos oficiais.

Outros emails vindos a público esta sema-

na, por via de um processo movido pela 

organização conservadora Judicial Wa-

tch, comprovaram como Huma Abedin, 

uma das colaboradores mais próximas de 

Hillary, geriu, entre 2009 e 2013, pedidos 

de doadores da Fundação Clinton para en-

contros ou favores da secretária de estado.

Bill Clinton anunciou, entretanto, que caso 

Hillary seja eleita deixará de recolher do-

nativos para a Fundação que angariou mais 

de 2 mil milhões de dólares para iniciativas 

humanitárias desde 1997.

Para obviar a conflitos de interesses não se-

rão aceites contribuições do estrangeiro e 

proceder-se-á, também, a uma reestrutura-

ção das actividades.

Os Clinton admitiram, assim, eventual ris-

co de conflito de interesses, algo que apa-

rentemente não lhes ocorreu após a eleição 

da antiga primeira dama para o Senado 

onde representou Nova Iorque entre 2001 

a 2009.

O presidente Obama tão pouco fez caso 

do risco de conflito de interesses ao nome-

ar Hillary para secretária de estado e, pelo 

lado democrata, cumpre-se, agora, a tradi-

cional contrição num típico acto de hipo-

crisia, renovando a perene homenagem do 

vício à virtude.

Elevando a parada e disparando mais rápi-

do do que própria sombra, Trump prosse-

gue, por sua vez, uma campanha desvairada 

- ignorando prioridades e grupos-alvo, hos-

tilizando o próprio Partido Republicano - e 

os abusos, ofensas e incoerências fazem-se 

sentir cada vez mais nas sondagens.

A democrata lidera em estados-chave como 

a Flórida ou Pensilvânia capazes de lhe ga-

rantirem uma maioria no Colégio Eleitoral, 

ainda que por margens pouco confortáveis, 

comprovando que o temível e demagógico 

adversário de Hillary é também, paradoxal-

mente, o maior trunfo da candidata.

Por mais conformados que os eleitores 

estejam quanto ao amoralismo dos candi-

datos só nos próximos meses se verá a que 

ponto a dúbia ética pessoal de Clinton a 

prejudicará na captação de indecisos e in-

dependentes.

Hillary tanto poderá soçobrar por culpa 

própria e ante a virulência demagógica de 

Trump ou vencer repondo um mínimo de 

sanidade política, ainda que pouco ética.

 Jornalista

O vício e a virtude 
Por João Carlos Barradas

Meu ser original Por Ivone Soares*

Povo paciente, que chá tomaste?
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“Comigo na Presidência da 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF), o país vol-
tará a ganhar na região, vai 

se impor em África e assumirá um 

lugar de distinção à escala mundial 

e o futebol será motivo de orgulho e 

patriotismo para todos os moçam-

bicanos”. Foi desta forma que, há 

um ano, Alberto Simango Júnior 

dirigiu-se ao país futebolístico, 

durante o lançamento da sua cam-

panha para a presidência daquele 

organismo desportivo.

Passado este período, o SAVANA 

faz análise da nova direcção da 

FMF, tendo como base o seu ma-

nifesto eleitoral, conjugado com os 

resultados até então alcançados.

Duas vitórias em 10 jogos
Intitulado “homem do futebol”, 

Alberto Simango Júnior apareceu 

como “salvador” de um barco pres-

tes a afundar, porém, contrariamen-

te às expectativas, este ainda não 

teve argumentos para resgatá-lo e 

torná-lo ópio do povo, da mesma 

maneira que tornou o Moçambola 

numa prova regular e credível.

O ex-presidente da Liga Moçam-

bicana de Futebol (LMF), entidade 

gestora do campeonato nacional, to-

mou posse a 24 de Agosto de 2015, 

11 dias após ter ganho as eleições 

(com sete votos), nas quais concor-

reram também Teodoro Waty (três 

votos), Manuel Chang (um voto) e 

Enoque João (sem nenhum voto).

No seu manifesto, Simango prome-

teu colocar Moçambique nas com-

petições africanas (CAN-Interno 

de 2016, CAN-2017), assim como 

no mundial da Rússia, porém, esse 

desejo não se concretizou, uma vez 

Primeiro ano do mandato de Alberto Simango Júnior na presidência da FMF

Ainda não há motivos de orgulho
Por Abílio Maolela

que os “Mambas” foram eliminados 

das três competições (até Novem-

bro, Moçambique já tinha sido eli-

minado em duas provas e compro-

metido uma).

O primeiro dissabor, na era Siman-

go, veio das qualificações ao CAN-

-Interno, ao cairmos diante da 

Zâmbia por 4-1 (agregado), numa 

eliminatória resolvida nas terras de 

Keneth Kaunda (perdemos 3-0).

Seguiu-se, em Novembro, a elimi-

natória ao mundial de 2018, com o 

Gabão a nos deixar pelo caminho 

por 5-4, na marcação das grandes 

penalidades, depois de empate a um 

golo na eliminatória (Moçambique 

venceu a primeira mão por 1-0, 

mesmo resultado com que perdeu 

em Libreville).

Aliás, esta eliminatória ficou mar-

cada pelo famoso “voo charter”, 

alugado pela FMF para levar a co-

mitiva moçambicana a Libreville, 

no qual a selecção só seguiu no dia 

do jogo.

A terceira desilusão foi do CAN-

2017 que, em quatro jogos na nova 

era, Moçambique venceu um (Ru-

anda), empatou outro (Gana) e per-

deu dois (Maurícias e Gana).

Enquanto isso, a última foi a eli-

minação precoce do combinado 

nacional na Taça COSAFA, ao per-

der nos quartos-de-final diante da 

República Democrática de Congo 

por 1-0, depois de ter sido vice-

-campeão, em 2015.

Ou seja, em 10 jogos, a actual direc-

ção só conseguiu duas vitórias, dois 

empates e seis derrotas, não tendo 

conseguido se impor ao nível africa-

no e muito menos na região.

Dois seleccionadores num ano
Um dos dossiers que marca este 

período é do seleccionador nacio-

nal, onde Alberto Simango contou 

com três timoneiros dos “Mambas” 

(Mano-Mano, Boris Pucic e Abel 

Xavier).

Mano-Mano era herança da ante-

rior direcção, enquanto Boris Pucic 

foi chamado para orientar a equipa 

na eliminatória com o Gabão para 

o mundial-2018. Apesar da elimi-

nação, o croata ganhou fãs, mas não 

convenceu aquela direcção que não 

lhe fez nenhuma proposta.

Esta caiu para Abel Xavier que, 

sem experiência nestes voos e muito 

contestado pela opinião pública, foi 

brindado com um contrato de dois 

anos, numa concorrência com Daú-

to Faquirá.

Reintrodução do campeonato 
da “confusão”
Depois de enfrentar a crítica dos 

presidentes das bancadas pela esco-

lha de Abel Xavier, Simango ouviu 

as Associações Provinciais questio-

narem a viabilidade da reintrodução 

do campeonato da segunda divisão. 

Na altura (Fevereiro), prometeu 

apoio financeiro aos clubes, mas 

isso não aconteceu, o que causou a 

desistência de algumas colectivida-

des, como é o caso da Académica de 

Maputo.

Os fundos não caíram nas contas 

dos clubes participantes da segun-

da divisão, devido à crise financeira 

que se abate na “Casa do Futebol”, 

uma vez que a FIFA bloqueou o 

seu financiamento por causa da má 

gestão pela direcção anterior. Este 

facto levou Simango e seus pares a 

pedirem empréstimo de 18 milhões 

de meticais ao BCI, colocando o 

apartamento do Prédio fonte Azul 

como garantia.

As Associações Provinciais congratulam Alberto Simango e sua 

direcção pela passagem do primeiro ano na liderança da FMF 

e avaliam positivamente este período.

Entretanto, o Presidente da Associação de Nampula, Samuel Tagir, 

lamenta o facto de o novo presidente ainda não se ter apresentado 

em Nampula. 

“Ainda não nos visitou. Não sei se é porque andou muito doente”, 

diz, acrescentando que ainda não viu nenhum apoio desta direcção.

“Nós estamos a investir na formação, mas não temos nenhum apoio 

e a FMF ainda não nos apoiou”.

Por sua vez, o Presidente da Associação de Inhambane, Paulo Cus-

tódio, diz que a actual direcção fez o que esteve ao seu alcance, uma 

vez que encontrou uma casa “sem nada”.

“Não fez nada porque também não tinha nada. Se ele conhecesse a 

FMF não teria prometido a qualificação ao CHAN ou CAN porque 

isso faz-se com dinheiro e a FMF está sem dinheiro”, terminou.

Alberto Simango Júnior completa um 
ano na FMF e com resultados abaixo 

das expectativas

Futsal única salvação
No meio de um ano conturbado, o 

futsal constitui o único trunfo da 

actual direcção, ao conseguir qua-

lificar a selecção nacional para o 

mundial da Colômbia, feito con-

seguido na África do Sul, ao ter-

minarmos na terceira posição do 

Campeonato Africano das Nações.

O facto é que a direcção comandada 

por Alberto Simango Júnior assu-

miu a modalidade, contrariando a 

anterior que deixava a cargo de uma 

Comissão.

Com estes dados, podemos afirmar 

que o futebol ainda está longe de 

tornar-se um motivo de orgulho 

nacional e de patriotismo do povo 

moçambicano.

Associações Provinciais 
pedem mais...

Se, há sensivelmente 

cinco anos, contavam-

-se pelos dedos de uma 

única mão os casos de 

figuras desportivas nacionais, 

entre atletas, árbitros e dirigen-

tes desportivos que receberam 

reconhecimento público face 

à sua abnegação e entrega ao 

desporto ainda em vida, nos 

últimos tempos, a realidade é 

outra, daí que a homenagem, 

esta tarde, ao antigo treinador 

da selecção nacional, Augusto 

Matine, só pode constituir sur-

presa para os menos atentos.

No ano passado, aquando da 

inauguração da “Casa de Fute-

bol”, foram galardoados vários 

jogadores em representação 

de algumas gerações, a come-

çar por Mário Coluna (a título 

Eis a tríade que pesou à FMF para que deliberasse pela homenagem a Augusto Matine

Entrega, dedicação e profissionalismo
Por Paulo Mubalo

póstumo), Joaquim João (já faleci-

do), Chiquinho Conde, João Chis-

sano, Dário Monteiro, entre outros, 

e ainda dirigentes e antigos treina-

dores, como é o caso de Ferdinando 

Wilson, primeiro presidente da Fe-

deração Moçambicana de Futebol 

(FMF).

Matine representou o Benfica, Vi-

tória de Setúbal, Estrela de Ama-

dora e Portimonense, para além de 

ter sido seleccionador nacional dos 

Mambas, Mambinhas e Director do 

Gabinete Técnico da federação. 

Segundo confirmou ao SAVANA 

Alberto Simango Júnior, presidente 

da FMF, este é o início de um ciclo 

que vai prolongar com mais figuras, 

para além de Matine.

Ademais, a retromencionada ho-

menagem tem a particularidade de 

acontecer num dia com significado 

especial para a FMF, pois, Alberto 

Simango Júnior e seu elenco com-

pletam um ano à frente dos destinos 

desta instituição.

Igualmente, é um reconhecimento 

merecido do seu empenho, entrega, 

dedicação pelo futebol moçambi-

cano nas suas mais variadas facetas, 

concretamente como jogador, trei-

nador e dirigente.

Entende o presidente da FMF que 

Augusto Matine é uma referência 

para o futebol moçambicano, pois, 

depois de se ter destacado em Portu-

gal, onde praticamente fez o nome, 

“quando voltou ao país deu contri-

buto na FMF, como seleccionador 

nacional e Director Técnico”, disse.

“O nosso pensamento futuro é que 

as homenagens não terminem por 

esta figura, há muitas mais que apa-

rentemente estão esquecidas. Quan-

to a Matine, ele contribuiu de forma 

exemplar e activa no engrandeci-

mento do nosso futebol, para além 

de ser uma referência e um exemplo 

que deve ser seguido por todos, es-

pecialmente pelos mais novos os 

quais devem encontrar nele uma 

fonte de inspiração”, salientou.

O presidente abriu um parênteses 

para fazer uma breve resenha dos 

seus primeiros 12 meses de manda-

to, tendo afirmado que o momento 

menos bom que o país está a atra-

vessar do ponto de vista económico 

teve implicações directas no fun-

cionamento da própria federação, 

mas conta que longe de abdicar dos 

objectivos que o fizeram concorrer 

para a presidência da FMF, está fir-

me de que os obstáculos vão sendo 

removidos, ainda que os desafios se-

jam maiores.

Explica, ainda, que o primeiro ano 

do mandato foi de muitos desafios, 

mas foi positivo porque todas as 

realizações que tinham sido progra-

madas aconteceram, como os cam-

peonatos em vários escalões.

Simango esteve uns meses 

doente e “agradeço a Deus, a 

família, amigos e colegas pelo 

apoio moral”, ajuntou, para 

depois deixar uma palavra de 

apreço aos restantes membros 

da federação que conseguiram, 

na sua ausência,  trabalhar sem 

desfalecimentos.

Igualmente, diz não ser o mo-

mento para as pessoas perde-

rem paciência, sobretudo em 

relação à prestação das nossas 

selecções nacionais, porquan-

to há sinais de crescimento, 

até porque os resultados não 

surgem de dia para noite.

Aliás, continua a depositar um 

voto de confiança ao seleccio-

nador nacional, Abel Xavier,  

que, na sua óptica, introduziu 

uma nova maneira de estar na 

selecção.
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Depois de ter dito que o 

nosso futebol “está cheio 

de bandidos” e que a Fe-

deração Moçambicana 

de Futebol (FMF) “travou” o seu 

projecto de formação, Augusto 

Matine, de 69 anos de idade, ca-

sado há 50 anos e pai de quatro 

“meninos”, voltou à carga, esta 

semana, revelando que, na era Si-

dat, o dinheiro alocado às Federa-

ções pela FIFA “não foi investido 

no futebol”, facto que justifica os 

resultados averbados pelas selec-

ções iniciais diante de países sem 

maior expressão.

Em entrevista ao nosso jornal, 

por ocasião da sua homenagem, o 

ex-seleccionador nacional revela 

ainda que desconhece os motivos 

deste evento (acontece esta sexta-

-feira em Maputo); os motivos do 

seu afastamento na selecção sub-

20; e má recepção pelo país que o 

viu nascer, após três décadas nas 

terras lusas, visto que o seu pro-

fissionalismo não se enquadrava 

com a mentalidade do futebol 

deste país. Acompanhe!

A FMF irá homenageá-lo pela 

sua entrega  à causa do futebol 

nacional. Como se sente?

-É uma satisfação enorme, mas o 

presidente da Federação não disse 

quais as razões desta homenagem. 

Porém, fê-lo de forma frontal e 

directa. Espero que seja o princí-

pio de uma nova era, ao nível da 

FMF. É de louvar esta mentali-

dade.

Mas, na sua óptica, que razões di-

taram a sua escolha?

-Particularmente, não sei. Só sei 

que pela passagem do primeiro 

ano do mandato desta direcção, a 

mesma decidiu homenagear um 

homem do futebol e a escolha 

recaiu em mim. Penso que deve 

haver motivos fortes para a minha 

escolha. 

Como se sente por não terem sido 

implementados os seus projectos, 

assim como pelo seu afastamento 

nos sub-20?

-Continuo a pensar que dificil-

mente iremos pôr em prática este 

projecto porque, apesar de haver 

iniciativas, o facto é que depois de 

três anos destrói-se. Estamos há 

17 anos da mesma coisa.

Qual é o problema?

-O problema está no nosso di-

rigismo. Enquanto os dirigentes 

não querem que nada ande, nada 

irá acontecer porque querem que 

sejam eles a implementar, mas 

também não o fazem.

Mas, em relação à selecção sub-

20. O que aconteceu?

-Não sei. Só sei que o presidente 

da FMF chamou-me para dizer 

O dinheiro da FIFA não era investido no futebol
-

dos pelas selecções sub-17 e sub-20

Por Abílio Maolela

que seria Embaixador das selec-

ções nacionais. A seguir, disse 

que gostava de prestar-me uma 

homenagem. No dia seguinte li 

no jornal que os sub-17 estariam 

com Nelinho (era seu adjunto nos 

sub-20) e os sub-20 com Arnaldo 

Ouane. 

E qual é o papel do Embaixador 

das selecções nacionais?

-Não posso aprofundar muito 

porque faltam alguns elementos.

Que análise faz ao desempenho 

das selecções sub-17 e sub-20 

(eliminadas por Ilhas Comores e 

Lesotho, respectivamente), ten-

do em conta que estes países não 

têm maior expressão?

-Não podemos desprezar os nos-

sos vizinhos porque deram um 

passo maior que nós. Eles apro-

veitam melhor os fundos alocados 

pela FIFA, pois, em Moçambique, 

na era Sidat, esse dinheiro não foi 

investido no futebol. Houve des-

vio de aplicação e quando isso 

acontece, as coisas param. Não 

aceitamos estes resultados, mas a 

verdade é que eles preocuparam-

-se em criar condições para joga-

rem um bom futebol. O que mui-

ta vezes disfarça é o talento do 

jogador moçambicano, por isso, 

ganhamos um e outro jogo.

Como olha para o “boom” das 

Academias ou Escolas de forma-

ção, que movimentam centenas 

de crianças, mas sem condições...

-Quando se copia, altera-se al-

guns aspectos para as coisas não 

serem as mesmas. Mas, o proble-

Para eu abrir uma Academia devo 

ter mínimas condições para que 

essa criança se sinta em ‘casa’. É 

preciso ter um espaço (campo); 

ser organizado; ter acessórios para 

essas crianças; garantir assistência 

médica; e ter um explicador para 

lhes poder auxiliar na matéria es-

colar. Sem estas condições, não há 

Academia.  

Qual será o impacto destas?

-Não terão nenhum impacto. Os 

clubes é que têm bolas e equipa-

mentos para realizarem a forma-

ção. 

Diz que na sua geração havia in-

centivos para os petizes, mas ago-

ra quase que não acontece...

-Os clubes passam por enormes 

dificuldades e não têm condi-

ções para ajudarem seus atletas. 

Os clubes devem valorizar o seu 

principal activo (o atleta). Desde 

o momento em que não olha para 

o seu activo, todo o futebol fica 

conturbado e vai fazendo forma-

ção com grande deficiência. Os 

clubes devem ter noção exacta do 

tipo de formação que fazem; sua 

direcção; o objectivo; e valorizará-

-la. Se o clube não olha para estes 

aspectos, então está a trabalhar 

mal e é o que acontece, em Mo-

çambique, nos últimos anos.

Fale-nos da sua trajectória desportiva...
-Comecei a jogar futebol no bairro de 

Minkadjuine, em 1962, mas, em 1965, 

mudei-me para o Central que tinha 

condições. Dava-nos rancho; dinheiro para o 

transporte, o que nos ajudava muito porque, 

em alguns momentos, guardávamos o mesmo 

para comprar pão no dia seguinte.

Quando e como é que chega a Portugal?
-Chego a Portugal, através do pai do meu 

grande ídolo (Mário Coluna). Disse ao Ben-

fica que havia, na segunda divisão, um jovem 

com um futebol e morfologia semelhantes a 

do filho. Então, o Benfica enviou um emissá-

rio (vice-treinador da equipa), que observou-

-me a treinar e a jogar. Nessa altura jogava nos 

seniores do Central (1965/66). Era o melhor 

jogador e marcador desta equipa.

Chega a Portugal, em 1966, e regressa ao país, 
em 2000, como seleccionador nacional. Como 
foi recebido?
-Fui mal recebido. Primeiro, não por aqueles 

que me convidaram, mas mais tarde os mes-

mos criaram-me problemas porque a minha 

mentalidade profissional não se enquadrava 

naquilo que era a mentalidade do desporto em 

Moçambique. As pessoas olhavam para mim e 

diziam que era ‘mais um que vem de lá e que 

não vai mudar nada’. Esta é a forma de estar do 

moçambicano, que nunca gosta de valorizar o 

que é dele, mas sim o que é do outro. Ninguém 

sabia nada do meu grau profissional e das suas 

exigências. Só depois de pôr tudo a nu, apare-

ceram pessoas que não gostaram do meu sen-

tido de organização e deturparam tudo aquilo 

que eu fazia.

Outra coisa é que quando as pessoas dizem 

que aqueles que estão fora do país não se in-

teressam com a sua pátria é mentira. Digo isso 

porque ouço muita gente a dizer que Eusébio 

nunca se interessou por Moçambique. É men-

tira. Ele nunca se esqueceu desta terra. Aliás, se 

há um bairro de Maputo, que é conhecido pelo 

mundo, é a Mafalala. As pessoas não podem 

ser hipócritas ao ponto de não olharem para as 

coisas. Moçambique é o grande culpado pelo 

desporto português, mas poucas pessoas falam 

disso.

Será o moçambicano ou o português a não fa-
lar desse facto?
-O português não fala disso porque desvalo-

rizam-se ao fazê-lo. Mas, Moçambique deve 

falar do crescimento do desporto luso, a partir 

dos seus filhos. Éramos a província ultrama-

rina mais organizada e evoluída no desporto 

(futebol, ciclismo, basquetebol, hóquei, atletis-

mo e natação).

“Fui mal recebido em Moçambique”

“Em Moçambique, na era Sidat, o dinheiro da FIFA não foi investido no futebol”, Augusto Matine

ma é que nós copiamos mal. As 

pessoas que abriram Academias 

não têm princípios, não têm di-

nheiro, não têm infra-estruturas. 
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De 8 a 16 de Setembro 

terá lugar, em Maputo, 

a 7.ª edição do KUGO-

MA - Fórum de Cinema 

de Curta-metragem, com muitas 

e distintas actividades, no Centro 

Cultural Franco-moçambicano, na 

Escola Nacional de Artes Visuais e 

na Galeria Kulungwana.

Este ano, o KUGOMA volta a de-

dicar a sua programação ao cinema 

de curta-metragem africano, apre-

sentando dois programas: Cores 

das Maurícias, numa parceria com 

o festival Ile Courts. São oito curtas 

das Maurícias, que contam com a 

apresentação e presença do realiza-

dor Azim Malloon, dia 10 (sábado) 

às 19:00h e a colecçãoPassages, um 

projecto francófono sobre o quoti-

diano nas urbes africanas, que in-

clui a docu-ficção “Casa Branca”, 

do jovem cineasta moçambicano 

Orlando Mabasso Jr., produzida 

pela 16mm Filmes, dia 15 (quinta-

-feira) às 1900h.

A Cerimónia de Abertura, no dia 

8 de Setembro (quinta-feira), estará 

dividida em três momentos singu-

lares.Tem início com a inauguração 

da Exposição Capítulo I – introdu-

ção do projecto Museu do Cinema 

em Moçambique, às 18:30h, que 

estará patente na galeria do CCFM 

até dia 1 de Outubro. Segue-se a 

exibição do Filme de Abertura, 

às 19:30h, uma média-metragem 

realizada em Moçambique em 

1964, em estreia nacional, e que é 

o filme com mais cortes da censu-

ra da história do cinema mundial 

- “Catembe”, de Manuel G. Fa-

ria de Almeida. E para fechar em 

grande, no palco, apresentaremos 

o Cine-concerto 2016, às 20:00h, 

com a exibição ao vivo dos músicos 

participantes do workshop de cine-

O 
Centro Cultural Franco-

-Moçambicano (CCFM) 

apresenta o concerto do ra-

pper Uhuru The Prince, na 

sexta-feira, 26 de Agosto corrente, às 

20:30h, acompanhado por G2, Tânia 

Tomé, Tassiana Tomé, Rahiz, Ozi, 

Olho Vivo e Tiago Correia-Paulo. 

Neste concerto a banda é composta 

por Texito Langa na bateria, Filipi-

nho no contra-baixo, Chris Born na 

guitarra, Mauro Paulo no piano, Ca-

tarina Rombe na flauta e violino. 

Uhuru The Prince é um rapper mo-

çambicano, que lança o seu primeiro 

álbum “As real as it gets”, depois de 

uma longa trajectória no mundo do 

Hip Hop, que se iniciou em 1997 

quando foi viver para a África do 

Sul, onde gravou o seu primeiro solo 

track.

O artista decidiu recentemente adop-

tar como nome artístico Uhuru, que 

significa “liberdade”- nome que o pai 

lhe quis dar quando nasceu, mas que 

não foi aceite pela mãe. Apresenta-

-nos, em 2016, “As real as it gets” - 

um diário pessoal, um relato de vida 

em rimas, com músicas criadas ao 

longo de anos como forma de liber-

tação individual. 

“As real as it gets” é uma compilação 

Este é o resultado final do 

Foro de Arte Urbana orga-

nizado pela Embaixada de 

Espanha em Moçambique, 

que teve como objectivo facilitar o 

intercâmbio de experiências e de 

conhecimentos no âmbito artístico 

entre os profissionais do ramo.

Este evento artístico realizado na 

FEIMA foi composto por duas 

obras. No muro de 70 metros de 

cumprimento, com entrada pela rua 

Armando Tivane, pintou-se a frase 

“Mudar o mundo, meu amigo San-

cho, não é loucura nem é utopia, é 

justiça!”. Esta frase pertence ao livro 

Dom Quixote, publicado em 1605, 

por Miguel de Cervantes, máximo 

expoente da literatura castelhana e 

de quem este ano comemora-se o 

IV Centenário da sua morte.

No coreto da FEIMA, os 16 ar-

tistas realizaram uma obra livre. 

Há que ressaltar que estes artistas 

nunca tinham trabalhado juntos e 

mesmo assim conseguiram unir os 

seus estilos para formar uma obra 

de arte colaborativa de excepcional 

criatividade e qualidade.

O Foro de Arte Urbana foi orien-

tado por Fidel Añaños, AKA “Mis-

ter”, consagrado artista urbano es-

panhol, e contou com a presença de 

15 artistas moçambicanos: Ukeyo, 

L.Sozinho, Guidone, Simone, 

Giwa, Lumazu, Malé, Companhia, 

Fred, B.Pais, S.Pizura, J. Timane, 

Djito, Zigy e Silvano. 

Estes artistas foram seleccionados 

entre as candidaturas apresentadas 

pela FEIMA, o Núcleo de Arte e o 

Instituto Superior de Artes e Cul-

tura (ISARC).

Este seminário enquadrou-se no 

programa “ACERCA” de forma-

ção para o desenvolvimento do 

sector cultural. Em Moçambique a 

Embaixada de Espanha já realizou 

actividades nos seguintes âmbitos: 

jornalismo cultural, gestão cultu-

ral, museologia, património, gestão 

musical. A Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID) e a 

FIIAPP (Fundação Internacional 

e para Ibero América de Adminis-

tração e Políticas Públicas) gerem 

conjuntamente este programa des-

de Espanha. 

A.S

O 
músico e activista social 

moçambicano, Morei-

ra Chonguiça, participa 

no IX Festival Nacional 

da Cultura, nas cidades da Beira e 

Dondo, na província de Sofala. O 

evento decorre de 24 a 28 de Agosto 

corrente.

O saxofonista vai proferir palestras 

para estudantes e público diversifi-

cado, abordando o tema: “Experiên-

cia empresarial e Cultural do músico 

Moreira Chonguiça”. 

A primeira palestra, subordina-

da ao tema “Empreendedorismo”, 

teve lugar nesta terça-feira, dia 23 

de Agosto, na UNIZAMBEZE, 

na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanidades (Anfiteatro A). “Con-

versamos e trocamos experiências 

com jovens estudantes, em busca de 

uma forma de ser que desperte ne-

les a necessidade e importância de 

empreender, descobrindo as suas fa-

culdades, capacidade e criatividade. 

Kugoma promove curta-metragem

-concerto, com o filme americano 

de 1913, “Suspense”, co-realizado 

por Lois Weber e Phillips Smalley, 

liderados por Matchume Zango e 

Walter Verdin (Videolepsia).

No KUGOMA 2016 realiza-se 

ainda o workshop de vídeo arte, 

cinco dias de trabalho intenso na 

Escola Nacional de Artes Visu-

ais, numa colaboração com a pla-

taforma suíça VideoWindow, e 

curadoria do historiador Bruno 

Z’Graggen, em parceria com o pro-

jecto Olhar Artístico, da AMOCI-

NE. Este trabalho será apresentado 

na galeria Kulungwana, no dia 9 de 

Setembro (sexta-feira), às 18.00h, 

com filmes do workshop e vídeos 

dos três artistas suíços, Olga Titus, 

Christoph Oertli e Quynh Dong.

Durante a semana, a 12 (segunda-

-feira) realiza-se a Formação em 

Legislação Tributária, uma parceria 

com a Autoridade Tributária que 

visa alargar o horizonte de conhe-

cimentos dos estudantes de Arte 

e as Mesas Redondas KUGOMA 

2016, entre 13 e 15 (terça, quarta 

e quinta-feira), sempre no Auditó-

rio do CCFM, entre as 14:00 e as 

18:00h, com docentes e estudantes 

da ECA e do ISARC e abertas ao 

público interessado.

Igualmente nos mesmos dias, o 

KUGOMA traz docentes do en-

sino primário público à Exposição 

do projecto Museu do Cinema em 

Moçambique, debatendo as várias 

leituras e os conteúdos expostos, 

como forma de preparar as futuras 

visitas dos seus alunos.

E a 7.ª edição do KUGOMA 

termina a 16 de Setembro (sexta-

-feira) com o lançamento oficial do 

DVD MozCurtas#01, no Jardim 

do CCFM, às 19:00h, onde vai 

contar com alguns dos realizadores 

e produtores dos filmes, Mickey 

Fonseca, Rogério Manjate e Or-

lando Mesquita, respectivamente.

Por fim, às 20:30h no Auditório, o 

Vídeo Concerto do projectoTim-

bila Tracks, de Walter Verdin e 

Matchume Zango, encerra as acti-

vidades. 

A.S

de estórias íntimas sobre amizade, 

família, amor e indagações críticas 

sobre a situação política e social do 

país e sobre a actual geração de jovens 

moçambicanos. É um álbum onde a 

narrativa biográfica toca questões co-

lectivas.

Uhuru The Prince no CCFM
Uhuru foi também co-fundador da 

Kandonga, uma das primeiras gra-

vadoras viradas para o rap moçam-

bicano, que em 2004 lançou o disco  

“Atenção Desminagem” com a parti-

cipação de 19 artistas moçambicanos. 

A.S

Concerto de rap junta vários artistas no mesmo palco

Palestra sobre 
empreendedorismo

Empreendendo, recorrendo por ve-

zes ao saber fazer, é possível criar um 

reino, auto-emprego e oportunidade 

de empregabilidade a outros jovens, 

resultando no sustento das famílias”, 

explica Moreira Chonguiça.

O objectivo das palestras é trans-

mitir experiências e formas de ser 

e estar aos jovens, para que tenham 

a cultura de trabalho, persistência 

e perseverança, apostando sempre 

na formação. Pretende-se por outro 

engrandecer a Indústria Criativa, 

aliando a cultura à educação, assim 

como o fomento da capitalização das 

Artes e Cultura.

Durante as palestras, o BCI, que ga-

rante a realização e materialização 

das palestras que envolvem o seu 

Embaixador, fará a apresentação da 

marca, abordando o seu novo posi-

cionamento no mercado.

A.S.

Resultado do 
intercâmbio artístico

Diana Manhiça, directora do Kugoma
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O que o economista Roberto Tibana não sabia quando disse 
que Nyusi devia ter arranjado uma desculpa para não ser PR 

Dona Rosa, ligue-me 
imediatamente para a 
minha esposa
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O cantinho do Partidão

... entretanto mais ao Centro, na selva da Gorongosa, onde as zebras falam 
e os observadores rezam, o diálogo prossegue
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Depois de muitas dificuldades de se avançar com alguns passos para 

o diálogo que levará ao término da tensão político-militar no país, 

ouvimos que já foram dados alguns sinais positivos nesse senti-

do. Mas o que nos deixa indignados é que os ataques continuam. 

Acreditávamos que estes sinais rumo ao diálogo seriam de alguma 

forma um motivo para que os ataques cessassem. Mas no terreno não é o que 

se assiste. Os ataques continuam. Outra questão que não se cala é o que falta 

para que este diálogo se realize? Foram criados grupos de diálogo. Os moçam-

bicanos querem sentir na prática o que as partes envolvidas estão a fazer? Cada 

dia que passa é crucial, principalmente para os que vivem directamente na pele 

o conflito.

Será que as partes ainda estão a analisar o que têm de levar à mesa de dis-

cussão? Não é por acaso que o chefe do grupo da Renamo, José Manteigas, na 

comissão mista, está a solicitar uma assessoria com o politólogo, João Pereira. 

Como vemos na imagem ainda estão na fase de troca de cartões de visita.

Existem algumas personalidades que defendem que a questão da paz no país 

não está restrita apenas ao governo da Frelimo e à Renamo. É preciso incluir 

outras sensibilidades da sociedade. Essas palavras foram ditas uma vez pelo 

chefe da bancada do partido MDM, Lutero Simango, e está a repeti-las para 

o antigo Director da AIM, Gustavo Mavie. Este último é bastante conhecido 

por ser defensor indiscutível do posicionamento do partido no poder.

Iniciou recentemente o Festival Nacional de Cultura, na província de Sofa-

la. Entretanto, no ambiente de guerra em que vivemos no país, dificilmente 

fazem-se sentir os ecos do evento. Como se o escritor Calane da Silva dissesse 

para o deputado da Frelimo, Eneias Comiche, de que maneira vamos festejar 

a cultura no cenário de guerra?

Outro escritor, Ungulani Ba Ka Khosa, mesmo com ar de brincalhão, mostra 

o seu posicionamento em relação à realidade vivida em Moçambique. Quem 

sabe por ter usado a sátira para interpretar algum facto despoletou uma gar-

galhada ao antigo Ministro da Saúde, Hélder Martins, e deixou com sem-

blante sério ao Alves Gomes.

Um dos consagrados artistas plásticos, conhecido também pela sua frontali-

dade, é o Naguib. Quando se trata de expressar o seu posicionamento sobre 

um determinado assunto, ninguém o trava. Diz tudo e mais alguma coisa. 

Acreditamos que nesta última imagem aproveitou para dizer algumas ver-

dades para o antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissano, segurando a 

sua mão. E com a sua diplomacia, Joaquim Chissano disfarçou com um sorriso 

e, apontando com o dedo, diz ao artista plástico: você não tem papas na língua 

mesmo. O disfarce de Joaquim Chissano conseguiu fazer desviar o olhar do 

antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Leonardo Simão. Verdades de-

vem ser ditas. Doa a quem doer.      

Doa a quem doer
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Diz-se.
.. Diz-se

Ilec Vilanculo

Depois de a delegação do 
governo no diálogo com a 
Renamo mostrar resistên-
cia para a criação de um 

corredor desmilitarizado na Goron-

gosa, Sofala, para a viabilização do 

encontro entre os mediadores e o 

líder da Renamo, o ministro da De-

fesa, Atanásio M’tumuke, disse esta 

semana que a retirada das posições 

militares não depende de petições e 

muito menos recados.

Salvador M’tumuke transmitiu esta 

mensagem, esta quarta-feira, durante 

a cerimónia de tomada de posse dos 

quadros do seu pelouro, a quem exi-

giu um combate enérgico a actos de 

instabilidade. Dentre os empossados 

destaque vai para o vice-chefe de Es-

tado Maior General, Luís Dique, que 

também foi promovido a patente de 

tenente general.

Luís Dique, proveniente da guerrilha 

da Renamo e irmão da antiga che-

fe da bancada parlamentar daquele 

partido da oposição, Maria Angelina 

Cambona, também proveniente da 

antiga guerrilha da Renamo, como 

resultado dos acordos de Roma em 

1992. A indicação de uma figura 

oriunda da antiga guerrilha da Re-

namo para aquele posto segue uma 

velha tradição iniciada na sequência 

dos Acordos de Roma.

 Ministro da Defesa sentenceia:

ainda Cristóvão Chume, director 

patente de coronel para brigadeiro. 

A promoção de Chume surge uma 

semana depois de ter dado um ulti-

mato à Renamo de modo a paralisar 

os ataques militares. Enquanto isso, 

Ramiro Tulcidas passa de brigadeiro 

para major general e assume o posto 

de inspector das Forças Armadas de 

Mateus Mitama e Ludwing Cardo-

so foram promovidos a brigadeiros 

e passam a responder pelos depar-

-

nicação do Estado Maior General, 

respectivamente. 

Dirigindo-se aos empossados, Ata-

násio M’tumuke deixou claro que 

a saída das posições das Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) nas 23 ar-

roladas por Dhlakama para a criação 

de um corredor livre não depende de 

recados e nem petições, visto que as 

forças estão a cumprir tarefas, cons-

titucionalmente, consagradas. Su-

blinhou que as FDS respondem ao 

mandato conferido pela Constituição 

da República no âmbito da defesa da 

integridade territorial, da soberania 

e dos interesses nacionais contra po-

tenciais ameaças.

“Exortamos aos oficias generais ora 

promovidos para maior vigilância, 

incremento da capacidade de contro-

lo de cada metro quadrado do nosso 

território, garantindo a circulação de 

cidadãos e bens, combatendo energi-

camente os promotores da instabili-

dade”, disse. 

Justificou M’tumuke a remodelação 

com a necessidade de imprimir uma 

maior dinâmica no seio das FDS de 

modo que possam responder às exi-

gências que a situação conjuntural 

impõe ao país.

Assim, exigiu aos empossados total 

entrega e delicadeza à missão de as-

segurar o funcionamento dos órgãos 

que vão dirigir e melhorar os resulta-

dos na busca permanente de um am-

biente de paz e tranquilidade no país. 

-

se ao SAVANA que a natureza irá 

tomar conta de Afonso Dhlakama, 

o novo vice-chefe do Estado Maior 

General, Luís Dique, deve ser um 

verdadeiro alicerce, retaguarda e que 

preste apoio incondicional em to-

das em missões ao chefe de Estado 

Maior General, Graça Chongo, que 

trava uma batalha pela vida desde que 

foi tomado por doença. 

de Estado Maior General disse ape-

nas que se trata de mais um desafio 

profissional que tem de cumprir e 

antes de mais precisa de sentar com 

o seu chefe (Graça Chongo) para se 

inteirar das prioridades. 

“Saída das FDS não depende de 
recados nem petições”
Por Argunaldo Nhampossa

Em linguagem futebolística, parece haver empate no diálogo 

Governo-Renamo. Semana passada, o general JV meteu golo 

na própria baliza ao vir explicar o explicado, lançando a confu-

são, mas sobretudo a desconfiança sobre um processo em que 

os barões do seu partido continuarem a não se entenderem. 

Esta semana, a Renamo, com quase tudo cozinhado para a 

trégua militar, “borregou”  à última hora, alegando falta de co-

à espera até 12 de Setembro …

Com o intervalo no “diálogo” volta à ribalta a dívida do anterior 

consulado frel e que tanta dor de cabeça dá nas contas dos 

que não saia a famosa auditoria forense internacional à mola 

à solta.

os gringos do petróleo, lá vai de visita à madame francesa para 

ver se lhe amolece o coração e solta uns milhões cá para fora 

pois os moçambicanos estão a passar mal. Só que a madame, 

primeiro quer ver mudanças do lado de cá, o que parece não 

ser possível, por haver tanto rabo preso …

Quem não tem papas na língua é Dona Lulu que soma e segue. 

prudente o endividamento. Mais uma para a lista dos apósto-

los da desgraça, no tempo em que as listas começam de novo 

a serem feitas.

E a confusão é tal, que agora há os G-40 antigos e os novos 

G-40. Até os pais já são novos. Vamos ver se o primeiro com-

bate é para ver se enterram em definitivo as dívidas escondidas, 

ou para conseguiram mais visibilidade nos media. Há editores 

com dores de cabeça, tanta é a pressão que há para albergar os 

novos colunistas/comentadores do situacionismo político.

Confusão e milando grande é às portas da cidade com “nativos” 

de 4x4 a tentarem abocanhar terrenos do dono, em nome de 

heranças dos antepassados. Se a moda pega, vai começar um 

enorme pandemónio do Rovuma ao Maputo. Afinal, nem toda 

a terra tem o mesmo valor, sobretudo para os tais dos “4x4” …

da Renamo a duas sedes distritais, lá tiveram que rolar várias 

forças e as suas chefias.

300 pontos percentuais puxados pelo banco central a pretexto 

de “enxugar o mercado” , a subida das suas contrapartes conti-

nua arrepiante. Há um banco, esta semana,  que cotou a libra 

esterlina acima dos 100 meticais.

Quem também está dessintonizado é o vice do ministério da 

campanha das carteiras escolares. Ficámos a saber pelo nosso 

linguista que os telélés são preciosos instrumentos de moder-

nidade nas salas de aula, para além da utilidade como auxilia-

não comungar dos mesmos pensamentos.

Em voz baixa
Um atleta etíope na maratona do rio, ao cruzar a meta com 

os braços evocando a prisão de milhares de compatriotas, veio 

lembrar a karateka moçambicana que, via desporto, também 

quis chamar a atenção para a situação do seu país. 
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O 
Standard Bank e o M-
-Pesa - o maior serviço 
financeiro móvel que per-
mite movimentar dinhei-

ro através do celular - celebraram, 
nesta quarta-feira, em Maputo, 
um memorando de entendimento, 
visando a transferência de dinheiro 
entre clientes das duas instituições.

Trata-se do primeiro acordo no 

quadro da interoperabilidade das 

instituições bancárias e de telefonia 

móvel. 

O mesmo vai facilitar o pagamento 

de salários ou transferência de di-

nheiro em massa entre contas do 

Standard Bank e M-Pesa, de forma 

Standard Bank e M-Pesa 
expandem serviços

rápida, segura e, em tempo real, a 

trabalhadores, especialmente, loca-

lizados nas zonas rurais, onde não 

existem instituições bancárias, con-

tribuindo assim para maior inclu-

são financeira. 

A título de exemplo, com a imple-

mentação deste acordo, professores 

e outros funcionários deixarão de se 

deslocar de um distrito para o outro 

para levantar os seus salários, visto 

que poderão receber dinheiro atra-

vés do M-Pesa e levantar em qual-

quer agente M-Pesa.

Por outro lado, os trabalhadores 

sazonais das plantações e outras 

indústrias agro-pecuárias, que não 

tenham conta bancária, poderão re-

ceber dinheiro nos seus telemóveis 

com M-Pesa.

O administrador delegado do Stan-

dard Bank, Chuma Nwokocha, dis-

se, momentos após a assinatura do 

memorando de entendimento que 

a iniciativa se enquadra no âmbito 

da interoperabilidade entre a banca 

e as instituições de telefonia móvel, 

desafio apresentado recentemente 

pelo Banco Central às instituições 

financeiras e de telefonia móvel.

Trata-se, conforme destacou Chu-

ma Nwokocha, da implementação 

do compromisso assumido pelo 

Standard Bank junto do Banco 

Central, visando contribuir para a 

expansão dos serviços financeiros 

e bancarização das populações das 

zonas rurais, na medida em que, 

através deste memorando, as pesso-

as que vivem em zonas sem bancos 

passarão a ter a possibilidade de re-

ceber dinheiro electrónico, enviado 

a partir dos canais electrónicos do 

Standard Bank, para os telemóveis, 

devidamente registados no serviço 

M-Pesa.

Segundo Gulamo Nabi, director-

-geral da Vodafone M-Pesa, “para 

acederem a este serviço inovador, 

os utilizadores apenas têm de se 

registar gratuitamente em qualquer 

agente autorizado M-Pesa, apre-

sentando o seu bilhete de identi-

dade e facultando o seu número 

de telemóvel Vodacom. Após este 

simples processo ficam com uma 

conta M-Pesa onde podem depo-

sitar dinheiro em qualquer agente 

autorizado M-Pesa. Com a nova 

funcionalidade que introduzimos 

no M-Pesa, os clientes podem ago-

ra receber dinheiro ou transferir 

as suas poupanças para qualquer 

conta do Standard Bank de forma 

rápida e fácil”.

Gulamo Nabi sublinhou ainda: 

“desde o seu lançamento, o M-Pesa 

tem crescido exponencialmente, em 

todo o País, por ser simples de uti-

lizar, acessível e disponível a todos, 

contribuindo em grande escala para 

a inclusão financeira”.
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O 
ministro moçambicano da 
Indústria e Comércio, Max 
Tonela, e o seu homólogo de 
Singapura, Lim Hng Kiang, 

assinaram esta quarta-feira o acordo 

sobre a promoção e protecção recí-

proca de investimentos entre os dois 

países.

Max Tonela encontra-se em Singa-

pura a participar no Fórum Minis-

terial de Troca de Experiências entre 

aquele país e outros dez países da 

África Subsariana, que decorre sob 

o lema “Singapura e África: Parceria 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

O instrumento assinado esta quarta-

-feira deverá permitir a criação de 

condições favoráveis para dinamizar 

a cooperação económica e comercial 

e de investimentos entre os dois paí-

ses, sendo que este acordo é o vigési-

mo oitavo entre os dois estados.

Segundo apurámos, o acordo irá 

impulsionar o fluxo e protecção re-

cíproca de investimentos e respecti-

vos investidores para Moçambique e 

Singapura.

Os Acordos de Promoção e Protec-

ção Recíprocas de Investimentos 

(APPRIs) são instrumentos legais 

vinculativos que as partes subscrevem 

com vista ao estabelecimento de con-

dições de promoção e protecção recí-

Moçambique e Singapura assinam 
acordo sobre investimentos

proca de investimentos entre ambos 

os países. 

Ainda no quadro da reunião entre 

Singapura e os dez países africanos 

presentes no evento (África do Sul, 

Botswana, Cabo verde, Costa do 

Marfim, Etiópia, Gana, Maurícias, 

Moçambique, Tanzânia, Uganda e 

Zimbabwe) teve lugar um seminário 

de negócios. 

O fórum foi aberto pelo ministro dos 

Negócios Estrangeiros da Singapura, 

Vivian Balakrishnan, que destacou 

a importância das parcerias entre os 

países na implementação da agenda 

dos objectivos de desenvolvimento 

sustentável, adoptada pela Nações 

Unidas em 2015. 

Durante a sua intervenção, o chefe da 

diplomacia da Singapura reconheceu: 

“não existiam modelos universais que 

sirvam para todos os países, daí que 

urge a necessidade de troca de ideias 

e experiências sobre as formas de se 

alcançar um desenvolvimento sus-

tentável”. 

O governante defende que para esse 

fim deve haver cada vez mais interac-

ção de modo a se ultrapassar os di-

ferentes desafios e encontrar soluções 

para os diversos segmentos, sendo 

que o investimento no capital huma-

no é de capital importância. 

Os participantes ao fórum visitaram e 

interagiram com diversas instituições 

e organizações, entre as quais desta-

cam-se a Academia da Aeronáutica 

Civil, Colégio Central de Forma-

ção Técnico-profissional, Barragem 

e Centro de Tratamento de Água, 

Centro do Planeamento Urbano. 

O 
Ministério da Saúde (MI-

SAU) declarou, nesta segun-

da-feira, na cidade Maputo, 

o fim da poliomielite, uma 

infecção viral causada pelo poliovírus, 

que ataca principalmente as crianças. 

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou, no passado 1 de 

Julho do ano em curso, que Moçam-

bique estava livre da pólio. 

De acordo com o Director Nacional 

de Saúde Pública, Francisco Mbofa-

na, a eliminação da poliomielite em 

Moçambique foi conseguida, essen-

cialmente, através de uma campanha 

de vacinação e pela implementação 

do programa alargado de vacinação 

(PAV) que funciona desde 1976. 

Moçambique aderiu à iniciativa de 

erradicação da poliomielite em 1988 

e comprometeu-se a eliminar a doen-

ça. Como resultado, desde 1993, após 

a implementação desta vacina, que 

Um espaço independente, preferencialmente 
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 Agos-
tinho Neto, nº 1062, zona da Polana, na Cidade 
de Maputo. Os interessados podem visitá-lo nas 
horas normais de expediente, ou contactar atra-
vés do telefone 84 8107460/ 82/84 3171100

ARRENDA-SE

Moçambique livre da poliomielite
não se registam casos de poliomielite 

no país.   

A ministra da Saúde, Nazira Abdu-

la, comentando sobre esta celebração, 

afirmou que a declaração livre da Pó-

lio é mais alto reconhecimento inter-

nacional, dos esforços empreendidos 

pelo país para demonstrar a ausência 

do poliovírus selvagem no território 

nacional. 

Porém, Abdula clarificou que a certi-

ficação do país não significa o fim das 

acções de imunização nem vigilância, 

mas sim o início dum processo mais 

exigente, “no qual somos todos con-

vidados a participar na identificação 

precoce dos casos de paralisia flácida 

aguda e garantir que os mesmos não 

sejam causados por pólio derivado 

da vacina até se alcançar o objectivo 

global de erradicação do pólio no 

mundo”.

Abdula acrescentou que, apesar des-

ta vitória, os esforços do sector agora 

estão concentrados na eliminação do 

sarampo e da rubéola, através da in-

tensificação da vigilância epidemio-

lógica e também através da vacinação, 

com a introdução da 2ª dose da vaci-

na anti-sarampo em Novembro últi-

mo e a realização de uma campanha a 

nível nacional contra rubéola que irá 

decorrer em 2017.

Já a representante da OMS, Ilde 

Greave, referiu que este é um marco 

importante para a saúde pública de 

África e, especialmente, para Mo-

çambique. “A certificação de Mo-

çambique como país livre da pólio 

significa reconhecimento dos pro-

gressos alcançados na saúde da crian-

ça, através do programa alargado de 

vacinação e vigilância epidemiológi-

ca. Este sucesso resulta de um esforço 

contínuo de colaboração entre o MI-

SAU, os parceiros e a comunidade. 

Colegas, só unidos alcançamos resul-

tados satisfatórios”, disse.

Um valor de 480 meticais por 
ano é o custo para se aderir 
a GOtv, que é uma plata-
forma de televisão por as-

sinatura presente em Moçambique 
desde 2014, distribui o seu sinal por 
meio da Tecnologia Digital Terres-
tre TVB-T2 e já está disponível em 
todas as capitais provinciais.

A GOtv tem por objectivo estar 

presente em todas as famílias, se-

gundo refere uma nota de imprensa 

da empresa distribuidora de sinal. A 

GOtv  com melhores 
soluções financeiras

sua instalação fácil, custo acessível 

e desejo de ter uma televisão com 

qualidade de sinal e conteúdo va-

riado, tornam esse sonho realidade.

Esta segunda-feira, A GOtv fez 

revisão do seu pacote GOtv Lite, 

dando melhores soluções financei-

ras aos seus clientes.

O pacote GOtv Lite é composto 

pelos canais: TVM, TVM 2, Stv, 

Miramar, TIM, Itv, Top tv, Gungu, 

Rtp África, Jim Jam, Afro Music, 

Aljazeera, Emmanuel tv e Super 

Sport Blitz. (Redacção)
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A 
Confederação das As-

sociações Económi-

cas de Moçambique 

(CTA) participa na 

52ª edição da Feira Agro-Pe-

cuária, Comercial e Industrial 

de Moçambique (FACIM), a 

maior montra para a exposição 

de produtos e potencialidades 

nacionais, que decorre de 29 

de Agosto a 04 de Setembro 

de 2016, em Ricatla, distrito 

de Marracuene, na província 

de Maputo.

Sendo uma organização, cuja 

missão é contribuir para o de-

senvolvimento económico e 

social de Moçambique, base-

ado no crescimento do Sector 

Privado, promovendo e pro-

tegendo as oportunidades de 

negócios e iniciativas privadas, 

CTA participa em peso na FACIM
cultura e o associativismo empresa-

riais, a CTA vai marcar em peso a 

sua presença naquele que constitui 

o ponto de encontro dos homens 

de negócio.

Durante o evento, a CTA vai or-

ganizar um seminário com o tema 

“Janela Única Electrónica: experi-

ências e benefícios para a competi-

tividade da economia de Moçam-

bique”.

Com o seminário, pretende-se re-

flectir sobre as experiências, reali-

zações e desafios da implementação 

da Janela Única Electrónica ( JUE) 

na promoção da competitividade 

da economia de Moçambique.

A JUE, que este 2016 completa 

cinco anos da sua implementação, 

é uma parceria público-privada 

operada pela Mozambique Com-

munity Network (MCNet), cujo 

objectivo principal é de prover 

as Alfândegas de Moçambique 

de ferramentas para a facilitação 

do comércio e melhoria do am-

biente de negócios com soluções 

inovadoras concebidas para fa-

cilitar o comércio internacional.

A despeito das adversidades 

económicas que o país atravessa, 

os organizadores da Feira estão 

confiantes que esta, em termos 

de participação, será melhor que 

do ano passado. São esperados 

cerca de três mil expositores 

contra 2250 que participaram 

na edição anterior. Em termos 

de nações, está confirmada a 

participação de 33 países.

Sublinhe-se que o stand da 

CTA está no pavilhão NACHI-

NHGWEIA, números 131 e 

132.

O 
Ministério do Trabalho, 

Emprego e Segurança 

Social (MITRESS) e a 

ADPP Moçambique as-

sinaram, recentemente, um me-

morando de entendimento, que 

visa a cooperação no âmbito da 

formação profissional de jovens 

para o emprego e autoemprego.

A parceria entre as instituições 

tem enfoque na capacitação e for-

mação profissional para jovens, 

com prioridades para os mais 

vulneráveis e de comunidades 

distintas, particularmente meni-

nas em condições desfavorecidas. 

O memorando visa igualmente a 

implementação de programas de 

apoio ao combate do HIV/SIDA 

junto dos trabalhadores regressa-

dos das minas da África de Sul.

No tocante à formação profissio-

nal, a parceria define linhas gerais 

que a cooperação entre as partes 

deverá incidir na implementação 

várias actividades, nomeadamen-

te, formação em psicopedagogia 

de formadores do Instituto Na-

cional de Emprego e Formação 

Profissional (INEFP), e a capaci-

tação em orientação profissional 

de técnicos afectos aos serviços 

de emprego.

Na ocasião, a Presidente do 

Conselho de Administração da 

ADPP Moçambique, Ana Mar-

garida Lemos, congratulou a 

abertura do governo para estrei-

tar esta cooperação e referiu que 

“estamos conscientes que não po-

demos caminhar isolados, temos 

de unir esforços, pois temos ob-

jectivos comuns, o de acabar com 

a pobreza, e isso implica que cada 

um cumpra a sua parte e que cada 

parte convirja para os mesmos 

objectivos”.

Por sua vez, a Ministra do Tra-

balho, Emprego e Segurança So-

cial, Vitória Diogo, afirmou que 

este acto reforça que o desafio de 

melhorar as condições de vida do 

povo exige uma estreita colabo-

ração dos diversos actores, uma 

partilha de sinergias, recursos e 

conhecimentos.

“Este memorando, que abre uma 

nova página nas nossas relações 

de cooperação entre os nossos 

sectores, compromete-nos a jun-

tos trabalhar para o alcance do 

nosso objectivo comum que é 

contribuir para a promoção de 

mais e melhores empregos, atra-

vés da concepção e implemen-

tação de programas conjuntos”, 

disse.

Diogo acrescentou que a parce-

ria é também uma demonstra-

ção de que a responsabilidade de 

promoção de emprego não cabe 

MITRESS e ADPP 
promovem emprego 
e autoemprego

apenas ao Estado “e um exemplo 

de que juntos podemos maximi-

zar os recursos e lograr resultados 

positivos”.

De referir que no âmbito da par-

ceria serão ministrados os  cur-

sos de curta duração, com base 

em demandas no mercado, em 

várias áreas como electricidade 

instaladora, canalização, técnicas 

de venda, agricultura e pecuária, 

contabilidade, hotelaria entre ou-

tros.
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O 
Nosso Banco e a Eletri-
cidade de Moçambique 
(EDM assinaram, nesta 
segunda-feira, um me-

morando de entendimento que vai 
permitir que esta última poupe os 
seus recursos financeiros e ganhe 
robustez para o cumprimento dos 
seus objectivos. O memorando foi 
rubricado pelos respectivos presi-
dentes, nomeadamente, João Dias 
Loureiro, do Nosso Banco, e Ma-
teus Magala, da EDM.

É neste âmbito que o Nosso Banco, 

um dos bancos comerciais do país, 

vai passar a ser a instituição bancária 

de referência da EDM, na prepara-

ção e participação do investimento 

para melhoramento, reforço e ex-

pansão do sistema eléctrico nacional 

e na materialização das demais ope-

rações e transacções bancárias. 

A instituição financeira vai também 

oferecer apoio para o saneamento e 

para a reestruturação da dívida da 

EDM e trabalhar em conjunto para 

identificar locais e postos de venda 

Nosso Banco e EDM 
firmam parceria para 
expansão da rede 
eléctrica e bancária

de energia para expansão da sua 

rede de balcões, PO´s e ATM´s.

Na ocasião, o PCA da EDM, Ma-

teus Magala, saudou a parceria e 

afirmou: “a cooperação financeira 

vai ajudar a promover o financia-

mento competitivo de diversos ti-

pos de investimento da EDM, no 

âmbito da resposta ao aumento da 

demanda e para o melhoramento da 

qualidade de fornecimento de ener-

gia eléctrica para o nosso país.”

Por seu turno, o PCA do Nosso 

Banco, João Dias Loureiro, referiu 

que instituição a qual preside irá 

oferecer à EDM produtos bancários, 

que ajudem a reduzir ao máximo os 

seus custos e a ter maior rendimento 

nas suas aplicações financeiras. 

“Um dos pontos da parceria prevê 

que a EDM dê ao banco dinheiro 

a um preço barato e realize as suas 

operações bancárias através do Nos-

so Banco, isso vai permitir que nós 

possamos oferecer à empresa taxa 

de juros mais baixos quando ela 

pretender fazer um investimento”, 

disse.

O 
Banco Único, a 18a insti-
tuição a entrar no mercado 
moçambicano, celebrou 
no último dia 22 de Agos-

to o seu 5º aniversário.
Actualmente com uma rede de 20 

balcões, cobrindo oito cidades eco-

nomicamente mais importantes do 

país, este banco já recebeu 20 dis-

tinções e prémios internacionais 

entre os quais o Melhor Internet 

Banking do mercado, e eleito dois 

anos consecutivos o Melhor Ban-

co de Moçambique, em termos de 

qualidade e excelência de serviço, 

pela prestigiada revista Euromoney.

Segundo António Correia, Presi-

dente da Comissão Executiva do 

banco, é com bastante orgulho e sa-

tisfação que o banco celebra os seus 

cinco anos de vida, pois estes assu-

miram desde o início o compro-

misso de ser um banco fortemente 

Banco Único celebra 
cinco anos de Inovação

relacional, assente na prestação de 

um serviço de excelência, de gran-

de disponibilidade e proximidade e 

de permanente interação. “Esta é a 

nossa marca distintiva”.

“Foram cinco anos de conquistas 

únicas, na construção de um ban-

co inovador, suportado essencial-

mente numa equipa muito forte e 

num conhecimento profundo do 

mercado. Mas, sobretudo, foi com 

a confiança dos moçambicanos 

que conseguimos tudo o que hoje 

comemoramos. Juntos, somos uma 

história de sucesso que, hoje, todos 

reconhecem. Hoje renovamos o 

nosso compromisso com o nosso 

cliente”, terminou Correia. 

Não obstante a difícil conjuntura 

que se faz sentir, o Banco Único 

continua a investir na inovação, na 

expansão da sua rede de balcões 

pelo país.

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

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


